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ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΛΥΣΗ  
 
 
 
Είναι γνωστό ότι ένα έργο τέχνης εκφράζει την προσωπικότητα του 
δημιουργού του.  Αυτό συμβαίνει και με τα έργα ζωγραφικής.  Είναι 
επίσης διαπιστωμένο ότι και μέσα από το ιχνογράφημα διαφαίνεται σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό η ψυχική και κοινωνική κατάσταση ενός νηπίου.  
Η κοινωνικοποίηση του νηπίου συντελείται αρχικά μέσα στην 
οικογένεια.  Η διαδικασία αυτή είναι θεμελιακή για την μελλοντική 
του ψυχοκοινωνική του εξέλιξη.  Το νήπιο, όπως κάθε παιδί και 
ενήλικας έχει ανάγκη από ένα ήρεμο οικογενειακό κλίμα, μια 
ατμόσφαιρα γαλήνης, ασφάλειας και στοργής και από τους δύο γονείς, 
όπως και από τα πρόσωπα του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος.  
Κάθε διασάλευση αυτού του κλίματος τραυματίζει ψυχικά τον εύπλαστο 
ψυχικό κόσμο με απρόβλεπτες μελλοντικές συνέπειες.  Τον 
κοινωνικοποιητικό ρόλο της οικογένειας συνεχίζει το νηπιαγωγείο, 
όπου το παιδί έχει την ευκαιρία να εκφραστεί με το ιχνογράφημα.  Η 
έκφραση αυτή δεν προϋποθέτει ειδικές ικανότητες από πλευράς του.  
 
Έρευνα που έγινε μεταξύ μερικών εκατοντάδων νηπίων δίνει σαφή   
εικόνα της οικογενειακής δυσλειτουργίας και δίνει στοιχεία στην 
νηπιαγωγό, η οποία επιβεβαιώνει την αλήθεια των στοιχείων αυτών 
από πληροφορίες του οικογενειακού περιβάλλοντος, να βοηθήσει στο 
μέτρο του δυνατού στην επαναφορά της ηρεμίας στην ψυχή του νηπίου.  
Το ενδιαφέρον για το παιδικό ιχνογράφημα των παιδαγωγών και των 
ψυχολόγων εμφανίζεται ήδη από τα τέλη του 19ου

 

 αιώνα.  Το 
ιχνογράφημα του νηπίου είναι ένα μέσο επικοινωνίας του με τον έξω 
κόσμο.  Το σχέδιο του νηπίου γίνεται αντικείμενο ερμηνείας διότι 
αυτό που αποκτά σημασία δεν είναι η ίδια η γραφική παράσταση αλλά 
το τι δηλώνει αυτό στο οποίο παραπέμπει.  Όπως κάθε έργο τέχνης 
έτσι και το ιχνογράφημα επιτρέπει σε σημαντικό βαθμό την πρόσβαση 
στη μελέτη της προσωπικότητας του νηπίου επειδή αυτό αποτελεί έναν 
τρόπο προβολής του ψυχικού του κόσμου.  Με το ιχνογράφημα το παιδί 
εκφράζει διάφορες απόψεις της ψυχικής του κατάστασης και προβάλλει 
το «εγώ» του.  Η προβολική αξία του σχεδίου παίζει έναν ιδιαίτερο 
ρόλο επειδή αποτελεί έναν καθρέπτη και μια αντανάκλαση της 
προσωπικότητάς του. 
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ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΛΥΣΗ 
 
 
 

Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 
 
Η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι το κύριο αντικείμενο έρευνας 

της επιστήμης που καλείται Ψυχολογία.  Οι θεωρίες που 

αναφέρονται σ’ αυτό το θέμα – οι θεωρίες της προσωπικότητας - 

χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες με κριτήριο το αν 

θεωρούν τα κίνητρα έμφυτα και τη συμπεριφορά ωθούμενη από τις 

εσωτερικές δυνάμεις ή αν από την άλλη τα θεωρούν επίκτητα 

μαθημένα μέσα από ορισμένες διαδικασίες. 

 

Στην πρώτη κατηγορία είναι δυνατόν να κατατάξουμε τις θεωρίες 

των ενστίκτων, αλλά και την ψυχαναλυτική που τονίζει τις μη 

συνειδητές εσωτερικές ενορμήσεις.  Στην άλλη κατηγορία 

τοποθετούνται ανάμεσα σε πολλές και οι ανθρωπιστικές θεωρίες, 

οι οποίες θεωρούν τα κίνητρα της συμπεριφοράς του ανθρώπου ως 

αποτέλεσμα μάθησης, μέσα από ορισμένες διαδικασίες.   

 

Είναι οι επιστημονικές απόψεις που στηρίζονται σε στοιχεία 

που αποδεικνύουν το ρόλο της ικανότητας του ανθρώπου να 

σκέφτεται και να βάζει στόχους συνειδητούς καθώς και τη 

σημασία της υποκειμενικής ερμηνείας των κινήτρων.  
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ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΛΥΣΗ 

ΑΣ/ΕΡ/10-02 
 
 
31 Μαΐου 2011 
 
 
Κυρία Ρένα Ρασκέ 
Αφροδίτης 13 
2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
 
Αγαπητή κ Ρασκέ 
 
Ανέγερση Υποστατικού 
 
Σας εσωκλείουμε το Συμφωνητικό Έγγραφο για υπογραφή, αφού πρώτα 
το μελετήσετε προσεκτικά και συγκρίνετε τα διάφορα ποσά με τα 
αντίστοιχα δικά σας. 
 
Αναφορικά με την επιθυμία σας να ξεκινήσετε το συντομότερο την 
ανέγερση υποστατικού στην τοποθεσία «Βατερή», θα ήθελα να 
επισύρω την προσοχή σας και στη σχετική παράγραφο του 
Συμβολαίου, η οποία προνοεί ότι ο αγοραστής τεμαχίου γης στην εν 
λόγω τοποθεσία δε δικαιούται να ανεγείρει οποιοδήποτε χτίσμα, 
του οποίου τα σχέδια δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί. 
 
Συνεπώς, θα πρέπει να πληροφορήσετε τις αρμόδιες αρχές για την 
πρόθεσή σας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και λεπτομερή σχέδια της 
υπό ανέγερση οικοδομής, καθώς και τοπογραφικό σχέδιο της 
περιοχής. 
 
Μόλις υπογράψετε το συνημμένο Συμφωνητικό Έγγραφο, παρακαλώ να 
μας το επιστρέψετε χωρίς καθυστέρηση. 
 
Με εκτίμηση 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ & ΣΙΑ 
 
 
 
 
Α Χριστοδουλίδης 
Συνέταιρος 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΥΣΗ 
 

 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 
 

 
ΕΤΗ 

2007 
€ ΄000 

2008 
€ ΄000 

2009 
€ ΄000 

2010 
€ ΄000 

ΑΕΠ 17.247,8 16.946,5 17.319,9  17.925,6 

Κρατικές δαπάνες 6.482,8  6.849,6  7.936,3 8.025,6 

- Κεντρική κυβέρνηση 2.193,5 2.395,3 2.620,8  2.751,5 

- Ευρύτερος δημόσιος 
τομέας  1.143,1 1.193,0 1.094,2  1.102,3 

- Κρατικό μισθολόγιο*  3.336,6  3.588,3 3.715,0 3.853,8 

Κρατικά έσοδα 6.080,7 5.338,9 5.717,0 5.876,8 

Δημοσιονομικό Έλλειμμα 402,1 1.510,7 2.219,3 2.148,8 

Ως ποσοστό στο ΑΕΠ 2,33% 8,92% 12,81% 11,99% 

 
*Το κρατικό μισθολόγιο περιλαμβάνει και τις συντάξεις 
 
(Πηγή: Ημερήσιος τύπος) 
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