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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΛΙΓΔ 
ΟΛΔ ΟΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ ΣΟ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ 
 

 
 
ΜΔΡΟ Α΄:  ΈΚΘΔΗ ΙΓΔΩΝ                        (Μνλάδεο 50) 
 
Να αλαπηύμεηε έλα από ηα πην θάηω ζέκαηα (450-500 ιέμεηο): 
 
1. ηε ζύγρξνλε θνηλσλία κε ηνλ έληνλν αηνκηθηζκό, ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή 

θξίζε, ε αλάγθε ηεο αιιειεγγύεο απνηειεί θπξίαξρν αίηεκα. 
Αθνύ αλαθεξζείηε κε ζπληνκία ζηελ πην πάλσ ζέζε, λα αλαπηύμεηε ηηο σθέιεηεο 
ηεο αιιειεγγύεο ζε αηνκηθό θαη δηεζλέο επίπεδν. 
 

2. Η ζπκκεηνρή ζηα θνηλά ζεσξείηαη ππνρξέσζε θάζε πνιίηε θαη όξνο 
απαξαίηεηνο γηα ηε δεκνθξαηία.  Δπζηπρώο ζηηο κέξεο καο όιν θαη πεξηζζόηεξνη 
άλζξσπνη αδηαθνξνύλ γηα ηα θνηλά. 
Πνύ απνδίδεηε απηό ην θαηλόκελν θαη πώο λνκίδεηε όηη κπνξεί λ’  αληηκεησπηζηεί; 
 

3. ηελ επνρή καο ε ζπλερήο κόξθσζε (δηα βίνπ παηδεία) θξίλεηαη απαξαίηεηε. 
Να ηεθκεξηώζεηε ηελ πην πάλσ ζέζε θαη λα αλαθέξεηε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αιεζηλά κνξθσκέλνπ αλζξώπνπ. 
 

 
 
 
ΜΔΡΟ Β΄:  ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ     (Μνλάδεο 30) 
 
Να δηαβάζεηε κε πξνζνρή ην πην θάηω θείκελν θαη λα απαληήζεηε E ΟΛΔ ηηο 
εξωηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 
 
Σν θάζκα ηεο αλεξγίαο απεηιεί ηελ Επξώπε.  Οη αξηζκνί, αθόκα θη  όηαλ δελ 
ςεύδνληαη, είλαη ακείιηθηνη.  Σν θξάγκα ηνπ 10% έρεη μεπεξαζηεί πιένλ. 
 
Πίζσ, όκσο, από ηηο ζηαηηζηηθέο θαη ηνπο ςπρξνύο ππνινγηζκνύο ππάξρεη έλαο 
κεγάινο αγλννύκελνο: ν άλεξγνο θαη ν ςπρηζκόο ηνπ.  Η έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηό 
είλαη εμαηξεηηθά ειιηπήο.  Όκσο, ε γλώζε ηεο ςπρνινγίαο, ε δηεξεύλεζε ηνπ 
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βηώκαηνο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηηο δηάθνξεο ζηγόκελεο πιεζπζκηαθέο 
νκάδεο (λένη, γπλαίθεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ρξόληα άλεξγνη) ζα ήηαλ έλα θιεηδί 
γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη όρη ηε ζηελά νηθνλνκηζηηθή παξέκβαζε. 
 
Άλεξγνο δελ είλαη έλα άηνκν πνπ έρεη ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ.  Είλαη έλα άηνκν πνπ έρεη 
ράζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, πνπ δελ μέξεη ηη λα θάλεη κε ην ρξόλν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηε 
δσή, ηνλ εαπηό ηνπ.  Έλαο άλεξγνο δελ είλαη θάπνηνο πνπ ςάρλεη γηα δνπιεηά, είλαη 
θάπνηνο πνπ ςάρλεη γηα ζηεξίγκαηα επηβίσζεο. Μαδί κε ηε δνπιεηά, ζην ζπκβνιηθό 
επίπεδν, ράλεη πνιύ πεξηζζόηεξα από νηθνλνκηθά αγαζά.  Υάλεη ηελ απηνεθηίκεζε, 
ηνλ απηνζεβαζκό, ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ, αθνύ είλαη γλσζηό πόζν εξγαζηνθεληξηθή 
είλαη ε θνηλσλία καο.  Υσξίο ινηπόλ θξπζηαιισκέλεο επαγγεικαηηθέο ηδηόηεηεο, ην 
άηνκν δε ζεκαίλεη ηίπνηα, δελ είλαη αλαγλσξίζηκν, άξα δελ ππάξρεη. 
 
ην απνθαιππηηθό ςπρνινγηθό ηεζη ηνπ Kemper ην άηνκν θαιείηαη λα δώζεη πέληε 
απαληήζεηο, έηζη όπσο ηνπ έξρνληαη αβίαζηα ζην κπαιό, ζην εξώηεκα «πνηνο είκαη».  
Η επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα έξρεηαη πξώηε.  Μέζα από ην επάγγεικα ην άηνκν 
θαηνρπξώλεη ηελ ππαξμηαθή ηνπ επηβίσζε.  Εύινγν, είλαη, ινηπόλ, όηη ε αλεξγία 
επηθέξεη ζεκαληηθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 
 
Δελ είλαη ηπραίν όηη κόλν ην 20%, όπσο θαηαδεηθλύνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο, από όζνπο 
έρνπλ επίδνκα αλεξγίαο ςάρλνπλ ζπζηεκαηηθά γηα δνπιεηά.  Ο ιόγνο δελ είλαη 
επεηδή είλαη ηεκπέιεδεο ή «βνιεύνληαη κε ην επίδνκα» πνπ, θπζηθά, απέρεη πνιύ 
από ην λα ηνπο εμαζθαιίζεη κηα αμηνπξεπή, αλεμάξηεηε δηαβίωζε∙  είλαη γηαηί 
ηαπηίδνληαη κε ην ξόιν ηεο αλεκπνξηάο θαη ηεο εηηνπάζεηαο, πνπ ζπλνδεύεη ην 
ζηίγκα ηνπ αλέξγνπ.  «Είκαη ηειεησκέλνο», έιεγε έλαο άλεξγνο.  Ήηαλ κόιηο είθνζη έμη 
ρξνλώλ.  Σελ ίδηα αθξηβώο θξάζε ρξεζηκνπνηνύλ νη παξαηεκέλνη ζηα ηδξύκαηα 
γέξνη.  Η θνηλσλία καο κέζα από ηελ αλεξγία είλαη ζαλ λα παξάγεη γεξνληηθνύο 
λένπο.  Παξαηεξείηαη πέλζνο, θαηάζιηςε, απηνκνκθή, ζπκπεξηθνξέο θπγήο, όπσο 
ηα λαξθσηηθά θαη ν αιθννιηζκόο θαη ηαπηόρξνλα βία θαη επηζεηηθόηεηα γηα όζνπο 
δηάιεμαλ σο άκπλα όρη ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο βίαο αιιά ηελ πξνβνιή ηεο πξνο ηα 
έμσ. «Απνξξίπηνληαο απηνύο πνπ ζε απνξξίπηνπλ», είλαη έλα κεραληζκόο πνπ 
ζεσξείηαη ππεύζπλνο γηα ηελ ππνθνπιηνύξα βίαο θαη ηηο ζπλερείο εμεγέξζεηο. 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη δύζθνιν λα απνδερηεί θαλείο όηη ην θαηλόκελν ηεο 
αλεξγίαο είλαη ην ηίκεκα πνπ έρνπκε λα πιεξώζνπκε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
πξόνδν.  Η Επξώπε είλαη αξθεηά κεγάιε θαη ηζρπξή, ώζηε λα ηνικήζεη λα 
επαληεξαξρήζεη ηηο ζρέζεηο ηεο αλάκεζα ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο από ηε κηα κεξηά θαη ζην δηθαίσκα ηεο θαηνρπξσκέλεο εξγαζίαο 
από ηελ άιιε. 
 
Η ιύζε, όπσο πάληα, ζα πξνέιζεη από κηα ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή βνύιεζε πνπ ζα 
πξνζδώζεη ζηελ έλλνηα ηεο πξνόδνπ ην ρακέλν ηεο εζηθό πεξηερόκελν.  Η βνύιεζε 
απηή αθνξά ζηε δσή όισλ καο, αθνξά ζην παξόλ θαη ην κέιινλ καο, ζην δηθαίσκα 
ζηελ πνηόηεηα δσήο θαη ζηελ εξγαζία. 
 

Φσηεηλή Τζαιίθνγινπ, Ψπρνινγία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Δηαζθεπή) 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 
1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ πην πάλσ θεηκέλνπ κε δηθά ζαο ιόγηα (100 -120 

ιέμεηο πεξίπνπ).                                                                                   (Μνλάδεο 10) 
 

2. Να εμεγήζεηε ηηο δύν πην θάησ απόςεηο ηεο ζπγγξαθέσο ζε 40-50 ιέμεηο γηα ηελ 
θαζεκηά. 
 
α) «Όκσο, ε γλώζε ηεο ςπρνινγίαο, ε δηεξεύλεζε ηνπ βηώκαηνο ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηηο δηάθνξεο ζηγόκελεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 
(λένη, γπλαίθεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ρξόληα άλεξγνη) ζα ήηαλ έλα θιεηδί 
γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη όρη ηε ζηελά νηθνλνκηζηηθή παξέκβαζε.» 
 

β) «Η θνηλσλία καο κέζα από ηελ αλεξγία είλαη ζαλ λα παξάγεη γεξνληηθνύο 
λένπο». 

  (Μνλάδεο 10) 
 

3. Η εζσηεξίθεπζε ηεο βίαο ζεσξείηαη επώδπλε θαη θαηαζηξνθηθή γηα ην άηνκν θαη 
ηελ θνηλσλία.  Να ηεθκεξηώζεηε ηελ πην πάλσ ζέζε. 

(Μνλάδεο 10) 
 

 
ΜΔΡΟ Γ΄: ΓΛΩΑ         (Μνλάδεο 20) 
 
Οη ιέμεηο ηωλ αζθήζεωλ 1-5 πξνέξρνληαη από ην ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ.  
 
1. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο: 

 
α) ακείιηθηνη                                β) ηεκπέιεδεο 

(Μνλάδεο 2) 
 

2. Να γξάςεηε από έλα αληίζεην γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο: 
 
α) ειιηπήο                                  β) αμηνπξεπή 

(Μνλάδεο 2) 
 

3. Να ρσξίζεηε ηηο πην θάησ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε: 
 
α) δηεξεύλεζε                           β) εηηνπάζεηα 

 (Μνλάδεο 2) 
 

4. Να γξάςεηε (α) έλα παξάγωγν νπζηαζηηθό θαη (β) έλα παξάγωγν επίζεην γηα 
ηελ θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο:  
 
(i) παξάγεη                                (ii) ζεκαίλεη 

                                                (Μνλάδεο 4) 
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5. Να γξάςεηε ην νκόξξηδν ξήκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο πην θάησ ιέμεηο αληίζηνηρα: 
 
α) ζπκβνιηθό               β) δηαβίσζε                                  

(Μνλάδεο 2) 
 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηε ζωζηή ιέμε ηεο 
παξέλζεζεο.  ην ηεηξάδην ζαο λα γξάςεηε κόλν ην ζσζηό ηύπν θαη όρη 
νιόθιεξε ηελ πξόηαζε. 
 
α) Έρεη πνιύ ηζρπξή (βνπιή, βνύιεζε) θαη ζα θαηαθέξεη λα ληθήζεη ηνλ αληίπαιν. 
β) Ο ππνπξγόο δεζκεύηεθε όηη δε ζα ππάξμεη (επηβνιή, επηβνπιή) λέσλ θόξσλ. 
γ) Η (έθθιεζε, έθιπζε) ξαδηελέξγεηαο εμαηηίαο ηνπ ππξεληθνύ αηπρήκαηνο 

πξνθάιεζε κεγάιε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. 
δ) Κάζηζε ζην (εδώιην, εηδώιην) ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζπληεηξηκκέλνο. 

(Μνλάδεο 4) 
 

7. Να αληηθαηαζηήζεηε θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιόγηεο θξάζεηο κε ηελ αληίζηνηρε 
λενειιεληθή. 
 
α) Η πόιε παξαδόζεθε ακαρεηί. 
β) Ο θαζεγεηήο κηινύζε γηα ζπνπδαία πξάγκαηα, αιιά απηόο αγξόλ εγόξαδε. 
 

(Μνλάδεο 2) 
 

8. Να εληνπίζεηε ην ιάζνο ζηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ησλ πην θάησ πξνηάζεσλ 
θαη λα μαλαγξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο κόλν ηελ νξζή ιέμε. 
 
α) Δελ παύεη λα ζεσξήηε ζεκαληηθόο ζπγγξαθέαο. 
β) Οη ζπλερήο έξεπλεο δελ απέδσζαλ ηνπ αλακελόκελνπο θαξπνύο. 

(Μνλάδεο 2) 
 

 
 

*************************** 
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