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Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) ΜΔΡΗ.
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα εξσηήκαηα.
ΜΔΡΟ Α΄: ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

(ΜΟΝΑΓΔ 20)

Η Τςειή Σερλνινγία
Άξαγε ν άλζξσπνο ζα εμαθνινπζεί λα είλαη όπσο ηνλ γλσξίδνπκε από ηελ ηζηνξία
ηνπ; Θα κπνξεί λα δεη ην παξόλ όπσο ην δνύζε, ζα κπνξεί λα αλαηξέρεη ζην
παξειζόλ γηα λα δεη ηελ πνξεία ηνπ, ζα νξακαηίδεηαη ην κέιινλ όπσο έθαλε πάληνηε;
Κη αθόκε, ζα είλαη, ζην κέηξν πνπ σο ηα ηώξα ήηαλ, ειεύζεξνο λα θάλεη ηηο επηινγέο
ηνπ, λα ακαξηάλεη, αιιά θαη λα κεηαλνεί; Θα έρεη κάηηα λα δεη ηελ νκνξθηά θαη λα ηελ
απνιακβάλεη, όπσο ηελ απνιάκβαλε αληηθξύδνληαο ηα πξώηα ινπινύδηα ηελ άλνημε,
θαη λα ζπγθηλείηαη κε ηνλ ζηίρν ηνπ πνηεηή «αλνηρηά πάληα θη άγξππλα ηα κάηηα ηεο
ςπρήο κνπ»; Κη αθόκε, ζα κπνξεί λα είλαη θύξηνο ησλ δηαλνεκάησλ θαη λα ηα
πινπνηεί όπσο απηόο ζέιεη; Τέηνηα εξσηήκαηα νξζώλνληαη κέζα καο, εξσηήκαηα
πνπ δελ είραλ ηε ζέζε ηνπο ζην παξειζόλ, ηνπιάρηζηνλ κε ηέηνηα νμύηεηα.
Μηινύζακε ηόηε γηα ηερλνινγηθή εμέιημε, ε νπνία επεξέαδε ηνλ ηξόπν πνπ δνύζακε,
ηηο δηαζηξεβιώζεηο πνπ έθεξε ζην θαηά θύζηλ δελ, γηα ηα άγρε, ηηο θνβίεο θαη ηα
αδηέμνδα. Αθόκε, δνύζακε θάησ από ηε δακόθιεηα ζπάζε ηνπ ππξεληθνύ θαη
βηνινγηθνύ πνιέκνπ. Παξάιιεια όκσο, ζαπκάδακε ηα ζαπκαζηά επηηεύγκαηα
απηήο ηεο εμέιημεο: ηελ επέιαζε ηνπ αλζξώπνπ ζην δηάζηεκα, ηελ εμάιεηςε
αζζελεηώλ πνπ κάζηηδαλ επί αηώλεο ηελ αλζξσπόηεηα, θαη άιια πνιιά.
Ζ ηερλνινγία, αθόκε θαη ηώξα, αθήλεη έλα πεξηζώξην ειεπζεξίαο. Ο άλζξσπνο,
παξ’ όιεο ηηο αιινηώζεηο θαη δηαζηξεβιώζεηο, κπνξεί σο έλα βαζκό, λα είλαη
άλζξσπνο ζαλ κηα απηόλνκε πξνζσπηθόηεηα∙ λα έρεη θάπνηα επηθνηλσλία, όπσο
απηόο θαζνξίδεη, κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, λα έρεη θάπνηνπο δεζκνύο κε ηε θύζε
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θαη κε ηελ ηζηνξία, λα δηςά γηα ηελ αησληόηεηα, λα έρεη έθεζε γηα αηνκηθή
δεκηνπξγία.
Απηό ην πεξηζώξην ειεπζεξίαο όζν πάεη ζηελεύεη. Ζ ηερλνινγία πξνρσξεί∙ θαη
πξνρσξεί ξαγδαία. Δίλαη αδύλαηνλ θαη ηζηνξηθά αηεθκεξίσην λα αλαθνπεί απηή ε
εμέιημε. Ήδε βξηζθόκαζηε ζην ζηάδην ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Πνύ ζα νδεγεζνύκε
είλαη αβέβαην θαη ίζσο αζύιιεπην. Πνηεο ζπλέπεηεο ζα έρεη απηή ε εμέιημε γηα ηελ
αλζξώπηλε νπζία κπνξεί λα εηθάζνπκε, ρσξίο όκσο κε βεβαηόηεηα λα πξνβιέςνπκε.
Οη πξνβιέςεηο ηνπ Όξγνπει θαίλνληαη ζρεδόλ αζώεο κε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ
ζήκεξα θαη κε όζα, κε καζεκαηηθή αθξίβεηα, ζα αθνινπζήζνπλ. Ήδε ε
παγθνζκηνπνίεζε μεγξάθεη ηδηαηηεξόηεηεο, ηζνπεδώλεη πνιηηηζκνύο θαη ηείλεη λα
κεηαβάιεη ηνπο αλζξώπνπο από απηόλνκεο πξνζσπηθόηεηεο θαη λα ηνπο
κεηαπνηήζεη ζε αξηζκεηηθέο κνλάδεο ηνπ παγθόζκηνπ ζπλόινπ. Ζ από αηώλεο
ζπζζσξεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία ησλ αλζξώπσλ θσδηθνπνηνύληαη θαη
πξνζθέξνληαη σο έηνηκα παθέηα ζπζθεπαζκέλσλ πξντόλησλ. Ζ ραξά ηεο
δεκηνπξγίαο κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθό θαη πεξίηερλν παηγλίδη απνθσδηθνπνίεζεο
θσδίθσλ. Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο άξρηζαλ λα πξνζαξκόδνληαη ζ’ έλα παγθόζκην
ηξόπν ζπκπεξηθνξάο.
Τα πάληα ηππνπνηνύληαη ξαγδαία θαη όρη ζην απώηεξν κέιινλ ζα κεηαβάινπλ ηνπο
αλζξώπνπο ζε νκνηόκνξθα θισλνπνηεκέλα όληα. Βέβαηα, ε θισλνπνίεζε,
παξάγσγν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, αθνξά επί ηνπ παξόληνο ηε δηαηώληζε ηεο δσήο,
αιιά θνβάκαη πσο παξάιιεια ζα επδνθηκήζεη θαη κηα άιιε, ππνιαλζάλνπζα,
θισλνπνίεζε ε νπνία ζα πνιιαπιαζηάδεη αλζξώπνπο κε ηα ίδηα αηζζήκαηα, κε ηνλ
ίδην ηξόπν ζθέςεο, κε ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. Ζ πςειή ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζε
απόιπην θπξίαξρν ζηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή παγθόζκηα ζθαθηέξα. Ο άλζξσπνο
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην κέηξνλ, λα θαηαζηεί «πβξηζηήο» κε ηελ αξραία ζεκαζία ηεο
ιέμεο.
Οη ζεκεξηλνί ζηόρνη θαη ησλ αηόκσλ θαη ησλ θνηλσληώλ έρνπλ ζπξξηθλσζεί
αθάληαζηα θαη πεξηνξίζζεθαλ ζε δύν κνλάρα αιιεινεμαξηώκελνπο: ηελ απόθηεζε
δύλακεο θαη πινύηνπ. Αλ εμαθνινπζνύκε λα έρνπκε απηνύο κνλάρα ηνπο ζηόρνπο,
ζα νδεγεζνύκε ζε αδηέμνδα θαη δπζνίσλν ζα είλαη ην κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο. Ζ
πςειή ηερλνινγία από θαηάξα κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ιπδία ιίζν γηα έλα θαιύηεξν
κέιινλ. Όηαλ ηα δύν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο ιηκνθηνλνύλ, όηαλ θάζε ρξόλν
πεζαίλνπλ δεθάδεο εθαηνκκύξηα παηδηά, όηαλ νη θπζηθνί πόξνη νινέλα ιηγνζηεύνπλ,
όηαλ ηα έζλε αιιεινζπαξάδνληαη, όηαλ νη ζξεζθείεο, αληί λα νδεγνύλ ηνπο πηζηνύο
ζε ςπρηθή ηειείσζε, ηνπο νδεγνύλ ζε κηζαιινδνμία, ε πςειή ηερλνινγία κπνξεί λα
πξνζθέξεη βνήζεηα γηα ηελ ππέξβαζε όισλ απηώλ ησλ δεηλώλ. Βέβαηα απηέο είλαη
ζθέςεηο πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζηε ζθαίξα ηνπ απξαγκαηνπνίεηνπ. Όκσο, αλ ν
άλζξσπνο δελ αιιάμεη «θηινζνθία» δσήο, ε ηερλνινγία ζα πξνρσξεί θαη ηα
επηηεύγκαηά ηεο, πνιύ πην εληππσζηαθά, ζα ζηξαγγαιίζνπλ ηειεησηηθά ηελ
ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ, πνπ είλαη ε νπζία ηεο ύπαξμήο ηνπ.
Κπξηάθνο Πιεζήο, Τα έξγα ησλ αλζξώπσλ, Δπζύλε, Αλαιόγην θε΄, 2009,ζζ. 66-69.
(Απόζπαζκα – Γηαζθεπή)
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Δξσηήζεηο:
Α1. Να γξάςεηε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 120-140 ιέμεηο.

(κνλάδεο 8)

Μνλάδεο πεξηερνκέλνπ: 6 (6Υ1 κνλ.= 6)
Αλακέλεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηα εμήο ζεκεία:
1. Πξώηε παξάγξαθνο: Τα εξσηήκαηα, θαηά πόζνλ ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο
κπνξεί λα παξακείλεη ειεύζεξνο ζην κέιινλ, εκθαλίδνληαη νμύηεξα ζηελ
επνρή καο.
2. Γεύηεξε παξάγξαθνο: Τα αξλεηηθά θαη ζεηηθά ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο.
3. Σξίηε παξάγξαθνο: Ζ ηερλνινγία δελ θαηαξγεί αθόκε ηελ ειεπζεξία ηνπ
αλζξώπνπ.
4. Σέηαξηε παξάγξαθνο: Αβέβαην ην κέιινλ από ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο,
πνπ είλαη αδύλαην λα ηελ αλαθόςνπκε. Ζ πςειή ηερλνινγία νδήγεζε ζηελ
παγθνζκηνπνίεζε, θσδηθνπνίεζε ηε γλώζε θαη ζηέξεζε ηε ραξά ηεο
δεκηνπξγίαο.
5. Πέκπηε παξάγξαθνο: Φόβνο γηα ηελ θισλνπνίεζε, ηελ αιινηξίσζε θαη ηνλ
εμαλδξαπνδηζκό ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ απόιπηε θπξηαξρία ηεο ηερλνινγίαο.
6. Έθηε παξάγξαθνο: Γπζνίσλν ην κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο, αλ νη ζηόρνη
πεξηνξηζηνύλ ζηνλ πινύην θαη ηε δύλακε. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα απαιιάμεη
ηνλ άλζξσπν από ηα βάζαλα, αλ απηόο αιιάμεη ζηάζε δσήο.
Μνλάδεο Γνκήο - Έθθξαζεο: 2


Φξήζε ζπλδεηηθώλ ιέμεσλ – αιιεινπρία - ζπιινγηζηηθή ηνπ θεηκέλνπ. Απιή
αλαγξαθή ζεκείσλ θαη αζύλδεηε παξάζεζή ηνπο: 0 κνλάδεο



Φξήζε θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ - ζύληαμε.



Υπέξβαζε νξίνπ ιέμεσλ (πέξαλ ησλ 180): Αθαίξεζε 1 κνλάδαο

Α2.α. Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) από ηηο ζπλέπεηεο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, όπσο ηηο
επηζεκαίλεη
ν
δνθηκηνγξάθνο
ζηελ
ηέηαξηε
παξάγξαθν
(Απηό
ην
πεξηζώξην…παγθόζκην ηξόπν ζπκπεξηθνξάο).
(κνλάδεο 3)
Αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνύλ ηξία από ηα πην θάησ: (3Υ1 κνλ. = 3 )
-

Ζ παγθνζκηνπνίεζε μεγξάθεη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο

-

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηζνπεδώλεη πνιηηηζκνύο
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-

Ζ παγθνζκηνπνίεζε κεηαβάιιεη ηνπο
πξνζσπηθόηεηεο ζε αξηζκεηηθέο κνλάδεο

-

Ζ ζπζζσξεπκέλε γλώζε θσδηθνπνηείηαη θαη πξνζθέξεηαη ζπζθεπαζκέλε σο
έηνηκν πξντόλ

-

Ζ ραξά ηεο δεκηνπξγίαο κεηαηξέπεηαη ζε παηγλίδη απνθσδηθνπνίεζεο θσδίθσλ

-

Οη αλζξώπηλεο
ζπκπεξηθνξάο

ζρέζεηο

πξνζαξκόδνληαη

αλζξώπνπο

ζε

έλαλ

από

απηόλνκεο

παγθόζκην

ηξόπν

Α2.β. Ο δνθηκηνγξάθνο ζηελ έθηε παξάγξαθν ππνζηεξίδεη όηη, αλ εμαθνινπζήζνπκε
λα έρνπκε σο κνλαδηθνύο ζηόρνπο ηελ απόθηεζε δύλακεο θαη πινύηνπ, ζα
νδεγεζνύκε ζε αδηέμνδα θαη δπζνίσλν ζα είλαη ην κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο.
Να αλαπηύμεηε ηελ πην πάλσ άπνςε ζε 60-80 ιέμεηο θαη λα ηεθκεξηώζεηε κε δύν (2)
παξαδείγκαηα από ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα.
(κνλάδεο 3)
Δλδεηθηηθή απάληεζε: αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνύλ 2 ζεκεία από ηα πην θάησ
ή άιια παξεκθεξή ζηνηρεία πνπ πξνζεγγίδνπλ ην δεηνύκελν: (2Υ1 κνλ.= 2)
-

Αηνκηθόο ηνκέαο: αλεζηθόηεηα, εγσηζκόο, απιεζηία θ.ά.

-

Κνηλσληθόο
ηνκέαο:
έιιεηςε
θνηλσληθήο
ζπλνρήο,
θαηαλαισηηζκόο, δεθαζκόο, έθπησζε εζηθώλ αμηώλ

-

Πνιηηηθόο ηνκέαο: θπξηαξρία ησλ ηζρπξώλ ρσξώλ ζηηο αζζελέζηεξεο,
δηαθζνξά, θαηάρξεζε εμνπζίαο

-

Οηθνλνκηθόο ηνκέαο: παγθνζκηνπνίεζε,
θαηαλνκή ησλ θπζηθώλ πόξσλ

αιινηξίσζε,

ζθάλδαια-αηαζζαιίεο,

άληζε

Παξαδείγκαηα (ελδεηθηηθά): (2Υ0,5 κνλ.=1)
-

Δμάξηεζε αλζξώπνπ από ηε ζπλερή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, απνραύλσζε,
ρεηξαγώγεζε θνηλήο γλώκεο

-

Ζ απάλζξσπε αληηκεηώπηζε ησλ πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ από ρώξεο ηεο
Δπξώπεο

-

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηθά ππαλάπηπθησλ ρσξώλ από ηηο εύξσζηεο
δπηηθέο ππεξδπλάκεηο

-

Τξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο:
θαηαπάηεζε
αλζξσπίλσλ
θαηαξξάθσζε αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, εθηειέζεηο αζώσλ
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δηθαησκάησλ,

Α3.α. Σηελ πξώηε παξάγξαθν (Άξαγε ν άλζξσπνο ζα εμαθνινπζεί… ηνπιάρηζηνλ
κε ηέηνηα νμύηεηα) εληνπίδνληαη, σο ηξόπνη πεηζνύο, ε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη
ε επίθιεζε ζηελ απζεληία.
Να βξείηε έλα (1) κέζν πεηζνύο γηα θάζε έλαλ από ηνπο πην πάλσ ηξόπνπο πεηζνύο
θαη λα ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία από ηελ
παξάγξαθν.
(κνλάδεο 3)
Μέζν πεηζνύο: 2Υ1 κνλ.= 2
Σεθκεξίσζε: 2Υ0,5 κνλ.= 1
1. επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα: κέζν πεηζνύο:
α. ξεηνξηθά εξσηήκαηα ξεηνξηθό εξώηεκα

ηεθκεξίσζε: αλαθνξά ηνπιάρηζηνλ ζε έλα
ή

β. ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο – ηεθκεξίσζε: ηνπιάρηζηνλ δύν
από ηηο ιέμεηο: νξακαηίδεηαη, ακαξηάλεη, κεηαλνεί, νκνξθηά, απνιακβάλεη,
ζπγθηλείηαη / ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα εξσηήκαηα θ.ά.
ή
γ. κεηαθνξά – ηεθκεξίσζε: Τέηνηα εξσηήκαηα νξζώλνληαη κέζα καο … κε
ηέηνηα νμύηεηα
ή
δ. πεξηγξαθή: εηθόλα αλζξώπνπ πνπ «δελ ζα έρεη κάηηα λα δεη ηελ νκνξθηά»
2. επίθιεζε ζηελ απζεληία: κέζν πεηζνύο: ζηίρνο ηνπ πνηεηή/ ιόγηα κηαο
πξνζσπηθόηεηαο.
Σεθκεξίσζε: κε ηνλ ζηίρν ηνπ πνηεηή «αλνηρηά πάληα θη άγξππλα ηα κάηηα ηεο
ςπρήο κνπ»
Α3.β. Να γξάςεηε έλαλ (1) ηξόπν αλάπηπμεο ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ
(Μηινύζακε ηόηε… θαη άιια πνιιά). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(κνλάδεο 3)
Σξόπνο αλάπηπμεο: κνλάδα 1
Γηθαηνιόγεζε: κνλάδεο 2
α. ύγθξηζε – αληίζεζε: νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο «Μηινύζακε … πνιέκνπ» / ζεηηθέο
ζπλέπεηεο: «Παξάιιεια όκσο … άιια πνιιά»
ή
β. Παξαδείγκαηα (ηνπιάρηζην 2): άγρνο, θνβίεο, επέιαζε ηνπ αλζξώπνπ ζην
δηάζηεκα, εμάιεηςε αζζελεηώλ …
ή
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γ. Αίηην – απνηέιεζκα: αίηην: ηερλνινγηθή εμέιημε / απνηέιεζκα: άγρνο, θνβίεο,
επέιαζε ηνπ αλζξώπνπ ζην δηάζηεκα, εμάιεηςε αζζελεηώλ …
ή
δ. πλδπαζκόο κεζόδσλ (λα θαηνλνκάδνληαη επαθξηβώο)
ΜΔΡΟ Β΄: ΓΛΧΑ

(ΜΟΝΑΓΔ 10)

B1. Να μαλαγξάςεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αληηθαζηζηώληαο θάζε κηα από ηηο
ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιε αληώλπκε, δηαηεξώληαο ηνλ γξακκαηηθό ηνπο
ηύπν:
(κνλάδεο 4)
(4Υ1κνλ.= 4)
ξαγδαία

αξγά, βαζκεδόλ, βαζκηαία, βξαδέσο, ήπηα, ήζπρα, θιηκαθσηά,
καιαθά, ζηγαλά, ζηαδηαθά

αηεθκεξίσην

απνδεηθηέν, απνδείμηκν, βάζηκν, δηαπηζηώζηκν, επαιεζεύζηκν
εμαθξηβώζηκν, πηζηνπνηήζηκν, πεηζηηθό, ηεθκαξηό,
ηεθκεξησηέν

έρνπλ
ζπξξηθλσζεί

έρνπλ αλαπηπρζεί, έρνπλ απμεζεί, έρνπλ εληζρπζεί, έρνπλ
εμαθηηλσζεί, έρνπλ (εμ)απισζεί, έρνπλ επεθηαζεί, έρνπλ
γηγαλησζεί, έρνπλ δηαλνηρζεί, έρνπλ (δηα)πιαηπλζεί,
έρνπλ δηεπξπλζεί, έρνπλ δηνγθσζεί, έρνπλ κεγαιώζεη, έρνπλ
κεγεζπλζεί, έρνπλ κεγηζηνπνηεζεί, έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί

δπζνίσλν

αίζην, αηζηόδνμν, ειπηδνθόξν, επκελέο, επλντθό, επνίσλν,
ζεηηθό, θαινζήκαδν, ιακπξό, θσηεηλό

εκείσζε:
1. Παξάιεηςε βνεζεηηθνύ ξήκαηνο «έρνπλ»: αθαίξεζε 0,5 κνλάδα
2. Γηα νξζνγξαθηθό ιάζνο: αθαίξεζε 0,5 κνλάδα
3. Γηα ιαλζαζκέλν γέλνο: αθαίξεζε 0,5 κνλάδα

Β2.α. Να αλαιύζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε:
1. Ζ ηερλνινγία αθόκε θαη ηώξα, αθήλεη έλα πεξηζώξην ειεπζεξίαο.
2. …αληί λα νδεγνύλ ηνπο πηζηνύο ζε ςπρηθή ηειείσζε…
(κνλάδεο 2)
(4Υ0,5= 2)
-

ηερλνινγία < ηέρλε + ιόγνο (ή ιέγσ)

-

νδεγνύλ



< νδόο + άγσ

Γηα νξζνγξαθηθό ιάζνο: αθαίξεζε 0,25 κνλάδα
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Β2.β. Να ζρεκαηίζεηε κε ην δεύηεξν ζπλζεηηθό θάζε κηαο από ηηο πην πάλσ
ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κηα λέα ζύλζεηε.
(κνλάδεο 2)

(2Υ1κνλ.= 2)
ιόγνο: βηνινγία, θηινινγία, αλαινγία, παξάινγνο, ινγνθξηζία,
ινγνηερληθόο, ινγνθέξλσ, επηιέγσ, δηαιέγσ, αληηιέγσ θ.ά.

ινγνηερλία,

άγσ: παηδαγσγόο, δηαγσγή, παξαγσγή, ζηξαηεγόο, ινραγόο, αλάγσγνο θ.ά.


Γηα θάζε νξζνγξαθηθό ιάζνο: αθαίξεζε 0,5 κνλάδα

Β3. Να γξάςεηε κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε κε ηε θξάζε θαη κηα κε ηε ιέμε πνπ
ζαο δίλνληαη, ώζηε λα θαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπο. Να δηαηεξήζεηε ην κέξνο ηνπ ιόγνπ
ζην νπνίν αλήθνπλ.
1. Παξάιιεια όκσο, ζαπκάδακε ηα ζαπκαζηά επηηεύγκαηα απηήο ηεο εμέιημεο: …
2. … ηνπο νδεγνύλ ζε κηζαιινδνμία

(κνλάδεο 2)

Γίλεηαη:
1 κνλάδα: Όηαλ ε πξόηαζε είλαη άξηηα δηαηππσκέλε θαη θαίλεηαη όηη ν ππνςήθηνο
θαηαλνεί ην λόεκα ηεο θξάζεο ή ηεο ιέμεο.
0,5 κνλάδα: Αλ ν ππνςήθηνο ρξεζηκνπνηεί ζε πξόηαζε ηε θξάζε ή ηε ιέμε νξζά,
αιιά δελ είλαη ζαθέο όηη θαηαλνεί ην πεξηερόκελό ηεο.
0 κνλάδα: Αλ δελ δίλεη ζαθέο λόεκα.
ΜΔΡΟ Γ΄: ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

(ΜΟΝΑΓΔ 40)

Όκσο, αλ ν άλζξσπνο δελ αιιάμεη «θηινζνθία» δσήο, ε ηερλνινγία ζα
πξνρσξεί θαη ηα επηηεύγκαηά ηεο, πνιύ πην εληππσζηαθά, ζα ζηξαγγαιίζνπλ
ηειεησηηθά ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ, πνπ είλαη ε νπζία ηεο ύπαξμήο ηνπ.
Σε δνθίκην, ην νπνίν ζα ππνβάιεηε ζε καζεηηθό δηαγσληζκό, λα αλαπηύμεηε ηνπο
θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ από ηελ θαθή
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζε ηξεηο ηνκείο ηεο δσήο. Σηε ζπλέρεηα, λα πξνηείλεηε
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ ζηνπο
ηνκείο πνπ έρεηε επηζεκάλεη.
(450 – 500 ιέμεηο)
εκείσζε: Γελ επηηξέπεηαη λα αλαθέξεηε ην όλνκά ζαο ή νπνηνδήπνηε άιιν
ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα απνθαιύςεη ηελ ηαπηόηεηά ζαο.
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Α. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ (12 κνλάδεο)
Πξόινγνο: 1,5 κνλ.
Κύξην Μέξνο: 9 κνλ.
Δπίινγνο: 1,5 κνλ.

Πξόινγνο: (1,5 κνλ.)
Δλδεηθηηθά: Γεληθή αλαθνξά ζηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηελ ειεπζεξία ηνπ
ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ από ηελ θαθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.

Κύξην κέξνο: (9 κνλ.)
Πξώην δεηνύκελν: Κίλδπλνη πνπ απεηινύλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζύγρξνλνπ
αλζξώπνπ, από ηελ θαθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο.
Αλακέλεηαη από ηνπο ππνςεθίνπο λα αλαθέξνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ επαξθώο ηξεηο
από ηνπο πην θάησ ηνκείο (ή άιινπο ζρεηηθνύο πνπ λα ηεθκεξηώλνληαη επαξθώο).
(1.5 κνλ. Υ 3 = 4.5 κνλ.)
Δλδεηθηηθά:
 Πεξηβάιινλ: Καηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο εμαηηίαο ηεο ππεξπαξαγσγήο /
καδηθήο παξαγσγήο πξντόλησλ. Καηάινηπα βηνκεραληώλ, ξαδηελεξγά
απόβιεηα, εμάληιεζε πξώησλ πιώλ, θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ θηι.
 Οηθνλνκία: Πείλα, επηδεκίεο ζε πνιιέο ρώξεο, σο απνηέιεζκα ηεο άληζεο
θαηαλνκήο πινύηνπ θαη ηεο αληζόηεηαο αλάκεζα ζηα θξάηε, σο πξνο ηελ
πξόζβαζε ζηε ρξήζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Γηαθήκηζε: ππόζαιςε
πιαζκαηηθώλ αλαγθώλ (έληαζε θαηλνκέλνπ ιόγσ πνιιαπιώλ κέζσλ πςειήο
ηερλνινγίαο). Καηαλαισηηζκόο, παγίδεπζε, απνπξνζαλαηνιηζκόο αλζξώπνπ,
παγθνζκηνπνίεζε θεθαιαίσλ, ειεθηξνληθό εκπόξην. Δξγαζηαθόο ηνκέαο:
κεραλνπνίεζε ησλ πάλησλ, παξακεξηζκόο ηνπ αλζξώπνπ, ππνδνύισζε ηνπ
αλζξώπνπ ζηε κεραλή. Δθιείπεη ε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο.
 Ηζηθόο ηνκέαο: Ακνξαιηζκόο, ακθηζβήηεζε αμηώλ, αηνκηθηζκόο, ηδηνηέιεηα,
αληαγσληζκόο, αηξνθία εζηθνπλεπκαηηθνύ / αλζξσπηζηηθνύ πνιηηηζκνύ
παξάιιεια κε ηελ ππεξηξνθηθή αλάπηπμε ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο, πνπ
εληείλεηαη κε ηελ θαθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.
 Κνηλσλία ηεο Γλώζεο: Γέζκεπζε ειεπζεξίαο ηνπ αλζξώπνπ, ρξήζε ηεο
πςειήο ηερλνινγίαο γηα παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, θαηαηγηζκόο
πιεξνθνξηώλ, παξαπιεξνθόξεζε, εζηζκόο ζην δηαδίθηπν (θνηλσληθά δίθηπα).
 ΜΜΔ:
Πξνπαγάλδα,
ρεηξαγώγεζε
θνηλήο
γλώκεο,
πξνβνιή
εγθιεκαηηθόηεηαο, δηαθζνξάο, αλεζηθόηεηαο, πξνώζεζε καδηθήο θνπιηνύξαο,
ηζνπέδσζε.
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 Παηδεία –
εθπαίδεπζε.

Δθπαίδεπζε

(Αγσγή):

Τερλνθξαηηθή

vs

αλζξσπηζηηθή

 Πνιηηηθόο ηνκέαο: Ζ ηερλνινγία σο κέζν επηθξάηεζεο ησλ ηζρπξώλ θξαηώλ
(π.ρ. όπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ππξεληθνί ζηαζκνί).
 Κνηλσληθόο ηνκέαο: αλεξγία, πιήγκα ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αιινηξίσζε,
απνμέλσζε (σο απνηέιεζκα ηεο απώιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο: αληηθαηάζηαζε
αλζξώπσλ από ηηο κεραλέο).
 Πνιηηηζηηθόο ηνκέαο: καδηθή θνπιηνύξα, απνκάθξπλζε από ηελ
θπζηνγλσκία, ήζε θαη έζηκα, αμίεο

εζληθή

 Φπραγσγία: εζηζκόο, νκνηόκνξθνο ηξόπνο δηαζθέδαζεο
 Δπηζηήκε: θισλνπνίεζε, κεηαιιαγκέλα ηξόθηκα θηι.

Γεύηεξν δεηνύκελν: Σξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ε
ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ ζηνπο πην πάλσ ηνκείο.
Αλακέλεηαη από ηνπο ππνςεθίνπο λα αλαθέξνπλ θαη λα αλαιύζνπλ επαξθώο
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν άλζξσπνο λα δηαζώζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζηνπο
ηξεηο ηνκείο πνπ αλέπηπμαλ ζηελ πξώηε λνεκαηηθή ελόηεηα. (3Υ1.5 κνλ.= 4.5 κνλ.)
Δλδεηθηηθά:
 Πεξηβάιινλ: Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο
ζπλείδεζεο. Δλεκέξσζε από ηα ΜΜΔ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηελ
αλζξσπόηεηα από ηελ αιόγηζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Φξήζε ησλ
ηερλνινγηθώλ
επηηεπγκάησλ
γηα
πξνζηαζία
ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Αληηξξππαληηθή ηερλνινγία, αλαθύθισζε, βηνινγηθόο θαζαξηζκόο ιπκάησλ.
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο (ειηαθή, αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή θιπ.)
 Οηθνλνκία:

Αλάπηπμε θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο, ιηηόηεηα, εγθξάηεηα,
αίζζεζε ηνπ κέηξνπ, ηεξάξρεζε αλαγθώλ

 Ηζηθόο

ηνκέαο: Καιιηέξγεηα απηνπεηζαξρίαο, απηνγλσζίαο,
πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, αλαζεώξεζε θιίκαθαο αμηώλ

ελίζρπζε

 Κνηλσλία

ηεο Γλώζεο: Οξζνινγηθή ρξήζε δηαδηθηύνπ, ελίζρπζε
δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ σο αληίβαξν ζηνλ εζηζκό ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη
ζε άιιεο ακθηιεγόκελεο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ

 ΜΜΔ: Αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο έλαληη ησλ ΜΜΔ γηα αλάπηπμε κεραληζκώλ

γηα πξνζηαζία από ηελ πξνπαγάλδα θαη ηελ πιύζε εγθεθάινπ πνπ γίλεηαη
εληνλόηεξε κε ηε ρξήζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο.
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 Παηδεία

– Δθπαίδεπζε (Αγσγή): Ηζόξξνπε αλάπηπμε θαη ζύδεπμε
αλζξσπηζηηθήο παηδείαο - ηερλνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο, Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή
Αγσγή.

 Πνιηηηθόο ηνκέαο / Κξάηνο: Γηπισκαηία εηξήλεο, πεξηνξηζκόο εμνπιηζκώλ
 Κνηλσληθόο ηνκέαο: Αλάπηπμε πλεύκαηνο αιιειεγγύεο αλάκεζα ζηηο
θνηλσληθέο νκάδεο. Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Δζεινληηζκόο
 Πνιηηηζηηθόο ηνκέαο: Απειεπζέξσζε από ηνλ εζηζκό ζηε
ππνθνπιηνύξα, θαιιηέξγεηα ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ θηι.

καδηθή

 Φπραγσγία: Από ηελ παζεηηθή θαη αιινηξησκέλε ςπραγσγία ζε
δεκηνπξγηθέο θαη γλήζηεο κνξθέο ςπραγσγίαο, κε έκθαζε ζηε δηαπξνζσπηθή
επηθνηλσλία
 Δπηζηήκε: Ήζνο ηνπ επηζηήκνλα κε γλώκνλα ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ
θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ

εκείσζε:
Μπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηνί δύν ηξόπνη αλάπηπμεο ησλ ηξόπσλ δηαζθάιηζεο ηεο
ειεπζεξίαο: είηε μερσξηζηή αλάπηπμε ησλ ηξηώλ ηνκέσλ κε παξάιιειεο αλαθνξέο
ζηνλ ξόιν ηεο παηδείαο, είηε ζπλζεηηθή παξνπζίαζε ησλ ηνκέσλ κε επίθεληξν ηνλ
άμνλα ηεο παηδείαο/εθπαίδεπζεο.
Δπίινγνο: (1,5 κνλ.)
Σπκπέξαζκα/ αλαθεθαιαίσζε/εηζήγεζε

Β. Γνκή (12 κνλάδεο)






Δμσηεξηθά ζηνηρεία (πξόινγνο, θύξην κέξνο, επίινγνο): (2 κνλ.)
Γνκή απνδεηθηηθνύ ιόγνπ (ζέζε, ππνζηήξημε, ζπκπεξάζκαηα): (4 κνλ.)
Γνκή παξαγξάθσλ: (2 κνλ.)
Αιιεινπρία ηδεώλ θαη ζύλδεζή ηνπο: (4 κνλ.)
Υπέξβαζε νξίνπ ιέμεσλ: αθαίξεζε 1 κνλάδαο γηα θάζε 100 ιέμεηο.

Γ. Έθθξαζε (12 κνλάδεο)




Σαθήλεηα – ζύληαμε: 5 κνλ.
Αθξηβνινγία – επηινγή θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ: 5 κνλ.
Ύθνο : 2 κνλ.
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Γ. Οξζνγξαθία (4 κνλάδεο)


Οξζή ρξήζε γξακκαηηθώλ θαλόλσλ.
Γηα θάζε 5 νξζνγξαθηθά / γξακκαηηθά ιάζε: αθαίξεζε 1 κνλάδαο.



Απνπζία ηνληζκνύ: αθαίξεζε 1 κνλάδαο.

εκείσζε:


Έθζεζε κηζήο ζειίδαο: παίξλεη κέρξη 3 κνλάδεο Π., 3 κνλάδεο Γ., 3 κνλάδεο
Δ., 0,5 κνλάδα Ο.



Έθζεζε ζε κία - κηάκηζε ζειίδα: παίξλεη κέρξη : 6 κνλάδεο Π., 6 κνλάδεο Γ., 6
κνλάδεο Δ., 2 κνλάδεο Ο.

ΜΔΡΟ Γ΄: ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ – ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(κνλάδεο 30)

Να κειεηήζεηε ηα πην θάησ θείκελα θαη λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο
πνπ αθνινπζνύλ.

Γ1.
Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο, «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ»
Δίρε ηξηαθόζηα ζηξέκκαηα γεο ππό θαηνρήλ
θαη ηνλ παηέξα ηεο ζηα βάζε ηεο Αλαηνιήο.
Θα παληξεπόηαλ επηπρώο έλα θαιό παηδί.
Καηά ηελ ηειεηή ηνπ κπζηεξίνπ
δελ πξόζεμε θαλέλαο ηνλ παηέξα ηεο.
Μπήθε απ’ ην λάξζεθα θξπθά θαη ζηάζεθε
πίζσ από κηα θνιόλα θαη θακάξσλε.
Ύζηεξα ζθνύπηζε κε ην καλίθη ηνπ
ην μεζθηζκέλν θαη θησρό ηνπ δάθξπ.
Τνλ πήξαλε γηα ειίζην ηνπ ρσξηνύ
θαη ηνλ αθήθαλε ζηελ εζπρία ηνπ.
Τειεηώλεη ν γάκνο, θαη λα ραίξεζηε ηα ζηέθαλα.
Παίξλνπλ θνπθέηα θαη ινπθνύκηα, κπαίλνπλ
θαζέλαο ζη’ απηνθίλεηό ηνπ, ράλνληαη.
Ο ζηνξγηθόο παηέξαο πάεη θη απηόο
ζηελ Πξάζηλε Γξακκή, πεξλά ζθπθηόο
παίξλεη μαλά ηε ζέζε ηνπ ζην ρώκα.
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Δξσηήζεηο:
Γ1.α. Τν πνίεκα απνηειεί κηα έληνλε δηακαξηπξία ηνπ Κ. Φαξαιακπίδε θαηά ηεο
ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κύπξν (1974). Να εληνπίζεηε ηέζζεξηο (4) ηξαγηθέο
ζπλέπεηεο ηεο εηζβνιήο, κε αλαθνξά ζηνπο ζρεηηθνύο ζηίρνπο.
(κνλάδεο 4)
πλέπεηεο: 4Υ0,5 κνλ. = 2
Αλαθνξά ζε ζηίρν: 4Υ0,5 κνλ. = 2
Δλδεηθηηθά:
Τέζζεξηο (4) ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο εηζβνιήο
1. Πξνζθπγνπνίεζε, απώιεηα πεξηνπζηώλ, θαηερόκελε γε, «ππό θαηνρήλ»
2. Αηρκαισζία, άγλνηα γηα ηελ ηύρε πνιιώλ Κππξίσλ πνπ ράζεθαλ ζηνλ
πόιεκν, «ηνλ παηέξα ηεο ζηα βάζε ηεο Αλαηνιήο»
3. Οξθάληα – απώιεηα πξνζθηιώλ πξνζώπσλ, ςπρηθό ηξαύκα,
«Καη ηνλ παηέξα ηεο …»
4. Τνπξθηθή θαηνρή ηεο κηζήο Κύπξνπ, “de facto” δηαίξεζε ηνπ λεζηνύ, «πξάζηλε
γξακκή»
5. Οη πεξηζζόηεξνη αγλννύκελνη είλαη κάιινλ λεθξνί, «παίξλεη μαλά ηελ ζέζε ηνπ
ζην ρώκα»
6. Καηαπάηεζε βαζηθώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
7. Απόγλσζε ζπγγελώλ αγλννπκέλσλ αθόκε θαη όηαλ παξεπξίζθνληαη ζε
ραξκόζπλα γεγνλόηα

Γ1.β. Βαζηθό ζηνηρείν δόκεζεο ηνπ πνηήκαηνο είλαη νη αληηζέζεηο. Να θαηαγξάςεηε
ηξεηο (3) αληηζέζεηο θαη λα εμεγήζεηε ηνλ ιεηηνπξγηθό ηνπο ξόιν κέζα ζην πνίεκα.
(κνλάδεο 4)
Αληίζεζε: 3Φ1 κνλ. = 3
Λεηηνπξγηθόο ξόινο: 1Φ1κνλ. =1
Δλδεηθηηθά:
Σξεηο (3) αληηζέζεηο:
1. Γξάκα εηζβνιήο ≠ ραξκόζπλν γεγνλόο γάκνπ, ιύπε ≠ ραξά
2. Φπζηθή / πξαγκαηηθή παξνπζία θόζκνπ ≠ κεηαθπζηθή παξνπζία παηέξα
3. Κνπξειηαζκέλν ληύζηκν «ειίζηνπ» ≠ σξαίν ληύζηκν θαιεζκέλσλ (ππνλνείηαη)
4. Γε ππό θαηνρήλ (σο ηδηνθηεζία) ≠ ππό θαηνρήλ Τνύξθσλ
(ιαλζάλεη ε αληίζεζε όηη πξηλ ηελ εηζβνιή ζα ήηαλ λύθε κε πξνίθα ≠ ηώξα
θησρή πξνζθπγνπνύια)
5. Οξθαλή ≠ επηπρώο παληξεύεηαη θαιό παηδί
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6. 2νο ζηίρνο αγλννύκελνο = δσληαλόο παηέξαο ≠ ηειεπηαίνο ζηίρνο = λεθξόο
παηέξαο: δσή ≠ ζάλαηνο
7. Σηνξγηθό ελδηαθέξνλ ≠ ηππηθόηεηα
8. Αδηαθνξία ≠ ζπγθίλεζε

Λεηηνπξγηθόο ξόινο:
- Δληείλεηαη ε ηξαγηθόηεηα
- Σπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε
- Παξαζηαηηθόηεηα / δσληάληα
- Μεηαίρκην κεηαμύ ραξάο θαη ιύπεο
Γ2.
Ι. Μάξηνο Υάθθαο, «Σν ςαξάθη ηεο γπάιαο»
Ήηαλ σξαία λ’ αθνύο ζηνπο δίζθνπο γηα θαεκνύο θαη ζηεξήζεηο, γηα κηα
ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηα, άζρεηα αλ δελ θαηάιεμε θάπνπ, γηα κηα ζηάζε εξσηθή
πνπ κεηείρε θη ν ίδηνο. Ήηαλ πνιύ σξαία λα θάζεζαη ζηε ζαηδ ινγθ θαη λ’ αλαπνιείο
αθόκε θαη ηνπο πεξαζκέλνπο πόλνπο ζνπ, απαιόηεξνη ηώξα, ηπιηγκέλνη ζην κύζν,
ζα λα κε ζπλέβεθαλ ζε ζέλα ηνλ ίδην. «Δ, πάεη πεξάζαλε όια. Γύζθνια ρξόληα,
αιιά είρε κηα νκνξθηά απηή ε ηζηνξία». Ήηαλ θαιά κέζα ζην ζπίηη ηνπ κε ηηο
αλακλήζεηο θαη ην πηθάπ· ήηαλ πνιύ θαιά έηζη πνπ δνύζε, ηη αξρίζαλε πάιη λα πάξεη
ν δηάβνινο, ηη θηαίεη λα παίξλεη πάιη κπάια ηνπο δξόκνπο;
Ήηαλ κηα ραξά βνιεκέλνο θαη ηώξα ην θπλεγεηό θαη πνύ λα πάεη; Πνηα δύζπηζηε
πόξηα λα ρηππήζεη, πνπ όινη, ζπγγελείο, γλσζηνί, θίινη, ζα είραλε ηελ ίδηα αηηία;
Πνιινί απ’ απηνύο ηώξα ζα ’ηαλ θηόιαο πηαζκέλνη θη άιινη ίζσο ηξηγπξίδνπλ όπσο θη
ν ίδηνο κε κηα θξαηδόια ζην ρέξη.
Έθαλε έλα κεγάιν θύθιν καθξηά απ’ ην θέληξν. Πέξαζε Βύξσλα, Γάθλε θη έπεζε
ζηελ Καιιηζέα. Ήηαλ κηα θαιή άζθεζε. Δίρε θαηξό λα πεξπαηήζεη ηόζν πνιύ. Κη
ήηαλ έλα θσηεηλό πξσηλό, ιεο επί ηνύηνπ θηηαγκέλν γηα έλα κεγάιν πεξίπαην.
Αζπλαίζζεηα άξρηζε λα ηζηκπάεη ηε γσληά ηεο θξαηδόιαο, ελώ ηαπηόρξνλα ηνπ
’ξζαλε αηζηόδνμεο, ζθέςεηο: «Μπα, δελ θξαηάεη γηα πνιύ απηή ε θαηάζηαζε. Όπνπ λα
’λαη ζα πέζνπλ».
Τώξα όπνηνο ζα ’ζειε λα ςηινθνζθηλίζεη απηό ην απόθζεγκα ζα παξαηεξνύζε όηη
ε ανξηζηία ηεο πξώηεο πξόηαζεο ζπλερίδεηαη κέζα ζηε δεύηεξε θη απηό νθείιεηαη ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ηξίηνπ πξνζώπνπ. Βέβαηα, ε ρξήζε πξώηνπ πξνζώπνπ θαη κάιηζηα
εληθνύ αξηζκνύ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζέιεη θαξδηά θαη πξνζσπηθή
πξνπαξαζθεπή γηα ηέηνην ελδερόκελν.
«Πώο ζα πέζνπλ;» άθνπζε κηα θσλή κέζα ηνπ, «όπσο ηα ώξηκα θξνύηα από
κόλα ηνπο ή ηηλάδνληαο ην δέληξν γεξά;». «Θα ηνπο ξίμεη ν ιαόο», δηόξζσζε
πηθξακέλνο ιηγάθη, γηαηί ήηαλε δεδνκέλν όηη ζεσξνύζε ηνλ εαπηόλ ηνπ έλα κ’ απηό ην
ιαό θη επνκέλσο δελ έβγαδε ηελ νπξά ηνπ απ’ έμσ. Ναη, αιιά ηόηε, έπξεπε λα θηλεζεί
πξνο ην θέληξν εθεί πνπ κπνξνύζε λα δηαδξακαηηζηνύλ γεγνλόηα, λα ζπκκεηάζρεη ζ'
απηά ή κήπσο πίζηεπε ζηε ζεσξία ηεο πξσηνπνξίαο (ηα ζηειέρε ρξεηάδνληαη) θη
έπξεπε λα θπιαρηεί;
«Γελ κπνξώ» ζθέθηεθε, «πξνο ην θέληξν δελ πάλε ηα πόδηα κνπ. Όζν θη αλ ην
βιέπσ ζσζηό, κνπ είλαη αδύλαην. Αο ελεξγήζνπλ νη άιινη, αο θαηεβνύλε ζην θέληξν
νη λένη».
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ΙΙ. Κσλζηαληίλνο Π. Καβάθεο, «Η πόιηο»
Δίπεο· «Θα πάγσ ζ’ άιιε γε, ζα πάγσ ζ’ άιιε ζάιαζζα.
Μηα πόιηο άιιε ζα βξεζεί θαιιίηεξε από απηή.
Κάζε πξνζπάζεηά κνπ κηα θαηαδίθε είλαη γξαθηή·
θη είλ’ ε θαξδηά κνπ - ζαλ λεθξόο - ζακέλε.
Ο λνπο κνπ σο πόηε κεο ζηνλ καξαζκόλ απηόλ ζα κέλεη.
Όπνπ ην κάηη κνπ γπξίζσ, όπνπ θη αλ δσ
εξείπηα καύξα ηεο δσήο κνπ βιέπσ εδώ,
πνπ ηόζα ρξόληα πέξαζα θαη ξήκαμα θαη ράιαζα».
Καηλνύξηνπο ηόπνπο δελ ζα βξεηο, δελ ζά ’βξεηο άιιεο ζάιαζζεο.
Ζ πόιηο ζα ζε αθνινπζεί. Σηνπο δξόκνπο ζα γπξλάο
ηνπο ίδηνπο. Καη ζηεο γεηηνληέο ηεο ίδηεο ζα γεξλάο·
θαη κεο ζηα ίδηα ζπίηηα απηά ζ’ αζπξίδεηο.
Πάληα ζηελ πόιη απηή ζα θζάλεηο. Γηα ηα αιινύ - κε ειπίδεηοδελ έρεη πινίν γηα ζε, δελ έρεη νδό.
Έηζη πνπ ηε δσή ζνπ ξήκαμεο εδώ
ζηελ θώρε ηνύηε ηε κηθξή, ζ’ όιελ ηελ γε ηελ ράιαζεο.
Δξσηήζεηο:
Γ2.α. Να πεξηγξάςεηε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ήξσαο
ηνπ θαζελόο από ηα πην πάλσ θείκελα, εμεγώληαο παξάιιεια πνύ νθείιεηαη απηή.
(κνλάδεο 8)
Φπρνινγηθή θαηάζηαζε: 3Υ1 κνλ. = 3
Λόγνη / αηηίεο: 1 κνλ.
Μ. Υάθθαο, «Φαξάθη ηεο γπάιαο»: Φπρνινγηθή θαηάζηαζε:
Δλδεηθηηθά:
-

-

ν ήξσαο αλαπνιεί ην εξσηθό ηνπ παξειζόλ – ζπλεηδεηνπνηεί ηελ
απνζηαζηνπνίεζή ηνπ από απηό
ακεραλία θαη ζπκόο γηα ηελ θαηλνύξηα αλαηξνπή ζηελ Διιάδα θαη ζηε δσή ηνπ
δίιεκκα ήξσα (πνπ απνδίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνύ κνλνιόγνπ): λα
παξακείλεη ζην θέληξν θαη λα αγσληζηεί θαηά ηεο δηθηαηνξίαο ή λα επηζηξέςεη
ζην ζπίηη ηνπ, ακθηηαιάληεπζε, αηνικία, θόβνο, αλεζπρία
αληηιακβάλεηαη ηελ αζπλέπεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλάκεζα ζην παξόλ θαη
ζην παξειζόλ
ηειηθά παξαδέρεηαη ηελ αδπλακία ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαδειώζεηο
παξαίηεζε, κεδεληθή αληίζηαζε
πξόζθαηξε / παξνδηθή αηζηνδνμία

Λόγνη / αηηίεο: ςπρηθή θαη ζσκαηηθή θόπσζε, πξνρσξεκέλε ειηθία, απνγνήηεπζε
από ηελ έθβαζε ησλ πξνεγνύκελσλ αγώλσλ, πιηθέο αλέζεηο
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Κ.Π. Καβάθεο «Η πόιηο»:
Φπρνινγηθή θαηάζηαζε: 3Υ1 κνλ. = 3
Λόγνη / αηηίεο: 1 κνλ.
Δλδεηθηηθά:
-

-

Φεπγαιέα, παξνδηθή αηζηνδνμία
Αίζζεκα παγίδεπζεο, δηάζεζε θπγήο ηνπ ήξσα. Ο ήξσαο επηζπκεί λα θύγεη,
λα αιιάμεη δσή, λα μεθύγεη από ηα εξείπηα θαη ηνλ καξαζκό: βίσζε
αδηεμόδνπ, ςπρηθόο θαη πλεπκαηηθόο καξαζκόο
Δλνρή: ζπλαίζζεζε πξνζσπηθήο επζύλεο.
Σπλεηδεηνπνίεζε όηη ε αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ βηώλεη δελ κπνξεί λα αιιάμεη
κόλν κε ηελ αιιαγή πόιεο.
Απειπηζία

Λόγνο/ αηηία: δηαπίζησζε πξνζσπηθήο επζύλεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο δσήο ηνπ,
ηελ απνηπρία θαη ην αδηέμνδν
Γ2.β. Να εληνπίζεηε θαη λα γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαβαθηθήο πνίεζεο,
κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο από ην πνίεκα «Ζ Πόιηο».
(κνλάδεο 2)
Υαξαθηεξηζηηθά: (2Υ0,5 κνλ. = 1)
Αλαθνξά ζε ζηίρνπο: (2Υ0,5 κνλ. = 1)
Δλδεηθηηθά:
- Γηδαθηηζκόο (κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε ρξήζε β΄ πξνζώπνπ θαη κε ηε ρξήζε
επαλαιήςεσλ)
- Φξήζε ζπκβόισλ (π.ρ. πόιε)
- Ληηόηεηα
- Μεηθηή γιώζζα
- Πεδνινγία
- Θεαηξηθόηεηα
- Γξακαηηθόηεηα – εζσηεξηθά δηιήκκαηα, δηάινγνο ή κνλόινγνο
- Υπαξμηαθό ζηνηρείν
- Κιίκα απαηζηνδνμίαο/ κειαγρνιίαο
- Τξαγηθόηεηα
- Τξαγηθή εηξσλεία (1ε ζηξνθή)
- Πνίεζε ηνπ θιεηζηνύ ρώξνπ
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Γ3.
Ι. Γεκήηξεο Υαηδήο, Το διπλό βιβλίο, Η ηειεπηαία αξθνύδα ηνπ Πίλδνπ
Δθείλε ε μαθληθή βξνρνύια ηα ’θαλε όια, απ’ απηήλ γηλήθαλ όια. Πήξε πάιη ηνλ
θαηήθνξν γηα ηε ξεκαηηά, πήξε ηνλ αλήθνξν γηα ην δάζνο. Δθεί ηνλ έπηαζε. Σηάζεθε
όζν λα πεξάζεη – πέξαζε γξήγνξα. Πήξε πάιη ηνλ αλήθνξν ζηγά-ζηγά γηα ην
μέθσην. Ο ήιηνο πξόβαιε πάιη, ν ηόπνο απόκεηλε πγξόο, όιν ην κηθξό ιηβάδη.
Έθαηζε ζηε ζπλεζηζκέλε ηνπ ζέζε – είηαλε ζήκεξα πνιύ ιππεκέλνο, δελ η’ άλνημε
ζήκεξα ην δηζάθη ηνπ – θαζόηαλ εθεί ιππεκέλνο. Οινκόλαρνο – εληάμεη. Γησγκέλνο,
θαηαδησγκέλνο – από πνηνλ; Γηαηί;
Κη νιόηεια μαθληθά ηα ’δε κπξνζηά ηνπ. Σεθώζεθε, ηα θνίηαμε, μαλαθνίηαμε – δελ
κπνξεί λα γειηόηαλε, ηα ’μεξε. Δίηαλ απηά. Τ’ αξθνπδίζηηθα ρλάξηα, ηα κεγάια ηεο
πέικαηα. Απηή ’ηαλ. Ζ αξθνύδα ηνπ Σκόιηθα, ηνπ Πάπηγθνπ, ηεο Πνιηάλαο – ε Μάξσ
ηνπ Πίλδνπ. Καη δνύζε αθόκα. Ενύζε θη απηή. Ζ ιύπε ηνπ ζθόξπηζε κνλνκηάο – ε
θαξδηά ηνπ ρηύπεζε δπλαηά, ηνλ παικό ηεο βνπλίζηαο ηνπ ξάηζαο, ηεο δηθήο ηνπ ηεο
γεο. Σαλ ηώξα κνλάρα λα ’θηαζε εθεί, ηώξα κνλάρα λα ’ρε γπξίζεη. Απηά ηα ρλάξηα
γηλόληαλε ηώξα, μαλαγηλόληαλ, ε ζηγνπξηά ηνπ ε ρακέλε πσο είρε θηάζεη ζε ηόπν
πνπ δελ είηαλ αλύπαξθηνο, πνπ δελ είηαλε ηεο λνζηαιγίαο ηνπ κόλν, ηεο θαληαζίαο
ηνπ – ε ζηγνπξηά πνπ ’ρε ράζεη κέζα ζ’ απηνύο ηνπο ηξεινύο, ηνπο κηζνύο, ηνπο
αθηνληζκέλνπο, ηνπο ληθεκέλνπο αλζξώπνπο πνπ βξήθε γπξίδνληαο.
Πήγε σο ηελ άιιε άθξε απ’ ην μέθσην, έθθηαζε ιίγν ηνλ ηόπν κε ηηο παιάκεο ηνπ,
άδεηαζε εθεί ην δηζάθη ηνπ. Τελ άιιε κέξα μεθίλεζε απ’ ην πξσί – ην ςσκί, ην ηπξί,
πνπ ηεο άθεζε, δελ είηαλ εθεί. Τεο έθεξε πάιη – θαη δάραξε. Καη ηηο άιιεο κέξεο –
θάζε κέξα.
ΙΙ. Γηώξγνο Φηιίππνπ Πηεξίδεο, «Ο πνξηνθαιόθεπνο»
[…] θη ν Πεηξήο, πνπ δελ ηόλε ρσξνύζε ν ηόπνο, άλνημε ηελ πόξηα θαη βγήθε ζην
πεξβόιη.
Ζ δσληαλή παξνπζία ησλ δέληξσλ ηνπ, ε γλώξηκε αλαζεκηά ηνπο θάησ απ’ ηελ
αζηξνθεγγηά, ηόλε παξάζπξαλ όπσο πάληα κέζα ζηε δηθηά ηνπο ηξνρηά.
Ήηαλ ε γιπθύηαηε ώξα πνπ πξνκελάεη ηε ραξαπγή. Ο γξύινο θεληνύζε ην θέληεκα
ηεο ηξίιηαο ηνπ πάλσ ζηνλ πέπιν ηεο ζησπήο. Μηα θόηα θηεξάθηαζε κεζ’ ζην θνηέηζη.
Από πέξα αθνύζηεθε κνπθάληζκα βνδηνύ. Ύζηεξα ν νξίδνληαο πήξε λα ξνδίδεη θη ν
Πεηξήο πξόζεμε πσο ν θαηξόο ήηαλ μεξόο θαη ήζπρνο. «Καηξόο γηα ζεηάθηζκα»,
ζθέθηεθε∙ θη ν δνπιεπηήο, πνπ μύπλεζε κέζα ηνπ, ζπλδένληαο απζόξκεηα ηε ζθέςε
κε ηελ πξάμε, πήγε ζηελ παξάγθα όπνπ είρε ζπγπξηζκέλα ηα ζύλεξγά ηνπ, πήξε ην
ζεηαθηζηήξη θη αξρίλεζε δνπιεηά.
Δξσηήζεηο:
Γ3.α. Να εμεγήζεηε γηαηί ν Σθνπξνγηάλλεο (απόζπαζκα Η) θαηαθεύγεη ζην δάζνο θαη
ν Πεηξήο (απόζπαζκα ΗΗ) ζηνλ πνξηνθαιόθεπό ηνπ.
(κνλάδεο 8)
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θνπξνγηάλλεο: 2Υ2 κνλ. = 4
Δλδεηθηηθά:
- Ζ θύζε πάληνηε απνηεινύζε θαηαθύγην ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο
- Αηζζάλεηαη κνλαμηά, απνγνήηεπζε, απνμέλσζε θαη αδπλακία επηθνηλσλίαο κε
ηνπο ρσξηαλνύο ηνπ, δηόηη ζην δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ αιινηξηώζεθαλ
(ράζεθε ην ξσκαίηθν ζην ρσξηό ηνπ)
- Σην δάζνο αλαγλσξίδεη θάηη από απηό πνπ άθεζε πίζσ ηνπ
- Ζ θύζε έμσ από ην ρσξηό ηνύ δίλεη ραξά θαη ζηγνπξηά πσο ν ηόπνο ηνπ δελ
είλαη αλύπαξθηνο, δελ είλαη δεκηνύξγεκα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο λνζηαιγίαο
ηνπ. Απηό ηνλ αλαθνπθίδεη θαη ηνλ επαλαζπλδέεη κε ηελ παιηά ηνπ δσή.
Πεηξήο : 2Υ2 κνλ. = 4
- Έκκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ γην ηνπ
- Απνξξνθά ηελ νδύλε. Ο ρακόο ηνπ γηνπ ηνπ ηνλ ζπγθινλίδεη, αιιά
απαιύλεηαη ν πόλνο ηνπ κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ πνξηνθαιόθεπν.
- Αγαπά ηελ παηξίδα ηνπ θαη επηζηξέθεη ζηνλ πνξηνθαιόθεπό ηνπ.
- Τνλ ιπηξώλεη, ηνλ παξεγνξεί, ηνλ ζηεξίδεη, ηνπ πξνζθέξεη ςπρηθή ηζνξξνπία.
- Δμππεξεηείηαη ε πξόζεζε ηνπ δηεγεκαηνγξάθνπ: επηθέληξσζε ζηνλ δεζκό
ηνπ ήξσα κε ηε γε ηνπ

Γ3.β. Τη αληηπξνζσπεύεη ε αξθνύδα γηα ηνλ Σθνπξνγηάλλε (απόζπαζκα Η);
(κνλάδεο 4)

Η αξθνύδα: 2Υ2 κνλ. = 4
- Δίλαη ν θίινο πνπ έςαρλε θαη δελ βξήθε αλάκεζα ζηνπο ζπγρσξηαλνύο ηνπ.
- Δίλαη απηή πνπ ηνλ εξεκεί, ηνλ παξεγνξεί, ηνλ ελδπλακώλεη θαη ηνλ
επαλαζπλδέεη κε ηελ παιηά δσή ηνπ ζην ρσξηό (κε ηηο ξίδεο ηνπ).
- Αληηπξνζσπεύεη ηνλ γλώξηκν θόζκν ηνπ Σθνπξνγηάλλε, πνπ λνζηαιγεί θαη
αλαδεηά κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην ρσξηό.
- «Ζ ζηγνπξηά ηνπ ε ρακέλε».

ΣΔΛΟ ΣΧΝ ΟΓΗΓΙΧΝ ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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