
1ο  Κριτήριο για ολιγόλεπτη δοκιµασία 
 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το συγκεκριµένο ολιγόλεπτο κριτήριο προϋποθέτει τη διδασκαλία 
ολόκληρης της ενότητας της σχετικής µε το δοκίµιο. Λόγω του περιορισµένου 
χρόνου δεν ζητείται από τους µαθητές η παραγωγή λόγου. Με τις ερωτήσεις 
όµως επί του κειµένου ελέγχονται βασικά χαρακτηριστικά του δοκιµιακού 
λόγου. 

Ειδικότερα µε την πρώτη ερώτηση ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών να 
διακρίνουν το θέµα που απασχολεί το συντάκτη του κειµένου, από τη θέση που 
διατυπώνει πάνω σ’ αυτό, καθώς και τη συλλογιστική πορεία που 
ακολουθήθηκε στην ανάπτυξη της συγκεκριµένης παραγράφου. Η ερώτηση 
αυτή προϋποθέτει τη δυνατότητα κατανόησης και ανάλυσης (οι όροι 
παραπέµπουν στο γνωστό ταξινοµικό σχήµα των Bloom-Krathwohl, το οποίο, 
άλλωστε, αδροµερώς διδάσκονται οι µαθητές στο παράρτηµα του σχολικού τους 
εγχειριδίου) του κειµένου εκ µέρους των µαθητών. Με τη δεύτερη ερώτηση, πιο 
απαιτητική στο δεύτερο σκέλος της, γι’ αυτό άλλωστε βαθµολογείται και 
περισσότερο, ζητείται από τους µαθητές να εντοπίσουν τον τρόπο πειθούς που 
χρησιµοποιείται στην παράγραφο αυτή, αλλά και να κρίνουν την πειστικότητα 
της συγκεκριµένης τεκµηρίωσης. Η ορθή απάντηση προϋποθέτει την κατανόηση 
των όσων έχουν διδαχθεί στην προηγούµενη ενότητα του σχολικού τους 
εγχειριδίου και την εφαρµογή τους στη συγκεκριµένη περίπτωση. Με την τρίτη 
ερώτηση ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών να εντοπίζουν το σκοπό της 
σύνταξης ενός κειµένου µε ενδοκειµενικά κριτήρια και να προσδιορίζουν αν ένα 
δοκιµιακό απόσπασµα ανήκει σε στοχαστικό ή σε αποδεικτικό δοκίµιο, 
εφαρµόζοντας στην πράξη τα όσα έχουν µάθει στις αντίστοιχες ενότητες του 
σχολικού εγχειριδίου. Τέλος, η τέταρτη ερώτηση εστιάζεται σε καθαρά 
γλωσσικούς στόχους, δηλαδή στον έλεγχο της γνώσης και της σωστής χρήσης 
των συγκεκριµένων, όχι εύκολα διακριτών, λέξεων. 
(Το κριτήριο, ελαφρά παραλλαγµένο, έχει χρησιµοποιηθεί στη σχολική πράξη.) 
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Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Οι τεράστιες δυνατότητες που έχει και αποκτά όλο και περισσότερο ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής στην αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση µεγάλου 
όγκου σύνθετων πληροφοριών, κάνει ώστε η πληροφορική να καταλαµβάνει όλο 
και µεγαλύτερο έδαφος στην εκπαίδευση. Όχι µόνο γιατί εξασφαλίζει εύκολη (µε 
εξοικονόµηση χρόνου, χώρου και κόπου) πρόσβαση σε όλη την έκταση µιας 
κωδικοποιηµένης γνώσης, αλλά γιατί προσφέρει προγράµµατα διδασκαλίας των 
γνωστικών αντικειµένων, ασύγκριτα πιο πλούσια και «έξυπνα» από τα 
καθιερωµένα διδακτικά βιβλία. Το κυριότερο: δίνει µεγάλα περιθώρια 
αυτενέργειας του µαθητή- συχνά µε ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο- και 
αξιοποίησης της ανευρετικής διαδικασίας, που είναι και η πιο αποτελεσµατική 
πηγή γνώσεως. Ακόµη δίνει δυνατότητες αυτοδιδασκαλίας ή διδασκαλίας εξ 
αποστάσεως, µορφές που δεν πρέπει καθόλου να υποτιµώνται στις ραγδαίες 
εξελίξεις του κόσµου µας και των συστηµάτων εκπαίδευσης. Κι όλα αυτά χωρίς να 
αχρηστεύεται ο δάσκαλος, που αποκτά νέα τελειότερα µέσα να επιτελέσει το έργο 
του και ο οποίος εν µέρει αλλάζει ρόλο, µετατρεπόµενος σε καθοδηγητή και 
εκµαιευτή της γνώσης αντί του απλού αναπαραγωγού και αναµεταδότη απλών ή 
εύκολα προσβάσιµων πληροφοριών. Έτσι αξιοποιείται καλύτερα και ουσιαστικά ο 
δάσκαλος εκεί που πραγµατικά χρειάζεται να προσφέρει. 

 
(Γ. Μπαµπινιώτη, «Η παιδεία µας µπροστά στις νέες πραγµατικότητες», Παιδεία Εκπαίδευση και 
Γλώσσα. Εκτιµήσεις και Προτάσεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σσ. 11-12) 
  
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.  Ποιο είναι το θέµα που απασχολεί το συγγραφέα και ποια η θέση του στη 

συγκεκριµένη παράγραφο; Με ποια συλλογιστική πορεία την αναπτύσσει; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(µονάδες 5) 
 

2.  Με ποιον τρόπο πειθούς αναπτύσσει και τεκµηριώνει τη θέση του ο 
συντάκτης του κειµένου; Να κρίνετε την πειστικότητα της τεκµηρίωσης 
αυτής, ελέγχοντας την εγκυρότητα και την αλήθεια της επιχειρηµατολογίας 
του. 

(µονάδες 6) 
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3.  Να βρείτε το σκοπό σύνταξης του συγκεκριµένου κειµένου και να 
προσδιορίσετε αν το συγκεκριµένο απόσπασµα προέρχεται από στοχαστικό ή 
από αποδεικτικό δοκίµιο. Να τεκµηριώσετε τις επιλογές σας, λαµβάνοντας 
υπόψη τη γλωσσική ποικιλία και το ύφος του κειµένου, καθώς και τον τρόπο 
ανάπτυξης και τεκµηρίωσης της προβαλλόµενης θέσης. 

(µονάδες 5) 
 

4.  Να προσδιορίσετε τις εννοιολογικές διαφορές που υπάρχουν στα ζευγάρια 
των λέξεων που ακολουθούν, γράφοντας µιαν ολοκληρωµένη πρόταση για 
κάθε λέξη. 
α) παιγνιώδης- παιδαριώδης 
β) αυτενέργεια- αυτοπραγµάτωση 
γ) επιτελώ- διατελώ 
δ) προσβάσιµος- προβιβάσιµος 

(µονάδες 4) 
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2ο Κριτήριο για ολιγόλεπτη δοκιµασία 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το κριτήριο αυτό εστιάζεται µόνο στην παραγωγή δοκιµιακού λόγου εκ 

µέρους των µαθητών. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, γιατί ζητείται από τους 
µαθητές να συνθέσουν µια παράγραφο αποδεικτικού δοκιµίου, τηρώντας τις 
συγκεκριµένες προδιαγραφές του κειµενικού αυτού είδους, και επιπλέον να 
αναπτύξουν έναν περιεκτικότατο και, εποµένως, καίριο λόγο, ακολουθώντας 
ορισµένη εκ των προτέρων συλλογιστική πορεία και τρόπο πειθούς. 
 

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Σε µια πρόσφατη τηλεοπτική εκποµπή παρουσιάστηκε µια µικρή ταινία - 

έρευνα κάποιου συντάκτη, ο οποίος σταµατούσε στους δρόµους της Αθήνας 
ανύποπτους Έλληνες περαστικούς και τους ρωτούσε «τι είναι ο Παρθενώνας». 
Όλοι όσοι ρωτήθηκαν, εκτός από έναν τελευταίο νέο, όλοι όχι µόνο αγνοούσαν τι 
είναι ο Παρθενώνας, αλλά έδωσαν και τις πιο απροσδόκητες απαντήσεις µε το πιο 
απερίγραπτο (κυριολεκτικά) ύφος... Μια νεαρή µε το πιο ηλίθιο χαµόγελο του 
κόσµου είπε πως «δεν ασχολείται µε τέτοια»⋅ κάποιος είπε πως είναι βέβαια 
παλιός, κάπου στα χίλια οχτακόσια τόσα, άλλος πως ήταν δικαστήριο, άλλος 
σχολείο, ένας αγανάκτησε που δεν τον άφηναν στις σκοτούρες του και τον 
απασχολούσαν µε τέτοιες ανοησίες, και ούτω καθεξής.  

(Μανόλη Ανδρόνικου, Ελληνική κιβωτός, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1994, σ. 134, απόσπασµα 
συντοµευµένο και διασκευασµένο για τις ανάγκες της άσκησης) 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Με αφορµή την τραγική αποκάλυψη- διαπίστωση της τηλεοπτικής εκποµπής 

συζητάτε στην τάξη σας τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώµη σας, ο 
Έλληνας τηρεί αυτή τη στάση απέναντι στην πολιτιστική του κληρονοµιά. Στο 
πλαίσιο αυτής της συζήτησης να αναπτύξετε σε µία περιεκτικότατη παράγραφο 
τη θέση σας επί του συγκεκριµένου θέµατος. Φροντίστε η θέση σας να είναι 
τεκµηριωµένη µε λογικά επιχειρήµατα και να διαθέτει γλωσσική ποικιλία και 
ύφος που να ταιριάζουν σε ένα αποδεικτικό δοκίµιο. Στην ανάπτυξη της 
παραγράφου σας να ακολουθήσετε την παραγωγική µέθοδο. 

(µονάδες 20) 
1ο  Κριτήριο για ωριαία δοκιµασία 

 

 150



Α. ΙΣΑΓΩΓΗ Ε 
Με το ωριαίο αυτό κριτήριο επιδιώκεται να διαπιστωθεί η ικανότητα 

κατανόησης, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης των µαθητών  (οι όροι 
χρησιµοποιούνται µε το περιεχόµενο που έχουν στο ταξινοµικό σχήµα των 
Bloom & Krathwohl13), µε αφετηρία ένα απόσπασµα αποδεικτικού δοκιµίου.  

Ειδικότερα επιδιώκεται να διερευνηθεί ο βαθµός κατανόησης των ουσιωδών 
σηµείων του κειµένου (ερώτηση πρώτη), γεγονός που προϋποθέτει την 
ικανότητα των µαθητών να διακρίνουν το ουσιώδες από το επουσιώδες και να 
το διατυπώνουν µε σαφήνεια και πληρότητα. Με τη δεύτερη ερώτηση 
επιδιώκεται να διαπιστωθεί η ικανότητα των µαθητών να εντοπίζουν και να 
αξιολογούν τους χρησιµοποιούµενους τρόπους πειθούς µε καθαρά 
ενδοκειµενικά κριτήρια. Τέλος, µε την τρίτη ερώτηση του κειµένου ζητείται από 
τους µαθητές να παράγουν δοκιµιακό αποδεικτικό λόγο, τηρώντας ορισµένες 
προδιαγραφές. (Το κριτήριο, ελαφρά παραλλαγµένο, έχει χρησιµοποιηθεί στη 
σχολική πράξη)  
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Όπως πάντα, όταν κάτι δεν πάει καλά, ψάχνουµε να βρούµε έναν 

αποδιοποµπαίο τράγο. Το ίδιο έγινε και µε τη διαφήµιση. 
Τι έκανε για χρόνια η διαφήµιση µε παραγγελιά του συστήµατος; Ερέθιζε τις 

επιθυµίες. Κάνοντάς το όµως, δεν ώθησε απλά τον κόσµο να θέλει, αλλά του είπε 
τι να θέλει και τι ήταν καλό να θέλει. Αν το σκεφτούµε καλά θα δούµε ότι πέτυχε 
δυο αποτελέσµατα από «αντικειµενική» άποψη επαναστατικά (οι προθέσεις δεν 
µας ενδιαφέρουν εδώ). Οι συντηρητικές κοινωνίες και οι αντιδραστικοί 
παιδαγωγοί δήλωναν πάντα µε σοφό τρόπο ότι οι υπερβολικές επιθυµίες είναι 
κακό πράγµα και ότι κατ’ αρχήν δεν πρέπει να δίνουµε στους φτωχούς την 
εντύπωση ότι µπορούν ν’ αποχτήσουν τα πράγµατα των πλουσίων. Το ότι οι 
βασιλιάδες µετατοπίζονταν µε τη φορητή πολυθρόνα ήταν απόδειξη ότι αυτό το 
σκεπαστό πολυτελές φορείο ήταν βασιλικό πράγµα: κανείς άλλος δεν µπορούσε να 
το θέλει. 
Η διαφήµιση, µεταφράζοντας τη φορητή πολυθρόνα σε «αυτοκίνητο», είπε 

ακόµη και στον άνεργο ότι µπορούσε να επιθυµεί αυτοκίνητο, ότι όλοι µπορούσαν 
να το αποχτήσουν και ότι, πάντως, περισσότερο από δικαίωµα, ήταν υποχρέωση 
να το επιθυµούν. Το ίδιο έγινε και για το σαπούνι µε γαλλικό άρωµα και για το 
διαµέρισµα, για τη γραβάτα και για το µηχανάκι. 
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Μια επιθυµία ερεθισµένη κι ανικανοποίητη, µπορεί να πάρει δύο δρόµους: την 
ατοµική εξέγερση (την εγκληµατική πράξη για παράνοµη ιδιοποίηση των αγαθών 
άλλου) και τη συλλογική επανάσταση (τον κοινωνικό αγώνα για σωστότερη 
διανοµή του κοινού πλούτου). ∆εν µπορούµε ν’ αρνηθούµε ότι ένα από τα 
αποτελέσµατα της καταναλωτικής προπαγάνδας υπήρξε και η αύξηση της 
κοινωνικής αγωνιστικότητας για την κατάχτηση µιας ευδαιµονίας που 
παρουσιαζότανε σαν δυνατή για όλους και που τελικά ήταν σχεδόν άφταστη.  
(Απόσπασµα από το βιβλίο του Umberto Eco, Η σηµειολογία στην καθηµερινή ζωή, εκδ. 
Μαλλιάρης - Παιδεία, Αθήνα 1985, σσ. 153-154, συντοµευµένο και διασκευασµένο για τις 
ανάγκες της άσκησης) 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
1.  Ο συγγραφέας του αποσπάσµατος υποστηρίζει ότι η διαφήµιση πέτυχε δύο 

επαναστατικά αποτελέσµατα. Ποια είναι αυτά; Να διατυπώσετε το καθένα 
απ’ αυτά σε µία πρόταση, µε τη µεγαλύτερη δυνατή συντοµία, σαφήνεια και 
πληρότητα.  

(µονάδες 5) 
2.  Να προσδιορίσετε τους τρόπους πειθούς µε τους οποίους ο συγγραφέας  του 

κειµένου προσπαθεί να τεκµηριώσει τη θέση του επί των συνεπειών της 
διαφήµισης και να κρίνετε την πειστικότητά τους µε βάση τα στοιχεία που 
παρέχει το κείµενο και, εποµένως, ανεξάρτητα απ’ το αν συµφωνείτε ή όχι µε 
όσα υποστηρίζονται. 

(µονάδες 5) 
3.  Θεωρώντας ότι οι συνέπειες της διαφήµισης προϊόντων δεν εξαντλούνται στα 

όσα αναφέρονται στο ανωτέρω απόσπασµα, να «συµπληρώσετε» τις σκέψεις 
του συγγραφέα, συντάσσοντας µία παράγραφο αποδεικτικού δοκιµίου, στην 
οποία να αναφέρεσθε σε άλλες σηµαντικές, κατά τη γνώµη σας, συνέπειες. 
Επειδή ο λόγος σας πρέπει να είναι συνοπτικότατος και περιεκτικότατος, 
φροντίζετε, έχοντας οµαδοποιήσει τις συνέπειες που επιθυµείτε να αναφέρετε 
σε ευρύτερες κατηγορίες (π.χ. οικονοµικές), να τις κατονοµάσετε στη θεµατική 
πρόταση της παραγράφου. Για την τεκµηρίωση της θεµατικής σας πρότασης να 
κάνετε επίκληση στη λογική (επιχειρήµατα / τεκµήρια) και ο λόγος σας να 
διαθέτει το κατάλληλο για το συγκεκριµένο κειµενικό είδος ύφος. 

(µονάδες 10) 
2ο  Κριτήριο για ωριαία δοκιµασία 
                                                                                                                                               

13  B. S. Bloom & D. R. Krathwohl, Ταξινοµία ∆ιδακτικών Στόχων – Γνωστικός Τοµέας, εκδ. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το συγκεκριµένο κριτήριο αξιοποιεί ένα χρονογράφηµα, εποµένως καλό 

είναι να χρησιµοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της σχετικής ενότητας του 
σχολικού εγχειριδίου.  

Η πρώτη ερώτηση ελέγχει την ικανότητα κατανόησης του κειµένου ως 
«όλου» και τη διατύπωση του περιεχοµένου του µε τη µέγιστη δυνατή 
αφαίρεση. Η δεύτερη ερώτηση ελέγχει την ικανότητα των µαθητών να 
διακρίνουν το κειµενικό είδος στο οποίο ανήκει το συγκεκριµένο κείµενο, 
αξιοποιώντας έτσι και εφαρµόζοντας στην πράξη τα όσα σχετικά διδάχθηκαν 
στην οικεία ενότητα του βιβλίου. Με την τρίτη ερώτηση, την πιο απαιτητική του 
κριτηρίου, ζητείται από τους µαθητές να µετασχηµατίσουν και να εµπλουτίσουν 
το συγκεκριµένο κείµενο, ώστε να ανταποκρίνεται σε άλλη περίσταση 
επικοινωνίας. 
 
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το ραδιόφωνο 

Κατέβαινα την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης για αρκετές ώρες. ∆ίπλα 
µου είχα ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο ντίζιταλ, το οποίο, για όσους δεν το 
γνωρίζουν, αναλαµβάνει για λογαριασµό σου να βρίσκει τους διάφορους σταθµούς 
που φτάνουν κοντά σου, καθώς µετατοπίζεσαι συνεχώς.  
Η πολυφωνία ήταν τροµακτική. ∆εν ήξερα ότι όλα τα ελληνικά χωριά έχουν 

φωνή, και µάλιστα µε τη σχετική τοπική προφορά. Το ύφος είναι το γνωστό 
αγχώδες και βιαστικό ύφος που συναντάµε σε όλους τους σταθµούς γενικά στην 
Ελλάδα, µε άπειρες αφιερώσεις, σχόλια πολιτικά, συνεντεύξεις από ραδιοφώνου, 
ψευτοδιαγωνισµούς και κάθε είδους µουσική.  
Μου έκαναν εντύπωση και οι διαφηµίσεις, που µου θύµισαν το ’52. Κάθε τρία 

λεπτά άλλαζα σταθµό, γιατί κάτι δεν πήγαινε και µου χάλαγε τη διάθεση. Έβαλα 
µια κασέτα για  να στρώσουν τα νεύρα µου, έβγαλα και τα σχετικά συµπεράσµατα, 
τα οποία ισχύουν και για τους ραδιοσταθµούς της Αθήνας: 
α) Σε όλη τη διαδροµή δεν κατάφερα να ακούσω ούτε ένα ολόκληρο τραγούδι. 

Ο εκφωνητής ανά πάσα στιγµή διέκοπτε, για να κάνει διάφορα σχόλια, ή απλώς 
διέκοπτε χωρίς λόγο. Συχνά σιγοτραγουδούσε και το τραγούδι. 

                                                                                                                                               
Κώδικας, Αθήνα 1991.  
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β) Τα τραγούδια, σε γενικές γραµµές, ήταν χαµηλού επιπέδου -οτιδήποτε τους 
έπεφτε στα χέρια- συχνά επιλεγµένα έτσι ώστε να ταιριάζουν σε διάφορα σχετικά 
σχόλια µε νόηµα. 
γ) Συνήθως ένα ζευγάρι εκφωνητών παρουσιάζει το πρόγραµµα, 

ανταλλάσσοντας απόψεις, λέγοντας διάφορα έξυπνα, αλλά ουδείς είναι τόσο 
έξυπνος, ώστε να µπορεί να το κάνει αυτό επιτυχώς επί µία ώρα συνεχώς. 
δ) ∆ιάφοροι εκφωνητές, συµπαθέστατοι κατά τα άλλα, διαβάζουν κείµενα µε 

άπειρα λεκτικά λάθη και λάθος αναπνοή, που σηµαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν 
αυτά που διαβάζουν, ώστε είναι φυσικό να µην καταλαβαίνουµε ούτε εµείς. 
ε) Σε εκποµπές µε ξένη µουσική, όπου αναφέρονται λεπτοµερώς µε βαθµό 

επιτυχίας τα ξένα τραγούδια στην παγκόσµια αγορά, θαυµάζω πάντα τα τέλεια 
αµερικάνικα, µε προφορά αντάξια σταθµού του Κεντάκι. 
Κάποιος ειδικός, µολαταύτα, µου είπε ότι σπάνια το επίπεδο γνώσης της 

γλώσσας ξεπερνάει τη σπουδή συνοικιακού φροντιστηρίου. Αφήνω ότι σπάνια 
αποφασίζει κάποιος να βάλει κλασική µουσική. Όχι βέβαια κουαρτέτα του 
Μπετόβεν -αυτό είναι αδιανόητο- αλλά κάποια εισαγωγή ή κάποιο άλλο 
κατανοητό κοµµάτι. 
Ακόµη, µου δόθηκε η εντύπωση ότι άκουγα τον ίδιο σταθµό παντού, εφόσον τα 

προγράµµατα και το ύφος έχουν ταυτιστεί σχεδόν απόλυτα.  
Να, λοιπόν, κάµποσοι λόγοι που µε υποχρέωναν να κλείνω το ραδιόφωνό µου 

συχνότερα απ’ ό,τι θα ’θελα. Αλλά ας µην είµαστε γκρινιάρηδες. Υπάρχουν 
ειδήσεις ταυτόχρονα µε τα γεγονότα, υπάρχει γρήγορος ρυθµός και εναλλαγές 
θεµάτων και, τέλος, υπάρχουν άπειρες συνεντεύξεις, τις οποίες ακούω µε 
πραγµατική απόλαυση, ιδιαίτερα εκείνες που σέρνουν τα εξ αµάξης στους 
αρχηγούς και στα πολιτικά κόµµατα. 
Η εκτόνωση αυτή µας έχει απαλλάξει -ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουµε- από 

την καλή ιδέα να ζωστούµε µε φισεκλίκια και να βγούµε αντάρτες στα βουνά. 

(Από το βιβλίο του ∆ηµήτρη Μυταρά, Ο σκύλος δαγκώνει, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1997, σσ. 34-36) 
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1.  Έχοντας επισηµάνει όχι µόνο το θέµα αλλά και τη θέση του συγγραφέα πάνω 

σ’ αυτό, να αναδιατυπώσετε τον τίτλο του κειµένου, ώστε να σηµατοδοτεί 
ευκρινέστερα τις θέσεις του συντάκτη του και να συνάδει µε το ύφος και το 
είδος του κειµένου που διαβάσατε. 

(µονάδες 2) 
 

2.  Να αναγνωρίσετε το κειµενικό είδος στο οποίο ανήκει το ανωτέρω κείµενο 
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε κριτήρια τη θεµατολογία του, 
τον τρόπο ανάπτυξης των απόψεων του συντάκτη του, τη γλώσσα και το 
ύφος του, καθώς και το σκοπό της σύνταξής του. 

(µονάδες 4) 
 

3.  Αξιοποιώντας τις επιµέρους ιδέες που θίγονται στο κείµενο και επιφέροντας 
τις αναγκαίες αλλαγές στη δοµή και τη µορφή του, να συνθέσετε ένα 
δοκιµιακό κείµενο, δύο τουλάχιστον παραγράφων, στο οποίο µε νηφάλιο 
τρόπο να παρουσιάζετε τα προβλήµατα που θίγονται και να προτείνετε 
τρόπους για την αντιµετώπισή τους. Το κείµενό σας θα το αποστείλετε στους 
διευθυντές µερικών ραδιοφωνικών σταθµών, ελπίζοντας ότι έτσι θα 
συµβάλετε στη βελτίωση της περιγραφόµενης κατάστασης. 

(µονάδες 14) 
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3ο Κριτήριο για ωριαία ή /και δίωρη δοκιµασία 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το κριτήριο αυτό, λόγω της έκτασής του, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως έχει 
σε δίωρη γραπτή δοκιµασία. Εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα να το 
χρησιµοποιήσει και σε ωριαία, επιλέγοντας εκείνες από τις ερωτήσεις που κρίνει 
ότι συµφωνούν µε τους διδακτικούς και αξιολογικούς του στόχους.  

Η πρώτη ερώτηση διερευνά την ικανότητα κατανόησης και, στο δεύτερο 
σκέλος της, προέκτασης. Με τη δεύτερη ερώτηση ελέγχεται η ικανότητα των 
µαθητών να προσδιορίζουν τους τρόπους πειθούς του κειµένου. Η τρίτη 
ερώτηση εστιάζεται σε καθαρά γλωσσικούς στόχους, δηλαδή στον έλεγχο της 
γνώσης και της σωστής χρήσης των συγκεκριµένων, όχι εύκολα διακριτών, 
λέξεων. Η τέταρτη εξετάζει την ευχέρεια του µαθητή να εντοπίζει και να 
αιτιολογεί την επιλογή του ποµπού στην ενεργητική ή παθητική φωνή. Με την 
πέµπτη ερώτηση ζητείται από τους µαθητές να πάρουν θέση επί του 
συγκεκριµένου ζητήµατος και να την τεκµηριώσουν µε συγκεκριµένο τρόπο 
ανάπτυξης. 

Επειδή οι ερωτήσεις επί των δύο κειµένων εστιάζονται σε θέµατα που έχουν 
απασχολήσει τους µαθητές στο κεφάλαιο της Πειθούς, το συγκεκριµένο 
κριτήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και κατά την αρχική φάση 
προσέγγισης της ενότητας του ∆οκιµίου. 
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Β. ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Α) Αν προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε τη σχέση ανάπτυξη- περιβάλλον 
ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονοµικής αναπτύξεως µιας χώρας ή µιας 
περιοχής, τότε είναι βέβαιο πως θα καταλήξουµε σε βεβιασµένα 
συµπεράσµατα. Εποµένως, πρέπει να το εξετάσουµε µέσα στα πλαίσια ενός 
πίνακα ιεράρχησης αναγκών και προτεραιοτήτων. Είναι δηλαδή ανεδαφικό σε 
µια περιοχή όπου το βασικό πρόβληµα διαβιώσεως είναι η παραγωγή και 
διάθεση ικανής ποσότητας τροφίµων, να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία 
του περιβάλλοντος, όπως είναι εξίσου απαράδεκτο σε µια οικονοµικά 
ανεπτυγµένη περιοχή, µε µέσο κατά κεφαλή εισόδηµα του πληθυσµού 
µεγαλύτερο από 10.000 δολάρια, να τοποθετηθεί µια βαρέως ρυπαίνουσα 
βιοµηχανική µονάδα στις όχθες µιας καθαρής λίµνης κοκ. Έτσι βλέπουµε ότι 
το πρόβληµα επιλογής µεταξύ οικονοµικής αναπτύξεως και προστασίας του 
περιβάλλοντος -αν πρέπει να γίνει επιλογή- είναι σε τελευταία ανάλυση 
πρόβληµα καθορισµού προτεραιοτήτων καλύψεως αναγκών. Αυτό είναι 
φυσικό, αφού βελτίωση της ποιότητας ζωής σε µια υποανάπτυκτη περιοχή 
σηµαίνει καλύτερη διατροφή, κατοικία, ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση, 
ενώ σε µια ανεπτυγµένη και εξελιγµένη περιοχή βελτίωση ποιότητας ζωής 
σηµαίνει λιγότερη ένταση, λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερο θόρυβο, µικρότερη 
υποβάθµιση περιβάλλοντος κοκ. 

(Στέλιου Πικούλη, «Οικονοµική ανάπτυξη και περιβάλλον», ∆οκίµια Λυκείου, Υπηρεσία 
Ανάπτυξης Προγραµµάτων, Λευκωσία 1993, σσ. 331-332) 
 

Β) Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ζήτηµα οικουµενικό και εξίσου 
απειλητικό για όλους. Είναι το πρώτο µη διαιρετό πρόβληµα που καλείται να 
λύσει µια πολιτικά διαιρεµένη ανθρωπότητα. Και γι’ αυτό ίσως παραµένει επί 
του παρόντος όχι µόνον άλυτο αλλά ίσως και µη επιλύσιµο. Όµως η οικουµένη 
είναι µία, µοναδική και αναντικατάστατη. Ο αέρας, τα νερά, οι εκποµπές, οι 
ρύποι, η ραδιενέργεια, τα πουλιά και τα ψάρια δεν γνωρίζουν σύνορα. Κανείς 
και τίποτα δεν µπορεί να γλυτώσει από τις συνέπειες της αλλαγής του γήινου 
οικοσυστήµατος, καµιά πολιτική βούληση δεν µπορεί να αποµονώσει την 
επικράτεια από τον κόσµο, καµιά χώρα δεν µπορεί να προγραµµατίσει ή ακόµα 
και να υπολογίσει το µερίδιο των συνεπειών που αναπότρεπτα θα υποστεί. 

(Απόσπασµα διασκευασµένο από την επιφυλλίδα του Κ. Τσουκαλά, «Οικολογικά οράµατα: η 
στιγµή της ελευθερίας ήταν χθες», στην εφηµερίδα «Το Βήµα», 18.7.1993)  
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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1.  Να προσδιορίσετε τη θέση που υποστηρίζουν οι συντάκτες των δύο ανωτέρω 

κειµένων, διατυπώνοντας έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο. Πιστεύετε 
ότι οι υποστηριζόµενες θέσεις είναι συµπληρωµατικές ή αντιφατικές; Να 
τεκµηριώσετε την απάντησή σας. 

(µονάδες 2) 
 
2.  Σε ποιο από τα δύο κείµενα γίνεται επίκληση όχι µόνο στη λογική αλλά και 

στο συναίσθηµα του αναγνώστη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε 
κριτήρια τους τρόπους πειθούς που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τη 
γλωσσική ποικιλία και το ύφος του αποσπάσµατος. 

(µονάδες 3) 
 
3.  Να προσδιορίσετε τις εννοιολογικές διαφορές που υπάρχουν στα ζευγάρια 

των λέξεων που ακολουθούν, γράφοντας µιαν ολοκληρωµένη πρόταση για 
κάθε λέξη. 
α) βασικός – βάσιµος      β) διαβίωση – επιβίωση γ) επιλογή – διαλογή 

(µονάδες 3) 
 
4.  Στο κείµενο Α γίνεται εναλλαγή ενεργητικής και παθητικής σύνταξης. Να 

γράψετε τους αντίστοιχους ρηµατικούς τύπους και να δικαιολογήσετε την 
εκάστοτε χρήση της µιας ή της άλλης σύνταξης. 

(µονάδες 2) 
 
5. Η προοπτική εγκατάστασης µιας βιοµηχανικής µονάδας στην περιοχή σας 

προκάλεσε έντονες συζητήσεις και δίχασε τους κατοίκους. Μερικοί απ’ 
αυτούς επέµειναν στην αναγκαιότητα της εγκατάστασής της, επειδή µε τον 
τρόπο αυτό θα λυθούν τα οικονοµικά προβλήµατα της περιοχής, και άλλοι το 
αντίθετο, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα έχει οδυνηρές συνέπειες στο 
περιβάλλον. Στην ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίσατε να 
πάρετε το λόγο και να εκφράσετε τη δική σας θέση, τεκµηριώνοντάς την µε 
κατάλληλα επιχειρήµατα και ενδεικτικά παραδείγµατα. Να εκπονήσετε την 
εισήγησή σας, έκτασης 300 το πολύ λέξεων, ακολουθώντας παραγωγική 
συλλογιστική πορεία και αξιοποιώντας όποιες από τις απόψεις των ανωτέρω 
κειµένων θεωρείτε πρόσφορες για την τεκµηρίωση της θέσης σας.  

(µονάδες 10) 
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