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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ  ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

 

Θέµα:  Ελληνικά 

Ηµεροµηνία: 19 Φεβρουαρίου 2011 

∆ιάρκεια:  1 ώρα και 30 λεπτά  

 

 

 

ΤΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  ΕΚΘΕΣΗ                                      (Μονάδες 50) 

Να αναπτύξετε το πιο κάτω θέµα  (400 - 450 λέξεις) 

 
Είµαστε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, η οποία θα πρέπει να επανεκπαιδευτεί, για να ανέχεται 

τους διαφορετικούς, τους φτωχούς, τους µειονεκτούντες νοητικά και σωµατικά, τους ανήκοντες 

σε άλλες θρησκευτικές οµάδες, αυτούς που µιλούν διαφορετική γλώσσα. 

Με αφορµή την πιο πάνω τοποθέτηση να καταδείξετε το ρόλο που µπορεί να 

διαδραµατίσει η Εκπαίδευση - Παιδεία στην αναµόρφωση των κοινωνιών, έτσι ώστε 

αυτές  να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι  στη διαφορετικότητα. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄:  ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ      (Μονάδες 30) 

 

Η οικονοµική κρίση που ταρακουνά στις µέρες µας συθέµελα το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα δεν ήρθε χωρίς αίτια και ούτε θα εξαφανιστεί ως δια µαγείας.  Μπορεί ασφαλώς κανείς 

να αποδώσει τα αίτια σε επιµέρους κινήσεις ορισµένων ισχυρών τραπεζικών οργανισµών ή 

ακόµη και ατόµων που παίζουν τεράστια ποσά στα διεθνή χρηµατιστήρια.  Όποια πάντως κι αν 

είναι τα κύρια και δευτερεύοντα αίτια, τα πράγµατα φαίνεται να µπαίνουν κάτω από την οµπρέλα 

της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, γεγονός που έχει και άµεση σχέση µε τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. 

 

Είναι λοιπόν γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση αποτελεί µονόδροµο της οικονοµικής, κοινωνικής, 

πολιτικής και άλλων σχέσεων µεταξύ των χωρών.  Φαίνεται όµως ότι επικρατούν δύο εκ 

διαµέτρου αντίθετες απόψεις όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ παγκοσµιοποίησης και 

περιβάλλοντος.  Η πρώτη υποστηρίζει ότι η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στην απώλεια της 

νοµοθετικής εξουσίας του έθνους, συµπεριλαµβανοµένης και της απώλειας της πολιτιστικής 
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ταυτότητας.  Η άλλη, υποστηρίζει ότι η παγκοσµιοποίηση ενδυναµώνει τη νοµοθετική εξουσία 

του έθνους.  Καθεµιά από αυτές τις δύο θέσεις επηρεάζει τις πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις 

µεταξύ των κρατών, αλλά επηρεάζει εξίσου τόσο το περιβάλλον, όσο και την προστασία του, 

επειδή ακριβώς το περιβάλλον δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα. 

 

Η παγκοσµιοποίηση λοιπόν, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, έχει σαν αποτέλεσµα, θετικό ή αρνητικό 

επηρεασµό της δυνατότητας συνεργασίας των κρατών για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Εδώ λοιπόν είναι και η µεγάλη πρόκληση, εάν δηλαδή θα µπορέσει η παγκόσµια κοινωνία να 

υπερπηδήσει τις όποιες αρνητικές πτυχές της παγκοσµιοποίησης. 

 

Υπάρχει λοιπόν η µεγάλη πρόκληση να κατευθυνθεί η παγκοσµιοποίηση σε µονοπάτια που θα 

οδηγούν σε σύγκλιση συµφερόντων στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενδυνάµωση 

των ζωτικών οικοσυστηµάτων.  Υπάρχουν όµως ισχυρές εν δυνάµει αδυναµίες στη σύγκλιση 

των πλούσιων και φτωχών χωρών.  Οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες έχουν αναγκαστεί να 

πάρουν ευθύνες για το περιβάλλον την ίδια στιγµή που οι πολίτες τους κάνουν πραγµατικό 

αγώνα για την επιβίωση.  Η εκµετάλλευση των φτωχών από τους πλουσίους συνεχίζεται µε το 

χειρότερο τρόπο αν υπολογίσει κάποιος τα αφάνταστα ποσά που χρωστούν οι µεν στους δε.  

Παρά τα εύηχα συνθήµατα και ευχολόγια περί βιώσιµης ανάπτυξης που ακούστηκαν στο Ρίο το 

1992, εντούτοις οι πλούσιοι αµέσως µετά τη λήξη της παγκόσµιας εκείνης συνάντησης τράβηξαν 

το χαλί και … έκλεισαν ερµητικά την πόρτα.  Έτσι, παρόλο που η ιδέα της βιώσιµης ή αειφόρου 

ανάπτυξης ακούγεται εύηχη και ενδιαφέρουσα, στην πράξη εξακολουθούν οι αναπτυσσόµενες 

χώρες να ζουν στη φτώχεια χωρίς προοπτική αλλαγής της κατάστασης.  Τουναντίον, η τάση 

των εµπορικών δοσοληψιών µεταξύ των χωρών, µέσα σε συνθήµατα που κρύβουν τη ληστρική 

διάθεση των πλουσίων χωρών να υπερεκµεταλλευτούν τους πάντες και τα πάντα, µεγεθύνει το 

χάσµα και αυξάνει τις ανησυχίες. 

 

Αφού λοιπόν η παγκοσµιοποίηση οδηγείται από την οικονοµία, έχει τόσο πολιτικές, όσο και 

οικονοµικές επιπτώσεις και συνεπώς πρέπει να βασίσουµε όλες τις οικονοµικές δοσοληψίες και 

αποφάσεις σε ηθικές αρχές και κυρίως σε αυτές που συνεισφέρουν στην καλυτέρευση του 

περιβάλλοντος.  Αυτές οι ηθικές αρχές θα βοηθήσουν στην εξάλειψη του φόβου και της 

καχυποψίας στους λαούς και θα ενισχύσουν τις οικονοµικές και εµπορικές δοσοληψίες.  Πέραν 

βέβαια από τις αρχές που επιβάλλεται να διέπουν τις ανθρώπινες δοσοληψίες, θα πρέπει να 

εφαρµοστούν και φορολογικά µέτρα σύµφωνα µε το νόµο της «προσφοράς και ζήτησης», τα 

έσοδα των οποίων θα οδηγούνται στο ψαλίδισµα του χάσµατος µεταξύ Βορρά-Νότου. 

 

Κώστα Παπασταύρου, «Παγκοσµιοποίηση και Περιβάλλον» 

Εφηµ. Φιλελεύθερος (διασκευή) 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  

1. Να  αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου (100 – 120 λέξεις). 

(10 µονάδες) 
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2.  «Η παγκοσµιοποίηση λοιπόν, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, έχει σαν αποτέλεσµα, θετικό ή 

αρνητικό επηρεασµό της δυνατότητας συνεργασίας των κρατών για την προστασία του 

περιβάλλοντος.»  Ποια είναι η θετική και ποια η αρνητική επίδραση του φαινοµένου της 

Παγκοσµιοποίησης, όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείται για την προστασία του 

περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το συγγραφέα;   

(10 µονάδες) 

 

3.  «συνεπώς πρέπει να βασίσουµε όλες τις οικονοµικές δοσοληψίες και αποφάσεις σε ηθικές 

αρχές…» 

Να τεκµηριώσετε την πιο πάνω θέση του συγγραφέα καταδεικνύοντας τη σηµασία που έχει 

γενικά η τήρηση των ηθικών αρχών και αξιών για την εύρυθµη λειτουργία των κοινωνιών.  

(60 – 80 λέξεις). 

(10 µονάδες) 

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄ :  ΓΛΩΣΣΑ   (20 µονάδες) 

1. Σε καθεµιά από τις οµάδες λέξεων που ακολουθούν, µόνο µία λέξη είναι γραµµένη ορθά. Να 
την επισηµάνετε και να τη γράψετε στο τετράδιό σας.  
 
α) δυόροφος, διόροφος, διώροφος 

β) απονθαρρυµένος, αποθαρρυµένος, αποθαρρηµένος 

γ) απόκληση, απόκκλιση, απόκλιση 

δ) δεισιδαιµονία, δισειδαιµονία, δυσειδαιµονία 

ε) συγχισµένος, συγχυσµένος, συγχυσµένος 

(5 µονάδες) 

 

2. Να γράψετε  στο τετράδιό σας µία σύνθετη λέξη, οµόρριζη µε το καθένα από τα ρήµατα 

που σας δίνονται και που να έχει τη σηµασία που ακολουθεί.   

 

Ρήµα Σηµασία Σύνθετη λέξη 

βάλλω αυτός που δεν µπορεί να βληθεί από εχθρικά 

πυρά 

 

 

…………………. 

δίνω επιστολή που δεν έχει επιδοθεί στον 

παραλήπτη της 

 

 

…………………. 

µέµφοµαι  συνεχής διαµαρτυρία (παράπονο) για τη µοίρα 

µου 

 

 

…………………. 

ορθώνω αποκατάσταση στην προηγούµενη θέση …………………. 

 

θηρώ επιδίωξη αυτού που µου είναι χρήσιµο …………………. 
 

 (5 µονάδες) 
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3. Σε καθεµιά από τις  σηµασίες  που ακολουθούν, αντιστοιχεί µία λόγια φράση. Να επιλέξετε  

από το πλαίσιο τη σωστή και να τη γράψετε στο τετράδιό σας. (∆ύο λόγιες φράσεις 

περισσεύουν)   

α) το όργανο/µέσο µε το οποίο δοκιµάζεται κάποιος 

β) το δυνατότερο, το ισχυρότερο σηµείο 

γ) σε κρισιµότατο σηµείο 

δ) µε τρόπο υπερβολικό 

ε) ολωσδιόλου, εντελώς 

 

 

 

 

 

(5 µονάδες) 

 

4. Για καθεµιά από τις λέξεις που ακολουθούν, να επισηµάνετε τη συνώνυµή της ανάµεσα 

στις επιλογές που σας δίνονται και να τη γράψετε στο τετράδιό σας.  

 

Αδηµονία:               ανησυχία, ανυποµονησία, αναρχία 

∆ηκτικός:                σαφής, αποκαλυπτικός, οξύς 

Κενόδοξος              απαισιόδοξος, µελαγχολικός, µαταιόδοξος 

Κοµπορρηµοσύνη: δισταγµός, καυχησιολογία,  φλυαρία 

Μονήρης:                µοναδικός, µοναχικός, µόνιµος 

(5 µονάδες) 

 

 

************************************************** 
 

© Copyright 2011 – Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

 

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µε οποιοδήποτε µέσο όλου 

ή µέρους του περιεχοµένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη. 

 

Κατά κόρον,         αιχµή του δόρατος,       κατά κράτος,          επί  ξυρού ακµής,   

λυδία λίθος,          κύµβαλον αλαλάζον,    επί τάπητος 


