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Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τέσσερα (4) µέρη. Να απαντήσετε σε όλα
τα ερωτήµατα.
ΜΕΡΟΣ Α΄: Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(Μονάδες 20)

Να διαβάσετε το πιο κάτω κείµενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία ως συνολική κοινωνική λειτουργία έχει αποφασιστική
σηµασία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα τµήµα της τεχνολογίας
αυτής είναι οι τεχνικές παραγωγής, ενώ το σηµαντικότερο τµήµα της αποτελούν οι
µέθοδοι, γνώσεις και επινοήσεις που αφορούν την τεχνολογική ανάπτυξη. Η δεύτερη
αυτή διάσταση της τεχνολογίας επιτυγχάνεται µέσα από µια προγραµµατισµένη και
αρµονική σύζευξη της έρευνας (βασικής και εφαρµοσµένης), της εκπαίδευσης και των
τεχνολογικών επιτευγµάτων.
Η εκπαίδευση νοείται ως τµήµα της παιδείας που µε το ευρύτερο περιεχόµενό της δε
στοχεύει µόνο στην τεχνικο-επιστηµονική κατάρτιση, αλλά και στην ανάπτυξη της
ανθρώπινης προσωπικότητας, καθώς και στη γενικότερη κοινωνική και πολιτιστική
πρόοδο. Ακόµη, η έρευνα για την προαγωγή της τεχνολογίας νοείται εδώ ως ένα
λειτουργικό τµήµα της παιδείας, που συµβάλλει όχι µόνο στην εκπαίδευση ενός άριστα
εκπαιδευµένου τεχνικο-επιστηµονικού προσωπικού, αλλά και στην υποβοήθηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης µέσα από την επινόηση νέων µεθόδων, µέσων, γνώσεων,
πληροφοριών και τεχνικών.
Σηµαντικές περιοχές έρευνας, οι οποίες αποτελούν τη φυσική έκφραση ενός σωστού
κοινωνικού σχεδιασµού, που ανεβάζει αισθητά την ποιότητα της ζωής µας, είναι ο
έλεγχος της αποκέντρωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα συστήµατα
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βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, οι τεχνολογίες της ιατρικής και βιολογικής
έρευνας, καθώς και η έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες, ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των
νέων τεχνολογιών στον τρόπο ζωής και οργάνωσης των κοινωνιών.
΄Ολα τα παραπάνω δείχνουν ότι η τεχνολογία είναι ένα µέσο που απελευθερώνει
ανθρώπινες δυνατότητες, οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν θετικά για το καλό
της ανθρωπότητας ή και αρνητικά για τη συντριβή της. Εποµένως, το πρόβληµα
δεν έγκειται στη φύση της τεχνολογίας, µα στη δυνατότητα σωστής χρήσης της
από τον άνθρωπο. Η αξιοποίησή της µε βάση τις κοινωνικές προτεραιότητες είναι
διαδικασία πάντα θετική και επιβεβληµένη, που δίνει αισιόδοξα µηνύµατα και
προοπτικές για το µέλλον του ανθρώπου.
Μια τέτοια όµως επικέντρωση στην ευτυχία του ανθρώπου οδηγεί σε κοινωνικές δοµές
που καταξιώνονται µέσα από την προαγωγή της επιστήµης και της παιδείας· µιας
παιδείας µε περιεχόµενο τέτοιο που να δίνει γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση της
συλλογικότητας, της συνείδησης και της ευθύνης. ΄Ετσι, το περιεχόµενο του
εκπαιδευτικού συστήµατος θα ευνοεί τη γνωριµία παραγωγικών, τεχνολογικών και
οικονοµικών εννοιών, που δε θα αντιστρατεύονται την ανθρωπιστική παιδεία και τη
σηµασία και αποτελεσµατικότητα της ανθρώπινης νόησης.
Αυτή η αντίληψη στο περιεχόµενο της παιδείας απαιτεί πλήρη εναρµόνιση των
χειρωνακτικών και διανοητικών ικανοτήτων στα σχολικά προγράµµατα, σύζευξη της
γνώσης µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή, την
εργασία και την κοινωνία.
΄Ετσι τελικά οδηγούµαστε σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που δεν ενδιαφέρεται µόνο για
την προσαρµογή του ατόµου στις κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες του τόπου, µα κύρια
για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και ευτυχισµένου πολίτη, που θα έχει πλατιά
ενηµέρωση και ενεργό συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται
από υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης.
Αρτ. Αθανασάκης, «Παιδεία-έρευνα-τεχνολογία» (διασκευή),
Νέα Παιδεία, τεύχος 36, 1985
Ερωτήσεις:
Α1.

Να γράψετε περίληψη του κειµένου µε δικά σας λόγια (80-100 λέξεις).
(µονάδες 8)

Α2.

΄Ετσι τελικά οδηγούµαστε σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που δεν ενδιαφέρεται
µόνο για την προσαρµογή του ατόµου στις κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες του
τόπου, µα κύρια για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και ευτυχισµένου
πολίτη, που θα έχει πλατιά ενηµέρωση και ενεργό συµµετοχή στη λήψη
αποφάσεων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθηµα κοινωνικής
ευθύνης.
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Α3.

(α)

Ποιοι είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης όπως παρουσιάζονται από το
συγγραφέα στο πιο πάνω απόσπασµα;
(µονάδες 2)

(β)

Πώς αντιλαµβάνεστε την έννοια «πλατιά ενηµέρωση»; Να αναφέρετε τρεις
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί.
(µονάδες 6)

(α)

Να βρείτε και να γράψετε δύο δοµικά µέρη/στοιχεία της πρώτης
παραγράφου (Είναι γνωστό … επιτευγµάτων).
(µονάδες 2)

(β)

Να δώσετε πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Η εκπαίδευση …
τεχνικών).
(µονάδες 2)

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΛΩΣΣΑ
Β1.

(Μονάδες 10)

Να ξαναγράψετε τις πιο κάτω φράσεις αντικαθιστώντας τις υπογραµµισµένες
λέξεις µε συνώνυµές τους, χωρίς να αλλάξετε το νόηµα των φράσεων και το
γραµµατικό τύπο των λέξεων:
-

έχει αποφασιστική σηµασία
διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου πολίτη
προαγωγή της τεχνολογίας
(µονάδες 3)

Β2.

Να δώσετε ένα αντίθετο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις:
-

βελτίωσης
καταξιώνονται
αντιστρατεύονται
(µονάδες 3)

Β3.

Να γράψετε (α) ένα παράγωγο ουσιαστικό και (β) ένα παράγωγο επίθετο για το
καθένα από τα πιο κάτω ρήµατα:
-

συµβάλλει
νοείται
απελευθερώνει
ευνοεί
(µονάδες 4)
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΕΚΘΕΣΗ
(450-500 λέξεις)

(Μονάδες 40)

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να αναφέρετε το όνοµά σας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
που µπορεί να αποκαλύψει άµεσα ή έµµεσα την ταυτότητά σας.
Η τεχνολογία είναι ένα µέσο που απελευθερώνει ανθρώπινες δυνατότητες, οι
οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν θετικά για το καλό της ανθρωπότητας ή και
αρνητικά για τη συντριβή της. Εποµένως, το πρόβληµα δεν έγκειται στη φύση
της τεχνολογίας, µα στη δυνατότητα σωστής χρήσης της από τον άνθρωπο.
Σε οµιλία σου σε ενδοσχολικό µαθητικό συνέδριο, µε θέµα το ρόλο της τεχνολογίας
στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, καλείσαι ως εκπρόσωπος της τάξης σου να
αναφερθείς στα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την κακή χρήση της
τεχνολογίας και να προτείνεις συγκεκριµένους τρόπους αξιοποίησής της για το καλό
της ανθρωπότητας.

ΜΕΡΟΣ ∆΄: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

(Μονάδες 30)

Να διαβάσετε τα κείµενα και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν:
Ι.

Γ. Ιωάννου, +13-12-43
Τότε που πρωτοζύγωσα, το σκάψιµο µε την αξίνα είχε προχωρήσει. Εξάλλου
δεν τον είχαν θαµµένο καθόλου βαθιά. Μάλλον γυναίκες θα είχαν φροντίσει για
την ταφή του. Σε λίγο, ένα ένα, άρχισαν να ξεφυτρώνουν τα κόκαλα. ΄Ηταν
κατακίτρινα, µε λίγο καστανό χώµα κολληµένο πάνω τους. Η γυναίκα, µ’ ένα
τσεµπέρι στο κεφάλι, σχεδόν γονατιστή, αφού τα ξέπλενε λίγο µε κόκκινο κρασί,
τ’ αράδιαζε ευλαβικά µέσα σε µια κάσα χαρτονένια, απ’ αυτές της αµερικάνικης
βοήθειας. Σε όλα αυτά δεν υπήρχε τίποτα το αηδιαστικό ή το τροµαχτικό.
΄Αλλωστε το παιδάκι ήταν δεκάξι χρονών όταν µαρτύρησε. Και πιστεύω, χωρίς
αµφιβολία, πως θα έχει αγιάσει. Στο χώµα δίπλα ήταν µπηγµένο ένα κερί και στο
θυµιατό σιγόκαιγε θυµίαµα. Ευωδίαζε όλος ο τόπος. Λέξη δεν έλεγαν, ούτε
ακουγόταν κλάµα. Καταλάβαινα πως τα µάτια τους τρέχαν, γι’ αυτό έσκυψα το
κεφάλι µου προς το χορτάρι και δεν προσπαθούσα ούτε τολµούσα να τους
κοιτάξω. Πολύ ήταν και που µε άφηναν κοντά τους µια τέτοια ώρα.
Μονάχα όταν βρέθηκε το κρανίο, άκουσα τον αδελφό να λέει βραχνά: η χαριστική
βολή. ΄Ηταν µια µικρή τρύπα λίγο πιο πάνω απ’ το µέτωπο. Είχα γίνει πια ένα µε
το χώµα, έτσι ένιωθα. Τώρα σκέφτοµαι πως έπρεπε να προσκυνήσω, αν και
είµαι τόσο ανάξιος. Κοίταζα συνεχώς ένα βραχάκι κοντά µου και τις λειχήνες του.
Αυτό σίγουρα θα ήταν και τότε εδώ, και το παιδί θα το είδε· ίσως και να το ζήλεψε.
Μπορεί να ήταν και κείνο το αρκετά µεγάλο δέντρο, αν και δεν αποκλείεται να
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έχει µεγαλώσει πιο γρήγορα, εφόσον βρήκε άφθονο λίπασµα από τόσο αίµα και
τόσες εκατοντάδες κορµιά. Καλά θα ήταν να µπορούσε να µεταµορφώνεται ο
άνθρωπος, όταν πέφτει σε µεγάλο κίνδυνο, ή ν’ ανοίγει η γη και να τον κρύβει.
Εγώ τουλάχιστο έτσι παρακαλούσα, όταν βρέθηκα σε κάτι τιποτένιους κινδύνους,
που είναι ντροπή και να τους σκέφτοµαι ακόµα. Πάντως θυµούµαι πως εκείνες
τις στιγµές λάτρευα και πρόσεχα, όσο ποτέ, τα άψυχα, αλλά και τα έντοµα και τα
φυτά και τα πουλιά. Σ’ αυτό ακριβώς στηρίζοµαι και πιστεύω πως έτσι θα ’νιωσε
κι αυτός εκείνη την ώρα. Εξάλλου ήταν της ηλικίας µου. ∆εν ήταν δυνατό να
διαφέρω και τόσο πολύ απ’ τους άλλους. ΄Ανθρωπος είµαι και εγώ. Κι όµως η
κάποια διαφορά είναι που µε καίει.
Ερώτηση ∆1:
(α)

Στο πιο πάνω απόσπασµα ο αφηγητής πιστεύει πως το δεκαεξάχρονο παιδί
«έχει αγιάσει». Ποια στοιχεία του αποσπάσµατος επιβεβαιώνουν την πεποίθησή
του αυτή;
(µονάδες 5)

(β)

Με ποια συµπεριφορά και ποιες σκέψεις ο αφηγητής υποδηλώνει τη δική του
αναξιότητα απέναντι στο παιδί;
(µονάδες 5)

ΙΙ.

Γ. Σεφέρης, Σαλαµίνα της Κύπρος
……………………………………….....................................
- Ναι· όµως ο µαντατοφόρος τρέχει
κι όσο µακρύς κι αν είναι ο δρόµος του, θα φέρει
σ’ αυτούς που γύρευαν ν’ αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο
το φοβερό µήνυµα της Σαλαµίνας.
……………………………………….....................................
Σαλαµίνα, Κύπρος, Νοέµβρης ‘53

Οδ. Ελύτης, ΄Αξιον Εστί
δ΄
ΕΝΑ το χελιδόνι
Για να γυρίσει ο ήλιος
Θέλει νεκροί χιλιάδες
Θέλει κι οι ζωντανοί

*
*
*
*

κι η ΄Ανοιξη ακριβή
θέλει δουλειά πολλή
να ’ναι στους Τροχούς
να δίνουν το αίµα τους.

Θέ µου Πρωτοµάστορα
Θέ µου Πρωτοµάστορα

*
*

µ’ έχτισες µέσα στα βουνά
µ’ έκλεισες µες στη Θάλασσα!

Πάρθηκεν από µάγους
Το ‘χουνε θάψει σ’ ένα
Σ’ ένα βαθύ πηγάδι
µύρισε το σκοτά

*
*
*
*

το σώµα του Μαγιού
µνήµα του πέλαγου
το ‘χουνε κλειστό
δι κι όλη η ΄Αβυσσο.
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Θέ µου Πρωτοµάστορα
Θέ µου Πρωτοµάστορα

*
*

µέσα στις πασχαλιές και Συ
µύρισες την Ανάσταση!

Σάλεψε σαν το σπέρµα
Το φοβερό της µνήµης
Κι όπως δαγκώνει αράχνη
΄Ελαµψαν οι γιαλοί

*
*
*
*

σε µήτρα σκοτεινή
έντοµο µες στη γη
δάγκωσε το φως
κι όλο το πέλαγος.

Θέ µου Πρωτοµάστορα
Θέ µου Πρωτοµάστορα

*
*

µ’ έζωσες τις ακρογιαλιές
στα βουνά µε θεµέλιωσες!

Ερώτηση ∆2:
(α)

Στα δύο πιο πάνω αποσπάσµατα υπάρχουν αισιόδοξα µηνύµατα. Να τα
επισηµάνετε και να τα αναλύσετε µε συντοµία.
(µονάδες 8)

(β)
Θέ µου Πρωτοµάστορα
Θέ µου Πρωτοµάστορα

*
*

µ’ έζωσες τις ακρογιαλιές
στα βουνά µε θεµέλιωσες!

Αποδώστε το νόηµα του πιο πάνω δίστιχου.
(µονάδες 4)
ΙΙΙ.

Αλ. Παπαδιαµάντης, Η Φόνισσα
Η γραία Χαδούλα από της ηµέρας εκείνης έζησε ζωήν τύψεων, ανησυχίας, και µ’
εξωτερικόν σχήµα ως να είχε τέφραν επί της κόµης της ψαράς, τόσον ελαφρώς
κυπτήν και ακίνητον ετήρει την κεφαλήν της, και ως να εφόρει την µακράν
µαύρην µανδήλαν της ως σάκκον µετανοίας.
Όταν εµβήκεν η Μεγάλη
Σαρακοστή, άρχισε να συχνάζη εις την εκκλησίαν, έκαµνε πολλάς και βαθείας
γονυκλισίας, εµελέτα να εξοµολογηθή, και ανέβαλλεν. Ενήστευεν άνευ ελαίου
ξηροφαγούσα τας πέντε ηµέρας εκάστης εβδοµάδος, και είχε βαστάξει «τρίµερο»
την πρώτην εβδοµάδα και το µεσοσαράκοστον. Εντρέπετο να βλέπη την κόρην
της, την ∆ελχαρώ, και απέφευγε ν’ αντικρύσει το βλέµµα της.
……………………………………………………………………………………………….
Εισήλθεν εις τον έρηµον ναΐσκον, άναψεν έν κηρίον, το οποίον είχεν εις το καλάθι
της µαζί µε ολίγα πυρεία, κ’ έκαµε τρεις στρωτάς γονυκλισίας εµπρός εις την
τοιχογραφίαν την ηµιεφθαρµένην.
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Ερώτηση ∆3:
Η Φραγκογιαννού «κατά κανένα τρόπο δεν αποτελεί την περίπτωση άθεου ατόµου.
Αντίθετα, είναι η περίπτωση µιας µεγάλης αµαρτωλής που, αν και επαναστατεί κατά του
Θεού, ουδέποτε αρνείται την ύπαρξή του».
(Ιωακείµ-Κίµων Κολλυβάς, περιοδ. «∆ιαβάζω», αρ. 165, Αθήνα 1987, σελ. 89)
Να υποστηρίξετε την πιο πάνω κριτική άποψη µε αναφορές από το απόσπασµα.
(µονάδες 8)

---------------------ΤΕΛΟΣ---------------------

