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ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2017

ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σξίηε, 16 Μαΐνπ 2017
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Ο ΟΓΖΓΟ ΓΗΟΡΘΩΖ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ
ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΗΚΟΗ (20) ΔΛΗΓΔ

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) ΜΔΡΖ.
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα εξσηήκαηα.

ΜΔΡΟ Α΄: ΑΓΗΓΑΚΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ

(ΜΟΝΑΓΔ 20)

Ζ βαξβαξόηεηα ησλ θαηξώλ καο
Σα ηειεπηαία ρξόληα εηδηθνί πεξί ηε θύζε θαη ην πεξηβάιινλ επηζηήκνλεο, κειεηεηέο ηεο
ηζηνξίαο ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ, ζενιόγνη κε επξείο νξίδνληεο, άλζξσπνη δηαθόξσλ
επαγγεικάησλ θαη γλώζεσλ, είραλ αξρίζεη λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ πνξεία ησλ
ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Όινη απηνί δηέβιεπαλ
όηη ν αδίζηαθηνο, άλαξρνο,
παγθνζκηνπνηεκέλνο θαηαλαισηηζκόο πνπ θπξηαξρεί ζηηο δηάθνξεο ρώξεο δελ κπνξνύζε
λα ζπλερηζηεί γηαηί ήηαλ έμσ από ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θύζεο θαη ηε δπλακηθόηεηα ησλ
αηόκσλ. εκείσλαλ επίζεο όηη έλα από ηα βαζηθά επαθόινπζα ηνπ θαηαλαισηηζκνύ
ήηαλ ε πληγεξή ςπρνινγηθή θαη πιηθή δηαθζνξά, ε δηαδηθαζία εμαρξείσζεο πνπ
καο παξαθνινπζεί σο άηνκα θαη καο ραξαθηεξίδεη σο θνηλσλίεο. Ο Σόκαο Μαλ
έγξαθε ζηνλ Σένληνξ Αληόξλν ην 1952: «Δθείλν πνπ βιέπσ λα έξρεηαη, λα αλέξρεηαη θαη
λα εμαπιώλεηαη αθάζεθηα είλαη απιώο ε βαξβαξόηεηα…».
Ζ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ήξζε ζηηο κέξεο καο ήηαλ γηα ηνπο λνπλερείο
πξνβιέςηκε, αλακελόκελε σο απνηέιεζκα ηνπ ήζνπο ηεο θνηλόηεηαο θαη ησλ ζπιινγηθώλ
ζπκπεξηθνξώλ. ηελ θξίζε απηή πξνζηέζεθε, ζαλ ππόκλεζε θαη ζαλ ηηκσξία από κέξνπο
ηεο θύζεο, ην ζύλλεθν από ηε ιάβα ηνπ ηζιαλδηθνύ εθαηζηείνπ πνπ απνδηνξγάλσζε ηε
δσή ζηνλ επξσπατθό ρώξν, έλα ζύλλεθν πνπ απέδεημε πόζν αλνρύξσηε απέλαληη ζηε
θύζε είκαζηε ε θνηλσλία ησλ αλζξώπσλ. Σν ζνθ ήηαλ ηεξάζηην γηαηί είρε άκεζε απόιεμε
δεδνκέλνπ όηη άιια θπζηθά θαηλόκελα πεξηζζόηεξν επηθίλδπλα θαη κόληκα, επεηδή δελ
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έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, παξαγλσξίδνληαη, απνζησπνύληαη, ε δε
αληηκεηώπηζε ησλ επηηαθηηθώλ ιύζεσλ κεηαθέξεηαη αελάσο γηα ην κέιινλ.
Σα όζα ζπλέβεζαλ ζηελ επνρή καο θαη ζπκβαίλνπλ ζηνλ νηθνλνκηθνθνηλσληθό ρώξν ηεο
ζύγρξνλεο κεηαλεσηεξηθήο θνηλσλίαο θαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο θπζηθήο επηζηήκεο
εηεξνρξόληζαλ ην ξνιόη ηεο Ηζηνξίαο. Σν γύξηζαλ αηώλεο πίζσ, αθνύ απνδείρηεθε όηη ε
ηιηγγηώδεο αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ δεκηνύξγεζε ηε ρσξίο έιεγρν
θαηαλάισζε, θαη ε ζαπκαζηή κεγέζπλζε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ ακθίβνιε ζηαζεξόηεηα
όηαλ αλακεηξνύληαη κε ηε ζθύδνπζα πξαγκαηηθόηεηα.
Έλα λέν ζηνηρείν, κηα λέα παξάκεηξνο κπήθε ηώξα ζηε δσή καο: ε αβεβαηόηεηα.
πλαηζζαλζήθακε πόζν πξαγκαηηθά αδύλακνη είκαζηε νη άλζξσπνη δεδνκέλνπ όηη δελ
μέξνπκε ηη πξαγκαηηθά ζέινπκε ή ηη πξαγκαηηθά καο ζπκθέξεη. Καηαιάβακε −και ζην
κέιινλ ζα θαηαιάβνπκε πεξηζζόηεξν −όηη είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα αλαζεσξήζνπκε
αξρέο, απόςεηο, πξνζαλαηνιηζκνύο, ηνλ ηδενινγηθό θαηαλαγθαζκό, ζηνηρεία πνπ καο
έρνπλ επηβιεζεί κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Αληηιακβαλόκαζηε όηη καδί κε ηελ
απηνγλσζία ησλ αλζξσπνινγηθώλ δεδνκέλσλ κία θνηλσλία ρξεηάδεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ
ηζηνξηθή πείξα, ηελ αλνηxηή ζύιιεςε ηνπ θόζκνπ, ηελ ειεύζεξε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ
αλζξώπνπ.
Γίλεηαη μαλά θαλεξό όηη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ εζηθή ηάμε, λα κελ
αθπδαηώλεη ζπλαηζζήκαηα, όηη ε αλεμέιεγθηε παξάβαζε ησλ ζεκειησδώλ θαλόλσλ
απνηειεί πξάμε βίαο πνπ δελ έρεη όξηα, νδεγεί ζηελ επηθίλδπλε γηα ηνλ δεκόζην βίν
ζησπή ηνπ θόβνπ. Ζ άπνςε όηη ηζαθίδνληαο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο
παξαδόζεηο νδεγνύκαζηε ζ’ έλαλ θαιύηεξν θόζκν απνδείρηεθε όρη κόλνλ εζθαικέλε,
αιιά θη έμσ από ηηο αλάγθεο ηεο δσήο. Ζ δηαθζνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο δηαηαθηηθέο
ζρέζεηο ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε θαη παξάιιεια ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία έρεη ππεξβεί ηα
όξηα θαη αδπλαηεί λα εμππεξεηήζεη ηηο λέεο ζπληζηώζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο δσήο.
Παξάιιεια, κία παιαηά, παξακεξηζκέλε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο αξρή, ήξζε πάιη ζηελ
επηθάλεηα: ε αηνκηθή ηνπ θαζελόο επζύλε. Έγηλε δειαδή θαλεξό όηη δελ κπνξνύκε λα
θξπβόκαζηε εμαθνινπζεηηθά πίζσ από ηε ζπιινγηθόηεηα κε ην πξόζρεκα όηη είκαζηε
αλίζρπξνη λα αληηδξάζνπκε, όηη δήζελ θηαίεη ην ζύζηεκα ηνπ νπνίνπ νη ίδηνη είκαζηε
ζύκαηα θαη άιιεο παξόκνηεο απηνπαξεγνξεηηθέο δηθαηνινγίεο. Ήξζε μαλά ε θξίζηκε ώξα
λα θαηαδείμνπκε έκπξαθηα όηη δελ ζπκθσλνύκε κε ηα ζπκβαίλνληα θη όηη δελ είκαζηε
δηαηεζεηκέλνη λα παξακείλνπκε παξαηεξεηέο, ζπλέλνρνη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ
αξρώλ θαη ησλ ζπλεηδήζεώλ καο.
Γηνλύζεο Κ. Μαγθιηβέξαο, Το ηέρμα και η αρτή. Δοκίμια μιας εποτής μεηαβαηικής, Αζήλα,
Παπαδήζεο, 2013, 103-108 (Απόζπαζκα – Γηαζθεπή)
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Δξσηήζεηο:
Α1. Να γξάςεηε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 120-140 ιέμεηο.

(κνλάδεο 8)

Μνλάδεο πεξηερνκέλνπ: (6Υ1= 6 κνλάδεο)
Αλακέλεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηα εμήο ζεκεία:

1. Πξώηε παξάγξαθνο: Οη αλεζπρίεο ησλ εηδηθώλ όηη ν παγθνζκηνπνηεκέλνο
θαηαλαισηηζκόο δελ κπνξνύζε/ δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί, γηαηί ήηαλ/είλαη έμσ από
ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θύζεο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αηόκσλ, γεγνλόο πνπ
νδήγεζε ζηε δηαθζνξά.
2. Γεύηεξε παξάγξαθνο: Ζ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ γηα ηνπο ινγηθνύο
πξνβιέςηκε εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξώπσλ. ε άκεζε ζρέζε κε ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε, ε πεξηβαιινληηθή θξίζε θαλέξσζε πόζν αλνρύξσηε είλαη ε
αλζξώπηλε θνηλσλία απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ε αληηκεηώπηζε
ησλ νπνίσλ αλαβάιιεηαη ζπλερώο.
3. Σξίηε παξάγξαθνο: Ζ αικαηώδεο νηθνλνκηθή αλάπηπμε νδήγεζε ζηε ρσξίο
έιεγρν θαηαλάισζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πνπ έρνπλ ακθίβνιε
ζηαζεξόηεηα.
4. Σέηαξηε παξάγξαθνο: Ο άλζξσπνο ζήκεξα είλαη ζε αβεβαηόηεηα. Γελ μέξεη ηη
ζέιεη θαη ηη ηνλ ζπκθέξεη, αιιά ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αλάγθε αλαζεώξεζεο ησλ
αξρώλ θαη αμηώλ ηνπ.
5. Πέκπηε παξάγξαθνο: Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη ε αλεμέιεγθηε παξάβαζε ησλ
ζεκειησδώλ θαλόλσλ νδεγνύλ ζηε βία θαη ζηε δηαθζνξά, ηόζν ζηε ζρέζε ηνπ
αλζξώπνπ κε ηε θύζε, όζν θαη ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο.
6. Έθηε παξάγξαθνο: Αλάγθε αλάιεςεο αηνκηθήο επζύλεο θαη έκπξαθηεο
αληίδξαζεο γηα όζα ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλσλία καο.
Μνλάδεο Γνκήο - Έθθξαζεο: 2 κνλάδεο


Υξήζε ζπλδεηηθώλ ιέμεσλ-αιιεινπρία-ζπιινγηζηηθή ηνπ θεηκέλνπ. Αλ απιώο
αληηγξάθνληαη ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ θαη αξαδηάδνληαη αζύλδεηα, δίλνληαη γηα ηε δνκή:
0 κνλάδεο.



Γηα απιή αληηγξαθή, ρσξίο ηε ρξήζε δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ: αθαηξείηαη ην ½ ησλ
κνλάδσλ.



Υξήζε θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ-ζύληαμε.



Τπέξβαζε νξίνπ ιέμεσλ (πέξαλ ησλ 190): αθαίξεζε 1 κνλάδαο
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Α2.α. Να αλαθέξεηε πνηα αξρή ήξζε ζηελ επηθάλεηα θαη πνην είλαη ην ρξένο ηνπ θαζελόο
καο, όπσο επηζεκαίλεη ν δνθηκηνγξάθνο ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ
(Παράλληλα,…ηων ζσνειδήζεών μας).
(κνλάδεο 3)
Αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνύλ ηα εμήο ζεκεία:
Ζ αξρή πνπ ήξζε ζηελ επηθάλεηα: αηνκηθή επζύλε

(1 κνλάδα)

Σν ρξένο ηνπ θαζελόο καο:


δελ κπνξνύκε λα θξπβόκαζηε πίζσ από ηε ζπιινγηθόηεηα...δηθαηνινγίεο



λα θαηαδείμνπκε έκπξαθηα όηη δελ ζπκθσλνύκε κε ηα ζπκβαίλνληα



δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα παξακείλνπκε παξαηεξεηέο...ησλ ζπλεηδήζεώλ καο.
(2Υ1=2 κνλάδεο)

Α2.β. Ο δνθηκηνγξάθνο αλαθέξεη ζηελ πξώηε παξάγξαθν, πσο εηδηθνί επηζηήκνλεο
ζεκείσλαλ όηη «έλα από ηα βαζηθά επαθόινπζα ηνπ θαηαλαισηηζκνύ ήηαλ ε πληγεξή
ςπρνινγηθή θαη πιηθή δηαθζνξά, ε δηαδηθαζία εμαρξείσζεο πνπ καο παξαθνινπζεί σο
άηνκα θαη καο ραξαθηεξίδεη σο θνηλσλίεο».
Να αλαπηύμεηε ζε 60-80 ιέμεηο ην λόεκα ηνπ πην πάλσ απνζπάζκαηνο.
(κνλάδεο 3)
Δλδεηθηηθή απάληεζε: αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνύλ θαη λα εμεγεζνύλ ηα 3 πην θάησ
ζεκεία ή άιια παξεκθεξή:


Πληγεξή ςπρνινγηθή δηαθζνξά: εγθισβηζκόο θαη παγίδεπζε ζηηο πιαζκαηηθέο
αλάγθεο, απώιεηα ςπρηθήο εξεκίαο



Τιηθή δηαθζνξά: απιεζηία, πινπηνκαλία, έκθαζε ζηηο πιηθέο αμίεο, επδαηκνληζκόο



Δμαρξείσζε: θαηαπάηεζε αξρώλ θαη αμηώλ, αλεζηθόηεηα, ρξεζηκνπνίεζε
αζέκηησλ κέζσλ, αλππαξμία εζηθώλ δηιεκκάησλ θαη αλαζηνιώλ ζηελ πξνζπάζεηα
γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πιαζκαηηθώλ αλαγθώλ
εκείσζε: Γηα ππέξβαζε νξίνπ ιέμεσλ, πέξαλ ησλ 110: αθαηξείηαη 0,5 κνλ.
(3Υ 1= 3 κνλάδεο)
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Α3.α. Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δνθηκηνγξάθνο ζηελ
πξώηε παξάγξαθν (Τα ηελεσηαία τρόνια… με καηανόηζη.) θαη έλα (1) κέζν πεηζνύο γηα
θάζε έλαλ από απηνύο ηνπο ηξόπνπο. Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία από ηελ παξάγξαθν.
(κνλάδεο 3)
Σξόπνη πεηζνύο: 2Υ0,5 = 1 κνλάδα
Μέζα πεηζνύο: 2Υ 0,5 = 1 κνλάδα
Σεθκεξίσζε: 2Υ0,5 =1 κνλάδα
1.Tξόπνο πεηζνύο: επίθιεζε ζηε ινγηθή
Μέζα πεηζνύο:


Σεθκήξηα:
o γεληθά παξαδεθηέο αιήζεηεο:
(Σα ηειεπηαία...θνηλσληώλ. ΄Οινη απηνί…αηόκσλ)
o Παξαδείγκαηα: (Δπηζηήκνλεο… γλώζεσλ)



Δπηρείξεκα: ζπιινγηζκόο/πξνηάζεηο θξίζεσο
(…ν παγθνζκηνπνηεκέλνο θαηαλαισηηζκόο...αηόκσλ).

εκείσζε: Αλ ν ππνςήθηνο γξάςεη ην έλα από ηα δύν ηεθκήξηα, δίλεηαη 0,5 κνλ. γηα ην έλα
κέζν πεηζνύο.
2.Tξόπνο πεηζνύο: επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα
Μέζα πεηζνύο:


ζρήκα ιόγνπ-κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο (πληγεξή, αδίζηαθηνο, άλαξρνο
θαηαλαισηηζκόο)



ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο/θξάζεηο (ςπρνινγηθή θαη πιηθή δηαθζνξά,
εμαρξείσζε…)



Δηθόλεο



Πεξηγξαθή κέζσ ηεο ρξήζεο επηζέησλ

3.Tξόπνο πεηζνύο: επίθιεζε ζηελ απζεληία
Μέζν πεηζνύο:


απηνύζηα παξάζεζε ησλ ιόγσλ ηνπ Σόκαο Μαλ
«Δθείλν πνπ ...βαξβαξόηεηα»
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«Δηδηθνί… ζενιόγνη», ζε ζπζρεηηζκό κε ην λόεκα όιεο ηεο παξαγξάθνπ

Α3.β. Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ (Η παγκόζμια
οικονομική κρίζη…για ηο μέλλον). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(κνλάδεο 3)
Σξόπνο αλάπηπμεο: 2Υ1=2 κνλάδεο
Γηθαηνιόγεζε: 2Υ0,5=1 κνλάδα
α. Με αίηην- απνηέιεζκα: «Ζ παγθόζκηα...ζπκπεξηθνξώλ».
Αηηία: ην ήζνο ηεο θνηλόηεηαο θαη ησλ ζπιινγηθώλ ζπκπεξηθνξώλ
Απνηέιεζκα: νηθνλνκηθή θξίζε θαη νηθνινγηθή θαηαζηξνθή
β. Με παξάδεηγκα: «...ην ζύλλεθν από ηε ιάβα ηνπ ηζιαλδηθνύ εθαηζηείνπ»
γ. Με αηηηνιόγεζε:
Σα αθόινπζα ζηνηρεία, ζε ζπζρεηηζκό κε ηε ρξήζε ησλ αηηηνινγηθώλ ζπλδέζκσλ:
 Σν ζνθ ήηαλ ηεξάζηην γηαηί είρε άκεζε απόιεμε…κόληκα
 Δπεηδή δελ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα…κέιινλ.

ΜΔΡΟ Β΄: ΓΛΩΑ

(ΜΟΝΑΓΔ 10)

B1. Να μαλαγξάςεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αληηθαζηζηώληαο θάζε κία από ηηο
ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιε ζπλώλπκε, δηαηεξώληαο ηνλ γξακκαηηθό ηνπο ηύπν:
α. Όινη απηνί δηέβιεπαλ όηη
θαηαλαισηηζκόο πνπ θπξηαξρεί…

ν

αδίζηαθηνο,

άλαξρνο,

παγθνζκηνπνηεκέλνο

β. «Δθείλν πνπ βιέπσ λα έξρεηαη, λα αλέξρεηαη θαη λα εμαπιώλεηαη αθάζεθηα είλαη απιώο
ε βαξβαξόηεηα…»
γ. […] ε δε αληηκεηώπηζε ησλ επηηαθηηθώλ ιύζεσλ κεηαθέξεηαη αελάσο γηα ην κέιινλ.
δ. […] δελ κπνξνύκε λα θξπβόκαζηε εμαθνινπζεηηθά πίζσ από ηε ζπιινγηθόηεηα κε ην
πξόζρεκα όηη …
(κνλάδεο 4)

δηέβιεπαλ

δηαηζζάλνληαλ,
δηέθξηλαλ,
είθαδαλ,
κάληεπαλ,
νζκίδνληαλ,
πξνέβιεπαλ,
πξνείθαδαλ,
πξνθήηεπαλ,
ζπιιάκβαλαλ,
ζπκπέξαηλαλ, ππνπηεύνληαλ, ςπραλεκίδνληαλ

αθάζεθηα

αθαηάπαπζηα, αθαηάζρεηα, αθξάηεηα, αλεκπόδηζηα, αλεπίζρεηα,
απόηνκα,
αζηακάηεηα,
αζπγθξάηεηα,
αραιίλσηα,
έληνλα,
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θαηαηγηζηηθά, νξκεηηθά, ξαγδαία, ζθνδξά
επηηαθηηθώλ

άκεζσλ, αλαγθαίσλ, αλαγθαζηηθώλ, απαξαίηεησλ, απζηεξώλ,
δηαηαθηηθώλ, θαηεγνξεκαηηθώλ, θειεπζηηθώλ, πξνζηαθηηθώλ,
ππνρξεσηηθώλ

πξόζρεκα

αθνξκή,
δηθαηνινγία,
επηλόεζε,
«πάηεκα»,
πξνπέηαζκα, πξόθαζε, ζόθηζκα, ηέρλαζκα

πξνθάιπκκα,

(4Υ1=4 κνλάδεο)
εκείσζε:
1. Γηα νξζνγξαθηθό ιάζνο: αθαίξεζε 0,5 κνλάδαο
2. Γηα ιαλζαζκέλν γξακκαηηθό ηύπν: αθαίξεζε 0,5 κνλάδαο
3. Αλ ππάξρνπλ θαη ηα δύν πην πάλσ είδε ιαζώλ ζηελ ίδηα ιέμε: αθαίξεζε 0,5
κνλάδαο
Β2. Να μαλαγξάςεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αληηθαζηζηώληαο θάζε κία από ηηο
ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε άιιε αληώλπκε, δηαηεξώληαο ηνλ γξακκαηηθό ηνπο ηύπν:
α. Ζ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ήξζε ζηηο κέξεο καο ήηαλ γηα ηνπο λνπλερείο
πξνβιέςηκε,…
β. […] άιια θπζηθά θαηλόκελα … απνζησπνύληαη,…
γ. Γίλεηαη μαλά θαλεξό όηη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ εζηθή ηάμε,…
(κνλάδεο 3)

λνπλερείο

αθαηαλόεηνπο, άινγνπο, άκπαινπο, αλεγθέθαινπο, άλνεο,
αλόεηνπο, απεξίζθεπηνπο, αζύλεηνπο, αθειείο, άθξνλεο, βιάθεο,
εμσθξεληθνύο, θξεηίλνπο, κσξνύο, παξάινγνπο, ραδνύο

απνζησπνύληαη

αλαθνηλώλνληαη, αλαθέξνληαη, απνθαιύπηνληαη, γλσζηνπνηνύληαη,
δειώλνληαη, δεκνζηνπνηνύληαη, δηαιαινύληαη, δηαηπκπαλίδνληαη,
εθζέηνληαη,

θνηλνπνηνύληαη,

ιέγνληαη,

«μεζθεπάδνληαη»,

πξνβάιινληαη, ηνλίδνληαη, ππεξηνλίδνληαη, θαλεξώλνληαη
επκάξεηα

αλέρεηα,

απνξία,

θαθνπέξαζε,

δπζπξαγία,

ιηηόηεηα,

κηδέξηα,

δπζηπρία,

έλδεηα,

νιηγάξθεηα,

πελία,

εμαζιίσζε,
ζηέξεζε,

θηώρεηα/θηώρηα
(3Υ1=3 κνλάδεο)
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εκείσζε:
1. Γηα νξζνγξαθηθό ιάζνο: αθαίξεζε 0,5 κνλάδαο
2. Γηα ιαλζαζκέλν γξακκαηηθό ηύπν: αθαίξεζε 0,5 κνλάδαο

Β3. Να γξάςεηε α) έλα παξάγσγν νπζηαζηηθό θαη β) έλα παξάγσγν επίζεην γηα ην
θαζέλα από ηα πην θάησ ξήκαηα:
(Να κεηαθέξεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε πίλαθα πνπ ζα ζρεκαηίζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο).
(κνλάδεο 3)

Ρήκα

Παξάγσγν νπζηαζηηθό

Παξάγσγν επίζεην

θπξηαξρεί
αληηιακβαλόκαζηε
έρεη ππεξβεί

ΡΖΜΑ
θπξηαξρεί

ΟΤΗΑΣΗΚΟ
θπξηάξρεζε, θπξηαξρία

ΔΠΗΘΔΣΟ
θπξηαξρηθόο-ή-ό,
θπξίαξρνο-ε-ν

αληηιακβαλόκαζηε

αληηιεπηηθόηεηα,

αληηιεπηένο-α-ν

αληηιήπηνξαο, αληίιεςε

αληηιεπηηθόο-ή-ό
αληηιεπηόο-ή-ό,
αληηιήςηκνο-ε-ν

έρεη ππεξβεί

ππέξβαζε, ππεξβαζία,

ππεξβάζηκνο-ε-ν

ππεξβαηηθόηεηα,

ππεξβαηηθόο-ή-ό,

ππεξβαηηζκόο

ππεξβαηόο-ή-ό

εκείσζε: Γηα έλα ή πεξηζζόηεξα νξζνγξαθηθά ιάζε ζε έλα παξάγσγν αθαηξείηαη 0,25
κνλ.
(3Υ1=3 κνλάδεο)

9/20

ΜΔΡΟ Γ΄: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

(ΜΟΝΑΓΔ 40)

Η δηαθζορά ποσ εκθαλίδεηαη ζηης δηαηαθηηθές ζτέζεης ηοσ αλζρώποσ κε ηε θύζε θαη
παράιιεια
ζηης
αλζρώπηλες
ζτέζεης
ποσ
αλαπηύζζοληαη
ζηελ
παγθοζκηοποηεκέλε θαηαλαιωηηθή θοηλωλία έτεη σπερβεί ηα όρηα.

Με αθνξκή ην πην πάλσ απόζπαζκα, ζε νκηιία ζαο ζε καζεηηθό ζπλέδξην, κε ζέκα
«Πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα», λα αλαθεξζείηε ζηηο επηπηώζεηο ηνπ θαηαλαισηηζκνύ ζηνλ
εζηθό, νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό ηνκέα. ηε ζπλέρεηα, λα αλαπηύμεηε ηξεηο (3)
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο – έλαλ γηα θάζε ηνκέα – κε ηνπο νπνίνπο νη θνξείο ηεο παηδείαο
κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν, ώζηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά
ηηο πην πάλσ επηπηώζεηο.
(450-500 ιέμεηο)
εκείσζε: Γελ επηηξέπεηαη λα αλαθέξεηε ην όλνκά ζαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ην
νπνίν κπνξεί λα απνθαιύςεη ηελ ηαπηόηεηά ζαο.

Α. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ (12 κνλάδεο)
Πξόινγνο: 1,5 κνλ.
Κύξην Μέξνο: 9 κνλ.
Δπίινγνο: 1,5 κνλ.

Πξόινγνο:

(1,5 κνλάδεο)

Γεληθή αλαθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηνπ θαηαλαισηηζκνύ θαη ζηνλ θαηαιπηηθό ξόιν ηεο
παηδείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ.

Κύξην κέξνο:

(9 κνλάδεο)

Πξώην Εεηνύκελν: επηπηώζεηο ηνπ θαηαλαισηηζκνύ ζηνλ εζηθό ηνκέα, ζηνλ
νηθνλνκηθό θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αλακέλεηαη από ηνπο ππνςεθίνπο λα αλαπηύμνπλ επαξθώο ηηο επηπηώζεηο γηα θαζέλα
από ηνπο πην πάλσ ηνκείο.
(3Υ1,5=4,5 κνλάδεο)
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Οη επηπηώζεηο (ελδεηθηηθά):
• Ζζηθόο ηνκέαο: θξίζε εζηθώλ αμηώλ, αιινηξίσζε, αηνκηθηζκόο, λνζεξόο εγσηζκόο,
πιηζηηθό πλεύκα, δηαθζνξά, ρξήζε αζέκηησλ κέζσλ, εθκεηάιιεπζε θαη αλεζηθόηεηα,
ηδηνηέιεηα, ρξεζηκνζεξηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ, δνγκαηηζκόο, ζθιεξόηεηα θαη
θπληζκόο, πλεπκαηηθή ρεηξαγώγεζε ηνπ αηόκνπ, κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε αμία θαη
απηνζθνπό, πλεπκαηηθόο απνπξνζαλαηνιηζκόο, αζζελήο βνύιεζε, σθειηκηζηηθό πλεύκα,
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο εζηθέο αξεηέο θαη ηα ηδαληθά, αλαιγεζία

• Οηθνλνκηθόο: πιενλεμία, πινπηνκαλία, πιαζκαηηθέο αλάγθεο, επδαηκνληζκόο, πιηζκόο,
λενπινπηηζκόο, ζενπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο, νηθνλνκηθή ρεηξαγώγεζε ηνπ αηόκνπ,
κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε αμία θαη απηνζθνπό, νηθνλνκηθή θξίζε, αλέρεηα, δπζπξαγία

• Πεξηβάιινλ: απμεκέλε παξαγσγή βηνκεραληθώλ πξντόλησλ ιόγσ ηεο δήηεζεο (σο
απόηνθν ηνπ θαηαλαισηηζκνύ) πνπ πξνθαιεί: Ρύπαλζε, κόιπλζε, απόβιεηα, ελεξγεηαθό
πξόβιεκα/εμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ θαη πξώησλ πιώλ, θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
ηξύπα ηνπ όδνληνο, ππνβάζκηζε πνηόηεηαο δσήο

Γεύηεξν Εεηνύκελν: ηξεηο (3) δηαθνξεηηθνί ηξόπνη – έλαο γηα θάζε ηνκέα – κε ηνπο
νπνίνπο νη θνξείο ηεο παηδείαο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν,
ώζηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο πην πάλσ επηπηώζεηο.
(3Υ1,5=4,5 κνλάδεο)


Φνξείο παηδείαο: Οηθνγέλεηα, ζρνιείν, εθθιεζία, πλεπκαηηθνί άλζξσπνη, Πνιηηεία,
ΜΜΔ, ΜΚΟ θιπ. Να γίλεη γεληθή αλαθνξά ζηνλ ξόιν ηεο παηδείαο ζε ζρέζε κε ηα
δεηνύκελα.
Αλ δελ γίλεη νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θνξέα παηδείαο,
αθαηξείηαη 0,5 κνλ.



Ζζηθόο ηνκέαο: Αλαζεώξεζε αληηιήςεσλ θαη αμηώλ
γηα απνθαηάζηαζε ηεο
ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο πιηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο, θαιιηέξγεηα ηνπ αιηξνπηζκνύ,
ηεο θηιαιιειίαο θαη ηνπ εζεινληηζκνύ, θαιιηέξγεηα, πηνζέηεζε θαη πξνβνιή εζηθώλ
πξνηύπσλ ιηηόηεηαο θαη νιηγάξθεηαο, θαιιηέξγεηα αληηζηάζεσλ απέλαληη ζηελ
πξνπαγάλδα ηεο δηαθήκηζεο θαη ζηνλ επδαηκνληζκό, ελίζρπζε θξηηηθήο ζθέςεο θαη
ελδπλάκσζε ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο, θαιιηέξγεηα ηνπ
κέηξνπ, θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρεηξαγώγεζε από ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία,
πίζηε θαη ζεβαζκόο ζηνλ άλζξσπν, αίζζεζε ηεο επζύλεο απέλαληη ζην θνηλσληθό
ζύλνιν, εζηθή εγξήγνξζε, κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο από ηνλ πιηθό ζηνλ
πλεπκαηηθό ηνκέα



Οηθνλνκηθόο: Απηνζπγθξάηεζε θαη κέηξν ζηε ρξήζε ησλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ θαη
αλάπηπμε θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο/ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ, θξηηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηελ πξνπαγάλδα ηεο δηαθήκηζεο, εγθξάηεηα θαη ιηηόηεηα
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Πεξηβάιινλ:
Καιιηέξγεηα
νηθνινγηθήο
θαη
πεξηβαιινληηθήο
ζπλείδεζεο,
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη άιιεο
ζρεηηθέο δξάζεηο γηα επαηζζεηνπνίεζε γύξσ από νηθνινγηθά/πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Δλεκέξσζε από ηνπο επηζηήκνλεο, από ηα ΜΜΔ θαη από ηνπο πλεπκαηηθνύο
αλζξώπνπο γηα ην κέγεζνο ηνπ θηλδύλνπ πνπ απεηιεί ηελ αλζξσπόηεηα. Γηαθξαηηθή
ζπλεξγαζία γηα αλάπηπμε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ

Δπίινγνο: (1,5 κνλάδα)
πκπέξαζκα/αλαθεθαιαίσζε

Β. ΓΟΜΖ (12 κνλάδεο)
•
•
•
•
•

Δμσηεξηθά ζηνηρεία (πξόινγνο, θύξην κέξνο, επίινγνο): (3 κνλάδεο)
Γνκή νκηιίαο (πξνζθώλεζε, απνθώλεζε): (2 κνλάδεο)
Γνκή παξαγξάθσλ: (4 κνλάδεο)
Αιιεινπρία ηδεώλ θαη ζύλδεζή ηνπο: (3 κνλάδεο)
Τπέξβαζε νξίνπ ιέμεσλ: αθαίξεζε 1 κνλάδαο γηα θάζε 100 ιέμεηο, πέξαλ ησλ 650
(γηα έθηαζε κέρξη 650 ιέμεηο δελ αθαηξείηαη κνλάδα)

Γ. ΔΚΦΡΑΖ (12 κνλάδεο)
•
•
•

αθήλεηα – ζύληαμε: (4 κνλάδεο)
Αθξηβνινγία – επηινγή θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ: (4 κνλάδεο)
Ύθνο αλάινγν ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο: (4 κνλάδεο)

Γ. ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ (4 κνλάδεο)




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

εκείσζε:



Έθζεζε κηζή ζειίδαο: παίξλεη κέρξη 3 κνλάδεο ζην πεξηερόκελν, 3 κνλάδεο ζηε
δνκή, 3 κνλάδεο ζηελ έθθξαζε θαη 0,5 κνλάδα ζηελ νξζνγξαθία.
Έθζεζε ζε κία- κηάκηζε ζειίδα: παίξλεη κέρξη : 6 κνλάδεο ζην πεξηερόκελν, 6
κνλάδεο ζηε δνκή, 6 κνλάδεο ζηελ έθθξαζε θαη 2 κνλάδεο ζηελ νξζνγξαθία.
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ΜΔΡΟ Γ΄: ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ – ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ

(ΜΟΝΑΓΔ 30)

Να κειεηήζεηε ηα πην θάησ θείκελα θαη λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ
αθνινπζνύλ.
Γ1.
Κ.Π. Καβάθεο, «Απνιείπεηλ ν ζεόο Αληώληνλ»
αλ έμαθλα, ώξα κεζάλπρη’, αθνπζζεί
αόξαηνο ζίαζνο λα πεξλά
κε κνπζηθέο εμαίζηεο, κε θσλέο −
ηελ ηύρε ζνπ πνπ ελδίδεη πηα, ηα έξγα ζνπ
πνπ απέηπραλ, ηα ζρέδηα ηεο δσήο ζνπ
πνπ βγήθαλ όια πιάλεο, κε αλσθέιεηα ζξελήζεηο.
αλ έηνηκνο από θαηξό, ζα ζαξξαιένο,
απνραηξέηα ηελ, ηελ Aιεμάλδξεηα πνπ θεύγεη.
Πξν πάλησλ λα κε γειαζζείο, κελ πεηο πσο ήηαλ
έλα όλεηξν, πσο απαηήζεθελ ε αθνή ζνπ
κάηαηεο ειπίδεο ηέηνηεο κελ θαηαδερζείο.
αλ έηνηκνο από θαηξό, ζα ζαξξαιένο,
ζαλ πνπ ηαηξηάδεη ζε πνπ αμηώζεθεο κηα ηέηνηα πόιη,
πιεζίαζε ζηαζεξά πξνο ην παξάζπξν,
θη άθνπζε κε ζπγθίλεζηλ, αιι’ όρη
κε ησλ δεηιώλ ηα παξαθάιηα θαη παξάπνλα,
σο ηειεπηαία απόιαπζη ηνπο ήρνπο,
ηα εμαίζηα όξγαλα ηνπ κπζηηθνύ ζηάζνπ,
θη απνραηξέηα ηελ, ηελ Aιεμάλδξεηα πνπ ράλεηο.
Δξσηήζεηο:
Γ1.α. Να αλαιύζεηε πώο παξνπζηάδεηαη ν αόξαηνο ζίαζνο ζην πνίεκα θαη πώο ζπλδέεηαη
απηόο κε ηνλ Αληώλην, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο κε ζηνηρεία από ην πνίεκα.
(κνλάδεο 4)
Ζ παξνπζία ηνπ αόξαηνπ ζηάζνπ:

(2Υ1=2 κνλάδεο)



Ξαθληθή, αλαπάληερε, αηθλίδηα, απξνζδόθεηε, ώξα κεζάλπρηα, έιεπζε θαη
απνρώξεζε ζηάζνπ



Αόξαηε αιιά ηαπηόρξνλα ερεξή (κνπζηθέο εμαίζηεο, ήρνη, εμαίζηα όξγαλα), ζηνηρείν
ζεαηξηθόηεηαο



Ο ζίαζνο παξνπζηάδεηαη ζπκβνιηθά σο ην δπζνίσλν πξνκήλπκα ηνπ ηέινπο
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Ζ ζύλδεζε ηνπ αόξαηνπ ζηάζνπ κε ηνλ Αληώλην:


(2Υ1=2 κνλάδεο)

Ο αόξαηνο ζίαζνο πνπ απνηειεί ηε ζπλνδεία ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ, πξνζηάηε ηνπ
Αληώληνπ, ηνλ εγθαηαιείπεη.



Ζ παξνπζία ηνπ αόξαηνπ ζηάζνπ πξνεηνηκάδεη ηνλ ήξσα γηα ην επεξρόκελν ηέινο
(ηελ ηύρε ζνπ πνπ ελδίδεη, ηα έξγα ζνπ πνπ απέηπραλ, ηα ζρέδηα ηεο δσήο ζνπ πνπ
βγήθαλ όια πιάλεο).



Ο Αληώληνο σο ηζηνξηθό πξόζσπν, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θεηκεληθή πεγή
(Πινύηαξρνο), ζηελ νπνία γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ έιεπζε ηνπ ζηάζνπ. ύλδεζε ηνπ
ηζηνξηθνύ πξνζώπνπ κε ηνλ πνηεηηθό κύζν.



Ο Αληώληνο θαιείηαη λα αθνύζεη κε ζπγθίλεζε ηα ιόγηα ηνπ ζηάζνπ.

Γ1.β. Να εληνπίζεηε δύν (2) εθθξαζηηθά κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ν δηδαθηηθόο
ηόλνο ηνπ πνηήκαηνο. Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζηνηρεία από ην πνίεκα.
(κνλάδεο 4)
Γύν εθθξαζηηθά κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ν δηδαθηηθόο ηόλνο ηνπ πνηήκαηνο:
α. επαλαιήςεηο: «αλ έηνηκνο από θαηξό...», «Αιεμάλδξεηα», «Απνραηξέηα»
β. πξνηξεπηηθέο πξνζηαθηηθέο: « αλ έηνηκνο από θαηξό… θη απνραηξέηα ηελ, ηελ
Αιεμάλδξεηα πνπ ράλεηο», «Πιεζίαζε ζηαζεξά πξνο ην παξάζπξν», «Άθνπζε κε
ζπγθίλεζε»
γ. απνηξεπηηθέο πξνζηαθηηθέο: «κελ πεηο πσο ήηαλ έλα όλεηξν», «ειπίδεο ηέηνηεο κελ
θαηαδερηείο», «αιι’ όρη κε ησλ δεηιώλ ηα παξαθάιηα θαη παξάπνλα»
δ. απνηξεπηηθή ππνηαθηηθή: «λα κε γειαζζείο»
ε. ρξήζε β΄ πξνζώπνπ: «ηελ ηύρε ζνπ ...ηα ζρέδηά ηεο δσήο ζνπ...»
(2Υ2=4 κνλάδεο)

Γ2.
I.

Ν. Κάζδαγιεο, «νξνθάδα»

[…] Μόλν πνπ πήξε ζνξνθάδα η’ απόγηνκα. Σν ιηκάλη άδεηαζε κνλνκηάο, νη βάξθεο
ηξαβερηήθαλε ζηε ζηεξηά θαη ηα θαΐθηα θξπθηήθαλε ζην θπιαγκέλν θόξθν, ην Μαληξάθη.
Γπν ηξία βαπόξηα πνπ βξέζεθαλ, ιεβάξαλ ηηο άγθπξεο θαη πήγαλε ζηελ Φαξνπνύια, από
ζηαβέλην. Μόλν ν Ακεξηθάλνο απόκεηλε, θνπληαξηζκέλνο αξόδν, όμσ απ’ ην ιηκάλη. αλ
θαηάιαβαλ απ’ ην Ληκελαξρείν πσο δελ ην ’ρε ζθνπό λα θνπλήζεη, ηνπ κήλπζαλ λα θύγεη,
θη ε ζνξνθάδα δε ζήθσλε ιεβεληηά.
Ο θαπεηάληνο θνύλεζε ηνπο ώκνπο ζαλ ηνπ ηα ’παλε. Σν δειηίν θαηξνύ έδεηρλε άλεκν εθηά
νρηώ κπνθόξ, θη νη θαλνληζκνί ηνπ πξνβιέπαλε πσο κε ηέηνηνλ θαηξό έπξεπε λα ’λαη
θνπληαξηζκέλνο κε ηηο δπν άγθπξεο, κε ηόζα θιεηδηά θαδέλα ζηελ θαζεκηά. Καινύ θαθνύ
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θνπληάξηζε δπν θιεηδηά παξαπάλσ, θη επηηέινπο αλ αγξίεπε ν θαηξόο είρε θη άιιε θαδέλα.
Βάζηεμε επηθπιαθή ην κηζό ηζνύξκν, θαη ηηο κεραλέο αλακκέλεο, γηα λα ’ρεη αηκό.
Γε γηλόηαλ θαιύηεξε θξνληίδα, αιίκνλν αλ αιιάδαλ αξαμνβόιη η’ ακεξηθάληθα πνιεκηθά, κε
ηελ θνπβέληα ελόο ληόπηνπ ιηκελάξρε· ηη ηνπο είραλ ηνπο θαλνληζκνύο!
Μόλν πνπ θξεζθάξηζε ε ζνξνθάδα, κε ην ζνύξνππν. Γνπιεύνληαο επίκνλα, ύπνπια, ην
κπόληδη μεθιείδσζε ηε κηα θαδέλα, θαη ην θαξάβη απόκεηλε θνπληαξηζκέλν ζην ’λα ζίδεξν.
Από θεη θαη πέξα, δελ ην γιηηώλαλε. Βάξεζε ζπλαγεξκόο, ην ηζνύξκν ρίκεμε λα
καλνπβξάξεη, πνύ λα πξνθηάζεη! Σν πνιεκηθό μέζπξε ζα θξόθαιν ην ζίδεξν, θαη θόιιεζε
πάλσ ζηα βξάρηα ηνπ ρακεινύ κόινπ. Οη Ακεξηθάλνη πεδνύζαλε ζηε ζάιαζζα ζαλ ηα
κπαθαθάθηα, θη νη ληόπηνη καδεπηήθαλε ζηελ αθξνγηαιηά θαη ηνπο καδεύαλε κηζνπληγκέλνπο.
Σελ άιιε κέξα ην πξσί ε ζνξνθάδα έζπαζε. Σ’ ακεξηθάληθν θαξάβη ήηαλ θαζηζκέλν ςειά
πάλσ ζηα βξάρηα, θη ν θόζκνο ην ράδεπε από καθξηά −δελ ηνλ αθήλαλ λα ζηκώζεη.
Έκνηαδε απείξαρην, λα ην πεηάμεηο ζηε ζάιαζζα θαη λα μαλαθύγεη, έηζη πίζηεςαλ νη
πνιινί. Οη ζαιαζζηλνί θνπλνύζαλ ην θεθάιη, μέξαλ πσο ην θαξάβη είρε πεζάλεη πηα...
Σν θνπθάξη απόκεηλε δπν ηξεηο κήλεο θαξθσκέλν ζηα βξάρηα ηνπ ρακεινύ κόινπ, γηα λα
δνμάδεη ηνπο θαλνληζκνύο. Ύζηεξα ην δηαιύζαλε. Έλαο βνπηερηήο ζθνηώζεθε πάλσ ζηε
δνπιεηά.
Αλ θνηηάμεηο κε ην γπαιί, βιέπεηο αθόκα ζηνλ πάην παιηέο ιακαξίλεο θαη θνκκάηηα θαιώδηα.

II.

Γ. εθέξεο, «αιακίλα ηεο Κύπξνο»

[…]
Κάπνηε ν ήιηνο ηνπ κεζεκεξηνύ, θάπνηε θνύρηεο ε ςηιή βξνρή
θαη η’ αθξνγηάιη γεκάην ζξύςαια παιηά πηζάξηα.
Αζήκαληεο νη θνιόλεο· κνλάρα ν Άγηνο Δπηθάληνο
δείρλνληαο κνπληά, ρσλεκέλε ηε δύλακε ηεο πνιύρξπζεο απηνθξαηνξίαο.
Σα λέα θνξκηά πεξάζαλ απ’ εδώ, ηα εξσηεκέλα
παικνί ζηνπο θόιπνπο, ξόδηλα θνρύιηα θαη ηα ζθπξά
ηξέρνληαο άθνβα πάλσ ζην λεξό
θη αγθάιεο αλνηρηέο γηα ην δεπγάξσκα ηνπ πόζνπ.
Κύξηνο επί πδάησλ πνιιώλ,
πάλσ ζ’ απηό ην πέξαζκα.
[…]
«Ζ γεο δελ έρεη θξηθέιηα
γηα λα ηελ πάξνπλ ζηνλ ώκν θαη λα θύγνπλ
κήηε κπνξνύλ, όζν θη αλ είλαη δηςαζκέλνη
λα γιπθάλνπλ ην πέιαγν κε λεξό κηζό δξάκη.
Καη ηνύηα ηα θνξκηά
πιαζκέλα από έλα ρώκα πνπ δελ μέξνπλ,
έρνπλ ςπρέο.
Μαδεύνπλ ζύλεξγα γηα λα ηηο αιιάμνπλ,
δε ζα κπνξέζνπλ· κόλν ζα ηηο μεθάκνπλ
αλ μεγίλνπληαη νη ςπρέο.
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Γελ αξγεί λα θαξπίζεη η’ αζηάρπ
δε ρξεηάδεηαη καθξύ θαηξό
γηα λα θνπζθώζεη ηεο πίθξαο ην πξνδύκη,
δε ρξεηάδεηαη καθξύ θαηξό
ην θαθό γηα λα ζεθώζεη ην θεθάιη,
θη ν άξξσζηνο λνπο πνπ αδεηάδεη
δε ρξεηάδεηαη καθξύ θαηξό
γηα λα γεκίζεη κε ηελ ηξέια,
λήζνο ηηο έζηη …».
[…]
—Σώξα θαιύηεξα λα ιεζκνλήζνπκε πάλσ ζε ηνύηα ηα ραιίθηα·
δε θειά λα κηιάκε·
ηε γλώκε ησλ δπλαηώλ πνηνο ζα κπνξέζεη λα ηε γπξίζεη;
πνηνο ζα κπνξέζεη λ’ αθνπζηεί;
Καζέλαο ρσξηζηά νλεηξεύεηαη θαη δελ αθνύεη ην βξαρλά ησλ άιισλ.
—Ναη· όκσο ν καληαηνθόξνο ηξέρεη
θη όζν καθξύο θη αλ είλαη ν δξόκνο ηνπ, ζα θέξεη
ζ’ απηνύο πνπ γύξεπαλ λ’ αιπζνδέζνπλ ηνλ Διιήζπνλην
ην θνβεξό κήλπκα ηεο αιακίλαο.
Φσλή Κπξίνπ επί ησλ πδάησλ.
Νήζνο ηηο έζηη.
αιακίλα, Κύπξνο, Ννέκβξεο ’53.

Δξσηήζεηο:
Γ2.α. Να εληνπίζεηε ζηα απνζπάζκαηα, από ην δηήγεκα «νξνθάδα» θαη από ην πνίεκα
«αιακίλα ηεο Κύπξνο», ην ζρήκα ύβξηο-ηίζηο θαη λα εμεγήζεηε πώο ηα δύν απηά ζηνηρεία
δηαθνξνπνηνύληαη ζε θαζέλα από ηα πην πάλσ θείκελα. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
(κνλάδεο 8)
«νξνθάδα»
Ύβξηο: Τπέξβαζε κέηξνπ εθ κέξνπο ηνπ θαπεηάληνπ, ππνηίκεζε ησλ ππέξηεξσλ
δπλάκεσλ ηεο θύζεο. Τπνηίκεζε θαη πεξηθξόλεζε ηνπ ιηκελάξρε θαη ησλ ληόπησλ
εκείσζε: Ζ απάληεζε είλαη πιήξεο κε ηελ αλαθνξά ζηηο ππέξηεξεο δπλάκεηο ηεο θύζεο.
Αλ γίλεη αλαθνξά κόλν ζηελ πεξηθξόλεζε ησλ ληόπησλ: Γίλεηαη 0,5 κνλ.
(1 κνλάδα)
Δλδεηθηηθά:




Ο Ακεξηθαλόο πινίαξρνο δελ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ
ιηκελαξρείνπ γηα ιήςε κέηξσλ, ελόςεη ηνπ θαηξηθνύ θαηλνκέλνπ ηεο ζνξνθάδαο.
«Μόλν ν Ακεξηθάλνο έκεηλε θνπληαξηζκέλνο αξόδν»
«Ζ ζνξνθάδα δελ ζήθσλε ιεβεληηά»
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«Ο θαπεηάληνο θνύλεζε ηνπο ώκνπο ζαλ ηνπ ηα ’παλε»
«Οη θαλνληζκνί δελ πξνβιέπαλε… θη άιιε θαδέλα»
«Γελ γηλόηαλ θαιύηεξε θξνληίδα… θαλνληζκνύο!»
(2Υ0,5=1 κνλάδα)

Σίζηο: : ε θύζε ηηκσξεί ηελ αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Ακεξηθαλνύ θαπεηάληνπ κε ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ Ακεξηθάληθνπ θαηαδξνκηθνύ:
(0,5 κνλάδα)




«Μόλν πνπ θξεζθάξηζε … κηζνπληγκέλνπο»
«Οη ζαιαζζηλνί …είρε πεζάλεη πηα».
«Σν θνπθάξη…θαλνληζκνύο».
(1Υ0,5=0,5 κνλάδα)

«αιακίλα ηεο Κύπξνο»
Ύβξηο: Τπέξβαζε κέηξνπ εθ κέξνπο ησλ Πεξζώλ/ Άγγισλ θαηαθηεηώλ:







(1 κνλάδα)

«Ζ γεο δελ έρεη θξηθέιηα…θύγνπλ»
«κήηε κπνξνύλ… κε λεξό κηζό δξάκη»
«Μαδεύνπλ ζύλεξγα… ςπρέο»
«Γελ αξγεί λα θαξπίζεη… ηξέια»
«ηε γλώκε ησλ δπλαηώλ…λα ηε γπξίζεη»
«γύξεπαλ λ’ αιπζνδέζνπλ ηνλ Διιήζπνλην»
(2Υ0,5=1 κνλάδα)

Σίζηο: Ο πξνβιεπόκελνο μεζεθσκόο ησλ Κππξίσλ




(0,5 κνλάδα)

«Γελ ρξεηάδεηαη…πξνδύκη»
«Νήζνο ηηο έζηη»
«—Ναη· όκσο ν καληαηνθόξνο ηξέρεη…ην θνβεξό κήλπκα ηεο αιακίλαο».
(1Υ0,5=0,5 κνλάδα)

Γηαθνξνπνίεζε:


ηε «νξνθάδα» ε θύζε γίλεηαη ηηκσξόο ηνπ πβξηζηή (θαη άξα ε ηίζηο είλαη άκεζε),
ελώ ζηε «αιακίλα ηεο Κύπξνο» πξνβιέπεηαη ε ηηκσξία ησλ πβξηζηώλ.



ηε «νξνθάδα» ε ύβξηο θαη ε ηίζηο αθνξνύλ ηνλ Ακεξηθαλό θαπεηάλην θαη ην
πιήξσκα ηνπ πινίνπ ηνπ (ζπλεθδνρηθά ηελ ππεξδύλακε), ελώ ζηε «αιακίλα ηεο
Κύπξνο» ε ύβξηο θαη ε ηίζηο αθνξνύλ ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία
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ηε «νξνθάδα» ύβξε ζπληζηά ε αιαδνληθή ζηάζε απέλαληη ζηε θύζε, ελώ ζηε
«αιακίλα ηεο Κύπξνο» ύβξε ζπληζηνύλ ε ππνδνύισζε ελόο ιανύ θαη νη δηάθνξεο
ελέξγεηεο ησλ Άγγισλ κε ζηόρν ηνλ αθειιεληζκό ησλ Κππξίσλ.
(2Υ1=2 κνλάδεο)

Γ.2.β. Να εμεγήζεηε πνηα είλαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εηθόλαο ησλ εξσηεπκέλσλ λέσλ θαη
ηεο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ επί ησλ πδάησλ ζηε δεύηεξε ζηξνθή, ζε ζρέζε κε ην
πεξηερόκελν ηεο πξώηεο ζηξνθήο.
(κνλάδεο 6)


Πεξηγξαθή εηθόλαο εξσηεπκέλσλ λέσλ:
εηθόλα ζπλέρηζεο ηεο δσήο, ραξάο, επηπρίαο, αλεκειηάο, μεγλνηαζηάο από ην
πέξαζκα ηεο δξνζεξήο ληόηεο πνπ είλαη πάληα ε ίδηα, ξνκαληηθό ζηνηρείν πνπ
ζπκβνιίδεη ηελ αλαλέσζε, ηελ νκνξθηά ηεο δσήο, ηνλ έξσηα (ξόδηλα θνρύιηα)
2 κνλάδεο



Παξνπζία Κπξίνπ επί ησλ πδάησλ:
θαλεξή ε επινγία, ε παξνπζία θαη ε πξνζηαζία ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κύπξνπ από
ηνλ Θεό (ε ρξηζηηαληθή πίζηε είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζε απηό ην λεζί), ν δεκηνπξγόο
ηεο δσήο, ν Κύξηνο ηεο δηθαηνζύλεο- εηθόλα από ηελ Παιαηά Γηαζήθε
2 κνλάδεο

Ζ ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ηεο πξώηεο ζηξνθήο:
o Πεξηγξαθή εηθόλαο εξσηεπκέλσλ λέσλ




(1 κνλ.)

Ζ εηθόλα ησλ εξσηεπκέλσλ λέσλ ιεηηνπξγεί αληηζεηηθά ζε ζρέζε κε ηα εξείπηα, ηε
θζνξά θαη ηελ παξαθκή πνπ θαίλεηαη ζηελ πξώηε ζηξνθή.
Εσή ζε αληίζεζε κε ηνλ ζάλαην
Ζ παξνπζία ησλ λέσλ δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο

εκείσζε: Γίλεηαη ε 1 κνλ., αλ ν ππνςήθηνο αλαθέξεη έλα από ηα πην πάλσ ζεκεία.
o




Παξνπζία Κπξίνπ επί ησλ πδάησλ
Αλαγέλλεζε ειιεληζκνύ κέζα από ηα εξείπηα
Ζ παξνπζία ηνπ Θενύ δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο
ύκβνιν ηεο Γηθαηνζύλεο

(1 κνλ.)

εκείσζε: Γίλεηαη ε 1 κνλ., αλ ν ππνςήθηνο αλαθέξεη έλα από ηα πην πάλσ ζεκεία.
(2Υ1=2 κνλάδεο)
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Γ3.
Γεκήηξεο Υαηδήο, Σν δηπιό βηβιίν
I.

Άνπηει- Άνπην Διέθηξηθα

[…] Πξντζηάκελόο καο είλαη απηόο ν Μύιιεξ, πνπ ηνλ αλέθεξα θηόιαο, δηεπζπληήο ζην
ηκήκα ηεο πεληηζηόλ. Υνληξόο, θνληνύηζηθνο, αζθεκάλζξσπνο, θίηξηλνο. Έρεη έλα
γξαθείν δηθό ηνπ κέζα ζην δηακέξηζκα, ρσξηζκέλν κε ηδακαξία. Δίλαη πάληα κέζα ζην
γξαθείν ηνπ θαη λνκίδεηο πσο είλαη έλα κε θείλε ηελ θαξέθια πνπ θάζεηαη. Κάζεηαη –θαη δελ
ηνλ είδα πνηέ λα κελ θάζεηαη– ηίπνηα δελ ηνλ ζεθώλεη από θεη, ώξεο νρηώ θάζε κέξα. Από
θεη πνπ θάζεηαη θαλνλίδεη ηα πάληα, όια απ’ ην δηθό ηνπ ην ρέξη πεξλάλε –όιε ε
παξαγσγή ζ’ απηόλ πξέπεη λα θηάζεη. Όιν θάηη θάλεη, θαλνλίδεη θαη πνηέ δελ βηάδεηαη. Όιν
θάηη ιέεη θαη πνηέ δε θσλάδεη, δελ ηελ αιιάδεη πνηέ θαη γηα ηίπνηα ηε θσλή ηνπ. Σα ιόγηα
ηνπ, όπσο ηα ιέεη, όιν ηα ίδηα, κόλν ηα ίδηα, ηέζζεξα ιόγηα, δελ ζα ’λαη, ιέσ, πεξηζζόηεξα,
είλαη ζα λα ρηππάεη ζε κηα κεραλή πνπ ηελ έρεη κέζα ζην ζηόκα ηνπ, κηα ηαηλία
καγλεηόθσλν κέζα ζην ζηόκα ηνπ. Σν βξάδπ, ζθεθηόκνπλ, πξέπεη πηα λα ην βγάδεη θη
απηό, όπσο βγάδεη ηε καζέια ηνπ. Σε καζέια ηε βάδεη βέβαηα ζην πνηήξη κε ην λεξό. Σν
καγλεηόθσλν πνύ ην βάδεη; Δίηαλ έλαο θαηξόο πνπ παηδεύηεθα πνιύ θαη κ’ απηό –ην
καγλεηόθσλν ηνπ Μύιιεξ κέζα ζην ζηόκα ηνπ, ηη ην θάλεη γπξίδνληαο ζπίηη– πώο είλαη
ηόηε ε θσλή ηνπ; […]
II.

Tν μπιάδηθν ηνπ Βόινπ

[…] Δξρόηαλ ηόηεο ν Μάζηνξαο. Σα θνηηνύζε, όπσο ηα ’ραλε ζηνηβαγκέλα, μερώξηδε ηα
γεξόηεξα, ηα θαιύηεξα, θαη ηα ζεκάδεπε πάλσ κε ην πιαθέ ην κνιύβη ηνπ, πνύ λα θνπνύλ,
λα πξηνληζηνύλ. Απηόο ν άλζξσπνο δελ ήμεξε κόλν ηε καξαγθνύδηθε ηέρλε, ήμεξε ην μύιν,
όπσο δελ πηζηεύσ λα γελλήζεθε άλζξσπνο λα ην μέξεη. Σν θνίηαδε θαη ην κηζνθνηκηζκέλν
ηνπ κάηη δσληάλεπε, ην παζπάηεπε, ην ’μπλε κε ην λύρη, ην κύξηδε, θνίηαδε ηα λεξά ηνπ πώο
πάλε, κεηξνύζε ηνπο ξόδνπο –θαλέλα μύιν δελ έηρε κπζηηθά γη’ απηόλ. Απηόο ηε ζνθίζηεθε
ηε δνπιεηά θαη γηα λα βάινπλ κπξνζηά κε πεξηκέλαλ θη εκέλα. Δπεηδήο είκνπλα ηόζν
θησρόο –ίζνλ έκπηζηνο.
Σα μύια πνπ μερώξηδαλ, ζεκαδεκέλα απ’ ην Μάζηνξα, κνπ ηα πεξλνύζαλ εκέλα. Παηάσ
ην θνπκπί, βάδσ κπξνζηά ηελ θνξδέια κνπ. Νηώζσ πάλσ κνπ ην κάηη ηνπ Μάζηνξα
πξνζερηηθό –είλαη γηα ηα μύια. Κ’ είλαη θαη δεζηό –ην ληώζσ γηα κέλα. Κάπνηε κε
δαζθαιεύεη, κνπ δείρλεη ηνπο ξόδνπο, ηα λεξά πώο πάλε.
Δξσηήζεηο:
Γ3.α. «Ο Μύιιεξ ζην εξγνζηάζην Άνπηει - Άνπην Διέθηξηθα θαη ν Μάζηνξαο ζην μπιάδηθν
ηνπ Βόινπ ήηαλ δύν εληειώο δηαθνξεηηθνί ηύπνη πξντζηακέλνπ».
Να ηεθκεξηώζεηε ηελ πην πάλσ άπνςε κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία από ηα απνζπάζκαηα
πνπ παξαηίζεληαη.
(κνλάδεο 4)
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Μύιιεξ :







Έρεη έλα γξαθείν δηθό ηνπ κέζα ζην δηακέξηζκα, ρσξηζκέλν κε ηδακαξίαΞερσξηζηό γξαθείν- απόζηαζε από εξγαδνκέλνπο/απόκαθξνο
Δίλαη πάληα κέζα ζην γξαθείν ηνπ θαη λνκίδεηο πσο είλαη έλα κε θείλε ηελ θαξέθια
πνπ θάζεηαη -δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηνπ
Από θεη πνπ θάζεηαη θαλνλίδεη θαη ειέγρεη ηα πάληα, όια απ’ ην δηθό ηνπ ην ρέξη
πεξλάλε –όιε ε παξαγσγή ζ’ απηόλ πξέπεη λα θηάζεη -Καλνλίδεη ηα πάληα από ηε
ζέζε ηνπ (ζπγθεληξσηηζκόο)
Όιν θάηη θάλεη, θαλνλίδεη θαη πνηέ δελ βηάδεηαη.
Όιν θάηη ιέεη θαη πνηέ δε θσλάδεη
Σα ιόγηα ηνπ, όπσο ηα ιέεη, όιν ηα ίδηα, κόλν ηα ίδηα, ηέζζεξα ιόγηα, δελ ζα ’λαη
ιέσ…, ζαλ λα έρεη καγλεηόθσλν ζην ζηόκα ηνπ
(4Υ0,5=2 κνλάδεο)

Μάζηνξαο:






Γελ ηεξεί απνζηάζεηο από ηνπο εξγάηεο- θηιηθόο-δνπιεύεη καδί ηνπο
Γλσξίδεη πνιύ θαιά ηελ ηέρλε ηνπ/ καζαίλεη ηελ ηέρλε ηνπ ζηνλ Κώζηα
Δκπηζηεύεηαη ηνλ Κώζηα
Εεζηή ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ηνλ Κώζηα.
νθίζηεθε ηε δνπιεηά: πνλεξηά, επζηξνθία
(4Υ0,5=2 κνλάδεο)

Γ3.β. Να ζπγθξίλεηε ηε ζηάζε ηνπ αθεγεηή απέλαληη ζηνλ Μύιιεξ θαη απέλαληη ζηνλ
Μάζηνξα, κε βάζε ηα απνζπάζκαηα πνπ ζαο δίλνληαη.
(κνλάδεο 4)


ηάζε:

-Γηα ηνλ Μύιιεξ: εηξσληθή/ επηθξηηηθή / ριεπαζηηθή ζηάζε ηνπ αθεγεηή, αληηπάζεηα, ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ ςπρξόηεηα/ απνζηαζηνπνίεζε (βι. καγλεηόθσλν)
-Γηα ηνλ Μάζηνξα: ζηάζε ζαπκαζκνύ ηνπ αθεγεηή γηα ην γεγνλόο όηη ν Μάζηνξαο ήηαλ
θάηνρνο ηεο ηέρλεο ηνπ ζε πςειό βαζκό, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεζηή ζπλαηζζεκαηηθή
ζρέζε vs θαρππνςία γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ σο πξντζηακέλνπ
(2Υ2=4 κνλάδεο)
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