
Ι.6. Η χρήση του παραδείγµατος στην ανάπτυξη παραγράφου και ευρύτερου 
κειµένου 
 

Ι.6.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
 

Χρησιµοποιώντας παραδείγµατα από τις ακόλουθες οµάδες ειδήσεων, να 
αναπτύξετε σε τρεις ή τέσσερις παραγράφους (έως τετρακόσιες λέξεις) τα 
αντίστοιχα κείµενα. 
 

Οµάδα Α΄ 
α) Στόχος τα φαστ φουντ 

Η αµερικανική αυτοκρατορία του φαστ φουντ ετοιµάζεται για να αντιµετωπίσει τη 
µεγαλύτερη νοµική επίθεση που έχει δεχθεί ποτέ. Ένας συνασπισµός οργανώσεων για 
την υγεία και ιατρικών εµπειρογνωµόνων την κατηγορούν ότι βλάπτει την υγεία του 
έθνους. Αυτός ο συνασπισµός ζητεί επίµονα από την Ουάσιγκτον να µειώσει τις 
καταστρεπτικές συνέπειες που προκαλεί η κατανάλωση πολλών τσίζµπεργκερ (cheese-
burger), αντιµετωπίζοντας εταιρείες όπως η McDonald’s. 
 

β) ∆ιοξίνη σε γαλλικά κρέατα 

Υψηλά ποσοστά της καρκινογόνου ουσίας διοξίνης βρέθηκαν σε δείγµατα κρέατος 
που πωλείται σε σούπερ µάρκετ του Παρισιού, ανακοίνωσε ανεξάρτητη οικολογική 
οργάνωση και κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει µέτρα. 
Η διοξίνη παράγεται από την καύση αποβλήτων και µένει στα υπολείµµατα της καύσης, 
προσλαµβάνεται από το χορτάρι που βόσκουν τα ζώα και συσσωρεύεται στους λιπώδεις 
ιστούς των βοοειδών. 
 

γ) Σωτήρια η διατροφή 
«Η διατροφή µε κρητικά προϊόντα, από την οποία τείνουµε να αποµακρυνθούµε και 

στην οποία πρέπει να επανέλθουµε, αποµακρύνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών 
παθήσεων» τόνισε ο διευθυντής της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών κ. Μουντοκαλάκης, χθες σε εκπαιδευτική ηµερίδα µε θέµα «Λεµφώµατα, 
ηπατικές παθήσεις, υπερλιπιδαιµία και υπέρταση» που διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρεία 
Χανίων στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων. 
 

Κείµενο: Σε άρθρο σας σε νεανικό περιοδικό εξετάζετε τη σχέση του σύγχρονου 
τρόπου ζωής και διατροφής µε την υγεία και την ποιότητα της ζωής µας και 
παροτρύνετε τους αναγνώστες να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.  
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Οµάδα Β΄    α) Τα παιδιά γιόρτασαν για το περιβάλλον 
∆εκάδες παιδικές φιγούρες γέµισαν την περασµένη Παρασκευή τα µονοπάτια του 

άλσους Βεΐκου, όπου πραγµατοποίησαν «Γιορτή για το περιβάλλον». Στη γιορτή αυτή 
έλαβαν µέρος µαθητές από 35 δηµοτικά σχολεία της Αθήνας, οι οποίοι είχαν 
παρακολουθήσει µαθήµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη επιτυχία είχαν τα 
εργαστήρια που λειτούργησαν όλο το πρωί. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
πραγµατοποιήσουν κατασκευές µε υλικά ανακύκλωσης και να παρέµβουν αισθητικά σε 
διάφορα αντικείµενα, όπως σε κουτιά. Τα θεατρικά δρώµενα ξεχώρισαν µε την 
πρωτοτυπία τους. Το ενδιαφέρον όµως των παιδιών κέρδισε το πρόγραµµα «Βιωµατικά - 
Περιβαλλοντικά Παιχνίδια», όπου κλήθηκαν να προσεγγίσουν τη φύση µε την αφή 
έχοντας τα µάτια τους κλειστά. 
 

β) ∆ύσκολη αποστολή για τους «ρεπόρτερ» των µαθητικών εφηµερίδων 
Ήταν ίσως η δυσκολότερη αποστολή που είχαν να καλύψουν µέχρι σήµερα. Το θέµα 

τους ήταν οι εργασίες της Βουλής των Εφήβων. Όµως, τόσο η «Μαθητική On Line» του 
6ου Γυµνασίου Σερρών, όσο και το «Πείραµα» του Λυκείου Περάµατος έστειλαν δύο 
ικανότατους και ευσυνείδητους ανταποκριτές, οπλισµένους µε κάµερες, φωτογραφικές 
µηχανές, µπλοκάκια και ... υποµονή, τον Νίκο και τη Χριστιάνα αντιστοίχως, που 
παρακολούθησαν µε ζήλο τις εργασίες κι ακολούθησαν σε όλες τις εκδηλώσεις τους 
εφήβους βουλευτές. 
 

γ) Μικροί τεχνολόγοι 
Βάσεις και µίνι αεροδρόµια πολεµικών αεροσκαφών, τηλεκατευθυνόµενα 

αυτοκίνητα που φθάνουν τα 80 χιλιόµετρα την ώρα και φρεγάτες. ∆εν πρόκειται για 
µοντέλα µεγάλου εργοστασίου παιχνιδιών ή συναρµολογούµενων, αλλά για σύγχρονες 
κατασκευές µικρών µαθητών. 

Περισσότερες από 200 µινιατούρες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που έφτειαξαν οι 
µαθητές του 13ου Γυµνασίου της Αθήνας παρουσιάστηκαν χθες σε έκθεση στον χώρο 
του σχολείου, στο πλαίσιο του µαθήµατος της τεχνολογίας. Όλες οι κατασκευές ήταν 
φτειαγµένες µε πολύ µεράκι και κέφι. Παράλληλα µε τη «χειρωνακτική» εργασία, τα 
παιδιά έψαξαν και βρήκαν µόνοι τους εντυπωσιακά στοιχεία (ιστορικά, τεχνολογικά, 
κατασκευαστικά, εξελικτικά κλπ) που ήταν απαραίτητα για τις κατασκευές και τα 
συµπεριέλαβαν σε γραπτή εργασία. 
 

Κείµενο: Στα πλαίσια της παρουσίασης µιας συλλογικής συνθετικής εργασίας 
αναπτύσσετε στη σχετική σχολική εκδήλωση και σε προσχεδιασµένο προφορικό 

 56



λόγο τις ευκαιρίες που παρέχει το σηµερινό σχολείο για πρωτοβουλία και 
δηµιουργία πέρα από την παθητική παρακολούθηση µαθηµάτων.  
Οµάδα Γ΄  α) Η πρόσβαση σε ελεύθερα ΜΜΕ 

Μόνο ένας στους πέντε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσµο ζει σε χώρες όπου 
υπάρχει πραγµατική ελευθερία του τύπου, αποκαλύπτει έκθεση της οργάνωσης 
«Φρήντοµ Χάουζ», που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα. Συγχρόνως, στοιχεία δείχνουν 
ότι η δηµοσιογραφία παραµένει ένα από τα πλέον επικίνδυνα επαγγέλµατα. 

Οι κυβερνητικοί περιορισµοί στις ειδήσεις από τα µέσα ενηµέρωσης συνέβαλαν 
στην οικονοµική κρίση στην Ασία, οι περισσότεροι από τους κατοίκους της οποίας 
είχαν άγνοια για τα προβλήµατα. Από την άλλη πλευρά, οι διώξεις και οι κακοποιήσεις 
δηµοσιογράφων στις χώρες µε µερική ελευθερία του Τύπου οδήγησαν σε 
αυτολογοκρισία στα µέσα ενηµέρωσης. Η «Φρήντοµ Χάουζ» είναι µία µη 
κερδοσκοπική οργάνωση, µε έδρα τη Νέα Υόρκη, που παρακολουθεί την ελευθερία του 
Τύπου σ’ ολόκληρο τον κόσµο. 
 

β) Έκκληση για κινητοποίηση  
Από όλες τις χώρες όπου η Ελευθερία του Τύπου δοκιµάζεται µαζί µε τη 

δηµοκρατία, η Παγκόσµια Ένωση Εφηµερίδων έχει καταγράψει την ίδια έκκληση για 
διεθνή κινητοποίηση. Ο νοµπελίστας Νιγηριανός συγγραφέας Βόλε Σογίγκα, ο οποίος 
είναι πρόεδρος του ∆ιεθνούς Κοινοβουλίου Συγγραφέων, θεωρεί ότι ο ΟΗΕ θα 
µπορούσε να παίξει πιο αποτελεσµατικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και της ελευθερίας της έκφρασης. 
 

γ) ∆οκιµάζεται η ελευθερία του Τύπου 
∆ολοφονούνται, βασανίζονται, φυλακίζονται, προπηλακίζονται, τα έντυπα στα 

οποία εργάζονται λογοκρίνονται, αναγκάζονται να κλείσουν ή διώκονται µε όλους τους 
τρόπους που µπορεί να χρησιµοποιήσει η εξουσία. Οι διωγµοί των δηµοσιογράφων και 
των εντύπων που προσπαθούν να γράψουν την αλήθεια, να αµφισβητήσουν την 
«αλήθεια» που εκπορεύεται από τις αυταρχικές κυβερνήσεις, το παρακράτος, τα 
οργανωµένα συµφέροντα, κάθε άλλο παρά µειώνονται. Αύριο, 3 Μαΐου, η Παγκόσµια 
Ηµέρα Ελευθερίας του Τύπου βρίσκει 138 δηµοσιογράφους στις φυλακές. ∆εν βρίσκει 
στη ζωή τους 26 δηµοσιογράφους που δολοφονήθηκαν σε 14 χώρες µέσα στο 1997. 
 

δ) ∆ιαµαρτυρία δηµοσιογράφων στην Κωνσταντινούπολη  
Οµάδα δηµοσιογράφων πραγµατοποίησε εκδήλωση διαµαρτυρίας το Σάββατο στην 

Κωνσταντινούπολη για τη συµπεριφορά των αστυνοµικών έναντι των εκπροσώπων του 
Τύπου. Οι δηµοσιογράφοι συχνά γίνονται στόχοι οργάνων της τάξης που δεν διστάζουν να 
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χρησιµοποιήσουν βία εναντίον τους, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Τούρκων 
δηµοσιογράφων. 
 

Κείµενο: Με αφορµή την ηµέρα την αφιερωµένη στα Μ.Μ.Ε. υποστηρίζετε σε 
άρθρο σας στη σχολική εφηµερίδα ότι η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου 
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωµα και προϋπόθεση της δηµοκρατίας.  
Οµάδα ∆΄ 

α) Πρότυπό του η τηλεόραση 
Με πρότυπο όσα είχε δει στην τηλεόραση για βοµβιστικές ενέργειες ο 22χρονος, ο 

οποίος αντιµετωπίζει ψυχολογικά προβλήµτα λόγω τροχαίου ατυχήµατος, διέπραξε 
πέντε εµπρηστικές επιθέσεις µε βόµβες µολότωφ και γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά 
τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων. 

 

β) Μακριά από την πλώρη 
Οι επιβάτες παρακαλούνται ν’ αποφεύγουν να σκαρφαλώνουν στην πλώρη του 

πλοίου, όσο και αν θέλουν να µιµηθούν τον Λεονάρντο ντι Κάπριο. 
Αυτή  την ανακοίνωση συνέταξαν και κυκλοφόρησαν τα µέλη της Ένωσης Επιβατικών 

Πλοίων στις ΗΠΑ, µετά από πολλές περιπτώσεις επιβατών που προσπαθούσαν να µιµηθούν 
τη χαρακτηριστική σκηνή από την ταινία «Τιτανικός», όπου ο νεαρός πρωταγωνιστής 
στέκεται µαζί µε την αγαπηµένη του στην άκρη της πλώρης του υπερωκεανίου. 

 

Κείµενο: Απευθυνόµενος σε ένα παιδί του περιβάλλοντός σας που έχει την τάση 
να µιµείται πρότυπα και συµπεριφορές του επισηµαίνετε τις συνέπειες που µπορεί 
να έχει ο άκριτος µιµητισµός στη ζωή του.  

 

Οµάδα Ε΄ 
α) Αντικαρκινικός µαραθώνιος 

Εικοσιενεάχρονος, πρώην καρκινοπαθής στην παιδική του ηλικία, ξεκίνησε έναν 
δεύτερο µαραθώνιο ζωής από τη Θεσσαλονίκη µε προορισµό τη Φλώρινα, µε σκοπό να 
ευαισθητοποιήσει τον κόσµο για τη στήριξη των καρκινοπαθών παιδιών και να 
αποδείξει ότι η ασθένεια δεν είναι ανίκητη. 

 

β) Ανάπηρος ορειβάτης στο Έβερεστ 
Τη στέγη του κόσµου, την κορυφή του όρους Έβερεστ, κατέκτησε Αµερικανός 

ορειβάτης που είναι ανάπηρος, κατορθώνοντας να ανεβεί στην ψηλότερη κορυφή χθες 
συνοδευόµενος από τέσσερις οδηγούς από το Νεπάλ, ύστερα από ανάβαση οκτώ ωρών. 
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Αυτή ήταν η τρίτη προσπάθεια που κατέβαλε ο 45χρονος, ο οποίος έχασε το δεξί του 
πόδι σε τροχαίο ατύχηµα το 1979. 

 

Κείµενο: Σε επιστολή σας προς ένα φίλο σας που αποθαρρύνεται από τις δυσκολίες 
που κατά καιρούς αντιµετωπίζει επιχειρείτε να τονώσετε το ηθικό του αναφερόµενοι 
στο ρόλο της θέλησης για τη δυναµική και θετική αντιµετώπιση των καταστάσεων.  
Ι.6.2. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
Ι.6.2.1. Ποιες από τις ακόλουθες ειδήσεις είναι ιδιαίτερα «αστεράτες» και γιατί; 
 

α) «Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Υγείας έδωσε την εντολή σε γιατρούς και ιατρικό 
προσωπικό να µην εξετάζουν και να µην παρέχουν ιατρική φροντίδα σε 
γυναίκες χωρίς την παρουσία του νόµιµου συνοδού τους» µετέδωσε ο 
ραδιοφωνικός σταθµός των Ταλεµπάν στην Καµπούλ. Το µέτρο αυτό θα 
προκαλέσει πρόβληµα στις ...χήρες, που στην Καµπούλ είναι περίπου 
30.000, πολλές από τις οποίες δεν έχουν κανέναν άρρενα συγγενή για να τις 
συνοδεύσει. 

 
β) Τα µεγάλα εµπόδια άρχισαν να ορθώνονται στην υπόθεση της κατασκευής του 
νέου διεθνούς αεροδροµίου της Αθήνας στα Σπάτα. Φαίνεται ότι τα περίπου 
100 δισεκατοµµύρια δραχµές που αναµένεται να κοστίσει η µεταφορά της 
Ολυµπιακής αεροπορίας στα Σπάτα και η κατασκευή της τεχνικής βάσης (για 
την επισκευή των αεροσκαφών κλπ) είναι το ... πιάτο που ορέγονται οι 
κατασκευαστές και που µε διάφορες δικαιολογίες προσπαθούν να γευθούν. 

 
γ) Ασφαλώς θα έχετε δει στις ταινίες επιστηµονικής φαντασίας τους 
ανθρώπους να µεταφέρονται από τη µια άκρη του πλανήτη στην άλλη µέσω 
µιας ακτίνας τηλεµεταφοράς. Παρ’ ότι σήµερα δεν έχουµε καν τη θεωρία 
για µια τέτοια µηχανή, φαίνεται ότι ξεκινά δειλά δειλά µια πορεία που ίσως 
κάποια στιγµή µας επιτρέπει να µεταφέρουµε υλικά αντικείµενα από τη µια 
άκρη της γης στην άλλη, µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.   

 
δ) Αιφνίδια άνοδος ραδιενέργειας στην Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία σηµειώθηκε 
πριν από µια εβδοµάδα. Η ραδιενέργεια έφθασε σε επίπεδα 1.000 φορές 
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µεγαλύτερα του κανονικού, αλλά χθες επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ελβετικής υπηρεσίας παρακολούθησης 
της ραδιενέργειας, η µόλυνση προκλήθηκε από καίσιο 137, γεγονός που 
δηµιουργεί υποψίες ότι το πρόβληµα έχει σχέση µε το Τσερνοµπίλ. 

ε) «Αυτοί οι δρόµοι δεν είναι επικίνδυνοι µόνο για τους οδηγούς, είναι και για 
τους πεζούς!» Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια των Αµερικανών 
συγκοινωνιολόγων, όταν πάτησαν το πόδι τους στην Αθήνα, 
προσκεκληµένοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η θλιβερή πρωτιά 
που κατέχει η χώρα µας σε όλη την Ευρώπη στα τροχαία ατυχήµατα, όπως 
τονίζουν οι ειδικοί επιστήµονες, οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό στην κακή 
ποιότητα του οδοστρώµατος και κυρίως στην αυξηµένη ολισθηρότητα του 
οδικού δικτύου µας. 

 
Ι.6.2.2. Να διατυπώσετε ένα θέµα για καθεµιά από τις ακόλουθες ειδήσεις, για 
την ανάπτυξη του οποίου η αντίστοιχη είδηση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
ως παράδειγµα6. 
 

α) Η «Χιονάτη και οι επτά νάνοι» 
δεν είναι µόνο παραµύθι 

Οι καπνοβιοµηχανίες πληρώνουν τεράστια ποσά στις µεγάλες κινηµατογραφικές 
εταιρείες για τη λεγόµενη «γκρίζα διαφήµιση» των προϊόντων τους. Αρκεί ο 
πρωταγωνιστής να πάρει από το πακέτο ένα τσιγάρο και να το ανάψει στην πιο κρίσιµη 
στιγµή του έργου ... Εκείνο όµως που λίγοι γνωρίζουν είναι πως οι µεγάλες 
αµερικανικές καπνοβιοµηχανίες έχουν πληρώσει τους παραγωγούς παιδικών ταινιών για 
να περιλαµβάνουν σε κάποια στιγµή ένα από τα προϊόντα τους. Και από αυτό δεν έχει 
γλιτώσει ούτε η «Χιονάτη και οι επτά νάνοι» ούτε ο «Σούπερµαν». 

 
β) Οι χάκερ δεν αστειεύονται 

Χρειάζονται µόνο µισή ώρα για να κάνουν το διαδίκτυο ... σµπαράλια. Ούτε οι 
απόρρητοι υπολογιστές του Λευκού Οίκου δεν τους γλυτώνουν. Το χτύπηµα των χάκερ 

                                                           
6 Πιθανά θέµατα: α) Οι ανέντιµες µέθοδοι της διαφήµισης, β) Οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γ) Η συγκρότηση πολυπολιτισµικών κοινωνιών είναι εφικτή 
και δ) η δηµοκρατία, για να λειτουργήσει, προϋποθέτει ωριµότητα, δηµοκρατική αγωγή και 
ανάλογο ήθος των πολιτών. 

 60



σε δεκάδες στρατιωτικά δίκτυα των ΗΠΑ, µέσω του Ίντερνετ, στην Αεροπορία και στο 
Ναυτικό, µπορούσε να οδηγήσει ακόµα και σε τρίτο παγκόσµιο πόλεµο. Ενώ το 
αντίστοιχο σε Βρετανό τραγουδιστή, τον ρεζίλεψε δηµοσίως, φανερώνοντας τους 
προσωπικούς του λογαριασµούς τραπεζών και τα περιεχόµενα της τηλεφωνικής του 
ατζέντας σε όλο τον κόσµο.    

γ) Το µεγάλο µήνυµα 

Οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές ξένης καταγωγής έδωσαν ένα νέο πολυεθνικής 
διάστασης µήνυµα στη χώρα, συµµετέχοντας στον κοινό σκοπό, τονίζουν οι Γάλλοι 
σχολιαστές την επαύριο της νίκης στο Παγκόσµιο Κύπελλο.  

Και όπως προσθέτουν, η γαλλική νίκη στο Παγκόσµιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 
οφείλεται σε ένα µεγάλο µέρος στους ποδοσφαιριστές ξένης καταγωγής. Οι κορυφαίοι 
πολιτικοί της χώρας, όπως ο πρωθυπουργός Λιονέλ Ζοσπέν, στα συγχαρητήριά τους δεν 
ξεχνούν να αναφερθούν στη συνεισφορά της ποδοσφαιρικής οµάδας στην προσπάθεια 
να βελτιωθούν οι σχέσεις ανάµεσα στις φυλές της γαλλικής κοινωνίας. 

Τονίζουν πως χάρη στην ποδοσφαιρική οµάδα παρατηρείται στη χώρα µια ενότητα 
πρωτόγνωρη, φέρνοντας όλες τις εθνότητες που ζουν σήµερα στη Γαλλία ενωµένες στον 
κοινό σκοπό. 

Ο βράχος της γαλλικής αµυντικής γραµµής Μαρσέλ Ντεσαΐγ είναι γεννηµένος στην 
Γκάνα, ενώ ο Λίλιαν Τουράµ (που έβαλε τα δύο γκολ στους Κροάτες για να 
προχωρήσει η γαλλική εθνική οµάδα στον τελικό) έχει γεννηθεί στο γαλλικό νησί των 
∆υτικών Ινδιών, τη Γουαδελούπη. 

«Όταν βλέπεις όλους αυτούς τους Γάλλους να δείχνουν τόσο διαφορετικοί αλλά 
στην πραγµατικότητα να είναι ίδιοι, βλέπεις πως η λύση στο πρόβληµα είναι απλή: η 
αγάπη στη Γαλλία». 
 

δ) Η Νότια Αφρική 
Ακόµη δεν έχει ξεπεράσει την αρχική έκπληξη για την κατάργηση των διακρίσεων 

εις βάρος των µαύρων και την ισοπολιτεία που καθιερώθηκαν πριν από τέσσερα χρόνια. 
«Είναι τόσο καινούργιο να καλείς γιατρό και να έρχεται µαύρος. Να είσαι λευκός και να 
σε δικάζουν µαύροι δικαστές.» Μερικοί δεν µπορούν να συνέλθουν ακόµη από το σοκ. 
Μια ολόκληρη τάξη µαύρων µικροαστών έχει αρχίσει να συγκροτείται. Αλλά υπάρχει 
και µία αντιστροφή: τώρα εκδηλώνεται και ο µαύρος ρατσισµός. Μαύροι µαθητές 
συλλαµβάνουν όµηρο έναν λευκό διευθυντή σχολείου. Μαύροι καίνε σπίτια λευκών 
κλπ. Η δηµοκρατία και η ελευθερία για πολλούς σηµαίνουν ότι µπορείς πλέον να βρίζεις 
ανοιχτά τον αλλόφυλο, να ξεστοµίζεις ό,τι τόσα χρόνια δεν µπορούσες να πεις. 
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Ι.6.3. Ερωτήσεις συνδυασµού σύντοµης απάντησης και αντικειµενικού τύπου 
 

Ι.6.3.1. Να βρείτε ποιο από τα «αστέρια» της στήλης ΙΙ χαρακτηρίζει κάθε 
είδηση της στήλης Ι (ένα «αστέρι» περισσεύει). Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις 
σας. 
 

Ι 
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

1) Την «απόλυτη φτώχεια» αντίκρισε στην Πεσκοπία της 
Βορειοανατολικής Αλβανίας το Ελληνικό Καραβάνι 
Αλληλεγγύης, µεταφέροντας φάρµακα στην περιοχή. Οι 
άνθρωποι του καραβανιού αντίκρισαν παιδιά ρακένδυτα να 
πίνουν νερό απευθείας από το ποτάµι και αποφάσισαν να 
κατασκευάσουν σύστηµα ύδρευσης για 5 χωριά της 
περιοχής. 

 

2) Τύχη βουνό είχε ένας επιβάτης της γερµανικής αεροπορικής 
εταιρείας Lufthansa όταν έπαθε καρδιακή προσβολή στα 
11.000 πόδια, ενώ ταξίδευε από το ∆ουβλίνο στη 
Φρανκφούρτη. Μόλις το πλήρωµα του αεροσκάφους ζήτησε 
από τα µεγάφωνα έναν γιατρό, εµφανίστηκαν 40 ειδικοί 
καρδιολόγοι, οι οποίοι επέστρεφαν από διεθνές συνέδριο 
καρδιολογίας του ∆ουβλίνου! 

 

3) Ταραχές ξέσπασαν στην Ινδονησία µετά την απόφαση των 
αρχών να αυξήσουν τις τιµές στα καύσιµα και τις 
µεταφορές. Η γενικότερη αναταραχή που επικρατεί στη 
χώρα προκάλεσε την κατάρρευση του χρηµατιστηρίου και 
του νοµίσµατος. 

 

4) Μάχη µε τον χρόνο έδιναν χθες οι ισπανικές αρχές για να 

ΙΙ 
«ΑΣΤΕΡΙΑ» 

 
 
α) 
Εκρηκτικότητ
α 
 
 
β) 
Σπουδαιότητα 
 
 
γ) 
Εκκρεµότητα 
 
 
δ) Σπανιότητα 
 
 
ε) Εγγύτητα 
 
 
στ) Συγκίνηση 
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σώσουν το µεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Ευρώπης από µια 
γιγαντιαία κηλίδα τοξικών αποβλήτων που το πλησιάζει 
απειλητικά. Η διαρροή των τοξικών ουσιών προήλθε από 
εργοστάσιο επεξεργασίας ορυκτών και απειλεί την περιοχή 
µε οικολογική καταστροφή.  

5) Φαίνεται ότι επιτέλους κερδήθηκε η µάχη κατά του 
καρκίνου. Η θεραπεία βρίσκεται στο συνδυασµό δύο 
φαρµάκων που όταν χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως σε ποντίκια 
συρρίκνωσαν και εξαφάνισαν εντελώς τους καρκινικούς 
όγκους. 

 
Απάντηση και δικαιολόγηση .................................................................................  
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
 
Ι.6.3.2. Οι ακόλουθες ειδήσεις µπορούν να οργανωθούν σε τρία ζεύγη. Τα 
κείµενα κάθε ζεύγους υποστηρίζουν, αντιστοίχως, αντιθετικές απόψεις για ένα 
θέµα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως παραδείγµατα για την ανάπτυξή του.  
Να βρείτε τα ζεύγη, να διατυπώσετε τα αντίστοιχα θέµατα και τις απόψεις που 
αντιστοιχούν στα παραδείγµατα7. Μια είδηση περισσεύει.  

 

α) Ο κοµπιούτερ µας βλέπει! 

Ειδικά προγράµµατα που κυκλοφορούν τελευταία επιτρέπουν στους επιχειρηµατίες 
ή τους διευθυντές µεγάλων οργανισµών να παρακολουθούν ανά πάσα στιγµή κάθε 
εργασία των υπαλλήλων τους στον υπολογιστή τους. 

 

β) Βρήκαν γονίδιο που παρατείνει τη ζωή 
Κατά 40% αυξήθηκε η διάρκεια της ζωής των µυγών οι οποίες έφεραν ένα 

παραπάνω γονίδιο σε σχέση µε τις κανονικές, σύµφωνα µε άρθρο Καναδών 
επιστηµόνων που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Nature Genetics. Η 
                                                           
7 Τα κείµενα α) και γ) παρουσιάζουν µια αρνητική και µια θετική χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών αντιστοίχως. Τα κείµενα β) και δ) παρουσιάζουν ένα θετικό και ένα αρνητικό 
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εντυπωσιακή συνέπεια της επιµήκυνσης της ζωής ρίχνει φως στα αίτια της γήρανσης. 
Ειδικότερα, το γονίδιο προστατεύει τα νευρικά κύτταρα από την οξείδωση, γεγονός που 
υποστηρίζει τη θεωρία ότι τα ενεργά µόρια οξυγόνου έχουν κεντρικό ρόλο στη γήρανση 
και πως το νευρικό σύστηµα είναι ένας από τους πρωταρχικούς παράγοντες. 

 
γ) Πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες 

Σε εξέλιξη βρίσκεται πιλοτικό ηλεκτρονικό πρόγραµµα µε την ονοµασία Arcadia 
για την τηλεργασία. Υλοποιείται από τον ΟΤΕ και το Πανεπιστήµιο Πατρών και στην 
πράξη θα εφαρµοστεί στο νοµό Αρκαδίας. Ανάµεσα στις εφαρµογές είναι και η µόνιµη 
ιατρική διάγνωση σε αποµακρυσµένα χωριά του νοµού µε τη χρήση πολυµέσων. Η 
Τρίπολη, το Άστρος και το Λεωνίδιο θα διασυνδεθούν µε ψηφιακές γραµµές υψηλής 
ταχύτητας. 
 

δ) SOS επιστηµόνων για τις µέλισσες 
Οι παραγωγοί σπόρων είναι πολύ απασχοληµένοι στα εργαστήριά τους, όπου 

προσπαθούν να αναπτύξουν γενετικά τροποποιηµένα φυτά, ανθεκτικά στα παράσιτα. 
Όµως οι καλλιέργειες του µέλλοντος απειλούν ωφέλιµα έντοµα όπως µέλισσες, για τις 
οποίες οι Ευρωπαίοι επιστήµονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. 
 

ε) Νέος πόλεµος ... 
για τον οποίο θα µιλήσουµε αρκετά εφέτος είναι στο Κέρας της Αφρικής. Άρχισε 

αδιόρατα πριν από λίγες εβδοµάδες, µε µερικά ασήµαντα µεθοριακά επεισόδια µεταξύ 
Αιθιοπίας και Ερυθραίας. Η πρώτη δεν µπόρεσε ποτέ να χωνέψει την ανεξαρτητοποίηση 
της δεύτερης το 1991. Το σενάριο γνωστό: δύο λαοί εξαθλιωµένοι, µε την πείνα, τον 
αναλφαβητισµό και την αρρώστια να κοχλάζουν, δεν βρήκαν άλλη ιδέα καλύτερη από 
το να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Πρόχειρη διέξοδος, θα έλεγε κανείς, για να ξεπεραστεί 
η έλλειψη τροφίµων, σχολείων, νοσοκοµείων ... 
 

στ) ∆ιαστηµικά σκουπίδια 
Όπου πάει ο άνθρωπος έχει την κακή συνήθεια να αφήνει σκουπίδια. Όπως 

ανακοίνωσε η Αµερικανική ∆ιοίκηση ∆ιαστήµατος Υπάρχουν 8.000 αντικείµενα 
ανθρώπινης προέλευσης που περιφέρονται στο διάστηµα: ρουκέτες, πύραυλοι, 

                                                                                                                                               
αποτέλεσµα της έρευνας της βιοτεχνολογίας αντιστοίχως. Το κείµενο ε) µπορεί να υποστηρίζει 
τη θέση ότι ο πόλεµος είναι αναπόφευκτος, ενώ το ζ) την ακριβώς αντίθετη. 
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δορυφόροι, αλλά και κοµµάτια που έχουν ξεφύγει από αυτούς, καθώς επίσης εργαλεία, 
όπως κατσαβίδια, µεταλλικά ελάσµατα κλπ. ∆εκάδες είναι τα αντικείµενα που 
«αποφασίζουν» να επιστρέψουν στη Γη και ως επί το πλείστον πέφτουν στη θάλασσα, 
χωρίς όµως να αποκλείεται να πέσουν και σε κατοικηµένες περιοχές. Κάτι ξέρουν οι 
Γαλάτες που φοβούνται µήπως τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. 
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ζ) Η Ιρλανδία τώρα ελπίζει! 

Ηγέτες από όλο τον κόσµο χαιρέτησαν το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στη 
Βόρεια Ιρλανδία και στη ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας όπου, µε 71% και 94%  των ψήφων 
αντιστοίχως, εγκρίθηκε η ειρηνευτική συµφωνία του περασµένου µήνα που έθεσε τέρµα 
στην 30χρονη αιµατοχυσία. 
 

 
 
Ζεύγος 1ο: ............ 

 
Θέµα: ..................................................................................... 
Άποψη α΄ ................................................................................ 
Άποψη β΄ ................................................................................ 

 
 
Ζεύγος 2ο: ............ 

 
Θέµα: ..................................................................................... 
Άποψη α΄ ................................................................................ 
Άποψη β΄ ................................................................................ 

 
 
Ζεύγος 3ο: ............ 

 
Θέµα: ..................................................................................... 
Άποψη α΄ ................................................................................ 
Άποψη β΄ ................................................................................ 
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Ι.6.4. Ερώτηση αντικειµενικού τύπου 
 
Για ποιο από τα θέµατα της στήλης ΙΙ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως 
παράδειγµα κάθε είδηση της στήλης; Ι. Να γράψετε στο τέλος κάθε κειµένου το 
αντίστοιχο γράµµα. (Ένα θέµα περισσεύει.) 
 

 
Ι 

1. Το κέντρο ελέγχου του αγγλικού 166 είχε συνδέσει 
εξωτερικές τηλεφωνικές γραµµές µε ειδικό κοµπιούτερ 
«για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού». Όποιος 
τηλεφωνούσε ζητώντας ασθενοφόρο έπαιρνε 
µαγνητοφωνηµένη απάντηση από τον υπολογιστή που 
έλεγε «Το µήνυµά σας ελήφθη. Αναµείνατε το 
ασθενοφόρο. Θα έρθει αµέσως, µόλις αυτό είναι 
δυνατόν.» Αλλά ο κοµπιούτερ λόγω βλάβης έσβηνε τα 
µηνύµατα. Έτσι, περιµένοντας το ασθενοφόρο 
πέθαναν 20 καρδιοπαθείς και θύµατα τροχαίων. 

 
2. Νεοναζί έκαψαν τις σκηνές στις οποίες ζούσαν ξένοι 
στη Λειψία και επιτέθηκαν µε εµπρηστικές βόµβες σε 
εστία Αλβανών στο Μάρκιλµπεργκ. Παρόµοια 
επεισόδια σηµειώθηκαν και στις πόλεις της πρώην 
Ανατολικής Γερµανίας. 

 
3. Ένα ροµπότ ελεγχόµενο από έναν υπολογιστή 
χρησιµοποίησε επιτυχώς σε εγχειρήσεις ανοιχτής 
καρδιάς µια οµάδα γιατρών του νοσοκοµείου 
Μπρουσέ στο Παρίσι. 

 
4. Η µεγάλη πλειονότητα των παιδιών που υφίστανται 
εκµετάλλευση ζουν σε χώρες του τρίτου κόσµου και τα 
µισά από αυτά στην Ασία. Μόνο στην Ινδία ο αριθµός 
τους ανέρχεται σε περισσότερα από 50 εκατοµµύρια. 

 

 
ΙΙ 

 
α) Η τεχνολογία στο πλευ-

ρό του ανθρώπου 
 
β) «Πάρε τη λέξη, δώσε 

µου το χέρι σου.» Η 
ποίηση και γενικά η 
τέχνη ενώνει τους 
ανθρώπους. 

 
γ) Η προστασία του 

περιβάλλοντος 
εξαρτάται από εµάς. 

 
δ) Ο ρατσισµός µπορεί να 

εξελιχθεί σε «αυγό του 
φιδιού», αν αφεθεί 
ανεξέλεγκτος. 

 
ε) Στο τέλος του 20ου 

αιώνα ορισµένα 
ανθρώπινα δικαιώµατα 
δεν είναι ούτε 
αυτονόητα ούτε 
κατοχυρωµένα. 
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5. Μία γαλλική εταιρεία παραγωγής βαφών κατασκεύασε 
καραβοχρώµατα φιλικά προς τη θαλάσσια πανίδα, 
χωρίς τα τοξικά διαλυτικά που χρησιµοποιούσαν µέχρι 
τώρα. 

 
6. Η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία έγινε το πρότυπο για τη νέα 
αναθεωρηµένη Βουλή των Λόρδων της Βρετανίας, που 
θα µετατραπεί σε «λαϊκό» σώµα, τα µέλη του οποίου 
θα επιλέγονται µε κλήρωση, όπως στην εποχή του 
Κλεισθένη και του Περικλή. 

 
7. Ενθουσιασµός και χειροκροτήµατα για τον Μίκη 
Θεοδωράκη στη Βρετανία. Ο Μίκης διηύθυνε την 
Φιλαρµονική Ορχήστρα του Λονδίνου στη µεγάλη 
αίθουσα «Κουίν Ελίζαµπεθ» του Royal Festival Hall. 

 
στ) Όσο και αν 

προοδεύσει η 
τεχνολογία, ο 
ανθρώπινος 
παράγοντας θα 
παραµείνει 
αναντικατάστατος. 

 
ζ) Η γνώση του 

παρελθόντος µπορεί να 
βοηθήσει στη λύση 
προβληµάτων του 
παρόντος. 

 
η) Τα στερεότυπα 

ζηµιώνουν την 
επικοινωνία ανάµεσα 
σε ανθρώπους και 
κοινωνίες. 

 

 


