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ΜΕΡΟΣ Α΄
 

: ΈΚΘΕΣΗ    (Μονάδες 50)  

Να αναπτύξετε ένα (1) από τα πιο κάτω θέματα (500 περίπου λέξεις) 
 

1. «Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όχι μόνο των αγορών αλλά και των 
πολιτισμών, κατά την οποία επιταχύνεται η ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών 
και κειμένων, αποτελεί ουτοπία η σκέψη ότι ένα έθνος-κράτος μπορεί να 
παραμένει αύταρκες, στραμμένο και αναδιπλωμένο στον εαυτό του. 
Απέναντι στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης και τον αυτάρεσκο 
εθνικισμό, που πολλές φορές φτάνει στα όρια του φονταμενταλισμού, 
πρέπει να αναζητήσουμε τη διαλεκτική σχέση του τοπικού με το 
παγκόσμιο.» 

Σε κείμενο που θα δημοσιεύσετε στον ημερήσιο τύπο στη στήλη «απόψεις 
αναγνωστών», με αφόρμηση την πιο πάνω θέση,  να αιτιολογήσετε γιατί η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αυτάρκης στους τομείς της 
οικονομίας, της άμυνας και της αειφορίας. Για κάθε έναν από τους τομείς 
αυτούς, να δώσετε δύο τουλάχιστον λόγους και να εισηγηθείτε πού - κατά 
τη γνώμη σας - πρέπει να αναζητηθεί «η διαλεκτική σχέση του τοπικού με 
το παγκόσμιο». 

2.  «Ο σημερινός άνθρωπος έχει πάψει να βιώνει τον εαυτό του ως τον 
ενεργητικό φορέα των ικανοτήτων και δυνάμεών του και αντίθετα 
αισθάνεται ότι βρίσκεται στο έλεος δυνάμεων έξω απ’ αυτόν». 

Να παρουσιάσετε τρεις τομείς στους οποίους, κατά τη γνώμη σας, ισχύει η 
πιο πάνω άποψη, αιτιολογώντας σε κάθε περίπτωση το αίσθημα 
ανελευθερίας που βιώνει ο σημερινός άνθρωπος. 
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ΜΕΡΟΣ Β
I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

΄:        (Μονάδες 30) 

Οσμίζεται κανείς τον ιδεολογικό αέρα μιας εποχής ή μιας συγκυρίας 
από το πώς αντιμετωπίζονται πλέον κάποιες λέξεις οι οποίες φέρουν μαζί 
τους έναν ιστορικό κόσμο, ένα φορτίο συλλογικών παθών, αφηγήσεων και 
μαρτυριών, μια πλούσια κοινωνική και πολιτική κληρονομιά. Το γεγονός, για 
παράδειγμα, ότι όλο και συχνότερα «πρέπει» να συζητούμε για τα κοινωνικά 
δικαιώματα και ειδικότερα για την απεργία είναι ένδειξη μιας παρόμοιας 
αλλαγής κλίματος. Το ότι αυτή η συζήτηση διεξάγεται πλέον με 
σκεπτικιστικούς, αν όχι ανοιχτά δυσφημιστικούς, όρους, ότι είναι συζήτηση 
περισσότερο για τα «βέβαια δεινά» παρά για τα ενδεχόμενα αγαθά της 
συγκεκριμένης μορφής διεκδικητικού αγώνα, είναι απόδειξη της μεγάλης 
ανατροπής των συσχετισμών στο εσωτερικό της κοινωνίας μας. 
 

Το υπόβαθρο αυτής της νέας, αρνητικής ως επί το πλείστον, 
ευαισθησίας έναντι της απεργίας υπερβαίνει τις επί μέρους θερμές 
περιπτώσεις της μάχης κατά των «προνομιούχων εργαζομένων». Ο 
αντισυντεχνιακός λόγος έχει συγκροτηθεί εδώ και μία εικοσαετία τουλάχιστον 
με πολυσυλλεκτικό τρόπο: ως κοινωνιολογικό επιχείρημα γύρω από την ιδέα 
για το τέλος της εργασίας και της κουλτούρας των εργατών ή ως τεχνοκρατικό 
επιχείρημα που υπερτονίζει το κόστος και τις «αντικοινωνικές» συνέπειες των 
απεργιών. Στην ίδια κοίτη συγκλίνει άλλωστε η όψιμη εντύπωση για την 
εδραίωση ενός ηδονιστικού καταναλωτικού πολιτισμού που σαρώνει στο 
πέρασμά του όλες τις «αρχαϊκές» μορφές διαμαρτυρίας και σύγκρουσης· και, 
βεβαίως, η κοινόχρηστη πια εκτίμηση ότι στις σύνθετες κοινωνίες κάθε 
πρακτική που υπερβαίνει την ορθολογική συζήτηση εκφράζει μάλλον 
υπολείμματα κοινωνικών φθόνων παρά συλλογικά συμφέροντα των 
εργαζομένων. 
 

Ζητήματα με τα οποία απασχολείται δεκαετίες τώρα η κοινωνική 
έρευνα και ανάλυση, αξιοποιούνται, με επιπόλαιο και δόλιο τρόπο, για την 
εξαγωγή αμφίβολων συμπερασμάτων. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε θέματα 
όπως η αλλαγή στη σύνθεση των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων, ο 
μετασχηματισμός των εργασιακών σχέσεων και κυρίως η αύξηση του ειδικού 
βάρος των νέων μεσαίων στρωμάτων στις λεγόμενες οικονομίες της γνώσης. 
Αυτός ο απολύτως θεμιτός προβληματισμός μπορεί, με μεγάλη ευκολία, να 
λιπάνει μια απατηλή συνθηματολογία. Όταν, λόγου χάρη, κάθε απεργιακή 
κινητοποίηση στιγματίζεται ως επίθεση στα δικαιώματα των καταναλωτών-
χρηστών, ο στιγματισμός έχει πίσω του μια συγκεκριμένη θεώρηση των 
σύγχρονων καιρών: όχι πλέον την παλαιά θέση για την παρεμπόδιση της 
εργασίας αυτών που δεν θέλουν να απεργήσουν, όσο το μεταμοντέρνο 
φιλελεύθερο δόγμα ότι οι προτιμήσεις και οι επιλογές του καταναλωτή 
συνιστούν τον πυρήνα μιας ελεύθερης κοινωνίας. 
 

Σε αυτό το πνεύμα ο απεργιακός αγώνας φαντάζει ως κάτι αφάνταστα 
παρωχημένο: κάτι ανάλογο με τη διακοπή του ηλεκτρικού στο κέντρο της 
μεγαλούπολης, κάτι δηλαδή που δημιουργεί ασυγχώρητα προβλήματα στις 
απρόσκοπτες ροές του χρήματος. Έτσι, το απεργιακό γεγονός προσεγγίζεται 
όλο και περισσότερο ως ενσάρκωση της ακινησίας, ως αρτηριοσκληρωτικός 
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ακτιβισμός που εκφράζει την ίδια την αδράνεια, την έλλειψη 
προσαρμοστικότητας, την καθήλωση «στην πεθαμένη αλληγορία της πάλης 
των τάξεων». Ένας χαρακτηριστικός τύπος εκσυγχρονιστή αντιλαμβάνεται 
κάθε απεργιακό αναβρασμό περίπου ως ένα, κάπως πιο ανεκτό, «αντάρτικο 
πόλεων». Εξάλλου, οι ιδιότητες που αποδίδονται σε απεργίες που πηγαίνουν 
μακρύτερα από την τελετουργία του εικοσιτετραώρου ελάχιστα διαφέρουν 
από το οικείο αντιεξτρεμιστικό λεξιλόγιο: γίνεται έτσι λόγος για εκβιασμούς 
από μειοψηφίες, για βία κατά του κοινωνικού συνόλου, για άρνηση του 
διαλόγου και ανευθυνότητα, για ομηρεία και ομήρους. 
 

Προφανώς είναι άλλο πράγμα ο στοχασμός για την 
αποτελεσματικότητα ή τους κώδικες της συλλογικής δράσης και άλλο η φτηνή 
δημαγωγία του ταλαιπωρημένου πελάτη ή του καταπιεσμένου - από τις 
απεργίες - καταναλωτή. Άλλο πράγμα η συζήτηση για την οργάνωση και το 
πλαίσιο μιας απεργίας και πολύ διαφορετικό η εκ των προτέρων 
δαιμονοποίηση των «συντεχνιών». Άλλο πράγμα η αναζήτηση ευρύτερων 
συναινέσεων για κάποιες μορφές διεκδικήσεων και πολύ διαφορετική 
υπόθεση η άνεση με την οποία ορισμένοι ζητούν να αποστειρώσουν τον 
δημόσιο χώρο από κοινωνικές συγκρούσεις και ανταγωνισμούς. 
 

Αυτό που παραγνωρίζει ο μεταμοντέρνος αντιαπεργιακός λόγος είναι 
ότι μια κοινωνία φιλόξενη στον παραδοσιακό κοινωνικό ανταγωνισμό και 
επομένως στην απεργιακή δράση δεν είναι κατ' ανάγκη σε αποσύνθεση. 
Μάλλον το αντίθετο παρατηρείται: όσο περισσότερο παγιώνεται η 
ψευδεπίγραφη εξημέρωση των ηθών, όσο περισσότερο ο κόσμος της 
εργασίας χάνει έδαφος, τόσο εντονότερα είναι τα συμπτώματα ανορθολογικής 
μνησικακίας. Στην περίπτωση αυτή εχθρός του πολύτεκνου γίνεται ο 
τρίτεκνος, εχθρός του μίνι μάρκετ το πολυκατάστημα και μισητός αντίπαλος 
του δημοσίου υπαλλήλου των χιλίων εκατό ευρώ ο ιδιωτικός υπάλληλος των 
χιλίων.  
 

Η απεργία ωστόσο δεν είναι απλώς μια μορφή συλλογικής δράσης ή 
ένα από τα θεσπισμένα κοινωνικά δικαιώματα. Πολύ περισσότερο είναι μια 
υπενθύμιση ότι ζούμε σε μια κοινωνία που παραμένει, ακόμη, κοινωνία της 
εργασίας και των υποκειμένων της εργασίας. Η υπενθύμιση ότι ο κόσμος δεν 
είναι τα ποπ βιντεοκλίπ των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ή τα διαφημιστικά 
των τραπεζών, ότι περιέχει οχλήσεις και σκληρότητες, πάθη και υψηλούς 
τόνους: ότι όπως η παραγωγή, έτσι και η διακοπή της παραγωγής, όπως η 
οικονομική ρουτίνα, έτσι και το σπάσιμό της, περικλείουν εξαναγκασμούς και 
στερήσεις. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αποδεχτούμε αυτό, μάλλον 
έχουμε γίνει περισσότερο φιλελεύθεροι και λιγότερο δημοκράτες. 
 

Νικόλα Αλ. Σεβαστάκη, « Ένα παρελθόν που αρνείται να παρέλθει; » 
Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 9 Δεκεμβρίου 2007 (διασκευή) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Να γράψετε, με δικά σας λόγια, περίληψη του πιο πάνω κειμένου σε 130-

150 περίπου λέξεις. 
(Μονάδες 10) 
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II. ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Στην ανθούσα βιβλιογραφία του εθνικισμού, των διεθνοτικών σχέσεων 

και συγκρούσεων και των εθνο-πολιτικών κινημάτων οι εθνοτικές και εθνικές 
ταυτότητες θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ερμηνεία και εξήγηση 
αυτών των φαινομένων. Εθνοτικές και εθνικές ταυτότητες, βέβαια, δεν 
ταυτίζονται: αν και οι δύο είναι πολιτισμικές, οι εθνικές ταυτότητες είναι 
πάντοτε και πολιτικές, ενώ οι εθνοτικές όχι αναγκαστικά. Επιπλέον, οι εθνικές 
ταυτότητες υποστηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από κυρίαρχους θεσμούς, 
κάτι που τους επιτρέπει να επιβάλλονται με μεγαλύτερη ευκολία και να 
παρουσιάζονται ως περισσότερο συμπαγείς και σταθερές. Από τη στιγμή, 
όμως, που εδώ ασχολούμαστε πρωτίστως με την πολιτική διάσταση των 
εθνοτικών ταυτοτήτων, αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ταυτότητας 
περιορίζονται σημαντικά. Στο κείμενο αυτό, θα τις αντιμετωπίσουμε με ενιαίο 
τρόπο – αν και ενδιαφερόμαστε πρωτίστως για τις εθνοτικές. 

Στον καθημερινό, δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο οι «αρχεγονικές» 
θέσεις περί εθνών και εθνοτικών ομάδων συνεχίζουν να έχουν μεγάλη ισχύ – 
συνιστούν ουσιαστικά την «κοινή λογική». Στις κοινωνικές επιστήμες, όμως, 
το κυρίαρχο «παράδειγμα» αποτελεί η κονστρουκτιβιστική θεώρηση περί 
συλλογικών ταυτοτήτων. Η κεντρική κονστρουκτιβιστική θέση, κατά την οποία 
οι ταυτότητες είναι κοινωνικές κατασκευές, αποτελεί σήμερα μια σχεδόν 
αδιαμφισβήτητη αλήθεια στο πεδίο των σπουδών εθνικισμού και 
εθνοτικότητας. Οι διάφορες αρχεγονικές απόψεις περί εθνών, εθνοτικών 
ομάδων και των αντίστοιχων ταυτοτήτων ως φυσικών, μακραίωνων, άφατων 
ή ακόμη και βιολογικά προσδιορισμένων, έχουν απαξιωθεί στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα. Σύμφωνα με τον Brubaker, o αρχεγονισμός είναι «από καιρό 
νεκρός», ένας «αχυράνθρωπος» στον οποίο συνεχίζουν αχρείαστα να 
επιτίθενται πολλοί μελετητές του εθνικισμού. Στα ακαδημαϊκά – επιστημονικά 
πλαίσια, η αντιπαράθεση μεταξύ αρχεγονισμού και κονστρουκτιβισμού έχει 
μάλλον διευθετηθεί με την επικράτηση της δεύτερης άποψης. 

Προτού στραφούμε στις διάφορες αντιπαραθέσεις σχετικά με τις 
ταυτότητες που όντως έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό της 
κονστρουκτιβιστικής θεώρησης, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, παρά την 
ανυποληψία των αμιγώς αρχεγονικών θέσεων, μπορεί κανείς να διακρίνει σε 
αρκετές αναλύσεις κάποιες – άρρητες – ουσιοκρατικές παραδοχές. Αυτές 
φανερώνονται όταν, για παράδειγμα, κάποιος υποθέτει ότι οι εθνικές και 
εθνοτικές ομάδες είναι ομοιογενείς, ευδιάκριτες και ενιαίοι δρώντες. Ακόμη και 
κάποιες «αποδομητικές» αναλύσεις υποφέρουν από μια ουσιοκρατική 
οντολογία, όταν εστιάζουν στην «απατηλή» ή «ψευδή» φύση του έθνους, σαν 
να υπάρχει κάποια άλλη αληθινή, πραγματική ταυτότητα. [...] 

Από την κεντρική παραδοχή της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης περί 
κοινωνικής κατασκευής των ταυτοτήτων απορρέουν διάφορες άλλες θέσεις 
για το τι συνιστά γνώρισμα των εθνικών και εθνοτικών ταυτοτήτων και τι όχι. Η 
εθνική ταυτότητα δεν θεωρείται φυσική, ομοιογενής, με αδιαμφισβήτητα όρια 
και σταθερά χαρακτηριστικά, αλλά υποκείμενη σε αλλαγή, 
επαναδιαπραγμάτευση και ανανοηματοδότηση. Όπως κάθε συλλογική 
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ταυτότητα, δεν υπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη νόηση και τις 
συλλογικές αντιλήψεις, δεν «είναι κάτι που μπορεί να ανακαλυφθεί και κάτι για 
το οποίο κάποιος μπορεί να σφάλλει», ούτε κάτι που όλοι, άτομα και ομάδες 
(πρέπει να) έχουν. 

Η κοστρουκτιβιστική θεώρηση τονίζει τον «καταστασιακό» χαρακτήρα 
της εθνοτικής ταυτότητας, υπογραμμίζει δηλαδή ότι πρέπει ο εθνοτικός 
δεσμός να κατανοηθεί σε συνάρτηση με τα κοινωνικά συγκείμενα και το 
δεδομένο ιστορικοπολιτικό πλαίσιο. Η ιδιαιτερότητα κάθε εθνικής και 
εθνοτικής ταυτότητας αναγνωρίζεται από τους κονστρουκτιβιστές, αυτή όμως 
δεν ανάγεται στον εγγενή χαρακτήρα κάθε ομάδας. Η ιδιαιτερότητα 
αναφέρεται στη συγκεκριμένη συνάρθρωση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
καθώς και στα παράγωγα νοήματα και ταυτίσεις που τη συγκροτούν εντός 
ενός συγκεκριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος. Στο ατομικό επίπεδο, η 
εθνική ταυτότητα είναι μόνο μία από τις πολλαπλές ταυτότητες που ο καθένας 
φέρει, και δεν είναι δυνατόν να καθορίζει σε κάθε περίπτωση τα 
ενδιαφέροντα, τις απόψεις και τη συμπεριφορά του. Αυτό συνεπάγεται πως το 
περιεχόμενο και η σημασία της εθνοτικής ή εθνικής ταυτότητας εκλαμβάνονται 
διαφορετικά εντός της ίδιας ομάδας. 

Τα παραπάνω κατατείνουν σε μία καίρια θέση του κονστρουκτιβισμού, 
ότι δηλαδή, όπως όλες οι συλλογικές ταυτότητες, οι εθνικές είναι σχεσιακές. 
Σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει μόνο μία εθνοτική ομάδα ουσιαστικά «δεν 
υπάρχει και η έννοια της εθνοτικής ταυτότητας, καθώς δεν υπάρχει κανείς για 
να επικοινωνήσει την πολιτισμική διαφορά». Μόνο μέσω της έμφασης στον 
σχεσιακό χαρακτήρα μπορεί να κατανοηθεί η ίδια η διαδικασία της 
κατασκευής και να καταδειχθεί ότι οι ταυτότητες δεν είναι αυτοφυείς, αλλά 
δημιουργούνται, αλλάζουν και αναπαράγονται ως απότοκα κοινωνικών 
διαδράσεων και των συνοδευτικών αξιών και αντιλήψεων. 

Η ευρεία αποδοχή της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης συνιστά 
πράγματι επιστημονική πρόοδο στην κατανόηση του εθνικιστικού φαινομένου. 
Τα πλεονεκτήματα που έχει η προσέγγιση αυτή για την ανάλ υση των 
εθνοτικών ταυτοτήτων, σε σύγκριση με την αρχεγονική θέαση και τις 
ευρύτερες ουσιοκρατικές κατανοήσεις, είναι ιδιαίτερα εμφανή στην ανάλυση 
της εθνο-πολιτικής κινητοποίησης και της συλλογικής δράσης. Το 
κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο μπορεί να συλλάβει καλύτερα και να αναδείξει 
τόσο την κοινωνική και δυναμική φάση των εθνικών ταυτοτήτων όσο και τον 
ενεργό και πολυσχιδή ρόλο που αυτές παίζουν στις κοινωνικές διεργασίες. 

 
Θωμάς Γούμενος, Εθνοτικές και εθνικές ταυτότητες: κονστρουκτιβισμός, 

σχεσιακή θέαση και αναλυτικά ζητήματα, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 
Επιστήμης, τχ. 38, Δεκέμβριος 2011, σ.33-50 (απόσπασμα) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΙ 
2. (α) Να εντοπίσετε στο κείμενο ΙΙ και να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών 

σας τις αρχεγονικές αντιλήψεις για τις εθνικές και εθνοτικές ταυτότητες και 
σύνολα.  
(β) Να γράψετε έναν ορισμό της εθνικής και εθνοτικής ταυτότητας, 
σύμφωνα με τέσσερις

 (Μονάδες 10) 

 (4) ιδιότητες ή/και χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 
της αποδίδει η κουνστρουκτιβιστική θεώρηση. (100-120 λέξεις) 

 
3. (α) Αντλώντας τις σχετικές πληροφορίες από το κείμενο ΙΙ, να εξηγήσετε 

την καίρια θέση του κονστρουκτιβισμού, ότι οι εθνικές ταυτότητες, όπως 
όλες οι συλλογικές ταυτότητες, είναι σχεσιακές. 
(β) Ποια από τις δύο θεωρήσεις – την αρχεγονική ή την κονστρουκτιβιστική 
– φαίνεται να υποστηρίζει ο συγγραφέας του κειμένου ΙΙ; Να τεκμηριώσετε 
την απάντησή σας αξιοποιώντας πληροφορίες από το κείμενο. 

 (Μονάδες 10) 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΛΩΣΣΑ (Μονάδες 20) 
Οι λέξεις των ασκήσεων 1-2 βρίσκονται μέσα στα κείμενα Ι και ΙΙ (κείμενο 
για περίληψη και κείμενο για επεξεργασία) με έντονα γράμματα. 
 
1. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις ακόλουθες έντονα 

γραμμένες λέξεις, διατηρώντας τη σημασία που έχουν στο κείμενο, καθώς 
και τον γραμματικό και τον συντακτικό τους τύπο:  
(α) εδραίωση ενός ηδονιστικού καταναλωτικού πολιτισμού 
(β) ο εθνοτικός δεσμός να κατανοηθεί σε συνάρτηση με τα κοινωνικά 
συγκείμενα 

 (Μονάδες 2)  
 

2. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις ακόλουθες 
υπογραμμισμένες λέξεις, διατηρώντας τον γραμματικό τους τύπο:  
(α) ) όψιμη
(β) στον 

 εντύπωση 
εγγενή

(γ) τον 
 χαρακτήρα κάθε ομάδας 

πολυσχιδή
(Μονάδες 3) 

 ρόλο  
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3. Για καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις να επιλέξετε από τις 
λέξεις/φράσεις που σας δίνονται στην παρένθεση αυτήν που την 
συμπληρώνει νοηματικά. Στο τετράδιο απαντήσεών σας να μεταφέρετε σε 
κάθε περίπτωση μόνο τη λέξη/φράση που θα επιλέξετε. 
(α) Την πρώτη αυτή ________ περίοδο διαδέχθηκε άλλη, ακόμη πιο 
βασανιστική για όλους όσοι έζησαν τη φρίκη του πολέμου.  
(αλγεινή / άλκιμη / αλυσιτελή / άμωμη / ανέσπερη / αρραγή) 
 
(β) Συνέστησε στους ________ πολιτικούς να δείχνουν αυτοσυγκράτηση 
και να προσέχουν τον πολιτικό λόγο που εκφέρουν. 
(νεογέννητους / νεόδμητους / νεόκοπους / νεοπαγείς / νεοσύστατους / 
νεότευκτους) 
 
(γ) Παρά την οικονομική κρίση, κάποιοι συμπολίτες μας συμπεριφέρονται 
ωσάν να τους δόθηκε ________, ξοδεύοντας αδιάκοπα, χωρίς να 
σκέφτονται το μέλλον. 
(γη και ύδωρ / η κεφαλή της Μέδουσας / η κλίνη του Προκρούστη / το 
κέρας της Αμαλθείας / το κουτί της Πανδώρας /  ο ιστός της Πηνελόπης) 
 
(δ) ________ με την ιδέα ότι μια μέρα θα γίνει διάσημος ηθοποιός, και δεν 
αντιλαμβάνεται ότι οι υποσχέσεις που του έδωσαν ήταν απατηλές. 
 (Ακκίζεται / Bαυκαλίζεται / Διονυσιάζεται / Διατρανώνεται / Εγκολπώνεται / 
Προοιωνίζεται) 

(Μονάδες 4)  
4. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας το κατάλληλο 

ρήμα από αυτά που σας δίνονται στην παρένθεση και τοποθετώντας το 
στον σωστό γραμματικό τύπο, στο χρόνο που σας δίνεται. Στο τετράδιο 
απαντήσεων να γράψετε μόνο

 
 το ρήμα που θα σχηματίσετε : 

(α) Mε την προκλητική του συμπεριφορά ____ την οργή και την 
αγανάκτησή μας. 

(ελκύω, επισύρω, επισείω / αόριστος) 
 

(β) Η συγκεκριμένη λειτουργός της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 
______ με ιδιαίτερη ευαισθησία στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  

(εγκύπτω, ενσκήπτω, επιδεικνύω / αόριστος) 
 

(γ) Το δικαίωμα της εργαζόμενης μητέρας στην άδεια μητρότητας ______  
εδώ και χρόνια με νομοθετική ρύθμιση.  
(επικυρώνω, κατακυρώνω, κατοχυρώνω / παρακείμενος) 
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(δ)  Σε συγχαίρω γιατί, σε αυτή την τόσο δύσκολη περίπτωση, δεν 
______ στο ελάχιστο τις ευθύνες σου. 

(αποδύομαι, απεκδύομαι, απαλλάσσομαι / αόριστος) 
(μονάδες 4) 

 
5. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες φράσεις των πιο κάτω 

προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο της μετοχής που σχηματίζεται από το 
συγκεκριμένο ρήμα στον αντίστοιχο χρόνο

 

. Στο τετράδιο απαντήσεών σας 
να μεταφέρετε σε κάθε περίπτωση μόνο τη μετοχή που θα σχηματίσετε: 

(α) Πήγαμε στην έκθεση του καλλιτέχνη που προτάθηκε

 

 για να 
εκπροσωπήσει την Κύπρο στην επόμενη Μπιενάλε. 

(β) Ελέγχθηκαν οι εκκρεμείς οφειλές όλων των μελών που έχουν εγγραφεί

 

 
στον Σύνδεσμο μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. 

(γ) Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώνονται καθημερινά τα 
ονόματα των γιατρών που συμβάλλονται

(Μονάδες 3)  
 με το δημόσιο. 

 
6. Στο πιο κάτω κείμενο υπάρχουν γλωσσικά λάθη. Να βρείτε οκτώ (8) και 

να τα διορθώσετε. Να μεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεών σας μόνο

 

 τις 
διορθωμένες λέξεις ή φράσεις.  

«Είναι λυπηρό κάποιοι εργαζόμενοι να μην έχουν ακόμη αντιληφθεί ότι οι 
ενέργειές τους αντίκυνται στο δημόσιο όφελος και να μην εφαρμόζουν τις 
πρόνειες των ληφθέντων αποφάσεων, στις οποίες καταγράφονται 
επακριβώς οι ενδεικνυόμενες ενέργειες για όλο το προσωπικό του 
Οργανισμού. Ο σωστός χειρισμός του θέματος αυτού χρήζει 
προβληματισμό, ώστε να γίνει σαφή στο προσωπικό ότι, οι όποιες 
παρεκβάσεις εκ μέρους της Διεύθυνσης θα γίνονται με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον».  Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον απολογισμό του ο 
πρόεδρος του απελθόν Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος, προτού 
αποχωρήσει από το βήμα, ευχήθηκε στην εκλεχθέντα νέα πρόεδρο κάθε 
επιτυχία στο έργο της. 

 (Μονάδες 4) 
- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – 
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