
 

   
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  
 

1η Δραστηριότητα 

 
Α1. Αναμένεται να αναφερθούν τα εξής κύρια σημεία: 
 
 - Η σημασία της τεχνολογίας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
- Η τεχνολογική ανάπτυξη βασίζεται στο συνδυασμό έρευνας, εκπαίδευσης, τεχνολογικών 
επιτευγμάτων και επινόησης. 
 
- Τμήμα της παιδείας αποτελεί όχι μόνο η εκπαίδευση ως τεχνικο- επιστημονική κατάρτιση αλλά 
και η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η κοινωνική και πολιτιστική πρόοδος και η έρευνα για την 
προαγωγή της τεχνολογίας. 
 
- Η συμβολή της έρευνας στο σωστό κοινωνικό σχεδιασμό και την ποιοτική αναβάθμιση της   
  ζωής (αποκέντρωση, περιβάλλον, εργασιακές συνθήκες, έρευνα σε ιατρική, βιολογία και 
  κοινωνικές επιστήμες). 
 
- Η σωστή χρήσης της τεχνολογίας για το καλό της ανθρωπότητας. 
 
- Το εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει όχι μόνο τη γνωριμία με παραγωγικές, τεχνολογικές, 
οικονομικές έννοιες, αλλά και την ανθρωπιστική παιδεία (γνώσεις και ικανότητες για άσκηση 
συλλογικότητας, συνείδησης και ευθύνης). 
 
- Σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. 
 
- Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει ν΄ αποβλέπει στη δημιουργία του ολοκληρωμένου κι 
ευτυχισμένου πολίτη. 
 
 
 
 
Α2. 
 

- Η προσαρμογή του ατόμου στις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες του τόπου. 
- Η διαμόρφωση του ολοκληρωμένου κι ευτυχισμένου πολίτη. 
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2η Δραστηριότητα 

 
  Β1.  

 

βελτίωσης # επιδείνωσης, χειροτέρευσης, οπισθοδρόμησης, υποβάθμισης 
καταξιώνονται # απαξιώνονται, απορρίπτονται, μηδενίζονται 
αντιστρατεύονται # συμφωνούν, συμπράττουν, συνεργούν, συμπορεύονται, συμβαδίζουν, 
συντάσσονται, συμμαχούν 
 
 

  Β2.  
 
      (α) Θεματική περίοδος «Είναι γνωστό… και υπηρεσιών»  
            Λεπτομέρειες – Σχόλια «Ένα τμήμα της τεχνολογίας… και των τεχνολογικών  
            επιτευγμάτων» 
      Η παράγραφος δεν έχει κατακλείδα. 
 
                    
      (β) Στον πλαγιότιτλο αναμένεται να περιλαμβάνονται οι έννοιες:  
  
       εκπαίδευση – τεχνολογία 
       παιδεία – τεχνολογία 

         εκπαίδευση – παιδεία – τεχνολογία 
 
 
 

 Β3.            

 
                        Παράγωγο Ουσιαστικό      Παράγωγο Επίθετο 
 
συμβάλλει            συμβολή                         συμβολικός 
                                 συμβόλαιο                         συμβλητικός 
 
νοείται            νόηση                                      νοητός 
                                 νόημα                                      νοητικός             
                                 νοημοσύνη                          νοήμων  
 
απελευθερώνει       απελευθέρωση                         απελευθερωτικός 
                                 απελευθερωτής                         απελεύθερος 
 
ευνοεί            εύνοια                                     ευνοϊκός



 

 
3η Δραστηριότητα 

 
Γ. Παραγωγή λόγου 
 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία 
 
Προσφώνηση (ανάλογη του ακροατηρίου) 
 
Πρόλογος: Παρουσίαση του θέματος – πρόκληση ενδιαφέροντος 
 
Κύριο μέρος: Συνέπειες από την κακή χρήση της τεχνολογίας 
 
Στο περιβάλλον: 
- Καταστροφή του περιβάλλοντος (τρύπα του όζοντος, φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
κλιματολογικές διαταραχές) 
- Εξάντληση φυσικών πόρων 
 
Στην υγεία: 
- Σωματική (ασθένειες, κίνδυνος από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα / μεταλλαγμένα, 
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης) 
- Ψυχική (στρες, άγχος, νευρώσεις, πλήξη, ανία, αλλοτρίωση) 
 
Στον οικονομικό τομέα: 
- Επιβολή δύναμης, έλεγχος της υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται στα χέρια των οικονομικά 
ισχυρών, εκμετάλλευση των οικονομικά ανίσχυρων, διεύρυνση χάσματος πλουσίων και φτωχών 
(ατόμων και λαών) 
- Ανεργία 
- Υπερκατανάλωση 
 
Στον πολιτικό τομέα: 
- Περιορισμός των ατομικών ελευθεριών 
- Προπαγάνδα 
- Χαλιναγώγηση και αποπροσανατολισμός του πολίτη 
- Κίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα 
- Απειλή της ανθρωπότητας με ολοκληρωτικό αφανισμό (πυρηνικοί εξοπλισμοί, χημικά όπλα), 
ανασφάλεια, αβεβαιότητα 
 
Στον ηθικό τομέα: 
- Υλικός ευδαιμονισμός 
- Εξανδραποδισμός 
- Αδιαφορία για πνευματική καλλιέργεια 
- Απομάκρυνση από υψηλές αξίες και ιδανικά 
- Ανάπτυξη μαζικής υποκουλτούρας 



 

 
 
- Αδιαφορία για τη δημιουργία πνευματικά και ηθικά ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων 
 
Στον κοινωνικό τομέα: 
- Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 
- Αστυφιλία 
- Δυσχέρεια ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων 
- Αδυναμία επικοινωνίας και διαμόρφωσης υγειών διαπροσωπικών σχέσεων 
 
Επίλογος 

Κρίση / συμπεράσματα / ανακεφαλαίωση 
 
Αποφώνηση (ανάλογη του ακροατηρίου) 
 
 
 
 
Β. Λογοτεχνικό κείμενο  
 
 
  
1η Δραστηριότητα 

 

Α1. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά επώδυνο και δύσκολο να το αποδεχτεί 

μια μητέρα, θεωρώ πως η σκέψη του γιατρού ήταν σωστή. Με δεδομένο το γεγονός πως δεν 

υπήρχε πιθανότητα να θεραπευτεί η Κρίσσι και το μόνο που θα πετύχαιναν θα ήταν να 

παρατείνουν μια οδυνηρή για εκείνη κατάσταση, ήταν σαφώς προτιμότερο να επιτρέψουν την 

λύτρωσή της. 

 

 

Α2. Η ηρωίδα παραμένει, αν και έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της κόρης της, 

σε κατάσταση άρνησης. Δεν έχει αποδεχτεί ακόμα το γεγονός ότι το παιδί της έχει πεθάνει και 

συνεχίζει να μιλά γι’ αυτό σαν να είναι ζωντανό ή του αγοράζει δώρα, σαν να πρόκειται να το 

δει. Αν και αποτελεί μία κατάσταση που σίγουρα παραξενεύει τον εξωτερικό παρατηρητή, για 

μια μητέρα η διαδικασία συμφιλίωσης με την ιδέα πως το παιδί της έχει πια χαθεί, είναι 

εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη.   

 

 

 

2η Δραστηριότητα 

  

  

Β1. Στην αφήγηση χρησιμοποιείται το γ΄ ρηματικό πρόσωπο. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις 



 

απόψεις του ως αντικειμενικές και γενικά αποδεκτές, αφού εμφανίζεται να καταγράφει την 
πραγματικότητα ως αποστασιοποιημένος παρατηρητής. 
 
 
Β2. Με βάση το συγκεκριμένο χωρίο το είδος του αφηγητή είναι αφηγητής με περιορισμένη 
γνώση (αφηγητής – άνθρωπος), που αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο μια ιστορία στην  οποία έχει 
προσωπική συμμετοχή (ομοδιηγητικός). 
 

 

 

 

3η Δραστηριότητα 
 

Γ. Παραγωγή λόγου 
 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: ημερολόγιο 
 
- Καταγραφή προσωπικών βιωμάτων, σκέψεων και συναισθημάτων. 
 
- Χρήση α΄ ενικού προσώπου. 
 
- Ύφος εξομολογητικό, απλό, φυσικό και ανεπιτήδευτο. 
 

(Οι μαθητές καλούνται να αναφερθούν στις  σκέψεις  και τα συναισθήματα της νεαρής κοπέλας 

στα τελευταία στάδια της ασθένειάς της). 

 


