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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
Όταν αρχίσεις να εργάζεσαι σε µια δουλειά και θέλεις να
πετύχεις, µην προσπαθήσεις να το κάνεις µε το να
επιδεικνύεις πόσο σκληρά εργάζεσαι, κατά κανόνα, ο άνθρωπος
που εργάζεται σκληρά και το επιδεικνύει, δεν είναι πολύ
δηµοφιλής. Σε συµφέρει να δουλεύεις σκληρά χωρίς όµως να
φαίνεσαι. Την ικανότητά σου µπορείς να την εξαντλήσεις µέσα
στο ωράριο εργασίας, χωρίς να φαίνεται ότι κάνεις υπερωρίες,
γιατί αυτό δεν εκτιµάται από τους προϊσταµένους σου. Το να
βγαίνει η δουλειά σου έγκαιρα µέσα στις κανονικές ώρες,
είναι καλό συστατικό που το εκτιµούν οι πεπειραµένοι
προϊστάµενοι, επειδή είναι σε θέση να καταλάβουν ότι αυτό
για το οποίο οι άλλοι χρειάζονται περισσότερη ώρα, εσύ το
κάνεις όχι µόνο σε λιγότερη ώρα αλλά και καλύτερα.
Αν σου ανατεθεί η εργασία προϊσταµένου, µην προσπαθείς να
δείξεις την ικανότητά σου µε το να καταπιέζεις τους
υφισταµένους σου. Το παράδειγµα σου είναι αρκετό µε το να
είσαι πάντα στην ώρα σου και να µπορείς σε κάθε στιγµή να
τους βοηθάς. Μην προσπαθείς να κάνεις τον υπερσπουδαίο.
Κανόνιζε έτσι τη δουλειά σου, ώστε να µπορείς να συζητάς µε
τους συνεργάτες σου, χωρίς να υποφέρει η εργασία σου.
Κάνε τις ιδέες σου σεβαστές. Ένα από τα µεγαλύτερα σου
κεφάλαια είναι οι ιδέες σου. Το δύσκολο όµως στις πιο πολλές
περιπτώσεις είναι να κάνεις να τις προσέξουν. Πολλές
φορές αυτό γίνεται γιατί δεν µπορείς να τις διατυπώσεις
καλά, και ο άλλος δε σε καταλαβαίνει.

Γι' αυτό, πρόσεχε

τις αντιδράσεις του συνοµιλητή σου. Αν το βλέµµα του δείχνει
ότι φωτίστηκε, τότε όλα πάνε καλά. Και να προσπαθείς να
αποσπάς κάποια κρίση µε το να σταµατάς πότε-πότε, ώστε να
δίνεις τον καιρό για να γίνει η κρίση αυτή. Μπορείς στην
ανάγκη να προκαλέσεις την κρίση, ρωτώντας αν εξηγήθηκες
καλά.
(Μονάδες 25)
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ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Αν καµιά φορά σου δοθεί η ευκαιρία να υποβληθείς σε αγώνες ή
θυσίες για χάρη της Πατρίδας, ΜΗΝ ΚΑΤΑ∆ΕΧΤΕΙΣ να ζητήσεις
αµοιβές ή τιµές. Οι αµοιβές και οι τιµές, όταν δίνονται
δίκαια και αυθόρµητα από την Πατρίδα, στολίζουν βέβαια και
ενθαρρύνουν τα καλύτερα παιδιά της· αλλ΄ όταν ζητιούνται,
εξευτελίζουν όποιους τις ζητιανεύουν.
Η µόνη ωραία αµοιβή για τις θυσίες και τους αγώνες σου για
χάρη της Πατρίδας θα πρέπει να είναι η γλυκιά ανάµνηση ότι
έπραξες το καθήκον σου γι΄ αυτήν.
0 Μιλτιάδης, ο Θεµιστοκλής και ο Επαµεινώνδας δεν ήταν µε
θέσεις και τίτλους, ή µε τιµές και ανδριάντες, που δοξάστηκαν
κι απαθανατίστηκαν, αλλά µε τα Ε Ρ Γ Α τους.
Και αν η Πατρίδα που τυχόν ευεργετήθηκε από σένα φανεί
αχάριστη, µην αγανακτήσεις. Θυµήσου αφενός τον Αριστείδη, που
ενώ εξοριζόταν ευχόταν το καλό της πατρίδας του, και αφετέρου
τον Κίµωνα, που εξοστρακισµένος έτρεχε πρόθυµα να αγωνιστεί
µε τους συµπολίτες του. Κι ακόµα θυµήσου το ∆ηµοσθένη, που
στην εξορία του δεν έπαψε να αγορεύει για την Αθήνα, και τους
Σωκράτη και Φωκίωνα, που µέσα στη φυλακή τους έπιναν το
κώνειο άδικα, και όµως σύστηναν ευπείθεια και αµνησικακία για
τους φονιάδες τους!
(Μονάδες 25)
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ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΑΠ/ΚΝ-107-7
8 Ιουνίου 2006
Κυρία Στέλλα Κ Λεβέντη
Ασκληπιού & Γαληνού
Κάτω Ηλιούπολη
Αθήνα 130.25
Αγαπητή κ Λεβέντη
Θέµα: "Τουριστικές Πληροφορίες"
Με χαρά µου σας εσωκλείω πληροφοριακά έντυπα, που ελπίζω να σας λύσουν τις
απορίες που εκφράζετε στην επιστολή σας µε ηµεροµηνία 2 Ιουνίου 2006.
Μερικά σηµεία που θεωρώ σκόπιµο να τονίσω ιδιαιτέρως σχετικά µε το ταξίδι που
προγραµµατίζετε για τον Ιούλιο, είναι τα εξής:
1. Αν προορισµός σας είναι µέρη που έχουν µεγάλη τουριστική κίνηση, φροντίστε να
κλείσετε εγκαίρως τις θέσεις σας.
2. Μπορεί να δικαιούστε µειωµένο εισιτήριο και να µην το ξέρετε· η στιγµή που κάνετε
την κράτηση είναι η καταλληλότερη για να το µάθετε. Μειωµένα εισιτήρια - κατά 25
τοις εκατό - δικαιούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί. Επίσης, παιδιά
ίσαµε 12 χρόνων πληρώνουν το 50 τοις εκατό.
3. Τρεις µέρες πριν από το ταξίδι πρέπει, οπωσδήποτε, να τηλεφωνήσετε για να
βεβαιώσετε την αναχώρησή σας. Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την
πτήση, τηλεφωνήστε το συντοµότερο στην αεροπορική εταιρεία. Αν ακυρώσετε το
εισιτήριο 24 ώρες πριν από την αναχώρηση, θα σας επιστραφεί ολόκληρο το
ποσό· αν όµως ειδοποιήσετε καθυστερηµένα, η εταιρεία θα κρατήσει το 30 ή το 50
τοις εκατό του εισιτηρίου.
Θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι το Γραφείο µας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να σας προσφέρει ένα άνετο και ευχάριστο ταξίδι.
Με τους χαιρετισµούς µου
Ταξιδιωτικό Γραφείο ΑΝΕΣΗ Λτδ

Κώστας Κ ∆ηµητριάδης
∆ιευθυντής Περιοδειών Εξωτερικού
Συνηµµένα

(Μονάδες 25)
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Πίνακας Πωλήσεων κατά µήνα για τα έτη 2002 - 2005
ΜΗΝΑΣ

2002

2003

2004

2005

Ιανουάριος

11.740

12.410

12.580

14.890

Φεβρουάριος

10.640

11.220

11.710

13.800

Μάρτιος

8.650

9.740

9.920

12.180

Απρίλιος

6.780

6.810

7.110

9.320

Μάιος

5.620

5.520

5.410

5.860

Ιούνιος

4.110

4.720

4.620

4.910

Ιούλιος

3.860

3.980

4.100

4.380

Αύγουστος

3.620

3.630

3.670

4.170

Σεπτέµβριος

5.210

6.380

6.580

8.630

Οκτώβριος

7.830

8.190

8.530

10.720

Νοέµβριος

9.210

10.340

10.740

13.990

∆εκέµβριος

12.630

14.770

15.180

18.470

Σύνολο

89.900

97.710

100.150

121.320
(Μονάδες 25)

(Γενικό σύνολο Μονάδων 100)
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