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1. Κείμενο 

 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

 

 

       Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία ως συνολική κοινωνική λειτουργία έχει αποφασιστική σηµασία για 

την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα τµήµα της τεχνολογίας αυτής είναι οι τεχνικές 

παραγωγής, ενώ το σηµαντικότερο τµήµα της αποτελούν οι µέθοδοι, γνώσεις και επινοήσεις που 

αφορούν την τεχνολογική ανάπτυξη. Η δεύτερη αυτή διάσταση της τεχνολογίας επιτυγχάνεται µέσα 

από µια προγραµµατισµένη και αρµονική σύζευξη της έρευνας (βασικής και εφαρµοσµένης), της 

εκπαίδευσης και των τεχνολογικών επιτευγµάτων. 

      Η εκπαίδευση νοείται ως τµήµα της παιδείας που µε το ευρύτερο περιεχόµενό της δε στοχεύει 

µόνο στην τεχνικο-επιστηµονική κατάρτιση, αλλά και στην ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας, καθώς και στη γενικότερη κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο. Ακόµη, η έρευνα για 

την προαγωγή της τεχνολογίας νοείται εδώ ως ένα λειτουργικό τµήµα της παιδείας, που συµβάλλει 

όχι µόνο στην εκπαίδευση ενός άριστα εκπαιδευµένου τεχνικο-επιστηµονικού προσωπικού, αλλά και 

στην υποβοήθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης µέσα από την επινόηση νέων µεθόδων, µέσων, 

γνώσεων, πληροφοριών και τεχνικών.  

        Σηµαντικές περιοχές έρευνας, οι οποίες αποτελούν τη φυσική έκφραση ενός σωστού κοινωνικού 

σχεδιασµού, που ανεβάζει αισθητά την ποιότητα της ζωής µας, είναι ο έλεγχος της αποκέντρωσης και 

της προστασίας του περιβάλλοντος, τα συστήµατα βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, οι 

τεχνολογίες της ιατρικής και βιολογικής έρευνας, καθώς και η έρευνα στις κοινωνικές επιστήµες, 

ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στον τρόπο ζωής και οργάνωσης των κοινωνιών. 

      ΄Ολα τα παραπάνω δείχνουν ότι η τεχνολογία είναι ένα µέσο που απελευθερώνει ανθρώπινες 

δυνατότητες, οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν θετικά για το καλό της ανθρωπότητας ή και αρνητικά 

για τη συντριβή της. Εποµένως, το πρόβληµα δεν έγκειται στη φύση της τεχνολογίας, µα στη 

δυνατότητα σωστής χρήσης της από τον άνθρωπο. Η αξιοποίησή της µε βάση τις κοινωνικές 

προτεραιότητες είναι διαδικασία πάντα θετική και επιβεβληµένη, που δίνει αισιόδοξα µηνύµατα και 

προοπτικές για το µέλλον του ανθρώπου.  

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- Γ΄ΕΠΑΛ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

       Μια τέτοια όµως επικέντρωση στην ευτυχία του ανθρώπου οδηγεί σε κοινωνικές δοµές που 

καταξιώνονται µέσα από την προαγωγή της επιστήµης και της παιδείας, µιας παιδείας µε περιεχόµενο 

τέτοιο που να δίνει γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση της συλλογικότητας, της συνείδησης και 

της ευθύνης. ΄Ετσι, το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού συστήµατος θα ευνοεί τη γνωριµία 

παραγωγικών, τεχνολογικών και οικονοµικών εννοιών, που δε θα αντιστρατεύονται την ανθρωπιστική 

παιδεία και τη σηµασία και αποτελεσµατικότητα της ανθρώπινης νόησης.  

       Αυτή η αντίληψη στο περιεχόµενο της παιδείας απαιτεί πλήρη εναρµόνιση των χειρωνακτικών 

και διανοητικών ικανοτήτων στα σχολικά προγράµµατα, σύζευξη της γνώσης µε την παραγωγική 

διαδικασία, καθώς και σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή, την εργασία και την κοινωνία.  

      ΄Ετσι τελικά οδηγούµαστε σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που δεν ενδιαφέρεται µόνο για την 

προσαρµογή του ατόµου στις κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες του τόπου, µα κύρια για τη διαµόρφωση 

ενός ολοκληρωµένου και ευτυχισµένου πολίτη, που θα έχει πλατιά ενηµέρωση και ενεργό συµµετοχή 

στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης.  

Αρτ. Αθανασάκης, «Παιδεία-έρευνα-τεχνολογία» (διασκευή), Νέα Παιδεία, τεύχος 36, 1985  

 

 

2. Ασκήσεις  

 

 

1η Δραστηριότητα 

 

Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων.  

 

  (µονάδες 9)  

 

Α2. «΄Ετσι τελικά οδηγούµαστε σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που δεν ενδιαφέρεται µόνο για την 

προσαρµογή του ατόµου στις κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες του τόπου, µα κύρια για τη 

διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και ευτυχισµένου πολίτη, που θα έχει πλατιά ενηµέρωση και 

ενεργό συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθηµα 

κοινωνικής ευθύνης.» 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης όπως παρουσιάζονται από το συγγραφέα στο πιο πάνω 

απόσπασµα; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 40-50 λέξεων. 

    

(µονάδες 6)  
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2η Δραστηριότητα 

 

Β1. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεµία  από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:  

βελτίωσης, καταξιώνονται, αντιστρατεύονται. 

 

(µονάδες 3)  

 

Β2.  

(α) Να βρείτε και να γράψετε τα δοµικά µέρη της πρώτης παραγράφου του κειμένου («Είναι γνωστό 

… επιτευγµάτων»).  

 

(µονάδες 3)  

 

(β) Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου. («Η εκπαίδευση … 

τεχνικών»).  

 

(µονάδες 5)  

 

Β3. Να γράψετε: 

(α) ένα παράγωγο ουσιαστικό και 

(β) ένα παράγωγο επίθετο για το καθένα από τα παρακάτω ρήµατα: 

συμβάλλει, νοείται, απελευθερώνει, ευνοεί  

 

(µονάδες 4)  

 

3η Δραστηριότητα 

 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

Η τεχνολογία είναι ένα µέσο που απελευθερώνει ανθρώπινες δυνατότητες, οι οποίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν θετικά για το καλό της ανθρωπότητας ή και αρνητικά για τη συντριβή της. Εποµένως το 

πρόβληµα δεν έγκειται στη φύση της τεχνολογίας αλλά στη δυνατότητα σωστής χρήσης της από τον 

άνθρωπο. Σε οµιλία σου σε ενδοσχολικό µαθητικό συνέδριο µε θέµα το ρόλο της τεχνολογίας στη ζωή 

του σύγχρονου ανθρώπου καλείσαι, ως εκπρόσωπος της τάξης σου, να αναφερθείς στα προβλήµατα 

που δηµιουργούνται από την κακή χρήση της τεχνολογίας (200- 250 λέξεις). 

 

                                                                                                                                            (μονάδες 20) 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο  

 

«Λάθος παιδί πέθανε» 

 

(Η ιστορία που ακολουθεί είναι μία αληθινή ιστορία ψυχοθεραπείας από την κλινική εμπειρία του 

Ίρβιν Γιάλομ. Η Πέννυ έχει χάσει εδώ και τέσσερα χρόνια την κόρης της Κρίσσι, η οποία στα εννιά 

της χρόνια εμφάνισε μια σπάνια μορφή λευχαιμίας. Η Πέννυ αδυνατεί να ξεπεράσει τον θάνατο της 

κόρης της και φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να σκέφτεται πως θα προτιμούσε να έχει χάσει κάποιον 

από τους γιους της παρά εκείνη.) 

 

     Ήμουνα αποφασισμένος ν’ ακολουθήσω το ερευνητικό σχέδιο: να μάθω όσο περισσότερα γινόταν 

για το χρόνιο πένθος και να σχεδιάσω ένα δομημένο πρωτόκολλο συνεντεύξεων. Παρ’ όλ’ αυτά, ίσως 

επειδή είχε τόσο μεγάλη ανάγκη από ψυχοθεραπεία, ανακάλυψα ότι ξεχνούσα την έρευνα και, λίγο 

λίγο, γλιστρούσα σ’ ένα ύφος θεραπευτικό. Αφού η ενοχή έμοιαζε να είναι το πρωταρχικό πρόβλημα, 

στο υπόλοιπο της δίωρης συνέντευξης βάλθηκα να μάθω όσο περισσότερα μπορούσα για την ενοχή 

της. 

     «Νιώθεις ένοχη για τι πράγμα;» ρώτησα. «Ποια είναι η κατηγορία;» 

     Η κύρια κατηγορία που απηύθυνε στον εαυτό της ήταν ότι δεν ήταν αληθινά παρούσα με την 

Κρίσσι. Όπως είπε επί λέξει, έπαιζε πολλά παιχνίδια με τη φαντασία της. Δεν είχε ποτέ επιτρέψει στον 

εαυτό της να πιστέψει πως η κόρη της θα πέθαινε. Παρόλο που ο γιατρός της είχε πει ότι ο χρόνος της 

μικρής ήταν δανεικός, ότι κανένας δεν είχε ποτέ θεραπευτεί απ’ αυτήν την αρρώστια, παρόλο που της 

είχε δηλώσει ξεκάθαρα, την τελευταία φορά που μπήκαν στο νοσοκομείο, πως η Κρίσσι δεν θα ζούσε 

πολύ ακόμα, η Πέννυ αρνιόταν να πιστέψει πως η κόρη της δεν θα ξαναγινόταν καλά. Την έπιασε 

λύσσα ακούγοντας τον γιατρό να χαρακτηρίζει ευλογία την τελική της πνευμονία, και να λέει πως δεν 

πρέπει να προσπαθήσουν να την θεραπεύσουν. 

     Για την ακρίβεια, ακόμα και τώρα, έπειτα από τέσσερα χρόνια, η Πέννυ δεν είχε δεχτεί ότι η Κρίσσι 

είχε πεθάνει. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα «ξύπνησε» σε μία ουρά ταμείου ενός 

πολυκαταστήματος, κρατώντας στο χέρι ένα δώρο για κείνην, ένα πάνινο ζωάκι. Και σε κάποια στιγμή 

στη συζήτησή μας είπε η Κρίσσι «τον άλλο μήνα γίνεται» δεκαεφτά χρονών, αντί να πει «θα γινόταν». 

     «Κι είναι έγκλημα αυτό;» ρώτησα. «Είναι έγκλημα να συνεχίζεις να ελπίζεις; Ποια μάνα θέλει να 

πιστέψει πως το παιδί της πρέπει να πεθάνει;» 

     Απάντησε πως δεν το είχε κάνει από αγάπη για την Κρίσσι αλλά αντίθετα είχε τοποθετήσει πρώτο 

τον εαυτό της. Πώς; Δεν την είχε βοηθήσει ποτέ να μιλήσει για τους δικούς της φόβους και για τα δικά 

της συναισθήματα. Πώς θα μπορούσε η Κρίσσι να μιλήσει για το θάνατο της σε μια μάνα που συνέχιζε 

να προσποιείται πως τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε; Κατά συνέπεια η κοπελίτσα ήταν αναγκασμένη να 

είναι μόνη με τις σκέψεις της. Και τι σημασία είχε που η Πέννυ κοιμότανε δίπλα στην κόρη της; Δεν 

ήτανε στ’ αλήθεια κοντά της. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σ’ έναν άνθρωπο είναι να 

πεθάνει μόνος, κι η Πέννυ είχε αφήσει την κόρης της να πεθάνει μ ‘ αυτό τον τρόπο. […] 

     Κι όμως δεν την είχε βοηθήσει να πεθάνει. Για την ακρίβεια ήταν πεπεισμένη ότι εκείνη έφταιγε 

που η Κρίσσι άργησε τόσο να πεθάνει. Για χάρη της μάνας της η Κρίσσι παρέμενε στη ζωή, 

επιμηκύνοντας τον πόνο της, αναβάλλοντας την απελευθέρωσή της. Παρόλο που η Πέννυ δεν θυμόταν 
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τις τελευταίες ώρες της ζωής της, ήταν σίγουρη πως δεν είχε πει αυτό που θα έπρεπε να της είχε πει: 

«Πήγαινε! Πήγαινε! Είναι ώρα να φύγεις. Δεν χρειάζεται να μένεις πια άλλο εδώ για μένα». 

     Ένας από τους γιους μου βρισκόταν εκείνη την εποχή στην εφηβεία, κι όσο μιλούσε η Πέννυ, 

άρχισα να τον σκέφτομαι. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω, ν’ αφήσω το χέρι του, να τον βοηθήσω να 

πεθάνει, να του πω: «Πήγαινε! Είναι η ώρα να φύγεις»; Το γελαστό του πρόσωπο αιωρήθηκε στο 

μυαλό μου, κι ένα κύμα άφατης αγωνίας με τύλιξε. 

Irvin Yalom, «Ο δήμιος του έρωτα και άλλες ιστορίες ψυχοθεραπείας», Εκδόσεις Άγρα 

 

2. Ασκήσεις  
 

1η Δραστηριότητα 
 

Α1. «Την έπιασε λύσσα ακούγοντας τον γιατρό να χαρακτηρίζει ευλογία την τελική της πνευμονία, και 

να λέει πως δεν πρέπει να προσπαθήσουν να την θεραπεύσουν.»  

 

Συμφωνείτε με την άποψη του γιατρού πως δεν έπρεπε να προσπαθούν να θεραπεύσουν την πνευμονία 

της Κρίσσι, εφόσον χάρη σε αυτή θα απαλλασσόταν από το μαρτύριό της; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 50-70 λέξεων. 

             (µονάδες 10)  

 

Α2. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα «ξύπνησε» σε μία ουρά ταμείου ενός πολυκαταστήματος, 

κρατώντας στο χέρι ένα δώρο για κείνην, ένα πάνινο ζωάκι. Και σε κάποια στιγμή στη συζήτησή μας 

είπε ότι η Κρίσσι «τον άλλο μήνα γίνεται» δεκαεφτά χρονών, αντί να πει «θα γινόταν».  

 

Ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση της ηρωίδας; Την θεωρείται δικαιολογημένη; Να απαντήσετε 

σε μία παράγραφο 40-60 λέξεων. 

  (µονάδες 5) 

 

2η Δραστηριότητα 

 
Β1.«Για την ακρίβεια ήταν πεπεισμένη ότι εκείνη έφταιγε που η Κρίσσι άργησε τόσο να πεθάνει. Για 

χάρη της μάνας της η Κρίσσι παρέμενε στη ζωή, επιμηκύνοντας τον πόνο της, αναβάλλοντας την 

απελευθέρωσή της».  

Ποιο ρηματικό πρόσωπο χρησιμοποιείται στην αφήγηση του αποσπάσματος και τι δηλώνει η χρήση 

του; 

(µονάδες 8) 
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Β2. «Ένας από τους γιους μου βρισκόταν εκείνη την εποχή στην εφηβεία, κι όσο μιλούσε η Πέννυ, άρχισα 

να τον σκέφτομαι».  

 

Ποιο είναι το είδος του αφηγητή με βάση το συγκεκριμένο απόσπασμα; 

 

(µονάδες 7) 

 
3η Δραστηριότητα 

 

Γ. Με βάση το κείμενο που διαβάσατε καλείστε να γράψετε μία σελίδα από το ημερολόγιο της Κρίσσι, 

όπου θα αποτυπώνονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα της νεαρής κοπέλας στα τελευταία στάδια 

της ασθένειάς της (120-150 λέξεις).  

 

(µονάδες 20) 

 


