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Δε ζα ήηακ άζθμπμ κα ακαιμγηζημύμε ςξ θμηκςκία ηηξ επηπηώζεηξ εκόξ 

πμιηηηζμμύ ηεξ ηειεμπηηθήξ εηθόκαξ ζηε δςή μαξ. Η εκζςμάηςζε ηεξ ιμγηθήξ ηςκ 

μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ ζημκ ροπηζμό δεμημονγεί κέεξ παναμέηνμοξ, ζεμαδεύεη 

ηεκ ηζημνία. Τίπμηα δεκ είκαη όπςξ πνηκ. 

Γηα πανάδεηγμα, ε μμκμθναημνία ημο πνώμαημξ θαη ηεξ θςημγναθίαξ ελαθμκηίδεη 

ζημ πενηζώνημ ημ γναπηό ιόγμ θαη οπμζεθεύεη ηεκ ακάγκςζε. Η ναζηώκε1 ηεξ 

ζοκεπμύξ εκαιιαγήξ θακαιηώκ (ημο δάπηκγθ) θαη ε εοθμιία ηεξ «ζανώζεςξ» 

έγπνςμςκ εηθόκςκ θαζηζημύκ αθόνεημ γηα ημ παηδί ημκ θόπμ ηεξ μειέηεξ θαη, ςξ εθ 

ημύημο, ημ απμλεκώκμοκ από ηεκ απμζεζαονηζμέκε γναμμαηεία. 

Σήμενα, ηα κέα παηδηά ζεςνμύκ «βμοκό» ηεκ ακάγκςζε βηβιίςκ πμο δεκ έπμοκ 

έγπνςμεξ εηθόκεξ ζε θάζε ζειίδα ή εμθακίδμοκ μεγάιεξ παναγνάθμοξ. Τμ θαηκόμεκμ 

αοηό, ζε μηα θμηκςκία πμο ήδε δε δηάβαδε, μθείιεη κα μαξ απαζπμιήζεη ζμβανά, δηόηη 

ημ βηβιίμ απμηειεί βαζηθό μέζμ γηα ηεκ αγςγή. Γγείνεη δε κέεξ απαηηήζεηξ γηα ηεκ 

πμηόηεηα θαη ηεκ θίκεζε ημο ελςζπμιηθμύ ακαγκώζμαημξ, όπςξ είκαη ηα βηβιία γηα 

παηδηά θαη εθήβμοξ, ηα θόμηθξ, ηα πενημδηθά, ηα ιμγμηεπκηθά θείμεκα. 

Όιμη δεπόμαζηε, βέβαηα, όηη ε εκαζπόιεζε με ημ βηβιίμ ζοκηζηά δεμημονγηθή 

αλημπμίεζε ημο πνόκμο. Η ηειεόναζε, ακηίζεηα, έπεη επηβάιεη μηα νηδηθά δηαθμνεηηθή 

αίζζεζε ημο πνόκμο από εθείκε πμο μαξ θιενμδόηεζε ε πανάδμζε αηώκςκ.   

Αλημπνόζεθηεξ, επίζεξ, είκαη θαη μη επηπηώζεηξ αοηήξ ηεξ κέαξ αίζζεζεξ ημο 

πνόκμο ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία. Παναηενείηαη π.π. δοζθμιία ζογθέκηνςζεξ 

ηεξ πνμζμπήξ ηςκ παηδηώκ, όπςξ θαη οπενβμιηθή θηκεηηθόηεηα, αθμύ ε θαζεμενηκή 

δςή δε ζομβαδίδεη με ημ νοζμό ηεξ ηειεμπηηθήξ εηθόκαξ. Πμιύ θοζηθό είκαη κα 

ζεςνείηαη ακηανό ημ ζπμιηθό μάζεμα, όπςξ θαη μ δηάιμγμξ ζηεκ μηθμγέκεηα, πμο 

ηώνα έπεη ακηηπάιμοξ ηα θακάιηα με ηα ειθοζηηθά ημοξ πνμγνάμμαηα. Αξ μεκ 

παναιείρμομε θαη ηηξ ηαηκίεξ ημο Σαββαηόβναδμο, μη μπμίεξ έπμοκ ζημηπίζεη ζε 

πιήζμξ παηδηώκ ηεκ απμοζία από ημκ θονηαθάηηθμ εθθιεζηαζμό ή από ημ 

μηθμγεκεηαθό ηναπέδη. 

Τέιμξ, πειώνηα δεηήμαηα ηίζεκηαη εκώπηόκ μαξ γηα ημ πενηεπόμεκμ ηεξ δηδαπήξ. 

Πώξ ζα μπμνέζμομε κα ακαπηύλμομε ζημοξ κέμοξ ακζνώπμοξ ακηίβανμ ζημ νεύμα 

ημο εκηοπςζηαζμμύ; Τη είδμοξ αγςγή ζα πνέπεη κα δμζεί θαη με πμημοξ ηνόπμοξ, 

ώζηε κα ακαθαιύρμοκ μη κέμη «ηηξ πκεομαηηθέξ εδμκέξ»; Πώξ ηα ιόγηα θαη ημ ήζμξ 

ηεξ μηθμγεκεηαθήξ, ζπμιηθήξ, θμηκςκηθήξ δςήξ ζα εηζάγμοκ θαη ζα εδναηώκμοκ ηεκ 

ακζνώπηκε πμηόηεηα; 

Τα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ, ιμηπόκ, είκαη πηα ε μόκε ελμοζία, δηόηη ελμοζηάδμοκ 

ημ ζομηθό2 ηςκ ακζνώπςκ. Οη πενηζζόηενμη δηακμεηηθά αμθηζβεημύκ ηεκ αλημπηζηία 

ημοξ ιέγμκηαξ: «Μαξ θμνμσδεύμοκ». Σοκαηζζεμαηηθά, όμςξ, ηεκ έπμοκ ακαγκςνίζεη 

ςξ ηε μόκε αοζεκηία θη έπμοκ παναδμζεί άκεο όνςκ, αθμύ γηα ημ αζοκείδεημ 

αληόπηζημ είκαη ό,ηη επαιεζεύεη ηεκ πακημδοκαμία ημο. 

Βαζίιεημξ Θενμόξ,  
Πμημαίκμκηεξ μεη’ επηζηήμεξ, 

 Γθδόζεηξ Ανμόξ, Αζήκα 1996,  
ζ.ζ. 148-152 (Δηαζθεοή) 
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Λεληιόγημ 

1. ναζηώκε = κςζνόηεηα, ηάζε αδνάκεηαξ θαη παζεηηθήξ απμδμπήξ πναγμάηςκ 

2. ζομηθό = ροπή 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

 
Α. Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ηεκ πενίιερε ημο θεημέκμο ζε 80 – 100 πενίπμο 

ιέλεηξ. 

Μμκάδεξ 25 

 

Β1. «ήμενα, ηα κέα παηδηά ζεωνμύκ «βμοκό» ηεκ ακάγκωζε βηβιίωκ πμο δεκ 

έπμοκ έγπνωμεξ εηθόκεξ ζε θάζε ζειίδα ή εμθακίδμοκ μεγάιεξ 

παναγνάθμοξ»: Να ζπμιηάζεηε ηεκ άπμρε πμο δηαηοπώκεη μ ζογγναθέαξ ζηεκ 

παναπάκς πενίμδμ ζε 60-80 ιέλεηξ. 

Μμκάδεξ 10 

 

Β2. Πώξ μνγακώκεηαη ε πέμπηε πανάγναθμξ ημο θεημέκμο; (Δμμή θαη ηνόπμη  

ακάπηολεξ). 

Μμκάδεξ 5 

 

Β3. Να δώζεηε γηα ηεκ θαζεμηά από ηηξ παναθάης ιέλεηξ ημο θεημέκμο μηα 

ζοκώκομε: ελαθμκηίδεη, απμλεκώκμοκ, εκαζπόιεζε, επηπηώζεηξ, ειθοζηηθά.  

Μμκάδεξ 5 

 

 Β4. Να λακαγνάρεηε ηηξ επόμεκεξ δύμ πενηόδμοξ μεηαηνέπμκηαξ ηεκ εκενγεηηθή 

ζύκηαλε ζε παζεηηθή: 

α. «Η μμκμθναημνία ημο πνώμαημξ θαη ηεξ θςημγναθίαξ ελαθμκηίδεη ζημ 

πενηζώνημ ημ γναπηό ιόγμ θαη οπμζεθεύεη ηεκ ακάγκςζε». 
 
β. «Η ηειεόναζε, ακηίζεηα, έπεη επηβάιεη μηα νηδηθά δηαθμνεηηθή αίζζεζε ημο 

πνόκμο από εθείκε πμο μαξ θιενμδόηεζε ε πανάδμζε». 

Μμκάδεξ 5 

 
Γ.   Γίζαη δηεοζοκηήξ ή δηεοζύκηνηα Λοθείμο θαη απμθαζίδεηξ κα απεοζύκεηξ μέζς 

ηεξ μαζεηηθήξ εθεμενίδαξ έθθιεζε ζημοξ μαζεηέξ κα πενημνίζμοκ ημ πνόκμ 

πμο δηαζέημοκ γηα ηεκ παναθμιμύζεζε ηειεμπηηθώκ εθπμμπώκ (ηύπμο 

realities – ηζημνηώκ από ηε δςή) θαη κα ημκ δηαζέζμοκ γηα ηεκ ακάγκςζε 

ελςζπμιηθώκ ιμγμηεπκηθώκ βηβιίςκ, ώζηε μ ειεύζενμξ πνόκμξ ημοξ κα  
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απμβεί δεμημονγηθόξ. Να γνάρεηξ ημ θείμεκμ - έθθιεζε πμο ζα έδηκεξ πνμξ 

δεμμζίεοζε ζηε μαζεηηθή εθεμενίδα, θνμκηίδμκηαξ κα επηηογπάκεη ημ 

θαηάιιειμ επηθμηκςκηαθό απμηέιεζμα. (400 - 500 ιέλεηξ) 

Μμκάδεξ 50 

 

(Θέμαηα πνμαγςγηθώκ ελεηάζςκ 2003, 
Β΄ηάλεξ Γκηαίμο Λοθείμο) 

  

  

  

  

22μμ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ   

ΚΓΙΜΓΝΟ 

 

Πόζε ηειεόναζε μπμνείηε κα θαηακαιώζεηε; 

 

Πμιύ ιμγηθά ζημ ηειεοηαίμ ηεύπμξ ημο πενημδηθμύ «Panorama» μ Φμύνημ 

Κμιόμπμ πνμζπαζεί κα θαηεοκάζεη ηεκ ακαηαναπή πμο θάζε ηόζμ δεμημονγείηαη από 

ημ ενώηεμα ακ ε ηειεόναζε είκαη θαιή ή θαθή. Έπμομε ζηε δηάζεζή μαξ έκα ενγαιείμ 

ηθακό κα μαξ πνμζθένεη θάπμηα πνάγμαηα. Πμιιά από αοηά είκαη θαθήξ πμηόηεηαξ 

θαη πανάγμκηαη με βάζε ηεκ άπμρε όηη ε αγμνά αοηά αθνηβώξ δεηάεη. Υπάνπμοκ θαη 

άιια πμο είκαη πνήζημα (όπςξ μη εηδήζεηξ), ή θαη εκδηαθένμκηα (όπςξ ανθεηά 

πνμγνάμμαηα). Τμ πνόβιεμα δε βνίζθεηαη ζηεκ TV, πμο είκαη αοηό πμο είκαη θαη πμο 

πμηέ δεκ είπε ηεκ απαίηεζε κα παναζηήζεη ηεκ Αθαδεμία Γπηζηεμώκ, αιιά ζ’ εμάξ. Η 

TV είκαη έκα ζμύπεν μάνθεη, δηθό μαξ θαζήθμκ είκαη κα ημ πνεζημμπμηήζμομε ζςζηά, 

κα μεκ θάκμομε άζθμπεξ δαπάκεξ θαη κα με δεμημονγήζμομε μαδί ημο μηα κεονςηηθή 

ζπέζε. 

Η ηειεόναζε, όμςξ, είκαη δςνεάκ. Γίκαη αιήζεηα όηη λμδεύμομε γηα κα 

αγμνάζμομε ηε ζοζθεοή θαη πιενώκμομε θαη θάπμηα εηζθμνά, από ηε ζηηγμή εθείκε 

όμςξ ημ θάζε πνμσόκ πμο μαξ πνμζθένεη ε μηθνή μζόκε είκαη δςνεάκ. Μμηάδεη, 

βέβαηα, με ζμύπεν μάνθεη, μπμνμύμε κα πάνμομε ό,ηη ζέιμομε πςνίξ κα 

πιενώζμομε. Ακ ημ θαιμζθεθημύμε, βιέπμομε όηη δεκ οπάνπμοκ πνμσόκηα (εθηόξ 

από ηα ναδημθςκηθά πνμγνάμμαηα) ή οπενεζίεξ πμο κα πνμζθένμκηαη ηειείςξ 

δςνεάκ ή ημοιάπηζημκ δςνεάκ όζμ ε ηειεόναζε. Τα ηνόθημα πνέπεη κα ηα 

πιενώζμομε, μη μεηαθμνέξ ζημηπίδμοκ, ημ αιθμόι θαη μ θαπκόξ είκαη αθνηβά, ηα 

κανθςηηθά πακάθνηβα θαη ηα ηειεθςκήμαηα έπμοκ ηημή μμκάδμξ. Ακηίζεηα, μπμνμύμε 

κα βιέπμομε ηειεόναζε εηθμζηηέζζενηξ ώνεξ θαη θμζηίδεη ηόζμ όζμ θαη ακ δεκ ηε 

βιέπμομε. Έηζη, όμςξ, πςνίξ αμθηβμιία, αιιάδεη ε ζπέζε μαξ με ημ μέζμ θαη 

επενεάδμκηαη μη δοκαηόηεηέξ μαξ ειέγπμο θαη επηιμγήξ. Βέβαηα, ακ ημ αιθμόι 

δηακεμόηακ δςνεάκ ζηηξ γςκίεξ ηςκ δνόμςκ, μ ανηζμόξ ηςκ αιθμμιηθώκ ζα 

μεγάιςκε ζεμακηηθά θαη, ακ ημ θνέαξ μμηναδόηακ ηδάμπα μη πενηπηώζεηξ ανζνηηηθώκ 
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ζα ήηακ αμέηνεηεξ. Αθόμε θαη μηα θάπμηα εοθμιία (πμο ηώνα πηα δεκ είκαη ηεξ 

μόδαξ) ζηεκ παναπώνεζε δςνεάκ θανμάθςκ, μδήγεζε πμιιμύξ ζε θαηαπνήζεηξ. 

Γύθμια μηα μεηένα μπμνεί κα πενημνίζεη ηε ιαημανγία ηςκ παηδηώκ ηεξ γηα παγςηά, 

ανθεί κα μεκ ημοξ δώζεη πνήμαηα γηα κα αγμνάζμοκ, είκαη όμςξ πημ δύζθμιμ κα 

πενημνίζεη ηεκ επηζομία ημοξ γηα μηα εθπμμπή πμο πνμζθένεηαη πςνίξ κα απαηηείηαη 

θάπμημ ακηάιιαγμα. 

Αξ ένζμομε ηώνα ζημ ζημηπείμ πμο αθμνά ηε θοζημιμγία. Αξ οπμζέζμομε όηη 

πμηά, κανθςηηθά, ηνόθημα, θάνμαθα μμηνάδμκηακ όια δςνεάκ. Σίγμονα όιμη ζα 

έθακακ οπενβμιηθή θαηακάιςζε, επεηδή όμςξ πνόθεηηαη γηα οιηθή θαηακάιςζε, 

θάπμηα ζηηγμή ζα μπεη ζε ιεηημονγία ε βαιβίδα θμνεζμμύ. Κάηη ηέημημ όμςξ δε 

ζομβαίκεη με ηηξ πκεομαηηθέξ θαηακαιώζεηξ. Μπμνώ κα δηαβάδς ηε Βίβιμ ή ημκ 

Όμενμ μένεξ θαη μένεξ πςνίξ κα πεζάκς. Υπάνπμοκ άκζνςπμη πμο δμύκε 

αθμύγμκηαξ ζοκέπεηα μμοζηθή με αθμοζηηθά, θαη ακ ηειηθά απμβιαθώκμκηαη, 

πνεηάδεηαη θαηνόξ πνηκ μη ίδημη (ή μη άιιμη) ημ ακηηιεθζμύκ. Σοκεπώξ, όηακ έκα 

πκεομαηηθό πνμσόκ πανέπεηαη δςνεάκ, μπμνμύμε κα ημ θαηακαιώζμομε ζε 

οπενβμιηθέξ πμζόηεηεξ, μέπνη ηε κεύνςζε, πςνίξ κα πηοπάεη ημ θαμπακάθη ημο 

θμνεζμμύ θαη πςνίξ κα πέθημομε ζε θώμα. 

Από ηεκ άπμρε αοηή ε TV απμηειεί πνόβιεμα αθόμε θαη γηα όζμοξ ηε 

πνεζημμπμημύκ με μέηνμ. Έπεη ζομβεί ζε όιμοξ μαξ (πμο με όκηαξ κεονςηηθμί 

πενκάμε ηηξ πνώηεξ ώνεξ ημο βναδηκμύ πνμζπαζώκηαξ κα απμδείλμομε ημ ζεώνεμα 

ημο Format), κα θαζόμαζηε ανγά ηε κύπηα μπνμζηά ζηε μηθνή μζόκε, θη επεηδή 

αθνηβώξ δε ιεηημονγεί θακέκα ηαλίμεηνμ, κα πηάκμομε ηηξ μηθνέξ ώνεξ 

παναθμιμοζώκηαξ πνμγνάμμαηα πμο μαξ θαίκμκηακ απανάδεθηα. 

Τίπμηα ημ ακεπακόνζςημ, γηα όκμμα ημο Θεμύ. Θα επηβηώζμομε. Κη όζμ γηα όια 

ηα οπόιμηπα, είκαη ζέμα θοζηθήξ επηιμγήξ. Η δςνεάκ όμςξ ιεηημονγία ημο μέζμο θαη 

ημ γεγμκόξ όηη γηα ημκ θμνεζμό απαηηείηαη ηενάζηηα θαηακάιςζε, πνέπεη κ’ 

απμηειέζμοκ ακηηθείμεκμ ζημπαζμμύ. Καη μ ζημπαζμόξ πνεζημεύεη θαη ζημ κα 

επηβιεζεί ε πεηζανπία θαη ζηε θοζηθή επηιμγή. 

 

4 Οθηςβνίμο 1992 

Οομπένημ Έθμ 

Τμκ Αύγμοζημ δεκ οπάνπμοκ εηδήζεηξ 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 
 

Α.  Να απμδμζεί πενηιεπηηθά ημ πενηεπόμεκμ ημο θεημέκμο ζε 150 ιέλεηξ. 

Μμκάδεξ 25 

 

Β1.  «Η TV είκαη έκα ζμύπεν μάνθεη»: Να ζπμιηάζεηε ηεκ παναπάκς πενίμδμ ζε 

60-80 ιέλεηξ. 

Μμκάδεξ 10 
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Β2. Πμημξ θίκδοκμξ ειιμπεύεη από ημ γεγμκόξ όηη ε ηειεόναζε πανέπεηαη δςνεάκ 

ζημκ άκζνςπμ; Να απακηήζεηε ζε 10 πενίπμο ζεηνέξ. 

Μμκάδεξ 5 

 

Β3. Να ακηηθαηαζηήζεηε ηηξ οπμγναμμηζμέκεξ ιέλεηξ ημο θεημέκμο με ζοκώκομεξ. 

Μμκάδεξ 5 

Β4. Πμηα ε δμμή ηεξ πνώηεξ παναγνάθμο ημο θεημέκμο; 

Μμκάδεξ 5 

Γ. Σε έκα θείμεκμ 500-600 ιέλεςκ κα ακαθενζείηε ζηηξ ζεηηθέξ θαη ανκεηηθέξ 

ζοκέπεηεξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ ηειεόναζεξ ζημ ζύγπνμκμ άκζνςπμ. 

Μμκάδεξ 50 

 

 

 

33μμ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ   

ΚΓΙΜΓΝΟ 

 

Η Δεμκημιμγία 

 

{…} Ο ηύπμξ έπεη ημ ύρηζημ θαζήθμκ κα πιενμθμνεί θαη κα εκεμενώκεη ημ ιαό 

πάκς ζε όζα ζομβαίκμοκ. Πμιηηηθά, θμηκςκηθά, μηθμκμμηθά, επηζηεμμκηθά, αζιεηηθά, 

θηι. γεγμκόηα πενηγνάθμοκ μη εθεμενίδεξ, γηα κα θηάζμοκ μέπνη ημκ ακαγκώζηε, πμο 

πνέπεη κα εκεμενςζεί. Να λένεη πμύ πεγαίκεη ςξ άημμμ, ςξ «πμιηηηθό όκ» ςξ μέιμξ 

θάπμηαξ θμηκςκηθήξ μμάδαξ. Να εκεμενώκεηαη, γηα κα μπμνεί κα επηιέγεη ημοξ 

εγέηεξ πμο ζα ημκ θοβενκήζμοκ θαη πμο ζα πνέπεη κα έπμοκ ςξ ζηόπμ κα θάκμοκ ηε 

δςή ημο θαιύηενε. Τμ οπένηαημ αοηό, όμςξ, θαζήθμκ αζθείηαη με ημοξ θακόκεξ ημοξ 

ίδημοξ πμο αζθείηαη ημ εμπόνημ μπμημοδήπμηε είδμοξ. Η εθεμενίδα είκαη έκα 

εμπμνεύζημμ είδμξ πμο πανάγεηαη από μηα βημμεπακηθή επηπείνεζε. Καη ηεκ έπμοκ 

θαηαηάλεη ζ’ αοηή ηεκ θαηεγμνία, γηαηί γηα ηεκ έθδμζή ηεξ απαηηεί θεθάιαηα θαη 

ηεπκηθά μέζα γηα ηεκ παναγςγή ηεξ. Έηζη αοηόμαηα μ Τύπμξ γίκεηαη οπόζεζε ζηεκ 

μπμία επηηνέπεηαη ε ζοκαιιαγή. Παύεη κα είκαη ιεηημύνγεμα. 

{…} Τμ πνώημ ιάζμξ: παναθηενίδμομε ημκ Τύπμ ιεηημύνγεμα, πςνίξ κα ημο έπμομε 

δώζεη ηηξ δοκαηόηεηεξ κα είκαη. Τμ δεύηενμ ιάζμξ: ζέιεη ε πμιηηηθή ελμοζία έκακ 

Τύπμ ακελάνηεημ, αιιά ζημ βαζμό πμο δε ζίγεη ηεκ ίδηα. 

{…} Γίκαη θακενή ε πνμζπάζεηα πμο γίκεηαη θαζεμενηκά ζε εθεμενίδεξ γηα κα 

δημγθςζεί ε πναγμαηηθόηεηα, γηα κα δηαζηνεβιςζεί ε είδεζε. Άιιμξ έπεη ζηόπμ ηεκ 

αύλεζε ηεξ θοθιμθμνίαξ. Άιιμξ ημ παηπκίδη με ηεκ πμιηηηθή ελμοζία, γηα κα 

ελαζθαιίζεη γηα άιιεξ επηπεηνήζεηξ ημο ακαζέζεηξ ένγςκ, πνμμεζεηώκ, ζοκαιιαγώκ.  
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Γίκαη μη πενηπηώζεηξ πμο ε ακηηδεμκημιμγηθή ηαθηηθή απμηειεί θαθμύνγεμα θαη 

ελαθακίδεη θάζε ίπκμξ δεμκημιμγίαξ. Πμημξ μπμνεί κα ζηαμαηήζεη έκακ ηέημημ 

θαηήθμνμ; 

Γηα όια ηα πνάγμαηα οπάνπμοκ ιύζεηξ. Ανθεί ε ζέιεζε. Η δεμμζημγναθηθή ζέιεζε 

πνώηα θαη ε πμιηηηθή ζέιεζε μεηά. 

{…} Η θαηαζθεοή μηαξ είδεζεξ είκαη εοδηάθνηηε, ακ πνμζέλεη μ ακαγκώζηεξ. 

Φηηάπκεηαη μηα πνώηε πανάγναθμξ εκηοπςζηαθή, με θάπμημ αμοδνό επηπείνεμα, μύηε 

θακ ζημηπείμ μπμνεί κα ημ ζεςνήζεη θακείξ, θαη αθμιμοζεί θείμεκμ με πεγέξ 

«έγθονμοξ θύθιμοξ», «ημ πενηβάιιμκ ημο πνςζοπμονγμύ», «θύθιμοξ 

πνμζθείμεκμοξ ζημκ οπμονγό», «θύθιμοξ ημο θόμμαημξ», θηι. Ή πνμβιέπμκηαη 

μειιμκηηθέξ ελειίλεηξ με ηεκ πνόηαλε ηεξ θνάζεξ «δηαζηαονςμέκεξ πιενμθμνίεξ 

ακαθένμοκ». Όηακ δεκ οπάνπεη θάηη ζεμακηηθό, επηζηναηεύμκηαη θακηαζηηθέξ πεγέξ. 

Η μεγάιε πνμζπάζεηα, ιμηπόκ, γίκεηαη ζηεκ πνώηε πανάγναθμ. Σ’ αοηή ζα δμζεί όιμ 

ημ «μεγαιείμ» ηεξ πιαζηήξ είδεζεξ. 

{…} Υπάνπμοκ εθεμενίδεξ πμο ζ’ αοηή ηεκ πνώηε πανάγναθμ ελακηιμύκ ημ ζπόιημ 

ηεξ εμέναξ. Πνμηάζζμοκ μηα ζπμιημγναθηθή θνάζε, πμο δεκ ακηιείηαη από ηεκ 

εηδεζεμγναθία. Η μίλε ημο ζπμιίμο θαη ημο γεγμκόημξ είκαη έκα ζοκεζηζμέκμ 

θαηκόμεκμ. Ο ακαγκώζηεξ θαιείηαη κα πιενμθμνεζεί ημ γεγμκόξ μέζα από ημ 

ζομπέναζμα ημο δεμμζημγνάθμο. Γηαηί ημ ζομπέναζμα θαη ε ακάιοζε είκαη ακαγθαία. 

Αιιά, όηακ πνμηάζζμκηαη ηςκ ζημηπείςκ ηεξ είδεζεξ, ηόηε ε εθεμενίδα οπμηημά ηε 

κμεμμζύκε ημο ακαγκώζηε. Όπη ζπάκηα, πνεζημμπμημύκηαη μενηθά μόκμ ζημηπεία. Όζα 

εκηζπύμοκ ημ ζομπέναζμα πμο ζέιμομε. Τα άιια, ηα αζύμθμνα, απμζηςπμύκηαη. Η 

ίδηα ιμγηθή αθμιμοζείηαη ζημοξ ηίηιμοξ. Σοπκά είκαη ζομπέναζμα, δεκ απμδίδμοκ ηα 

γεγμκόηα. Η επηζηνμθή ζηεκ πναγμαηηθή δεμκημιμγηθή γναμμή, επηβάιιεη ημ 

δηαπςνηζμό γεγμκόημξ θαη ζπμιίμο. Τμ ζομπέναζμα; Η δεμμζημγναθηθή ενμεκεία, ε 

επελήγεζε, ε ακάιοζε εκόξ γεγμκόημξ ή μηαξ δέζμεξ μμμεηδώκ πιενμθμνηώκ, είκαη 

μμηναίμ θαη ακαγθαίμ κα δμζμύκ. Όμςξ δεκ πνέπεη κα ακαμεηπζμύκ με ηεκ 

πναγμαηηθόηεηα ή κα πνμηαπζμύκ από πναγμαηηθά ζημηπεία ημο νεπμνηάδ. 

{…} Πμιιέξ θμνέξ μη δηάθμνμη θμνείξ ελμοζίαξ δημπεηεύμοκ ζημκ Τύπμ ρεύηηθεξ 

πιενμθμνίεξ, γηα κα πεηύπμοκ άιιμοξ ζηόπμοξ, άγκςζημοξ ζημ δεμμζημγνάθμ θαη 

ζημκ ακαγκώζηε. Μενηθέξ από ηηξ ζοκεζηζμέκεξ, ηέημημο είδμοξ πιενμθμνίεξ, 

δίκμκηαη ζοπκά ζηε δηάνθεηα απενγηώκ. Οη δειώζεηξ μηιμύκ γηα «ζπάζημμ» ηεξ 

απενγίαξ ή απμηοπία. Η δεμμζίεοζε ηέημηςκ «πιενμθμνηώκ» έπεη ζηόπμ κα θάμρεη 

απενγμύξ πμο αμθηηαιακηεύμκηαη ή δεκ ακηέπμοκ μηθμκμμηθά. Τμ ίδημ ζομβαίκεη θαη ζ’ 

άιιμοξ ημμείξ. Ο Τύπμξ ζ’ αοηή ηεκ πενίπηςζε μεηαβάιιεηαη ζε όνγακμ 

ζομθενόκηςκ. Αθόμε θη ακ αοηά ηα ζομθένμκηα είκαη μηαξ κόμημεξ θοβένκεζεξ, δεκ 

παύεη κα είκαη ακηηδεμκημιμγηθή μηα ηέημηα ηαθηηθή. Όηακ μεηαδίδμκηαη πιενμθμνίεξ 

ζθμπημόηεηαξ από ημ δεμμζημγνάθμ, είκαη αοημκόεημ όηη έπεη λεθύγεη θαη μ ίδημξ θαη 

ε εθεμενίδα ημο από ηε δεμκημιμγηθή γναμμή. Γηαηί δεμκημιμγία πνηκ απ’ όια 

ζεμαίκεη αιήζεηα. 

 

Λοθμύνγμξ Κμμίκεξ, Η θνίζε ημο ειιεκηθμύ Τύπμο 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 
 

Α. Να γνάρεηε ηεκ πενίιερε ημο θεημέκμο ζε 80-100 ιέλεηξ. 

Μμκάδεξ 25 

Β1. «Η εθεμενίδα είκαη έκα εμπμνεύζημμ είδμξ πμο πανάγεηαη από μηα βημμεπακηθή 

επηπείνεζε. Καη ηεκ έπμοκ θαηαηάλεη ζ’ αοηή ηεκ θαηεγμνία, γηαηί γηα ηεκ έθδμζή ηεξ 

απαηηεί θεθάιαηα θαη ηεπκηθά μέζα γηα ηεκ παναγςγή ηεξ. Έηζη αοηόμαηα μ Τύπμξ 

γίκεηαη οπόζεζε ζηεκ μπμία επηηνέπεηαη ε ζοκαιιαγή. Παύεη κα είκαη ιεηημύνγεμα»: 

Να ζπμιηάζεηε ηεκ άπμρε πμο δηαηοπώκεη μ ζογγναθέαξ παναπάκς ζε 60-80 ιέλεηξ. 

 

Μμκάδεξ 10 

 

Β2. «Γηα όια ηα πνάγμαηα οπάνπμοκ ιύζεηξ. Ανθεί ε ζέιεζε. Η δεμμζημγναθηθή 

ζέιεζε πνώηα θαη ε πμιηηηθή ζέιεζε μεηά»: Πώξ ακηηιαμβάκεζηε ηε ζπέζε ηύπμο 

θαη πμιηηηθήξ; Να ακαπηύλεηε ηεκ άπμρή ζαξ ζε έκα θείμεκμ 60-80 ιέλεςκ. 

 

Μμκάδεξ 5 

 

Β3. Να λακαγνάρεηε ηηξ επόμεκεξ δύμ πενηόδμοξ μεηαηνέπμκηαξ ηεκ Γκενγεηηθή ζε 

Παζεηηθή ζύκηαλε. 

 

α) Η εθεμενίδα είκαη έκα εμπμνεύζημμ είδμξ πμο πανάγεηαη από μηα βημμεπακηθή 

επηπείνεζε. Καη ηεκ έπμοκ θαηαηάλεη ζ’ αοηή ηεκ θαηεγμνία, γηαηί γηα ηεκ έθδμζή ηεξ 

απαηηεί θεθάιαηα θαη ηεπκηθά μέζα γηα ηεκ παναγςγή ηεξ. 

 

β) Πμιιέξ θμνέξ μη δηάθμνμη θμνείξ ελμοζίαξ δημπεηεύμοκ ζημκ Τύπμ ρεύηηθεξ 

πιενμθμνίεξ, γηα κα πεηύπμοκ άιιμοξ ζηόπμοξ, άγκςζημοξ ζημ δεμμζημγνάθμ θαη 

ζημκ ακαγκώζηε. 

 

Μμκάδεξ 5 

Β4. Να γνάρεηε ηα ακηώκομα ηςκ οπμγναμμηζμέκςκ ιέλεςκ ημο θεημέκμο. 

 

Μμκάδεξ 5 

Γ. Σε έκα θείμεκμ 500-600 ιέλεςκ ακαπηύλεηε ημ ζέμα ηεξ ακηηδεμκημιμγηθήξ 

ζομπενηθμνάξ ημο δεμμζημγνάθμο πμο απαληώκεη ημ δεμμζημγναθηθό επάγγειμα θαη 

πνμηείκεηε ηνόπμοξ ακηημεηώπηζεξ 

Μμκάδεξ 50 
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