ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Δεδομένα //Α//
Σ←0
Για i από α μέχρι β
Για j από γ μέχρι δ
Σ ← Σ + Α[i,j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Ο πίνακας Α[10,10] περιέχει ακέραιους αριθμούς. Ποιες τιμές πρέπει να
πάρουν οι μεταβλητές α, β, γ και δ σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις
ώστε στη μεταβλητή Σ να προστίθενται τα στοιχεία:
i. της πρώτης γραμμής.
ii. των γραμμών 3, 4 και 5.
iii. της δεύτερης στήλης.
iv. των στηλών 7 και 8.
v. της κύριας διαγωνίου.
vi. όλου του πίνακα.
A2. Δίνεται ο πίνακας Α[10] στον οποίο επιθυμούμε να αποθηκεύ-σουμε
όλους τους ακέραιους αριθμούς από το 10 μέχρι το 1 με φθίνουσα
σειρά. Στον πίνακα έχουν εισαχθεί ορισμένοι αριθμοί οι οποίοι
εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα:
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
10

9

5
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4

1

i.

Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά
του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές:
Α[3] ← 3 + Α[ . . . ]
Α[9] ← Α[ . . . ] – 2
Α[8] ← Α[ . . . ] – 5
Α[4] ← 5 + Α[ . . . ]
Α[5] ← ( Α[ . . . ] + Α[7] ) div 2

ii.

Να συμπληρώσετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, το οποίο
αντιμεταθέτει τις τιμές των κελιών του πίνακα Α, έτσι ώστε η τελική
διάταξη των αριθμών να είναι από 1 μέχρι 10:
Για i από . . . μέχρι . . .
Αντιμετάθεσε Α[ . . . ] , Α[ . . . ]
Τέλος_επανάληψης

A3. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα:
i.

Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Όρο
(ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ Καλά», αν είναι ίση ή μικρότερη του
Μέσου Όρου μέχρι και δύο μονάδες να τυπώνει «Καλά», σε κάθε άλλη
περίπτωση να τυπώνει «Μέτρια».
ii. Αν το τμήμα (ΤΜΗΜΑ) είναι το Γ1 και η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι
μεγαλύτερη από 15, τότε να τυπώνει το επώνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ).
iii. Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο, τότε να τυπώνει
«Λάθος απάντηση».
iv. Αν ο αριθμός (Χ) είναι αρνητικός ή το ημίτονό του είναι μηδέν, τότε να
τυπώνει «Λάθος δεδομένο», αλλιώς να υπολογίζει και να τυπώνει την
τιμή της παράστασης:
x 2 + 5x + 1
√x ∙ ημx
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς i έως iv και δίπλα σε κάθε
αριθμό την αντίστοιχη κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ.
Σημείωση: Οι λέξεις με κεφαλαία μέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόματα
των αντίστοιχων μεταβλητών.
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Α4. Δίνεται πίνακας Π[20] με αριθμητικές τιμές. Στις μονές θέσεις βρίσκονται
καταχωρημένοι θετικοί αριθμοί και στις ζυγές αρνητικοί αριθμοί. Επίσης
δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου ταξινόμησης τιμών του πίνακα:
Για x από 3 μέχρι 19 με_βήμα ____
Για y από ____ μέχρι ____ με_βήμα ____
Αν Π[____] < Π[____] τότε
Αντιμετάθεσε Π[____] , Π[____]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου
συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες σταθερές, μεταβλητές ή
εκφράσεις, ώστε να ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά μόνο οι θετικές τιμές
του πίνακα.
(Μονάδες 40)
ΘΕΜΑ 2ο

ΜΑ 2ο
B1. Δίνεται το παρακάτω κύριο πρόγραμμα και ένα υποπρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘέμαΒ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: z,w
ΑΡΧΗ
z← 1
w← 3
ΟΣΟ z <= 35 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΚΑΛΕΣΕ Διαδ(z,w)
ΓΡΑΨΕ z
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ(w,z)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: z,w
ΑΡΧΗ
w←w + z
z←z + 2
ΓΡΑΨΕ z
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν κατά την
εκτέλεση του προγράμματος με τη σειρά που θα εμφανιστούν.
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B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, το οποίο εμφανίζει τα
τετράγωνα των περιττών αριθμών από το 99 μέχρι το 1 με φθίνουσα
σειρά.
Για i από 99 μέχρι 1 με_βήμα –2
x←i ^ 2
Εμφάνισε x
Τέλος_επανάληψης
i.
ii.

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με
αποκλειστική χρήση της δομής επανάληψης «Όσο…επανάλαβε».
Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με
αποκλειστική χρήση της δομής επανάληψης «Μέχρις_ότου».
(Μονάδες 20)

ΘΕΜΑ 3ο

3ο
Ένας μαθητής αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο χωρητικότητας 1000 GB,
προκειμένου να αποθηκεύσει σε αυτόν ψηφιακά αρχεία.
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Α. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
β. Για κάθε ψηφιακό αρχείο που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής στον
εξωτερικό δίσκο, να διαβάζει το όνομά του και το μέγεθός του (σε GB)
και να ελέγχει αν επαρκεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού
δίσκου. Εφόσον επαρκεί, να εμφανίζει το μήνυμα «Επιτρεπτή
αποθήκευση» και να υπολογίζει τη νέα διαθέσιμη χωρητικότητα του
εξωτερικού δίσκου. Να τερματίζει τον έλεγχο της αποθήκευσης
ψηφιακών αρχείων στον εξωτερικό δίσκο, όταν το μέγεθος του αρχείου
που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής είναι μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη
χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου.
Β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό του αριθμού των αρχείων
που αποθηκεύτηκαν και έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 10 GB.
Γ. Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των δύο μικρότερων σε μέγεθος
αρχείων που αποθηκεύτηκαν στον εξωτερικό δίσκο.
Να θεωρήσετε ότι:
α) θα αποθηκευτούν τουλάχιστον δύο αρχεία στον εξωτερικό δίσκο,
β) τα μεγέθη όλων των αρχείων που αποθηκεύονται, είναι διαφορετικά
μεταξύ τους.
(Μονάδες 20)
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ΘΕΜΑ 4ο
Μια πολυκατοικία έχει 5 ορόφους, με 8 διαμερίσματα (Δ1, Δ2, …, Δ8) σε
κάθε όροφο. Τα διαμερίσματα Δ1 όλων των ορόφων έχουν το ίδιο εμβαδό
(Ε1), τα διαμερίσματα Δ2 όλων των ορόφων έχουν το ίδιο εμβαδό (Ε2) κ.ο.κ.
Το ποσό των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας κατανέμεται στους 5
ορόφους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε ορόφου, όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Όροφος
Ποσοστό συμμετοχής
ος
1
5%
ος
2
15%
ος
3
20%
ος
4
25%
ος
5
35%
Το ποσό των κοινοχρήστων του κάθε ορόφου κατανέμεται στα διαμερίσματα
του ορόφου αυτού, ανάλογα με το εμβαδό του καθενός διαμερίσματος.
Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο:
Α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Β. Να ζητάει:
α. Το συνολικό ποσό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.
β. Τα εμβαδά Ε1, Ε2, …, Ε8.
Γ. Να υπολογίζει το ποσό των κοινοχρήστων που αναλογεί σε κάθε όροφο
της πολυκατοικίας.
Δ. Να υπολογίζει το ποσό των κοινοχρήστων που αναλογεί σε κάθε
διαμέρισμα της πολυκατοικίας.
Ε. Να αναζητά και να εμφανίζει τον αριθμό ορόφου (1-5) και τον αριθμό
διαμερίσματος (1-8) ενός διαμερίσματος στο οποίο αναλογεί ποσό
κοινοχρήστων μεγαλύτερο του μέσου όρου όλης της πολυκατοικίας. Η
αναζήτηση να ξεκινά από τον 1ο όροφο και για κάθε όροφο να ξεκινά
από το διαμέρισμα Δ8. Η αναζήτηση να τερματίζεται μόλις βρεθεί ένα
τέτοιο διαμέρισμα.
(Μονάδες 20)

Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1.
i)

α=1,
γ=1,

β=1
δ=10

ii)

α=3,
γ=1,

β=5
δ=10

iii)

α=1,
γ=2,

β=10
δ=2

iv)

α=1,
γ=7,

β=10
δ=8

v)

α=1,
γ=i,

β=10
δ=i

vi)

α=1,
γ=1,

β=10
δ=10

A2.
i)

ii)

Α[6]
Α[7]
Α[3]
A[9]
A[3]
Για i από 1 μέχρι 5
Αντιμετάθεσε A[i],A[11-i]
Τέλος_επανάληψης
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Α3.
i)ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ > ΜΟ ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ꞌΠολύ Καλάꞌ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΟ – ΒΑΘΜΟΣ <= 2 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ꞌΚαλάꞌ
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ ꞌΜέτριαꞌ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ii)
ΑΝ ΤΜΗΜΑ=ꞌΓ1ꞌ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ > 15 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
iii)
AN ΑΠΑΝΤΗΣΗ<>ꞌΝꞌ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ<>ꞌνꞌ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ <>ꞌΟꞌ
& ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ <>ꞌοꞌ ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ꞌΛάθος απάντησηꞌ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
iv)
AN Χ<0 Ή ΗΜ(Χ)=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ꞌΛάθος δεδομένοꞌ
ΑΛΛΙΩΣ
Y←(X^2+5X+1) / (Τ_Ρ(Χ)ΗΜ(Χ))
ΓΡΑΨΕ Y
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Α4.
Για x από 3 μέχρι 19 με_βήμα2
Για y από 19 μέχρι x με_βήμα-2
Αν Π[y]< Π[y-2] τότε
Αντιμετάθεσε Π[y],Π[y-2]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
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ΘΕΜΑ 2ο
Β1.
Θα εμφανιστούν οι τιμές 5,4,7,9,9,16,11,25,13,36.
Β2.
i)i←99
Όσο i = 1 επανάλαβε
x←i^2
Εμφάνισε x
i i −2
Τέλος_επαναληψης
ii)
i←99
Αρχή_επανάληψης
x←i^2
Εμφάνισεx
i i −2
Μέχρις_ότου i  1
ΘΕΜΑ 3ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_3
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: min_ον1, ον, min_ον2
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χωρ, μεγ, min1, min2, ποσοστό
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλ_όλων, πλ_10
ΑΡΧΗ
πλ_όλων ← 0
πλ_10 ← 0
χωρ ← 1000
ΔΙΑΒΑΣΕ μεγ
min1 ← 1001
min_ον1 ← ' '
ΟΣΟ μεγ<= χωρ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ ον
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ΓΡΑΨΕ 'Επιτρεπτή αποθήκευση'
χωρ ← χωρ – μεγ
πλ_όλων ← πλ_όλων + 1
ΑΝ μεγ> 10 ΤΟΤΕ
πλ_10 ← πλ_10 + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ μεγ<min1 TOTE
min2 ← min1
min_ov2 ← min_ov1
min1 ← μεγ
min_ov1 ← ov
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ μεγ<min2 TOTE
min2 ← μεγ
min_ov2 ← ov
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΔΙΑΒΑΣΕ μεγ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ποσοστό ← πλ_10 / πλ_όλων * 100
ΓΡΑΨΕ ποσοστό, '%'
ΓΡΑΨΕ min_ov1, min_ov2
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: κοιν,Εμβ[8],Ορ[5],Εμβ_ορ,κοιν_δ[5,8],ΜΟ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i,j,όροφος,διαμ
ΛΟΓΙΚΕΣ: βρέθηκε
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ κοιν
ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8
ΔΙΑΒΑΣΕ Εμβ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ορ[1] ← κοιν * 5/100
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Ορ[2] ← κοιν * 15/100
Ορ[3] ← κοιν * 20/100
Ορ[4] ← κοιν * 25/100
Ορ[5] ← κοιν * 35/100
Εμβ_ορ ← 0
ΓΙΑ iΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8
Εμβ_ορ ← Εμβ_ορ + Εμβ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΓΙΑ jΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8
κοιν_δ[i,j] ← Εμβ[j] / Εμβ_ορ * Ορ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΟ ← κοιν / 40
όροφος ← 0
διαμ ← 0
βρέθηκε ← ΨΕΥΔΗΣ
i←1
ΟΣΟ i<= 5 ΚΑΙ βρέθηκε = ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
j←8
ΟΣΟ j>= 1 ΚΑΙ βρέθηκε = ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΑΝ κοιν_δ[i,j]> ΜΟ ΤΟΤΕ
βρέθηκε ← ΑΛΗΘΗΣ
όροφος ← i
διαμ ← j
ΑΛΛΙΩΣ
j←j–1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
i ←i + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ όροφος,διαμ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α Δίνεται ο πίνακας Α:
Α1.
1
6
4
3
0

-1
2
9
5
1

7
0
3
-4
2

1
8
3
2
0

1
-2
0
1
1

και το επόμενο τμήμα προγράμματος:
sum← 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΑΝ i = j ΤΟΤΕ
sum← sum + A[i,j]
ΑΛΛΙΩΣ
Α[i,j] ← 0
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ sum
Αυτό το τμήμα προγράμματος χρησιμοποιεί τον πίνακα Α με τις τιμές των
στοιχείων του όπως αυτές φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.
i.
i.

Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας τον πίνακα Α με τις τιμές που θα έχουν
τα στοιχεία του μετά την εκτέλεση του τμήματος προγράμματος.
Ποια είναι η τιμή της μεταβλητής sum που θα εμφανιστεί;

Α2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος, με δεδομένο έναν δισδιάστατο
πίνακα 4 x 3, θα δημιουργεί έναν δισδιάστατο πίνακα ίδιων διαστάσεων
στον οποίο θα τοποθετηθούν «αντιδιαμετρικά» τα στοιχεία του αρχικού
πίνακα.
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Για παράδειγμα ο πίνακας:
1
9
11
0
θα γίνει:
11
2
2
4

3
0
4
10

4
2
2
11

10
4
0
3

0
11
9
1

Α3. Για την ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά των στοιχείων ενός
μονοδιάστατου πίνακα αριθμών Π[30] μπορεί να ακολουθηθεί η
παρακάτω διαδικασία: Αρχικά, ο πίνακας σαρώνεται από την αρχή μέχρι
το τέλος του, προκειμένου να βρεθεί το μεγαλύτερο στοιχείο του. Αυτό
το στοιχείο τοποθετείται στην αρχή του πίνακα, ανταλλάσσοντας θέσεις
με το στοιχείο της πρώτης θέσης του πίνακα. Η σάρωση του πίνακα
επαναλαμβάνεται, ξεκινώντας τώρα από το δεύτερο στοιχείο του
πίνακα. Το μεγαλύτερο από τα στοιχεία που απέμειναν ανταλλάσσει
θέσεις με το στοιχείο της δεύτερης θέσης του πίνακα. Η σάρωση
επαναλαμβάνεται, ξεκινώντας από το τρίτο στοιχείο του πίνακα, μετά
από το τέταρτο στοιχείο του πίνακα κ.ο.κ.
Το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου κωδικοποιεί την παραπάνω
διαδικασία:
Για κ από 1 μέχρι 29
θ ← (…1…)
Για i από κ μέχρι 30
Αν Π[i] (…2…) Π[θ] τότε
θ ← (…3…)
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αντιμετάθεσε (…4…) , (…5…)
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (…1…) έως (…5…), που
αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει
να συμπληρωθεί, ώστε να γίνεται σωστά η ταξινόμηση.
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Α4. i.Τι εμφανίζει το ακόλουθο πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασκ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α,Β
ΑΡΧΗ
Α←5
Β ← -2
ΓΡΑΨΕ Α,Β
ΚΑΛΕΣΕ Δ(Α,Β)
ΓΡΑΨΕ Α,Β
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ(Β,Α)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α,Β
ΑΡΧΗ
Α ← 100
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ii.Να ξαναγραφεί το παραπάνω πρόγραμμα με χρήση συνάρτησης στη
θέση της διαδικασίας.
(Μονάδες 40)
ΘΕΜΑ 2ο
B1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισμοί
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α,β,γ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α,β
γ ← α + Πράξη(α,β)
ΓΡΑΨΕ γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Πράξη(χ,ψ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ,ψ
ΑΡΧΗ
ΑΝ χ >= ψ ΤΟΤΕ
Πράξη ← χ – ψ
ΑΛΛΙΩΣ
[315]

Πράξη ← χ + ψ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
i.

Να ξαναγράψετε το κύριο πρόγραμμα ώστε να επιτελεί την ίδια
λειτουργία χρησιμοποιώντας διαδικασία αντί της συνάρτησης, την οποία
διαδικασία και να κατασκευάσετε.
ii. Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα που δόθηκε αρχικά ώστε να επιτελεί την
ίδια λειτουργία χωρίς τη χρήση υποπρογράμματος.
iii. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν κατά την
εκτέλεση του αρχικού προγράμματος που δόθηκε, αν ως τιμές εισόδου
δοθούν οι αριθμοί:
1. α=10 , β=5
2. α=5 , β=5
3. α=3 , β=5
B2. Δίδεται πίνακας ΠΙΝ[7] με τις παρακάτω τιμές:
2

5

8

12

15

17

22

και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου
low← 1
high← 7
found← ΨΕΥΔΗΣ
Όσο low  high και found = ΨΕΥΔΗΣ επανάλαβε
mid← (low + high) DIV 2
Εμφάνισε ΠΙΝ[mid]
Αν ΠΙΝ[mid] < X τότε
low← mid + 1
αλλιώς_αν ΠΙΝ[mid] >X τότε
high←mid – 1
αλλιώς
found← ΑΛΗΘΗΣ
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε τις τιμές οι οποίες θα εμφανιστούν για:
α) Χ = 22
β) Χ = 7
(Μονάδες 20)
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ΘΕΜΑ 3ο
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μιας περιοχής θέλει να διοργανώσει μια
πολιτιστική εκδήλωση. Για το σκοπό αυτό, ζητά από κάθε σχολείο της
περιοχής να προσφέρει κάποιο χρηματικό ποσό για την πραγματοποίησή της.
Κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί περισσότερες από μία
φορές με το σύλλογο και να τροποποιεί την προσφορά του.
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Α. Να διαβάζει ένα πίνακα Σ[100] που θα περιέχει τα ονόματα των 100
σχολείων της περιοχής και να δημιουργεί πίνακα Π[100] που θα περιέχει
τις αντίστοιχες χρηματικές προσφορές από κάθε σχολείο. Αρχικά να
τοποθετηθεί σε κάθε στοιχείο του πίνακα Π[100] η τιμή -1.
Β. α) Να διαβάζει το όνομα ενός σχολείου και να το αναζητά στον πίνακα
Σ.
β) Να εμφανίζει το μήνυμα «Άγνωστο», όταν το σχολείο δε βρεθεί. Όταν
το σχολείο βρεθεί, να σταματά την αναζήτηση, να διαβάζει τη χρηματική
προσφορά του σχολείου και να την τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση του
πίνακα Π. (Όταν δοθεί η τιμή 0, σημαίνει ότι το σχολείο δεν μπορεί να
προσφέρει χρήματα, δηλαδή έδωσε μηδενική προσφορά). Όταν δεν
είναι η πρώτη φορά που δίνει προσφορά τότε να εμφανίζει το μήνυμα
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και να αντικαθιστά την προηγούμενη
προσφορά του με τη νέα.
Γ. Να επαναλαμβάνει τις ενέργειες που περιγράφονται στο ερώτημα Γ2,
μέχρις ότου όλα τα σχολεία να δώσουν τουλάχιστον μία προσφορά.
Δ. Να εμφανίζει:
α) το συνολικό χρηματικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί,
β) το πλήθος των σχολείων που έδωσαν μηδενική προσφορά,
γ) το πλήθος των τροποποιήσεων που έγιναν στις προσφορές.
(Μονάδες 20)
ΘΕΜΑ 4ο
Τα δεδομένα (κείμενο, εικόνα, ήχος κ.τ.λ.) κατά τη μετάδοσή τους μέσω
ενσύρματων ή ασύρματων καναλιών επικοινωνίας αλλοιώνονται λόγω του
θορύβου που χαρακτηρίζει κάθε κανάλι. Ο τρόπος προστασίας των
δεδομένων μετάδοσης είναι ο ακόλουθος:
Για κάθε bit (ακέραιος με τιμή 0 ή 1), που ο πομπός θέλει να στείλει,
μεταδίδει μια λέξη, που αντιστοιχεί σε πίνακα ΜΕΤΑΔΟΣΗ[31] με όλες τις
τιμές του ταυτόσημες με το προς μετάδοση bit, δηλαδή, αν πρόκειται να
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σταλεί το bit1, τότε η λέξη που μεταδίδεται είναι η 11…1 μήκους 31 bits,
ενώ αν πρόκειται να σταλεί το bit0, τότε η λέξη που μεταδίδεται είναι η 00…0
μήκους 31 bits. Ο δέκτης λαμβάνει λέξη μήκους 31 bits τα οποία
τοποθετούνται σε πίνακα ΛΗΨΗ[31]. Έχουμε «ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ» εάν
υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο του πίνακα ΛΗΨΗ[31] με διαφορετική τιμή
από αυτήν του αντίστοιχου στοιχείου του πίνακα ΜΕΤΑΔΟΣΗ[31]. Εάν το
πλήθος των 1 του πίνακα ΛΗΨΗ[31] είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των
0, τότε ο δέκτης αποφασίζει ότι ο πομπός έστειλε 1, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση ο δέκτης αποφασίζει ότι ο πομπός έστειλε 0. Σε κάθε περίπτωση,
αν περισσότερα από τα μισά των 31 bits της λέξης μετάδοσης έχουν
αλλοιωθεί, τότε ο δέκτης θα έχει πάρει «ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ».
Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο να κάνει τα εξής:
Α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Β. Για κάθε τιμή ποιότητας του καναλιού, που χαρακτηρίζεται από
ακέραιους από 1 έως και 10, να πραγματοποιούνται το πολύ 100.000
διαφορετικές προσπάθειες μετάδοσης-λήψης και διόρθωσης λαθών.
Εάν όμως ληφθούν 100 λανθασμένες αποφάσεις, τότε να διακόπτεται
η διαδικασία για τη συγκεκριμένη τιμή ποιότητας του καναλιού.
Γ. Σε κάθε προσπάθεια μετάδοσης-λήψης και διόρθωσης λαθών να
πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
α. Να διαβάζει (χωρίς έλεγχο εγκυρότητας των τιμών τους) τη
μεταδοθείσα λέξη, καθώς και τη ληφθείσα λέξη και να ελέγχει εάν
αυτές ταυτίζονται.
β. Να διορθώνει τη ληφθείσα λέξη στο δέκτη, βάσει της παραπάνω
περιγραφής του αλγορίθμου.
Δ. α. Να αποθηκεύει, για κάθε τιμή ποιότητας καναλιού, σε πίνακα
ΛΑΘΗΑΠΟΦ[10] το ποσοστό των λανθασμένων αποφάσεων και σε
πίνακα ΛΑΘΗΛΗΨ[10] το ποσοστό των λανθασμένων λήψεων.
β. Να εμφανίζει συγκεντρωτικά τα ποσοστά των λανθασμένων
αποφάσεων και λανθασμένων λήψεων στο δέκτη.
(Μονάδες 20)
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1.
i) Α
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
ii) Θα εμφανιστεί η τιμή 9.
Α2.
Αλγόριθμος Θέμα_14
Δεδομένα //Α//
κ←4
Για iαπό 1 μέχρι 4
λ←3
Για jαπό 1 μέχρι 3
Β[i,j]←Α[κ,λ]
λ←λ–1
Tέλος_επανάληψης
κ← κ–1
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //Β//
Τέλος Θέμα_14
Α3.
1) κ
2) >
3) i
4) Π[κ] ή 4) Π[θ]
5) Π[θ] ή 5) Π[κ]
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Α4.
i)Εμφανίζονται οι τιμές 5,-2,5,100.
ii)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασκ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α,Β
ΑΡΧΗ
Α←5
Β←-2
ΓΡΑΨΕ Α,Β
Β←Σ(Β)
ΓΡΑΨΕ Α,Β
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ(Β): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Β
ΑΡΧΗ
Σ←100
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Σημείωση: Η συνάρτηση Σ απλά επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα την τιμή
100. Άρα, δεν χρειάζεται να πάρει την τιμή καμίας μεταβλητής από το κύριο
πρόγραμμα προκειμένου να το κάνει αυτό. Όμως, εμείς πρέπει να γράψουμε
μια παράμετρο μέσα στις παρενθέσεις της συνάρτησης, διότι το σχολικό
βιβλίο ορίζει ότι μια διαδικασία μπορεί να μην έχει καμία παράμετρο, αλλά
δεν ορίζει το ίδιο για τις συναρτήσεις.
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ΘΕΜΑ 2ο
Β1.
i)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισμοί
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α,β,γ,δ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α,β
ΚΑΛΕΣΕ Πράξη_2(α,β,δ)
γ←α+δ
ΓΡΑΨΕ γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πράξη_2(χ,ψ,δ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ,ψ,δ
ΑΡΧΗ
ΑΝ χ >= ψ ΤΟΤΕ
δ←χ – ψ
ΑΛΛΙΩΣ
δ←χ + ψ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ii)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισμοί
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α,β,γ,δ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α,β
ΑΝ α>=β ΤΟΤΕ
δ←α–β
ΑΛΛΙΩΣ
δ←α+β
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
γ←α+δ
ΓΡΑΨΕ γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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iii)
1)Θα εμφανιστεί η τιμή 15.
2)Θα εμφανιστεί η τιμή 5.
3)Θα εμφανιστεί η τιμή 11.
Β2.
α) 12, 17, 22
β) 12, 5, 8
ΘΕΜΑ 3ο
Αλγόριθμος ΘΕΜΑ_3
Δεδομένα //Σ//
Για i από 1 μέχρι 100
Π[i] ← -1
Τέλος_επανάληψης
πλ_τροπ ← 0
πλ ← 0
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε ον
βρέθηκε ← Ψευδής
θέση ← 0
i←1
Όσο i<= 100 και βρέθηκε = Ψευδής επανάλαβε
Αν ον = Σ[i] τότε
βρέθηκε ← Αληθής
θέση ← i
αλλιώς
i←i+1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν βρέθηκε = Ψευδής τότε
Εμφάνισε "Άγνωστο"
αλλιώς
Διάβασε προσφ
Αν Π[θέση] <> -1 τότε
Εμφάνισε "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"
πλ_τροπ ← πλ_τροπ + 1
αλλιώς
πλ ← πλ + 1
Τέλος_αν
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Π[θέση] ← προσφ
Τέλος_αν
Μέχρις_ότουπλ = 100
πλ_0 ← 0
S←0
Για i από 1 μέχρι 100
S ← S + Π[i]
ΑνΠ[i] = 0 τότε
πλ_0 ← πλ_0 +1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε S,πλ_0,πλ_τροπ
Τέλος ΘΕΜΑ_3
ΘΕΜΑ 4ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:
S_λαθών_αποφ,S_λαθών_ληψ,S_προσπ,ποιότητα,πλ_λαθών_αποφ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:
πλ_λαθών_ληψ,πλ_προσπ,i,ΜΕΤΑΔΟΣΗ[31],ΛΗΨΗ[31],πλ_λαθών
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλ_0,πλ_1
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΛΑΘΗΑΠΟΦ[10],ΛΑΘΗΛΗΨ[10]
ΑΡΧΗ
S_λαθών_αποφ←0
S_λαθών_ληψ←0
S_προσπ←0
ΓΙΑ ποιότητα ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
πλ_λαθών_αποφ←0
πλ_λαθών_ληψ←0
πλ_προσπ←0
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
πλ_προσπ← πλ_προσπ + 1
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 31
ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗ[i],ΛΗΨΗ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
πλ_λαθών←0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 31
ΑΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ[i] <> ΛΗΨΗ[i] ΤΟΤΕ
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πλ_λαθών←πλ_λαθών + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ πλ_λαθών> 0 ΤΟΤΕ
πλ_λαθών_ληψ←πλ_λαθών_ληψ + 1
ΑΝ πλ_λαθών>= 16 ΤΟΤΕ
πλ_λαθών_αποφ←πλ_λαθών_αποφ + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
πλ_0←0
πλ_1←0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 31
ΑΝ ΛΗΨΗ[i] = 0 ΤΟΤΕ
πλ_0←πλ_0 + 1
ΑΛΛΙΩΣ
πλ_1←πλ_1 + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ πλ_0 > πλ_1 ΤΟΤΕ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 31
ΛΗΨΗ[i]←0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 31
ΛΗΨΗ[i]←1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πλ_προσπ = 100000 Ή πλ_λαθών_αποφ = 100
ΛΑΘΗΑΠΟΦ[ποιοτητα] ← πλ_λαθών_αποφ / πλ_προσπ 100
ΛΑΘΗΛΗΨ[ποιότητα] ← πλ_λαθών_ληψ / πλ_προσπ 100
S_λαθών_αποφ←S_λαθών_αποφ + πλ_λαθών_αποφ
S_λαθών_ληψ←S_λαθών_ληψ + πλ_λαθών_ληψ
S_προσπ←S_προσπ + πλ_προσπ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ S_λαθών_αποφ / S_προσπ 100
ΓΡΑΨΕ S_λαθών_ληψ / S_προσπ 100
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1) Τι θα εκτυπώσει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Για i από 1 μέχρι 10
Α[i] ← 10 + i
Τέλος_επανάληψης
S←0
Για κ από 1 μέχρι 10 με_βήμα 2
S ← S + Α[κ]
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε S
2) Να σχεδιάσετε τον πίνακα Α μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος
αλγορίθμου:
Α[Α_Μ(13 / 4)] ← 2
Α[Α[3]] ← Α[3]  13 mod 5
A[4] ← A[2]  A[3] + 2
A[A[3] mod 2 + 1] ← A[4 div 2] mod 2
3) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:
Αλγόριθμος Πίνακας
Δεδομένα //Α//
Β[1] ← Α[1]
Για i από 2 μέχρι 10
Αν Α[i] mod 2 = 0 τότε
Β[i] ← A[i – 1] div 2
αλλιώς
Β[i] ← A[i] – A[i – 1] div 2
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //Β//
Τέλος Πίνακας
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Ποια θα είναι τα περιεχόμενα του πίνακα Β μετά την εκτέλεση του παραπάνω
αλγορίθμου, αν ο πίνακας Α έχει τη μορφή:
10

5

9

8

1

2

15

18

7

2

4) Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Δεδομένα //Α//
Σ←0
Για i από 1 μέχρι 1000
Αν ________________ τότε
Σ ← Σ + Α[i]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Ο πίνακας Α[1000] περιέχει ακέραιους αριθμούς. Τι πρέπει να συμπληρωθεί
σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις στο παραπάνω κενό ώστε να
υπολογίζεται το άθροισμα:
α. των στοιχείων των περιττών θέσεων του πίνακα.
β. των περιττών στοιχείων του πίνακα.
γ. των διψήφιων στοιχείων του πίνακα.
δ. των στοιχείων των διψήφιων θέσεων του πίνακα.
στ. των στοιχείων με τιμή μικρότερη του 20.
ε. των αρνητικών στοιχείων.
5) Τι μορφή θα έχει ο πίνακας Π, μετά την εκτέλεση των παρακάτω τμημάτων
αλγορίθμων:
α. Για α από 1 μέχρι 3
λ←α2
Για β από 3 μέχρι 1 με_βήμα -1
Π[α,β] ← λ + β
λ←λ+2
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
6)
α) Να γράψετε τη γενική
«ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ»

β λ←3^3
Για α από 1 μέχρι 3
Για β από 3 μέχρι 1 με_βήμα -1
Π[α,β] ← λ – 3
λ ← λ div 2 + 1
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
μορφή

της

δομής

επανάληψης:

β) Να γράψετε τον ορισμό της «ταξινόμησης».
(Μονάδες 40)
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ΘΕΜΑ 2ο
1) Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘέμαΒ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[8],i
ΑΡΧΗ
Α[1] ← 11
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 8
Α[i] ← F(A[i – 1],i)
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ(Α)
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F(α,β): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α,β
ΑΡΧΗ
α←5α
F ← (α + 2) DIV (β + 2)
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ(Α)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[8],i,s1,s2
ΑΡΧΗ
s1 ← 0
s2 ← 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 6
s1 ← s1 + A[i + 1]
s2 ← s2 + A[i – 2]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ s2 – s1
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
i. Να παρουσιάσετε τη μορφή του πίνακα Α μετά την εκτέλεση του
προγράμματος.
ii. Ποια τιμή θα εμφανίσει το πρόγραμμα;
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2) Έστω μονοδιάστατος πίνακας Π[100], του οποίου τα στοιχεία περιέχουν
τις λογικές τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου το
οποίο χωρίς τη χρήση «αλγορίθμων ταξινόμησης» να τοποθετεί στις πρώτες
θέσεις του πίνακα την τιμή ΑΛΗΘΗΣ και στις τελευταίες την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.
3) Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένους δύο τετρα-γωνικούς
δισδιάστατους πίνακες ίδιου μεγέθους θα υπολογίζει το άθροισμα και το
γινόμενό τους.
Υπόδειξη:
Αν a και b είναι οι αρχικοί πίνακες και c ο τελικός, τότε ισχύει:
▪ Πρόσθεση: cij=aij+bij ▪ Πολλαπλασιασμός: cij=∑nk=1 aik ∙ bkj
(Μονάδες 20)
ΘΕΜΑ 3ο
Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, σε κάποιο δήμο της χώρας,
χρησιμοποιήθηκαν για την ψηφοφορία 217 αίθουσες (εκλογικά τμήματα) σε
34 δημόσια κτήρια (εκλογικά καταστήματα). Τα τμήματα αριθμήθηκαν με τη
σειρά από το 1 μέχρι το 217, έτσι ώστε οι αριθμοί των εκλογικών τμημάτων
κάθε καταστήματος να είναι διαδοχικοί: αριθμήθηκαν πρώτα τα τμήματα του
πρώτου καταστή-ματος, στη συνέχεια τα τμήματα του δεύτερου
καταστήματος κ.ο.κ. Το ψηφοδέλτιο ενός από τους συμμετέχοντες
συνδυασμούς είχε 65 υποψήφιους. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει σημειώνοντας
σταυρό δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου που επιλέγει.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
Γ1. Να διαβάζει:
α. Το πλήθος των εκλογικών τμημάτων για κάθε εκλογικό κατάστημα. Να
γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των τιμών που δίνονται, ώστε αυτές να
είναι θετικές και το άθροισμά τους να είναι ίσο με 217.
β. Τα ονόματα των υποψήφιων του συνδυασμού.
γ. Τον αριθμό των σταυρών που έλαβε καθένας από τους 65 υποψήφιους
του συνδυασμού, σε κάθε εκλογικό τμήμα.
Γ2.
Να εμφανίζει το συνολικό αριθμό σταυρών που έλαβε κάθε
υποψήφιος.
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Γ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των υποψήφιων που έλαβαν τους
περισσότερους συνολικούς σταυρούς στο δεύτερο εκλογικό κατάστημα.
Γ4. Να εμφανίζει σε αλφαβητική σειρά τα ονόματα των δέκα πρώτων σε
σταυρούς υποψήφιων. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που έλαβαν
τον ίδιο συνολικό αριθμό σταυρών με τον δέκατο, να εμφανίζει και τα δικά
τους ονόματα.
(Μονάδες 20)
ΘΕΜΑ 4ο
Η κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται για την προστασία των μεταδιδόμενων
πληροφοριών. Ένας απλός αλγόριθμος κρυπτογράφησης χρησιμοποιεί την
αντιστοίχιση κάθε γράμματος ενός κειμένου σε ένα άλλο γράμμα της
αλφαβήτου.
Για το σκοπό αυτό δίνεται πίνακας ΑΒ[2,24], ο οποίος στην πρώτη γραμμή
του περιέχει σε αλφαβητική σειρά τους χαρακτήρες από το Α έως και το Ω.
Στη δεύτερη γραμμή του βρίσκονται οι ίδιοι χαρακτήρες, αλλά με
διαφορετική σειρά. Κάθε χαρακτήρας της πρώτης γραμμής κρυπτογραφείται
στον αντίστοιχο χαρακτήρα της δεύτερης γραμμής που βρίσκεται στην ίδια
στήλη.
Επίσης, δίνεται πίνακας ΚΕΙΜ[500], ο οποίος περιέχει αποθηκευμένο με
κεφαλαία ελληνικά γράμματα το προς κρυπτογράφηση κείμενο. Κάθε
χαρακτήρας του κειμένου βρίσκεται σε ένα κελί του πίνακα ΚΕΙΜ[500]. Οι
λέξεις του κειμένου χωρίζονται με έναν χαρακτήρα κενού ( ' ' ), ενώ στο τέλος
του κειμένου μπορεί να υπάρχουν χαρακτήρες κενού ( ' ' ) μέχρι να
συμπληρωθεί ο πίνακας.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
Δ1. Να εμφανίζει το πλήθος των χαρακτήρων κενού ( ' ' ) που υπάρχουν μετά
το τέλος του κειμένου στον πίνακα ΚΕΙΜ[500]. Αν δεν υπάρχει χαρακτήρας
κενού μετά τον τελευταίο χαρακτήρα του μη κρυπτογραφημένου κειμένου,
τότε να εμφανίζεται το μήνυμα: «Το μήκος του κειμένου είναι 500
χαρακτήρες».
Θεωρήστε ότι ο πίνακας ΚΕΙΜ[500] περιέχει τουλάχιστον μία λέξη.
Δ2. Να κρυπτογραφεί τους χαρακτήρες του πίνακα ΚΕΙΜ[500] στον πίνακα
ΚΡΥΠ[500] με βάση τον πίνακα ΑΒ[2,24]. Η κρυπτογράφηση να τερματίζεται
με το τέλος του κειμένου. Δίνεται ότι κάθε χαρακτήρας κενού, που υπάρχει
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στον πίνακα ΚΕΙΜ[500], παραμένει χαρακτήρας κενού στον πίνακα
ΚΡΥΠ[500].
Δ3. Να εμφανίζει το πλήθος των λέξεων του κειμένου, καθώς και το πλήθος
των χαρακτήρων που έχει η μεγαλύτερη λέξη του κειμένου στον πίνακα
ΚΡΥΠ[500].
Θεωρήστε ότι η μεγαλύτερη λέξη είναι μοναδική.
(Μονάδες 20)
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1) Θα εκτυπωθεί η τιμή 75.
2) Α
1

1

2

4

3) Β
10

0

7

4

-3

4) α) i mod 2  0
β) A[i]mod 2  0
γ) A[i] = 10 και Α[i] = 99
δ) i = 10 και i = 99
στ) A[i]  20
ε) A[i]  0
5) α) Π
7
9
11

6
8
10

5
7
9
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0

14

7

-2

3

β) Π
5
-1
-1

11
0
-1

24
2
-1

6)
α)
Για <μετρητής> από <αρχική τιμή> μέχρι <τελική τιμή> με_βήμα <βήμα>
<ομάδα εντολών>
Τέλος_επανάληψης
β) Δοθέντων των στοιχείων α1, α2, ….., αn η ταξινόμηση συνίσταται στη
μετάθεση της θέσης των στοιχείων ώστε να τοποθετηθούν σε μία νέα σειρά
ακ1, ακ2, ….., ακn έτσι ώστε δοθείσης μιας συνάρτησης διάταξης f να ισχύει:
f(ακ1)≤f(ακ2)≤…..≤f(ακn) → Ταξινόμηση κατά αύξουσα τάξη μεγέθους.
f(ακ1)≥f(ακ2)≥…..≥f(ακn) → Ταξινόμηση κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους.
ΘΕΜΑ 2ο
1) i)

A
11

14

14

12

8

ii) Θα εμφανιστεί η τιμή 23.
2)
πλ_ΑΛ←0
Για i από 1 μέχρι 100
Αν Π[i]=ΑΛΗΘΗΣ τότε
πλ_ΑΛ←πλ_ΑΛ+1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι πλ_ΑΛ
Π[i]←ΑΛΗΘΗΣ
Τέλος_επανάληψης
Για i από πλ_ΑΛ+1 μέχρι 100
Π[i]←ΨΕΥΔΗΣ
Τέλος_επανάληψης
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5

3

1

3)
Αλγόριθμος Θέμα_Β3
Δεδομένα //Α,Β,Ν//
Για i από 1 μέχρι Ν
Για j από 1 μέχρι Ν
ΑΘΡ[i,j]←A[i,j]+B[i,j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι Ν
Για j από 1 μέχρι Ν
S←0
Για κ από 1 μέχρι Ν
S←S+A[i,κ]B[κ,j]
Τέλος_επανάληψης
ΓΙΝ[i,j]←S
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //ΑΘΡ,ΓΙΝ//
Τέλος Θέμα_Β3

ΘΕΜΑ 3ο
Αλγόριθμος ΘΕΜΑ_Γ
Αρχή_επανάληψης
S←0
Για i από 1 μέχρι 34
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε πλ_τμ[i]
Μέχρις_ότου πλ_τμ[i] > 0
S←S + πλ_τμ[i]
Τέλος_επανάληψης
Μέχρις_ότου S = 217
Για i από 1 μέχρι 65
Διάβασε Ον[i]
Για j από 1 μέχρι 217
Διάβασε Σταυροί[i,j]
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Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 65
S←0
Για j από 1 μέχρι 217
S←S + Σταυροί[i,j]
Τέλος_επανάληψης
S_σταυρών[i]←S
Εμφάνισε S_σταυρών[i]
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 65
S_2o←0
Για j από πλ_τμ[1]+1 μέχρι πλ_τμ[1]+πλ_τμ[2]
S_2o←S_2o + Σταυροί[i,j]
Τέλος_επανάληψης
S_κατ_2[i]←S_2ο
Τέλος_επανάληψης
max←S_κατ_2[1]
Για i από 2 μέχρι 65
Αν S_κατ_2[i] > max τότε
max←S_κατ_2[i]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 65
Αν S_κατ_2[i] = max τότε
Εμφάνισε Ον[i]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 2 μέχρι 65
Για j από 65 μέχρι i με_βήμα -1
Αν S_σταυρών[ j ] > S_σταυρών[ j-1 ] τότε
Αντιμετάθεσε S_σταυρών[ j ],S_σταυρών[ j-1 ]
Αντιμετάθεσε Ον[ j ],Ον[ j-1 ]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i από 2 μέχρι 10
Για j από 10 μέχρι i με_βήμα -1
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Αν Ον[ j ] < Ον[ j-1 ] τότε
Αντιμετάθεσε Ον[ j ],Ον[ j-1 ]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι 10
Εμφάνισε Ον[i]
Tέλος_επανάληψης
Για i από 11 μέχρι 65
Αν S_σταυρών[i] = S_σταυρών[10] τότε
Εμφάνισε Ον[i]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος ΘΕΜΑ_Γ

ΘΕΜΑ 4ο
Αλγόριθμος ΘΕΜΑ_Δ
Δεδομένα //ΑΒ,ΚΕΙΜ//
πλ_κενών_τέλους←0
i←500
Όσο ΚΕΙΜ[i]= " " επανάλαβε
πλ_κενών_τέλους←πλ_κενών_τέλους + 1
i←i – 1
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε πλ_κενών_τέλους
Αν πλ_κενών_τέλους = 0 τότε
Εμφάνισε "Το μήκος του κειμένου είναι 500 χαρακτήρες"
Τέλος_αν
Για i από 1 μέχρι 500 – πλ_κενών_τέλους
Αν ΚΕΙΜ[i] <> " " τότε
βρέθηκε←Ψευδής
στήλη←0
κ←1
Όσο κ <= 24 και βρέθηκε = Ψευδής επανάλαβε
Αν ΚΕΙΜ[i]=ΑΒ[1,κ] τότε
βρέθηκε←Αληθής
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στήλη←κ
αλλιώς
κ←κ + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
ΚΡΥΠ[i]←ΑΒ[2,στήλη]
αλλιώς
ΚΡΥΠ[i]←" "
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για λ από i μέχρι 500
ΚΡΥΠ[λ]←" "
Τέλος_επανάληψης
πλ_λέξεων←0
max ← -1
πλ_χαρ ← 0
Για i από 1 μέχρι 500 – πλ_κενών_τέλους
Αν ΚΡΥΠ[i] =" " τότε
πλ_λέξεων←πλ_λέξεων + 1
Αν πλ_χαρ > max τότε
max←πλ_χαρ
Τέλος_αν
πλ_χαρ←0
αλλιώς
πλ_χαρ←πλ_χαρ + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε πλ_λέξεων + 1
Αν πλ_χαρ > max τότε
max←πλ_χαρ
Τέλος_αν
Εμφάνισε max
Τέλος ΘΕΜΑ_Δ
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1) Έστω πίνακας Α[3,4] με την παρακάτω μορφή:
1
5
9

2
6
10

3
7
11

4
8
12

Τι θα εμφανίσει καθένα από τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων:
α. β ← 12
β. β ← 1
i←4
Όσο β <= 12 επανάλαβε
j←3
i ← β mod 2 + 1
Όσο β > 1 επανάλαβε
j ← β mod 3 + 1
Εμφάνισε Α[j,i]
Εμφάνισε Α[i,j]
i←i–2
β←β3
j←j–1
Τέλος_επανάληψης
β ← β div 3
Τέλος_επανάληψης
2) Να αναπτυχθούν τα τμήματα αλγορίθμων που θα δημιουργούν τους
παρακάτω πίνακες:
α.

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

β.

1
0
0
1

γ.

1
2
2
2

0
1
2
2

0
0
1
2

0
0
0
1

δ.

1
6
11
16
21
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0
1
1
0
2
7
12
17
22

0
1
1
0
3
8
13
18
23

1
0
0
1
4
9
14
19
24

5
10
15
20
25

3) Δίνεται το διπλανό Διάγραμμα Ροής:
i. Να μετατραπεί σε κωδικοποίηση το
διπλανό διάγραμμα ροής.
ii. Ποιο ρόλο επιτελεί;

4) Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος, με δεδομένο έναν δισδιάστατο
πίνακα 4 x 3, θα δημιουργεί μονοδιάστατο πίνακα 12 θέσεων στον οποίο θα
τοποθετηθούν σε ευθεία παράταξη τα στοιχεία του αρχικού πίνακα.
5) Έστω ότι έχουμε τον πίνακα Α:
7
8
9

1 2 3
5 6 8
9 0 1

Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα δημιουργεί πίνακα Β ο οποίος θα έχει 3
γραμμές και 5 στήλες. Από τις 5 στήλες του Β οι 4 είναι κοινές με τον Α, ενώ
η 2η στήλη του Β περιέχει νέες τιμές που διαβάζονται από τον χρήστη.
Δηλαδή ο Β θα έχει τη μορφή:
7 ? 1 2 3
8 ? 5 6 8
9 ? 9 0 1
6) α) Να δώσετε τον ορισμό του όρου «πίνακας».
β) Να γράψετε τα κύρια γνωρίσματα των «στατικών δομών δεδομένων».
(Μονάδες 40)
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ΘΕΜΑ 2ο
1) Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος και ο πίνακας Α[3]:
Πίνακας Α
5
8
7
I←3
ΟΣΟ Ι >= 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΚΑΛΕΣΕ Δ1(Ι,Χ)
ΑΝ Α[Ι] MOD 2 = 1 ΤΟΤΕ
Β[Χ]←Σ1(Α[Ι]) DIV 2
ΑΛΛΙΩΣ
Β[Χ]←Σ1(Α[Ι]) MOD 2
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ Β[Χ]
Ι←Ι-1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Ι,Χ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
Σ1(Χ):ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ
ΑΡΧΗ
ΚΑΛΕΣΕ Δ2(Χ)
Σ1←Χ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ1(Α,Β)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α,Β
ΑΡΧΗ
Β←4-Α
ΓΡΑΨΕ Β
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ2(Α)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α
ΑΡΧΗ
Α←Α3
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

α. Τι θα εμφανίσει το παραπάνω πρόγραμμα;
β. Να σχεδιάσετε τον πίνακα Β που προκύπτει από την εκτέλεση του
παραπάνω προγράμματος.
γ. Να μετατρέψετε τη Συνάρτηση Σ1 σε Διαδικασία, κάνοντας και τις
αντίστοιχες αλλαγές στο κύριο πρόγραμμα.
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2) Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι
εντολές εκχώρησης και εξόδου.
01
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
02
ΠΛ ← 0
03
ΑΡ ← 1
04
ΔΕ ← 12
05
Β ← ΨΕΥΔΗΣ
ΟΣΟ Β = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΡ < = ΔΕ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
06
Μ ← (ΑΡ + ΔΕ) DIV 2
ΑΝ Α[Μ] = Χ ΤΟΤΕ
07
Β ← ΑΛΗΘΗΣ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α[Μ] < Χ ΤΟΤΕ
08
ΑΡ ← Μ + 1
ΑΛΛΙΩΣ
09
ΔΕ ← Μ – 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
10
ΠΛ ← ΠΛ + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ Β = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
11
ΓΡΑΨΕ Μ
ΑΛΛΙΩΣ
12
ΓΡΑΨΕ ꞌΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕꞌ, ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του τμήματος αλγορίθμου με τιμή
εισόδου Χ = 35 και με δεδομένο τον πίνακα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Α
3 10 18 20 26 32 35 48 55 60 75 90
δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα τιμών, συμπληρωμένο ως εξής:
▪ Στη στήλη με τίτλο «Αρ. Γρ.» καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της
εντολής που εκτελείται.
▪ Στη στήλη με τίτλο «Έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου, εφόσον η
εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου.
▪ Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στις μεταβλητές του
τμήματος του αλγορίθμου.
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Αρ.
Γρ.
01
02
03
04
05
…

Χ

ΠΛ

ΑΡ

ΔΕ

Β

Μ

Έξοδος

35
0
1
12
ΨΕΥΔΗΣ
……..

Να συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα τιμών και να προσθέσετε τις
γραμμές που χρειάζονται, συνεχίζοντας την εκτέλεση του τμήματος
αλγορίθμου ως εξής: για κάθε αριθμημένη εντολή που εκτελείται, να
γράψετε τον αριθμό της γραμμής της εντολής σε νέα γραμμή του πίνακα και
το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής στην αντίστοιχη στήλη.
(Μονάδες 20)
ΘΕΜΑ 3ο
Σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Comenius συμμετέχουν μαθητές
από δύο χώρες: Ελλάδα (EL) και Ισπανία (ES). Οι μαθητές αυτοί καλούνται
να απαντήσουν σε μια ερώτηση όπου οι δυνατές απαντήσεις είναι:
1. Πολύ συχνά

2. Συχνά

3. Αρκετές φορές

4. Σπάνια

5. Ποτέ

Στην πρώτη φάση επεξεργασίας της ερώτησης πρέπει να καταγραφούν οι
απαντήσεις από κάθε χώρα και να μετρήσουν για κάθε αριθμό απάντησης
πόσες φορές υπάρχει, με σκοπό να αναφέρουν για κάθε χώρα, ποια
απάντηση είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά.
Για να βοηθήσετε στην επεξεργασία να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ
το οποίο:
Γ1.α. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.
β. Να δημιουργεί δύο πίνακες EL[5] και ES[5] και να καταχωρεί
σε αυτούς την τιμή 0 σε όλα τα στοιχεία τους.
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Γ2. Για κάθε μαθητή να διαβάζει το όνομα της χώρας του και τον αριθμό της
απάντησής του. Οι δυνατές τιμές για τη χώρα είναι: EL, ES και για την
απάντηση 1,2,3,4,5. Η κάθε απάντηση θα πρέπει να προσμετράται σε έναν
από τους δύο πίνακες EL[5], ES[5] ανάλογα με τη χώρα και στο αντίστοιχο
στοιχείο. Δηλαδή, αν δοθούν για τιμές οι ES και 4, τότε θα πρέπει στο
4ο στοιχείο του πίνακα ES[5] να προστεθεί μια ακόμα καταχώριση.
(Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών)
Γ3. Η προηγούμενη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων και καταχώρισης
απαντήσεων θα ελέγχεται από την ερώτηση «για Διακοπή της εισαγωγής
πατήστε Δ ή δ», που θα εμφανίζεται, και ο χρήστης θα πρέπει να δώσει το
χαρακτήρα Δ ή δ για να σταματήσει την επαναληπτική διαδικασία.
Γ4. Στο τέλος για κάθε χώρα να εμφανίζει ποιος αριθμός απάντησης είχε το
μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς και το ποσοστό αυτό. Για την υλοποίηση αυτού
του ερωτήματος θα χρησιμοποιήσετε δύο φορές το υποπρόγραμμα
ΜΕΓ_ΠΟΣ που θα κατασκευάσετε στο ερώτημα Δ5.
(Θεωρούμε ότι για κάθε χώρα τα ποσοστά των απαντήσεων είναι
διαφορετικά μεταξύ τους και δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας)
Γ5. Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΜΕΓ_ΠΟΣ το οποίο:
1. Να δέχεται έναν πίνακα ακεραίων 5 θέσεων.
2. Να βρίσκει το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα και σε ποια θέση
βρίσκεται.
3. Να βρίσκει το ποσοστό που κατέχει το μεγαλύτερο στοιχείο σε σχέση
με το άθροισμα όλων των στοιχείων του πίνακα.
4. Να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το ποσοστό αυτό, καθώς και
τη θέση στην οποία βρίσκεται.

(Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές των πινάκων είναι διαφορετικές και ότι για
κάθε χώρα υπάρχει τουλάχιστον μια απάντηση στην ερώτηση)
(Μονάδες 20)
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ΘΕΜΑ 4ο
Μια σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα παρακολουθεί την ημερήσια
παραγωγή αυγών και καταγράφει τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο. Να
αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαχειρίζεται τα στοιχεία της μονάδας
στη διάρκεια ενός έτους. Για το σκοπό αυτό:
Α. Να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο:
1. να ζητάει το έτος παρακολούθησης, ελέγχοντας ότι πρόκειται για έτος
του 21ου αιώνα (από 2000 μέχρι και 2099). Ο αλγόριθμος να
δημιουργεί πίνακα με τον αριθμό των ημερών για καθέναν από τους
δώδεκα μήνες του έτους που δόθηκε. Ο αριθμός των ημερών του μήνα
θα υπολογίζεται από υποπρόγραμμα το οποίο θα κατασκευάσετε για το
σκοπό αυτό. Η λειτουργία του υποπρογράμματος περιγράφεται στο
ερώτημα Β.
2. να ζητάει την ημερήσια παραγωγή (αριθμό αυγών) για κάθε μέρα του
έτους και να καταχωρίζει τις τιμές σε πίνακα δύο διαστάσεων, με μια
γραμμή για κάθε μήνα.
3. να εμφανίζει τον τρίτο κατά σειρά από τους μήνες του έτους που έχουν
ο καθένας μέσο όρο ημερήσιας παραγωγής μέχρι και δέκα ποσοστιαίες
μονάδες πάνω ή κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Αν δεν βρει τέτοιο μήνα,
να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.
Β. Να κατασκευάσετε υποπρόγραμμα το οποίο να δέχεται ως παραμέτρους
κάποιο έτος και τον αριθμό κάποιου μήνα (1 έως 12), και να επιστρέφει τον
αριθμό των ημερών του συγκεκριμένου μήνα. Όταν το έτος είναι δίσεκτο, ο
Φεβρουάριος έχει 29 ημέρες, διαφορετικά έχει 28. Δίσεκτα είναι τα έτη που
διαιρούνται με το 4 αλλά όχι με το 100, καθώς και εκείνα που διαιρούνται
με το 400. Για τους υπόλοιπους μήνες, πλην του Φεβρουαρίου, ισχύει το
εξής: μέχρι και τον Ιούλιο (7ος μήνας) οι μονοί μήνες έχουν 31 ημέρες και οι
ζυγοί 30. Για τους μήνες μετά τον Ιούλιο, ισχύει το αντίστροφο.
(Μονάδες 20)
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1) α. Θα εμφανιστούν οι τιμές 12 και 6.
β. Θα εμφανιστούν οι τιμές 6,5,5.
2)

α.
Για i από 1 μέχρι 4
Για j από 1 μέχρι 4
Αν i=j τότε
Α[i,j]←1
αλλιώς
Α[i,j]←0
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
β.
Για i από 1 μέχρι 4
Για j από 1 μέχρι 4
Αν i=j ή i+j=5 τότε
A[i,j]←1
αλλιώς
A[i,j]←0
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
γ.
Για i από 1 μέχρι 4
Για j από 1 μέχρι 4
Αν i=j τότε
Α[i,j]←1
αλλιώς_αν i > j τότε
Α[i,j]←2
αλλιώς
Α[i,j]←0
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
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δ.
κ←0
Για i από 1 μέχρι 5
Για j από 1 μέχρι 5
κ←κ+1
Α[i,j]←κ
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
3)

i)
max←A[1,1]
i←1
Όσο i = 20 επανάλαβε
j 1
Όσο j = 50 επανάλαβε
Αν Α[i, j]  max τότε
max  A[i, j]
Τέλος_αν
j  j +1
Τέλος_επανάληψης
i  i +1
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε max
ή:
max  A[1,1]
Για i από 1 μέχρι 20
Για j από 1 μέχρι 50
Αν Α[i, j]  max τότε
max  Α[i, j]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε max
ii)Υπολογίζει και εμφανίζει το μέγιστο στοιχείο του πίνακα Α[20,50].
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4)
Αλγόριθμος Θέμα_Α4
Δεδομένα //Α//
κ←0
Για i από 1 μέχρι 4
Για j από 1 μέχρι 3
κ←κ+1
Β[κ]←Α[i,j]
Tέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //Β//
Τέλος Θέμα_Α4
5)
Αλγόριθμος Θέμα_Α5
Δεδομένα //Α//
Για j από 1 μέχρι 5
Για i από 1 μέχρι 3
Αν j=1 τότε
B[i,j]←A[i,j]
αλλιώς_αν j=2 τότε
Διάβασε Β[i,j]
αλλιώς
B[i,j]←A[i,j-1]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //Β//
Τέλος Θέμα_Α5
6)
α) Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικειμένων ίδιου τύπου, τα οποία
αναφέρονται με ένα κοινό όνομα. Καθένα από τα αντικείμενα που
απαρτίζουν τον πίνακα λέγεται στοιχείο του πίνακα. Η αναφορά στα στοιχεία
του πίνακα γίνεται με το όνομα του πίνακα ακολουθούμενο από έναν ή
περισσότερους δείκτες.
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β) Με τον όρο στατική δομή δεδομένων εννοείται ότι το ακριβές μέγεθος
της απαιτούμενης μνήμης καθορίζεται κατά τη στιγμή του προγραμματισμού
τους και κατά συνέπεια κατά τη στιγμή της μετάφρασής τους και όχι κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Επίσης, τα στοιχεία των στατικών
δομών αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
ΘΕΜΑ 2ο
1)
α. Θα εμφανίσει τις τιμές: 1, 10, 2, 0, 3, 7, 0, 3 .
β.

Β
10

0

7

γ. Αλλαγή στο κύριο πρόγραμμα:
·
·
·
ΑΝ Α[Ι] MOD 2 = 1 ΤΟΤΕ
ΚΑΛΕΣΕ Διαδ_Σ1(Α[Ι],Υ)
Β[Χ]←Υ DIV 2
ΑΛΛΙΩΣ
ΚΑΛΕΣΕ Διαδ_Σ1(Α[Ι],Υ)
Β[Χ]←Υ MOD 2
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
·
·
·
Διαδικασία:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ_Σ1(Χ,Υ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ,Υ,Χ1
ΑΡΧΗ
[346]

Χ1←Χ
ΚΑΛΕΣΕ Δ2(Χ1)
Υ←Χ1
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2)
Αρ. Γρ.
01
02
03
04
05
06
08
10
06
09
10
06
07
10
11

Χ
35

ΠΛ

ΑΡ

ΔΕ

Β

Μ

Έξοδος

0
1
12
ΨΕΥΔΗΣ
6
7
1
9
8
2
7
ΑΛΗΘΗΣ
3
7

ΘΕΜΑ 3ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, EL[5], ES[5],αριθμός, θέση_max_EL, θέση_max_ES
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: χώρα, συνέχεια
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: max_ποσ_EL, max_ποσ_ES
ΑΡΧΗ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΕL[i]←0
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ES[i]←0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!Λόγω της σημείωσης που υπάρχει στο ερώτημα Δ4 καταλαβαίνουμε ότι
σίγουρα !θα υπάρχει τουλάχιστον μία απάντηση, άρα μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τη !δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ χώρα,αριθμός
ΑΝ χώρα = 'EL' ΤΟΤΕ
EL[αριθμός]←EL[αριθμός] + 1
ΑΛΛΙΩΣ
ES[αριθμός]←ES[αριθμός] + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ 'για Διακοπή της εισαγωγής πατήστε Δ ή δ'
ΔΙΑΒΑΣΕ συνέχεια
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ συνέχεια='Δ' Ή συνέχεια='δ'
ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ(EL,max_ποσ_EL,θέση_max_EL)
ΓΡΑΨΕ θέση_max_EL,max_ποσ_EL
ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ(ES,max_ποσ_ES,θέση_max_ES)
ΓΡΑΨΕ θέση_max_ES,max_ποσ_ES
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΓ_ΠΟΣ(Α,max_ποσ,θέση_max)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[5], θέση_max, max, i
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: max_ποσ
ΑΡΧΗ
max←Α[1]
θέση_max←1
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5
ΑΝ Α[i] > max ΤΟΤΕ
max←Α[i]
θέση_max← i
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
max_ποσ←max / (A[1]+A[2]+A[3]+A[4]+A[5])  100
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 4ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ_ημ_παραγ[12], ΜΟ_έτους
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: έτος, i, Αρ_ημ[12], j, Αρ_αυγών[12,31], S_έτους,
πλ_ημ_έτους, S_μην, κ
ΑΡΧΗ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ έτος
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ έτος >=2000 ΚΑΙ έτος<=2099
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
Αρ_ημ[i]←Υπολ_ημ(έτος,i)
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Αρ_ημ[i]
ΔΙΑΒΑΣΕ Αρ_αυγών[i,j]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
S_ετ←0
πλ_ημ_έτους←0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
S_μην←0
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Αρ_ημ[i]
S_μην←S_μην+Αρ_αυγών[i,j]
S_ετ←S_ετ+Αρ_αυγών[i,j]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΟ_ημ_παραγ[i]←S_μην / Αρ_ημ[i]
πλ_ημ_έτους←πλ_ημ_έτους+Αρ_ημ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΟ_έτους←S_ετ / πλ_ημ_έτους
κ←0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
ΑΝ Α_Τ(ΜΟ_ημ_παραγ[i] – ΜΟ_έτους) <= 10 / 100 * ΜΟ_έτους
ΤΟΤΕ
κ←κ+1
ΑΝ κ=3 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ i
[349]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ κ<3 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ 'Δεν υπάρχει ο μήνας που ζητάτε'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολ_ημ (έτος,μήνας): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: έτος, μήνας
ΑΡΧΗ
ΑΝ μήνας<=7 ΤΟΤΕ
ΑΝ μήνας=2 ΤΟΤΕ
ΑΝ (έτος MOD 4 = 0 ΚΑΙ έτος MOD 100 <> 0) Ή (έτος MOD 400
= 0) ΤΟΤΕ
Υπολ_ημ←29
ΑΛΛΙΩΣ
Υπολ_ημ←28
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ μήνας MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
Υπολ_ημ←30
ΑΛΛΙΩΣ
Υπολ_ημ←31
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ μήνας MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
Υπολ_ημ←31
ΑΛΛΙΩΣ
Υπολ_ημ←30
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1. Η χρήση διαγραμμάτων ροής για την παρουσίαση αλγορίθμων δεν
αποτελεί την καλύτερη λύση.
Σ
Λ
2. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με εντολή εκχώρησης.
Σ
Λ
3. Σε μία δομή δεδομένων η διαγραφή αποτελεί την αντίστροφη πράξη της
συγχώνευσης.
Σ
Λ
4. Το συντακτικό μιας γλώσσας είναι το ένα από τα τέσσερα στοιχεία που
την προσδιορίζουν
Σ
Λ
5. Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων
και τη χρήση των παρενθέσεων.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
(Μονάδες 10)
Α3. Δίνεται η εντολή εκχώρησης:
Ε  ((A mod 5 > 2) KAI (C<> ΄ΑΛΗΘΗΣ΄)) Ή ((D=ΨΕΥΔΗΣ) ΚΑΙ (Β > Α/3))
Θεωρώντας ότι οι αριθμητικές μεταβλητές που περιέχονται σε αυτήν
παίρνουν θετικές τιμές, να γράψετε στο τετράδιό σας το όνομα κάθε
μεταβλητής της εντολής και, δίπλα, τον τύπο που πρέπει να έχει, ώστε η
εντολή να είναι συντακτικά σωστή.
(Μονάδες 5)
Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας με συμπληρωμένα τα κενά τον
παρακάτω πίνακα αληθείας:
Λογικές Ματαβλητές
Λογικές εκφράσεις
Α
Β
((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))
Αληθής
Αληθής
Ψευδής
Ψευδής
Ψευδής
Αληθής
(Μονάδες 6)
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Α5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Για Κ από Α μέχρι Β με_βήμα Γ
Εμφάνισε Κ
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις
τις τιμές των Α, Β, Γ, έτσι ώστε το αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου να εμφανίζει:
1. Όλους τους περιττόυς ακεραίους από το 100 μέχρι το 1000.
2. Όλους τους ακεραίους από το -20 μέχρι και το 10 σε φθίνουσα σειρά.
3. Όλα τα πολλαπλάσια του 3 από το 1 μέχρι το 80.
(Μονάδες 9)
ΘΕΜΑ 2ο
Β1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:
Αλγόριθμος θέμα_Β1
ΠΛ0
Σ0
Για Ι από 100 μέχρι 10 με_βήμα -3
Αν Ι mod 2 <> 0 τότε
ΣΣ+I
Αλλιώς
ΠΛΠΛ+1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Σ, ΠΛ
Τέλος θέμα_Β1
Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.
(Μονάδες 12)
Β2. Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α[40] και το παρακάτω ημιτελές τμήμα
αλγορίθμου, το οποίο αντιγράφει όλα τα στοιχεία του Α σε ένα δισδιάστατο
πίνακα Β[8,5] κατά γράμμη. Δηλαδή, τα 5 πρώτα στοιχεία του
μονοδιάστατου πίνακα τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή του πίνακα Β, τα
επόμενα 5 στη δεύτερη γραμμή κ.ο.κ.
Ι1
Κ1
Για Μ από 1 μέχρι …(1)…
Β[Ι,Κ] Α[…(2)…]
…(3)… …(4)…+1
Αν …(5)…>…(6)… τότε
ΙΙ+…(7)…
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Κ…(8)…
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας του αριθμούς (1) έως (8), που αντιστοιχούν
στα κενά του αλγορίθμου, και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να
συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα του αλγορίθμου να επιτελεί τη λειτουργία που
περιγράφεται.
(Μονάδες 8)
ΘΕΜΑ 3ο
Ένα ξενοδοχείο χρεώνει την ενοικίαση των δωματίων του ανάλογα με τον
αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΧΑΜΗΛΗ
ΥΨΗΛΗ
1-3

40€ ανά ημέρα

70€ ανά ημέρα

4-7

30€ ανά ημέρα

55€ ανά ημέρα

>7

25€ ανά ημέρα

50€ ανά ημέρα

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
(Μονάδες 2)
Γ2. Για καθεμιά από τις 500 κρατήσεις του ξενοδοχείου κατά το
προηγούμενο έτος:
α. Να διαβάζει τον αριθμό των ημερών ενοικίασης καθώς και την
τουριστική περίοδο που έγινε η κράτηση, εξασφαλίζοντας ότι η
επιτρεπτή τιμή για την τουριστική περίοδο είναι ΧΑΜΗΛΗ ή ΥΨΗΛΗ.
(Μονάδες 3)
β. Να καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο τον αριθμό των ημερών ενοικίασης
και την τουριστική περίοδο, το οποίο να υπολογίζει, με βάση τον
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προηγούμενο πίνακα, τη χρέωση της κράτησης. Ο υπολογισμός της
χρέωσης δεν γίνεται κλιμακωτά.
(Μονάδες 2)
γ. Να εμφανίζει τη χρέωση της κράτησης.
(Μονάδα 1)
Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση των κρατήσεων του
ξενοδοχείου για καθεμιά τουριστική περίοδο του προηγούμενου έτους.
(Μονάδες 4)
Γ4. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα του ερωτήματος Γ2.β.
(Μονάδες 8)
ΘΕΜΑ 4ο
Μια εταιρεία έχει δύο υποκαταστήματα, ένα στην Αθήνα και ένα στη
Θεσσαλονίκη. Σε κάθε υποκατάστημα εργάζονται 10 πωλήτες.
Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:
Δ1. Για καθέναν από τους 20 πωλητές της εταιρείας, να διαβάζει το όνομά
του και τον κωδικό του και να τα καταχωρίζει σε κατάλληλο δισδιάστατο
πίνακα, έτσι ώστε στις πρώτες 10 γραμμές του πίνακα να υπάρχουν τα
στοιχεία των πωλητών του υποκαταστήματος της Αθήνας και στις επόμενες
10 τα στοιχεία των πωλητών της Θεσσαλονίκης. Να θεωρήσετε ότι όλα τα
ονόματα και όλοι οι κωδικοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.
(Μονάδες 2)
Δ2. Για κάθε παραγγελία της εταιρείας στη διάρκεια του προηγούμενου
έτους, να διαβάζει τον κωδικό του πωλητή. Αν ο κωδικός ανήκει σε πωλητή
της εταιρείας, να διαβάζει το ποσό της αντίστοιχης παραγγελίας που πήρε ο
πωλητής (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) ή, διαφορετικά, να εμφανίζει
το μήνυμα «Άγνωστος κωδικός». Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται
όταν δοθεί, ως κωδικός πωλητή, η τιμή ΤΕΛΟΣ.
(Μονάδες 8)
Δ3. Να υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κάθε πωλητή στη διάρκεια του
προηγούμενου έτους και να τις εμφανίζει μαζί με το όνομά του. Να
θεωρήσετε ότι κάθε πωλητής πήρε παραπάνω από μία παραγγελία στη
διάρκεια του προηγούμενου έτους.
(Μονάδες 4)
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Δ4. Για κάθε υποκατάστημα να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των
τριών πωλητών με τις μεγαλύτερες συνολικές πωλήσεις στη διάρκεια του
προηγούμενου έτους. Να θεωρήσετε ότι οι συνολικές πωλήσεις όλων των
πωλητών είναι διαφορετικές μεταξύ τους.
(Μονάδες 6)
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1. 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Λάθος, 4.Λάθος, 5.Σωστό.
Α2. Σχολικό βιβλίο §9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
Α3. Α ΑΚΕΡΑΙΑ
Β ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
C ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
D ΛΟΓΙΚΗ
E ΛΟΓΙΚΗ
Α4.
Λογικές Μεταβλητές
Α
Β
Αληθής
Αληθής
Αληθής
Ψευδής
Ψευδής
Αληθής

Λογικές εκφράσεις
((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β
(ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))
Αληθής
Ψευδής
Ψευδής
Ψευδής
Αληθής
Ψευδής

Α5. 1. Α = 101, Β = 999 (ή 1000), Γ = 2
2. Α = 10, Β = -20, Γ = -1
3. Α = 3, Β = 80, Γ = 3
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ΘΕΜΑ 2ο
Β1.

Β2. (1) 40, (2) Μ, (3) Κ, (4) Κ, (5) Κ, (6) 5, (7) 1, (8) 1
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ΘΕΜΑ 3ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα_Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, ημ, χρεωση, SUMX, SUMY
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: περ
ΑΡΧΗ
SUMX0
SUMY0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500
ΔΙΑΒΑΣΕ ημ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ περ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ περ = ‘ΧΑΜΗΛΗ’ Ή περ = ‘ΥΨΗΛΗ’
χρεωσηυπολογισμος(ημ,περ)
ΓΡΑΨΕ χρεωση
ΑΝ περ=’ΧΑΜΗΛΗ’ ΤΟΤΕ
SUMXSUMX+χρεωση
ΑΛΛΙΩΣ
SUMYSUMY+χρεωση
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ SUMX, SUMY
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ υπολογισμος(ημ,περ): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ημ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: περ
ΑΡΧΗ
ΑΝ περ=’ΧΑΜΗΛΗ’ ΤΟΤΕ
ΑΝ ημ<=3 ΤΟΤΕ
υπολογισμος40*ημ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ημ<=7 ΤΟΤΕ
υπολογισμος30*ημ
ΑΛΛΙΩΣ
υπολογισμος25*ημ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
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ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ ημ<=3 ΤΟΤΕ
υπολογισμος70*ημ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ημ<=7 ΤΟΤΕ
υπολογισμος55*ημ
ΑΛΛΙΩΣ
υπολογισμος50*ημ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ 4ο
Αλγόριθμος Θέμα_Δ
Για i απο 1 μέχρι 20
Διάβασε ΟΝΚΩΔ[i,1], ΟΝΚΩΔ[i,2]
Τέλος_επανάληψης
Για i απο 1 μέχρι 20
S[i]0
Τέλος_επανάληψης
Διάβασε κωδ
ΟΣΟ κωδ<>΄΄ΤΕΛΟΣ΄΄ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
βρέθηκεΨευδής
θέση0
i1
Όσο (βρέθηκε = Ψευδής) και (i<=20) επανάλαβε
Αν ΟΝΚΩΔ[i,2]= κωδ τότε
βρέθηκεΑληθής
θέσηi
αλλιώς
i i + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν βρέθηκε = Αληθής τότε
Διάβασε ποσο
S[θέση]S[θέση] + ποσο
αλλιώς
Εμφάνισε ΄΄Άγνωστος κωδικός΄΄
Τέλος_αν
Διάβασε κωδ
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Τέλος_επανάληψης
Για i απο 1 μέχρι 20
Εμφάνισε S[i], ΟΝΚΩΔ[i,1]
Τέλος_επανάληψης
Για i απο 2 μέχρι 10
Για j απο 10 μέχρι i με_βήμα -1
Αν S[j]>S[j-1] τότε
tempS[j]
S[j]  S[j-1]
S[j-1]temp
temp2ΟΝΚΩΔ[j,1]
ΟΝΚΩΔ[j,1]ΟΝΚΩΔ[j-1,1]
ΟΝΚΩΔ[j-1,1]temp2
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i απο 12 μέχρι 20
Για j απο 20 μέχρι i με_βήμα -1
Αν S[j]>S[j-1] τότε
tempS[j]
S[j]S[j-1]
S[j-1]temp
temp2ΟΝΚΩΔ[j,1]
ΟΝΚΩΔ[j,1]ΟΝΚΩΔ[j-1,1]
ΟΝΚΩΔ[j-1,1]temp2
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Για i απο 1 μέχρι 3
Εμφάνισε ΟΝΚΩΔ[i,1], ΄΄υποκατάστημα Αθήνας΄΄
Τέλος_επανάληψης
Για i απο 11 μέχρι 13
Εμφάνισε ΟΝΚΩΔ[i,1], ΄΄υποκατάστημα Θεσσαλονίκης΄΄
Τέλος_επανάληψης
Τέλος Θέμα_Δ
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη .
1. Τα λογικά λάθη εμφανίζονται στο στάδιο της μεταγλώττισης.
Σ
Λ
2. Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την
ιεραρχία των πράξεων και τη χρήση των παρενθέσεων.
Σ
Λ
3. Η δυαδική αναζήτηση δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μη
ταξινομημένο πίνακα.
Σ
Λ
4. Αν τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα πρόγραμμα πρέπει να
διατηρούνται στη μνήμη μέχρι το τέλος της εκτέλεσης, τότε η
χρήση πινάκων βοηθάει ή συχνά είναι απαραίτητη για την επίλυση
του προβλήματος.
Σ
Λ
5. Η λειτουργία των διαδικασιών είναι πιο περιορισμένη από τη
λειτουργία των συναρτήσεων.
Σ
Λ
(Μονάδες 10)
Α2. Να μετατραπούν σε εκφράσεις ΓΛΩΣΣΑΣ οι παρακάτω
αριθμητικές παραστάσεις:
1.
2.

(x+3y)(x-5y)
10
20

5

- 7𝜔3

3.

30,5x + γδ + ωx

4.

𝑦 5 – 𝑧(𝜇 − 𝛾)2

5.

√𝜔 − 𝑥 2

(όπου x, y, ω, γ, δ, μ, z μεταβλητές)
(Μονάδες 10)
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Α3.α.

Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η
χρήση σειριακής αναζήτησης σε ταξινομημένο πίνακα.
(μονάδες 4)

β.

Να περιγράψετε τη σύνταξη των τριών εντολών
επανάληψης που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. (μονάδες 6)
(Μονάδες 10)

Α4. Ο παρακάτω αλγόριθμος αντιγράφει τα στοιχεία ενός
μονοδιάστατου πίνακα Α[Y], όπου Υ=Μ*N, σε δισδιάστατο πίνακα
Β[Μ,Ν] ξεκινώντας από την πρώτη στήλη και συνεχίζοντας με κάθε
επόμενη στήλη γεμίζοντας καθεμιά από πάνω προς τα κάτω:
Αλγόριθμος Αντιγραφή
Δεδομένα //Α,Μ,Ν//
χ…(1)…
Για κ από 1 μέχρι …(2)...
Για λ από 1 μέχρι …(3)…
χ…(4)…
Β[λ,κ]Α[…(5)…]
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
Αποτελέσματα //B//
Τέλος Αντιγραφή
Ο αλγόριθμος περιέχει αριθμημένα κενά (1 έως 5). Να γράψετε στο
τετράδιό σας τους αριθμούς των κενών και δίπλα από κάθε αριθμό
την έκφραση που πρέπει να συμπληρωθεί ώστε ο αλγόριθμος να
επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται.
(Μονάδες 10)
ΘΕΜΑ 2ο
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου
Αν Α>5 τότε
Αν Β<8 τότε
Γράψε ‘επιτυχία’
Αλλιώς_αν Α>8 τότε
Γράψε ‘επιτυχία’
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Αλλιώς
Γράψε ‘αποτυχία’
Τέλος_αν
Αλλιώς
Γράψε ‘αποτυχία’
Τέλος_αν
α. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής (μονάδες 5)
β. Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας
μόνο μία εντολή σύνθετης επιλογής. (μονάδες 5)
Β2. Δίνεται το παρακάτω υποπρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ με όνομα Π_Μ
το οποίο ελέγχοντας τα στοιχεία 200 ατόμων υπολογίζει το πλήθος
των ανήλικων ατόμων που έχουν κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
(1)
…………………
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
(2)
…………………
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
(3)
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:…………………
(4)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: …………………
ΑΡΧΗ
Π0
Για i από 1 μέχρι Ν
Αν ΗΛ[i] < 18 ΚΑΙ Ο[i]= Χ τότε
Π  Π+1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Π_Μ  Π
(5) …………………
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 5 των
γραμμών και δίπλα από κάθε αριθμό ό,τι χρειάζεται να
συμπληρωθεί ώστε να είναι σωστή και πλήρης η σύνταξη του
υποπρογράμματος.
(Μονάδες 10)
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ΘΕΜΑ 3ο
Μια συνεταιριστική γεωργική μονάδα επεξεργάζεται στο
αποστακτήριό της ένα ελληνικό αρωματικό φυτό και παράγει
αιθέριο έλαιο. Στο αποστακτήριο εισάγονται δέματα και κάθε δέμα
ζυγίζεται. Το βάρος κάθε δέματος εισάγεται σε ένα πληροφοριακό
σύστημα. Μετά την απόσταξη κάθε δέματος το αιθέριο έλαιο που
παράγεται ζυγίζεται και το βάρος του εισάγεται επίσης στο
πληροφοριακό σύστημα. Μετά το τέλος της παραγωγής το αιθέριο
έλαιο συσκευάζεται σε φιαλίδια που περιέχουν 2 γραμμάρια
προϊόντος το καθένα.
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Γ1.
α. να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων, (μονάδες 2)
β. να διαβάζει το βάρος κάθε δέματος σε κιλά και το βάρος του
παραγόμενου αιθέριου ελαίου σε γραμμάρια (πραγματικοί αριθμοί).
Η εισαγωγή δεδομένων να τερματίζεται όταν στο ερώτημα:

Θα συνεχιστεί η εισαγωγή; ΝΑΙ/ΟΧΙ
η απάντηση είναι ΟΧΙ ή όταν ως βάρος του παραχθέντος αιθέριου
ελαίου δοθεί η τιμή 0. (μονάδες 4)
(Μονάδες 6)
Γ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει με κατάλληλα μηνύματα το πλήθος των
δεμάτων που εισήχθησαν και το συνολικό βάρος του αιθέριου ελαίου που
παρήχθη.
(Μονάδες 4)
Γ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει τη σειρά εισαγωγής που είχε το
δέμα εκείνο από το οποίο παρήχθη η μεγαλύτερη ποσότητα
αιθέριου ελαίου (να θεωρήσετε ότι το δέμα αυτό είναι μοναδικό).
(Μονάδες 4)
Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό φιαλιδίων
που γέμισαν.
(Μονάδες 2)
Γ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέγιστο αριθμό διαδοχικών
δεμάτων από τα οποία παρήχθη η ίδια ποσότητα αιθέριου ελαίου.
(Να θεωρήσετε ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον τέτοια διαδοχικά δέματα).
(Μονάδες 4)
(Να θεωρήσετε ότι δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τις τιμές
εισόδου).
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ΘΕΜΑ 4ο
Ένα κλιμάκιο της οργάνωσης «Γιατροί της Ελλάδας» επισκέπτεται
τους καλοκαιρινούς μήνες 15 απομονωμένα νησιά προσφέροντας
ιατρικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα επισκέψεων ξεκινά από το
πρώτο νησί (νησί 1) και ολοκληρώνεται όταν το κλιμάκιο επισκεφτεί,
τουλάχιστον μία φορά, και τα 15 νησιά ενώ, αν χρειαστεί, μπορεί να
επισκεφτεί κάποια νησιά περισσότερες από μία φορές.
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
(Μονάδες 2)
Δ2.
α. Να διαβάζει τα ονόματα των νησιών και να τα καταχωρίζει σε
πίνακα ΟΝ[15]. (μονάδα 1)
β. Να διαβάζει για κάθε ζευγάρι νησιών τη μεταξύ τους απόσταση
και να καταχωρίζει τις τιμές σε πίνακα ΑΠ[15,15]. Οι τιμές να
καταχωρίζονται μόνο στις θέσεις του πίνακα που βρίσκονται επάνω
από την κύρια διαγώνιό του. Για παράδειγμα, η απόσταση του
νησιού 1 από το νησί 8 να καταχωρίζεται μόνο στο ΑΠ[1,8] (και όχι
στο ΑΠ[8,1]), η απόσταση του νησιού 6 από το νησί 2 μόνο στο
ΑΠ[2,6] (και όχι στο ΑΠ[6,2]) κ.ο.κ. (μονάδες 4)
(Μονάδες 5)
Δ3. Υλοποιώντας κατάλληλη επαναληπτική
καθεμιά από τις μετακινήσεις του κλιμακίου :

διαδικασία, για

α. να διαβάζει τον αριθμό του νησιού (1 έως 15) προς το οποίο θα γίνει η
μετακίνηση, (μονάδα 1)
β. να υπολογίζει το πλήθος των επισκέψεων που έγιναν στο νησί αυτό και
να το αποθηκεύει στην αντίστοιχη θέση μονοδιάστατου πίνακα ΕΠ[15]
(μονάδες 3) και
γ. να τερματίζει την επαναληπτική διαδικασία μόλις ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα επισκέψεων. (μονάδες 2)
(Μονάδες 6)
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Δ4. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επισκέψεων να
εμφανίζει:
α. τα ονόματα των νησιών και το πλήθος των επισκέψεων που
δέχθηκε το καθένα, (μονάδες 3)
β. τη συνολική απόσταση που διάνυσε το κλιμάκιο. (μονάδες 4)
(Μονάδες 7)
(Να θεωρήσετε ότι:
- δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τις τιμές εισόδου
- οι αποστάσεις που δίνονται είναι όλες ακέραιες)
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α1. 1. Λάθος, 2. Σωστό, 3. Σωστό, 4. Σωστό, 5. Λάθος.
Α2.
1. (x+3*y)*(x-5*y)
2. 10/20-5/(7*ω^3)
3. 30.5*x+γ*δ+ω*x
4. y^5-z*(μ-γ)^2
5. Τ_Ρ(ω-x^2)
Α3. α. Σχολικό βιβλίο §3.6
β. Σχολικό βιβλίο §8.2
Α4.
(1) 0
(2) Ν
(3) Μ
(4) x+1
(5) x
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ΘΕΜΑ 2ο
Β1. α.

β.
Αν Α>5 και (Β<8 ή Α>8) τότε
Γράψε ‘επιτυχία’
Αλλιώς
Γράψε ‘αποτυχία’
Τέλος_αν
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Β2.
(1) ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Π_Μ(ΗΛ,Ο,Χ): ΑΚΕΡΑΙΑ
(2) Ν = 200
(3) i,ΗΛ[200],Π
(4) Χ,Ο[200]
(5) ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Σ, δεμ, αιθ, προηγ, max
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, θέση, φιαλ, π, μεγ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: απ
ΑΡΧΗ
Σ0
i0
π1
προηγ-1
μεγ0
max-1
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ δεμ, αιθ
ii + 1
ΣΣ + αιθ
ΑΝ αιθ > max ΤΟΤΕ
maxαιθ
θεσηi
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ αιθ=προηγ ΤΟΤΕ
ππ+1
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ π>μεγ ΤΟΤΕ
μεγπ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
π1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
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προηγαιθ
ΑΝ αιθ<>0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ‘Θα συνεχιστεί η εισαγωγή; ΝΑΙ/ΟΧΙ’
ΔΙΑΒΑΣΕ απ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ απ=’ΟΧΙ’ Ή αιθ=0
ΓΡΑΨΕ ‘Το πληθος των δεμάτων που εισήχθησαν είναι’, i
ΓΡΑΨΕ ‘Το συνολικό βάρος του αιθέριου ελαίου είναι’, Σ
φιαλΑ_Μ(Σ/2)
ΓΡΑΨΕ θέση, φιαλ
ΑΝ π>μεγ ΤΟΤΕ
μεγπ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ μεγ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i,j, προηγ,νησί,ΑΠ[15,15],S,ΕΠ[15],πλ_1ης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[15]
ΑΡΧΗ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΑΝ i<j ΤΟΤΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ[i,j]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΕΠ[i]0
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΕΠ[1]1
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προηγ1
S0
πλ_1ης1
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ νησί
ΑΝ ΕΠ[νησί]=0 ΤΟΤΕ
πλ_1ηςπλ_1ης+1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΕΠ[νησί]ΕΠ[νησί]+1
ΑΝ προηγ < νησί ΤΟΤΕ
SS+ΑΠ[προηγ,νησί]
ΑΛΛΙΩΣ
SS+ΑΠ[νησί,προηγ]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
προηγνησί
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πλ_1ης = 15
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i],ΕΠ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ S
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επιμέλεια: Οικονομόπουλος Σπύρος
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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμία από τις παρακάτω
προτάσεις:
1. Μία ευθεία καμπύλη ζήτησης, που τέμνει τους άξονες P και Q,
έχει σταθερή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή σε όλο το
μήκος της.
2. Η μετανάστευση του 5 % των ανέργων σε μια ΚΠΔ, θα
προκαλέσει μετατόπιση της καμπύλης προς τα αριστερά.
3. Η αύξηση της ζήτησης με ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς
στην αγορά ενός αγαθού Ζ μπορεί να αφήσει αμετάβλητη την
ποσότητα ισορροπίας του.
4. Η μείωση της τιμής ενός αγαθού με την ταυτόχρονη αύξηση των
ημερομισθίων στην επιχείρηση που παράγει το αγαθό αυτό, θα έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση της τελικής προσφερόμενης ποσότητας.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

5. Όταν το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο, το οριακό προϊόν είναι
Σ
Λ
μηδέν και το οριακό κόστος άπειρο.
(Μονάδες 15)
Β. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Δίνονται οι αγορές δύο αγαθών, του Κ και Λ, που είναι μεταξύ τους
υποκατάστατα. Αν αυξηθεί το κόστος της πρώτης ύλης που
χρησιμοποιείται για το αγαθό Κ, τότε:
α. Θα αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Λ.
β. Θα μειωθεί η τιμή και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού
Κ.
γ. Θα μειωθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Λ.
δ. Θα αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Κ.
(Μονάδες 5)
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2. Η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού Χ είναι ίση με 2. Αυτό
σημαίνει ότι:
α. Μια αύξηση του εισοδήματος κατά 4 μονάδες θα επιφέρει αύξηση
στη ζήτηση κατά 2 μονάδες.
β. Μια αύξηση του εισοδήματος κατά 2 μονάδες θα επιφέρει αύξηση στη
ζήτηση κατά 4 μονάδες.
γ. Μια αύξηση του εισοδήματος κατά 4% θα επιφέρει αύξηση στη
ζητούμενη ποσότητα κατά 2%.
δ. Μια αύξηση του εισοδήματος κατά 2% θα επιφέρει αύξηση στη
ζητούμενη ποσότητα κατά 4%.
(Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ 2ο
Ποια αγαθά ονομάζονται οικονομικά και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό
τους;
Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οικονομικά αγαθά; Να αναλύσετε τις
κατηγορίες αυτές.
(Μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ 3ο
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΑΘΟ
Χ

ΑΓΑΘΟ
Ψ

Α

Κ.Ε. του αγαθού
Ψ

600
12

Β

500
14

Γ

300
16

Δ

0

Ο πίνακας αφορά μια υποθετική οικονομία που παράγει με δεδομένη
τεχνολογία, τα αγαθά Χ και Ψ. Το εργατικό δυναμικό της οικονομίας είναι
120 εργάτες, αποτελεί το μοναδικό παραγωγικό συντελεστή της και
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απασχολείται πλήρως και αποδοτικά. Κάθε εργάτης παράγει την ίδια
ποσότητα από το αγαθό Ψ και διαφορετική ποσότητα από το αγαθό Χ.
α. Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις μέγιστες ποσότητες του αγαθού Χ.
(Μονάδες 9)
β. Πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να παραχθούν, ώστε η παραγωγή
του αγαθού Χ να μειωθεί από 80 σε 40 μονάδες;
(Μονάδες 8)
γ. Πόσοι εργάτες απασχολούνται για να παραχθούν οι πρώτες 20 μονάδες
του αγαθού Χ;
(Μονάδες 8)
ΟΜΑΔΑ 4ο
Δίνονται τα στοιχεία ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού Χ.
στην τιμή των 60€ ζητούνται 15 μονάδες από το αγαθό Χ και η Ε D = 1 κατά
μήκος της καμπύλης ζήτησης. Στην τιμή των 10€ δημιουργείται έλλειμμα 55
μονάδων στην αγορά και η Es = 2 στην τιμή αυτή. Αν γνωρίζετε ότι η
7
καμπύλη προσφοράς είναι γραμμική.
α. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς που περιγράφουν
την αγορά του αγαθού Χ.
(Μονάδες 5)
β. Να προσδιοριστεί αλγεβρικά η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του
αγαθού Χ.
(Μονάδες 5)
γ. Αν αυξηθεί η προσφορά κατά 20 μονάδες, να υπολογιστεί η νέα τιμή και
ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ.
(Μονάδες 5)
δ. Να υπολογιστεί η μεταβολή στα συνολικά έσοδα των παραγωγών,
εξαιτίας της αύξησης της προσφοράς. Αιτιολογήστε το αποτέλεσμα.
(Μονάδες 5)
ε. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση της αγοράς του αγαθού Χ, με βάση
τα παραπάνω ερωτήματα.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.
1) ΛΑΘΟΣ
2) ΣΩΣΤΗ
3) ΣΩΣΤΗ
4) ΣΩΣΤΗ
5) ΣΩΣΤΗ
Β.

1. α
2. δ

ΟΜΑΔΑ 2ο
Κεφάλαιο 1, σελ. 11 – 12 σχολικού βιβλίου, παράγραφος 4. «Προϊόντα ή
οικονομικά αγαθά.»
ΟΜΑΔΑ 3ο
α. Κ.Ε. του Ψ =

Μοναδες του Χ που θυσιαζονται
Μοναδες του Ψ που παραγονται

Ο συνδυασμός Α είναι ακραίος, άρα, Χ = 0 .
1 x −0
 x = 50 .
Β  Α: =
2 100
1 x − 50
 x = 100
Γ  Β: =
4
200
1 x − 100
 x = 150
Δ  Γ: =
6
300
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ
ΑΓΑΘΟ Χ
ΑΓΑΘΟ Ψ
Α

0

600

Β

50

500

Γ

100

300

Δ

150

0
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β. Η παραγωγή X = 40 και X = 80 αποτελούν ενδιάμεσες παραγωγές
στους συνδυασμούς Α  Β και Β  Γ αντίστοιχα.
Μοναδες του Ψ που θυσιαζονται
Θα χρησιμοποιήσουμε: Κ.Ε. του X =
Μοναδες του Χ που παραγονται
600 − ψ1
100
 ψ1 = 520 .
= 2 , άρα, 2 =
Άρα: Κ.Ε του Χ =
40
50
( Α →Β)
Δηλαδή για δεδομένο X = 40 το μέγιστο Ψ = 520 .
Κ.Ε του Χ =
( Β→ Γ )

500 − ψ 2
200
 ψ 2 = 380 .
= 4 , άρα, 4 =
30
50

Δηλαδή, για δεδομένο X = 80 το μέγιστο Ψ = 380 .
Άρα: Για να μειωθεί η παραγωγή του Χ από 80 σε 40 μονάδες πρέπει να
παραχθούν 520 − 380 = 140 μοναδες του αγαθου Ψ
γ. Η παραγωγή X = 20 αποτελεί ενδιάμεση παραγωγή, στο συνδυασμό
Α  Β.
600 − ψ
 ψ = 560 .
Κ.Ε του Χ = 2 , άρα, 2 =
20
( Α →Β)
Δηλαδή, για δεδομένο X = 20 το μέγιστο Ψ = 560 .
Αφού κάθε εργάτης παράγει την ίδια ποσότητα από το αγαθό Ψ, μπορούμε
να υπολογίσουμε την παραγωγή ανά εργάτη (παραγωγικότητα εργασίας).
Γνωρίζουμε ότι το εργατικό δυναμικό της οικονομίας είναι 120 εργάτες,
άρα, στον ακραίο συνδυασμό Α χρησιμοποιούνται και οι 120 εργάτες για
να παράγουν Ψ = 600 και X = 0 .
Έτσι, έχουμε:
Q
600
ΑΡΨ = Ψ =
= 5 μονάδες (η παραγωγή του Ψ ανά εργάτη)
L Ψ 120
Άρα, στον άριστο συνδυασμό ( Χ = 20,Ψ = 560 ) , για να παραχθεί Ψ = 560
απασχολούνται: 560 = 5  LΨ  LΨ = 112 εργάτες.
Επομένως, οι υπόλοιποι 120 − 112 = 8 εργατες παράγουν 20 μονάδες του
αγαθού Χ.
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ΟΜΑΔΑ 4ο
α. ΖΗΤΗΣΗ: Δίνεται ότι η Ε D = 1 κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης, άρα,
είναι ισοσκελής υπερβολή, δηλαδή Ρ  Q = A
Άρα: Ρ = 60, QD = 15 δηλαδή, Ρ  Q = 60 15 = 900 , άρα: Q D =

900
P

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
900
= 90
10
`Ελλειμμα = 55  QD − QS = 55  90 − QS = 55  QS = 35

Για P = 10 : Q D =

Άρα: Ρ1 = 10, Q1 = 35, ES = 2

7
ΔQ P1
2 QS − 35 10
ES =

 =
  QS = 25 + P
ΔP Q1
7
P − 10 35

β. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

QD = QS 

P1 = 20 = PE
900
= 25 + P  P 2 + 25P − 900 = 0
P
P2 = −45 ( αδυνατη )

900

= 45 
20
 QE = 45 μοναδες
QS = 25 + 20 = 45

QD =

γ. QS = QS + 20  QS = ( 25 + P ) + 20  QS = 45 + P
'

'

'

ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:
'

P = 15 = PE
900
QD = QS 
= 45 + P  P 2 + 45P − 900 = 0 1
P
P2 = −60 ( αδυνατη)
'

900

= 60  '
15
 Q E = 60 μοναδες
'
QS = 45 + 15 = 60 
QD =
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δ. Αρχικά ΣΕ = PE  QE = 20  45 = 900 €
'

'

Τελικά ΣΕ ' = PE  Q E = 15  60 = 900 €
Άρα: ΣΕ' − ΣΕ = 900 − 900 = 0 €
Η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή. Επομένως, ανεξάρτητα από
τη μεταβολή της προσφοράς, και κατ’ επέκταση της τιμής, τα συνολικά έσοδα
( P  Q) των παραγωγών θα παραμείνουν σταθερά και ίσα με 900€.

ε.
P

D
S

S΄
E
E΄
D

10
5
0

5

10

15

20

25

30

35

40 45

50

55

60

Q

Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα

[376]

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.ΑΝα χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμία από τις παρακάτω
προτάσεις:
1. Για ένα κατώτερο αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδημα των
καταναλωτών, αυξάνεται και η συνολική δαπάνη τους για το Σ
Λ
αγαθό αυτό.
2. Όταν το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό, το
μέσο μεταβλητό κόστος μειώνεται και όταν το συνολικό προϊόν
Σ
Λ
αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό, το μέσο μεταβλητό κόστος
αυξάνεται.
3. Η επιβολή ανώτατης τιμής από το Κράτος για ένα αγαθό θα
Σ
Λ
προκαλέσει υπερβάλλουσα ζήτηση για το αγαθό αυτό.
4. Σε έναν εφικτό συνδυασμό μιας ΚΠΔ που παράγονται τα
αγαθά Χ και Ψ, για να αυξηθεί η παραγωγή του ενός αγαθού Σ
Λ
απαιτείται η θυσία του άλλου.
5. Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών εξαρτώνται από την
Σ
Λ
τιμή της ελαστικότητας προσφοράς.
(Μονάδες 15)
Β. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά και έχουν
ανελαστική ζήτηση. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Χ, τότε:
α. Αυξάνεται η ζήτηση του αγαθού Ψ.
β. Μειώνεται η συνολική δαπάνη για το αγαθό Ψ.
γ. Μειώνεται η συνολική δαπάνη για το αγαθό Χ.
δ. Μειώνεται η ζήτηση του αγαθού Χ.
(Μονάδες 5)
2. Σε μια ευθεία ΚΠΔ, παράγονται με δεδομένη τεχνολογία τα αγαθά Χ
και Ψ και απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά 5 εργάτες. Αν αυξηθούν
οι εργάτες από 5 σε 6, τότε:
α. Το κόστος ευκαιρίας θα αυξηθεί και για τα δύο αγαθά.
β. Το κόστος ευκαιρίας θα μειωθεί και για τα δύο αγαθά.
γ. Το κόστος ευκαιρίας θα παραμείνει αμετάβλητο και για τα δύο αγαθά.
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δ. Το κόστος ευκαιρίας του ενός αγαθού θα αυξηθεί και του
άλλου αγαθού θα μειωθεί.
(Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ 2ο
α.

β.

γ.

δ.

Τι εννοούμε με τον όρο «παραγωγική διαδικασία»; Να εξηγήσετε ποια
είναι τα απαραίτητα στοιχεία της.
(Μονάδες 5)
Τι ονομάζουμε παραγωγικούς συντελεστές και σε ποιες κατηγορίες τους
διακρίνουμε; Να δώσετε τους ορισμούς και ένα τουλάχιστον
παράδειγμα για κάθε έναν από αυτούς.
(Μονάδες 12)
Τι είναι εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστής; Να δώσετε ένα
παράδειγμα.
(Μονάδες 3)
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των παραγωγικών συντελεστών
για κάθε χρονική περίοδο;
(Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ 3ο
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι γραμμικές.
Όταν η τιμή στην αγορά του αγαθού Χ είναι 40 χ.μ., οι καταναλωτές ζητούν
160 μονάδες από το αγαθό Χ και η ΕD = −0, 25 στο σημείο αυτό. Όταν η
τιμή του αγαθού είναι 90 χ.μ., οι παραγωγοί προσφέρουν 200 μονάδες από
το αγαθό Χ και ΕS = 0,9 στο σημείο αυτό.
α. Να βρεθούν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς που περιγράφουν
την αγορά του αγαθού Χ.
(Μονάδες 4)
β. Να προσδιορίσετε αλγεβρικά την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του
αγαθού Χ.
(Μονάδες 3)
γ. Να υπολογίσετε τα συνολικά έσοδα των παραγωγών στην τιμή
ισορροπίας.
(Μονάδες 3)
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δ.

Το Κράτος παρεμβαίνει στην αγορά του αγαθού Χ και επιβάλλει
κατώτατη τιμή PK , επιβαρύνοντας τον Κρατικό Προϋπολογισμό με
12.000 χ.μ. Να υπολογίσετε την κατώτατη τιμή PK .
(Μονάδες 8)

ε.

Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στην κατώτατη
τιμή PK .
(Μονάδες 3)
στ. Πόσες χρηματικές μονάδες ωφελήθηκαν οι παραγωγοί με την
παρέμβαση του Κράτους;
(Μονάδες 4)
ΟΜΑΔΑ 4ο
Δίνεται ο πίνακας μιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο, με μοναδικό
μεταβλητό συντελεστή την εργασία.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΜΕΣΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΟΡΙΑΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΟΡΙΑΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

8

8

;

;

30

2

;

10

12

20

;

3

;

;

;

;

;

4

36

9

6

40

26,6

5

40

8

4

;

;

6

42

;

2

120

34,2

α. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, αν γνωρίζετε ότι το μέσο προϊόν
στον 3ο εργάτη είναι μέγιστο.
(Μονάδες 12)
β. Από ποια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή «εργασία» αρχίζει να
ισχύει ο Ν.Φ.Α. και γιατί;
(Μονάδες 4)
γ. Αν η επιχείρηση παράγει 20 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το
μεταβλητό της κόστος κατά 200 χ.μ., ποια ποσότητα πρέπει να παράγει;
(Μονάδες 5)
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δ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και τον πίνακα
της αγοραίας προσφοράς, αν γνωρίζετε ότι το προϊόν αυτό παράγεται από
10 πανομοιότυπες επιχειρήσεις.
(Μονάδες 4)
Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.
α.
β.
γ.
δ.
ε.
Β.

ΛΑΘΟΣ
ΣΩΣΤΗ
ΣΩΣΤΗ
ΛΑΘΟΣ
ΛΑΘΟΣ
1. β 2. γ

ΟΜΑΔΑ 2ο
Κεφάλαιο 1, σελ. 16 – 17 σχολικού βιβλίου, παράγραφος (i). «Οι
Συντελεστές της Παραγωγής.»

ΟΜΑΔΑ 3ο
α. Ζήτηση: P1 = 40 , Q1 = 160 , ED = −0, 25
ΔQ P1
Q − 160 40
ED =
 −0, 25 = D
 Q D = 200 − P
ΔQ Q1
P − 40 160
Προσφορά: P1 = 90 , Q1 = 200 , ES = 0,9
Q − 200 90
ΔQ P1
ES =
 0,9 = S
 QS = 20 + 2P
ΔP Q1
P − 90 200
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β. Ισορροπία αγοράς: Q D = QS  200 − 2P = 20 + 2P  PE = 60 χ.μ.

QD = 200 − 60 = 140 
 QE = 140 μον.
QS = 20 + 2  60 = 140 
γ. Συνολικά Έσοδα = PE  Q E = 60 140 = 8.400 χ.μ.
δ. Η κατώτατη τιμή ( PK ) που επιβάλλεται από το Κράτος είναι μεγαλύτερη
από την τιμή ισορροπίας ( PE ) , με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλεόνασμα
στην αγορά, ίσο με QS − QD .

QD = 200 − PK 
 QS − QD = ( 20 + 2PK ) − ( 200 − PK ) = −180 + 3PK (1)
QS = 20 + 2PK 
Το πλεόνασμα αυτό το αγοράζει το Κράτος στην τιμή PK .
Για ΡΚ :

Άρα: Επιβάρυνση Κρατικού Προϋπολογισμού =
Πλεονασμα  PK  12.000 = Πλεονασμα  PK (2)
Από τις σχέσεις (1), (2) έχω:

12.000 = ( −180 + 3PK )  PK  3PK − 180PK − 12.000 = 0
2

Άρα: Η κατώτατη τιμή είναι PK = 100 χ.μ.
ε. Για PK = 100 : Q DK = 200 − 100 = 100
Άρα: ΣΔ Κ = PK  Q DK = 100 100 = 10.000 χ.μ.
στ.

Για PK = 100 : QSK = 20 + 2 100 = 220

Άρα:

ΣΕ K = PK  QSK = 100  220 = 22.000 χ.μ.

ΣΕΕ = PΕ  QΕ = 60 140 = 8.400 χ.μ.
Άρα, οι παραγωγοί ωφελήθηκαν κατά
ΣΕ K − ΣΕ Ε = 22.000 − 8.400 = 13.600 χ.μ.
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P1 = −40 ( αδυνατη)
P2 = 100

ΟΜΑΔΑ 4ο
Q
 Q = AP  L , άρα Q 2 = 10  2 = 20
L
AP3 max σημαίνει AP3 = MP3 = x και Q3 = 3x

α. ΑP =

Q3 − Q 2
3x − 20
x=
 x = 10 και Q3 = 30
L3 − L 2
1
Q − Q0 8 − 0
Q
42
MP1 = 1
=
= 8 , AP6 = 6 =
= 7
L1 − L 0
1
L6
6
Μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία, άρα, VC = W  L
Για Q = 8 : VC8 = AVC8  Q8 = 30  8 = 240
MP3 =

Άρα, VC8 = W  L1  240 = W  I  W = 240 .
Επομένως, μπορούμε να υπολογίσουμε το
παραγωγής.
VC8 − VC0 240 − 0
MC8 =
=
= 30
8−0
8
VC30 − VC 20 720 − 480
MC30 =
=
= 24
30 − 20
10
VC40 − VC36 1200 − 960
MC 40 =
=
= 60
40 − 36
4

VC σε όλα τα επίπεδα
VC20 480
=
= 24
20
20
VC30 720
AVC30 =
=
= 24
30
30
VC 40 1200
AVC 40 =
=
= 30
40
40
AVC20 =

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
L

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
Q

ΜΕΣΟ
ΠΡΟΪΟΝ
AP

ΟΡΙΑΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
MP

ΟΡΙΑΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
MC

ΜΕΣΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ
AVC

1

8

8

30

30

30

240

2

20

10

12

20

24

480

3

30

10

10

24

24

720

4

36

9

6

40

26,6

960

5

40

8

4

60

30

1200

6

42

7

2

120

34,2

1440

[382]

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ
VC

β. Ο Ν.Φ.Α αρχίζει να ισχύει με την προσθήκη του 3ου εργάτη, γιατί το MP
αρχίζει να μειώνεται και το TP (Q) αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό.
γ.

Για Q = 20 : VC20 = 480
Για Qαγνωστο : VCQ = 480 − 200 = 280 (αντιστοιχεί σε ενδιάμεση

παραγωγή).
Άρα: MC20 =

VC20 − VCQ
20 − Q

 20 =

480 − 280
 Q = 10 μον.
20 − Q

δ. Στη βραχυχρόνια περίοδο, το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης MC από
το σημείο τομής της με το ελάχιστο AVC και πάνω, αποτελεί την καμπύλη
προσφοράς της επιχείρησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
P

QS

24

30

40

36

60

40

120

42

QSαγοραια = QSατομικη  Αριθμος επιχειρησεων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
P

QS

24

30 10 = 300

40

36 10 = 360

60

40 10 = 400

120

42 10 = 420

Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
1. Η συνήθεια αποτελεί έμφυτη τάση των ανθρώπων, ενώ
Σ
Λ
η μίμηση είναι επίκτητη.
2. Η καμπύλη του μεταβλητού κόστους αρχικά αυξάνεται
Σ
Λ
με αύξοντα ρυθμό και στην συνέχεια με φθίνοντα ρυθμό.
3. Μεταξύ δύο ευθυγράμμων, παράλληλων μεταξύ τους,
καμπυλών ζήτησης, μεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης
Σ
Λ
ως προς την τιμή παρουσιάζει εκείνη η καμπύλη που
βρίσκεται πλησιέστερα ως προς την αρχή των αξόνων.
4. Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών ενός αγαθού Ψ,
εξαρτώνται από την τιμή της ελαστικότητας ζήτησης των Σ
Λ
καταναλωτών του αγαθού Ψ.
5. Η προσφορά ενός αγαθού θεωρείται ελαστική αν μια
μείωση της τιμής του κατά 8% επιφέρει αύξηση της Σ
Λ
ποσότητάς του κατά 10%.
(Μονάδες 15)
Β. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά. Οι αγορές των
δύο αγαθών βρίσκονται σε ισορροπία. Έστω ότι αυξάνεται το κόστος των
πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ, τότε:
α. Θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας και των δύο αγαθών.
β. Θα μειωθεί η τιμή ισορροπίας και των δύο αγαθών.
γ. Θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας του Χ και θα μειωθεί η τιμή ισορροπίας
του Ψ.
δ. Θα μειωθεί η τιμή ισορροπίας του Χ και θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας
του Ψ.
(Μονάδες 5)
2. Μια επιχείρηση, με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία,
μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της εργασίας, όταν απασχολεί 60 εργάτες.
Το οριακό προϊόν στο συγκεκριμένο επίπεδο εργασίας είναι 10. Το
συνολικό προϊόν της επιχείρησης, όταν απασχολεί 60 εργάτες είναι:
α. 400
β. 600
γ. 640
δ. 300
(Μονάδες 5)
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ΟΜΑΔΑ 2ο
Να αναπτύξετε τις ιδιότητες της εξέλιξης, του πολλαπλασιασμού και του
κορεσμού των οικονομικών αναγκών.
Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και τον
πολλαπλασιασμό των οικονομικών αναγκών.
(Μονάδες 25)
ΟΜΑΔΑ 3ο

ΘΕΜΑ 3ο

Μια οικονομία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους
παραγωγικούς συντελεστές της πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη
τεχνολογία παραγωγής. Τα δεδομένα της οικονομίας αυτής δίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΑΓΑΘΟ Χ

ΑΓΑΘΟ Ψ

Α

300

0

Β

200

Γ
Δ
α.

β.

γ.

δ.

1200
0

1400

Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα, και να υπολογιστεί το κόστος
ευκαιρίας και των δύο αγαθών, αν γνωρίζετε ότι το κόστος ευκαιρίας
του Χ σε Ψ από τον συνδυασμό Β προς τον συνδυασμό Α είναι 8 και το
κόστος ευκαιρίας του Ψ σε Χ από τον συνδυασμό Β προς το συνδυασμό
Γ είναι 0,25
(Μονάδες 6)
Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ είναι αυξανόμενο ή φθίνον; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 6)
Για να παραχθούν οι πρώτες 1000 μονάδες του αγαθού Ψ, πόσες
μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν;
(Μονάδες 6)
Για να παραχθούν οι τελευταίες 50 μονάδες του αγαθού Χ, πόσες
μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν;
(Μονάδες 7)
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ΟΜΑΔΑ 4ο
Η αγορά ενός αγαθού Χ περιγράφεται από γραμμικές εξισώσεις ζήτησης και
προσφοράς, οι οποίες είναι οι εξής:
QD = 400 – 5P και QS = -100 +20P.
Αν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιμή, οι παραγωγοί πουλάνε το αγαθό
Χ με «καπέλο» = 10 χρ. μ. Να υπολογίσετε:
α. την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ.
(Μονάδες 6)
β. την ανώτατη τιμή που επιβλήθηκε από το κράτος.
(Μονάδες 6)
γ. το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά από την επιβολή της
ανώτατης τιμής.
(Μονάδες 6)
δ. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα.
(Μονάδες 7)
Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λάθος
Λάθος
Σωστή
Σωστή
Λάθος

Β.1.

γ

Β.2.

β

ΟΜΑΔΑ 2ο
Σχολικό βιβλίο σελ. 10, 11: Κεφάλαιο 1ο  3. Οι ανάγκες
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ΟΜΑΔΑ 3ο
ά   ά
ά   ά
(  ό  )
 −0
   = 800
 Β  Α: 8 = 
100

α) .   =

ά   ά
ά   ά
(  ό X )
200 −  
   = 100
 Β  Γ: 0, 25 =
400
.   =

 .   =
( → )

100 1
= = 0,125
800 8

100 1
= = 0,5
200 2
( → )
400
200
.   =
= 4 &  .   =
=2
100
100
( → )
( → )
.   =

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Α

ΑΓΑΘΟ Χ
300

ΑΓΑΘΟ Ψ
0

Β

200

800

Γ

100

1200

Δ

0

1400

Κ.Ε. του Χ

Κ. Ε. του Ψ

8
4
2

 0,125
 0,25
 0,5

β) Το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι αυξανόμενο. Αυτό σημαίνει ότι οι
παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι στην παραγωγή και
των δύο αγαθών. Δηλαδή, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του Χ,
αποσπώνται από την παραγωγή του Ψ παραγωγικοί συντελεστές ολοένα και
λιγότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του Χ. Με άλλα λόγια, για κάθε
επιπλέον μονάδα του αγαθού Χ που παράγεται, θυσιάζονται ολοένα και
περισσότερες μονάδες του αγαθού Ψ (κοίλη Κ.Π.Δ.).
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για να μελετήσουμε ορθά το κόστος ευκαιρίας του Χ πρέπει να το
διαβάσουμε από το συνδυασμό Δ προς το συνδυασμό Α.
γ)
1ος τρόπος: Η παραγωγή  = 1000 αποτελεί
ενδιάμεση

παραγωγή

και

τοποθετείται

μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ.
..   = 4 ,
( → )

4=

Χ

Ψ

Β

200

800

Κ

 = 150

1000

Γ

100

1200

άρα,

200
  = 150 .
 − 100

Άρα, για να παραχθούν οι πρώτες 1000 μονάδες Ψ (από 0 να γίνουν 1000),
πρέπει να θυσιαστούν 300 −150 = 150 μονάδες του αγαθού Χ.

2ος τρόπος: Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι για να παραχθούν οι πρώτες
800 μονάδες του αγαθού Ψ, θυσιάζονται 100 μονάδες από το αγαθό Χ.
Οι επόμενες 200 μονάδες του αγαθού Ψ βρίσκονται στη περιοχή
Β  Γ.
Το ..   = 0, 25 , δηλαδή, για μία επιπλέον μονάδα του Ψ απαιτείται
( → )

θυσία 0,25 μονάδων του Χ. Άρα, για  = 200 η θυσία είναι ( 200  0, 25) = 50
μονάδες Χ.
Συνολικά, για τις πρώτες 1000 μονάδες του αγαθού Ψ απαιτείται θυσία 150
μονάδων του αγαθού Χ.
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δ)
1ος τρόπος: Οι τελευταίες 50 μονάδες Χ
σημαίνει ότι θέλουμε 300 − 50 = 250 μονάδες
Χ στον πίνακα δεδομένων. Η παραγωγή Α
 = 250 αποτελεί ενδιάμεση παραγωγή και
Λ
τοποθετείται μεταξύ των συνδυασμών
Α και Β.
Β
 −0
  = 400 .
 ..   = 8 , άρα, 8 =
50
( → )
Άρα, για να παραχθούν οι τελευταίες 50 μονάδες
400 − 0 = 400 μονάδες του αγαθού Ψ.

Χ

Ψ

300

0

250

 = 400

200

800

Χ, πρέπει να θυσιαστούν

2ος τρόπος: Οι 50 τελευταίες μονάδες του Χ βρίσκονται στην περιοχή Β  Α.
Το ..   = 8 , δηλαδή, για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του
( → )

Χ απαιτείται θυσία 8 μονάδων Ψ. Άρα, για τις 50 τελευταίες μονάδες του Χ,
η θυσία είναι ( 50  8) = 400 μονάδες του αγαθού Ψ.

ΟΜΑΔΑ 4ο
α) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

QD = QS  400 − 5P = −100 + 20P  PE = 20 χ.μ.
QD = 400 − 5  20 = 300


 QE = 300 .
QS = −100 + 20  20 = 300

/
/
β) «Kέ» = 10  P − PA = 10  P = PA + 10 (1)

Στην

PA , οι παραγωγοί προσφέρουν QS = −100 + 20PA ( 2 ) ενώ οι

καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να απορροφήσουν την ποσότητα αυτή σε
/
μία P / , δηλαδή QD = 400 − 5P (3) .
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Για P / και

PA , η QD = QS .

Άρα: Από ( 2 ) , ( 3) έχω:
(1)

QD = QS  400 − 5P / = −100 + 20PA  400 − 5 ( PA + 10 ) =
−100 + 20PA  PA = 18 ..
γ) Για

PA = 18 :

QD = 400 − 5 18 = 310


 Έ = QD − QS = 310 − 260 = 50 .
QS = −100 + 20 18 = 260 
δ)

Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμιά από τις παρακάτω
προτάσεις.
α. Η ΚΠΔ μιας υποθετικής οικονομίας θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά,
αν η ανεργία αυξηθεί από 20% σε 22%.
Σ
Λ
β. Η τιμή του αγαθού Χ αυξάνεται και ταυτόχρονα αυξάνεται και το
εισόδημα των καταναλωτών του αγαθού Χ. Αν η τελική ζητούμενη
ποσότητα είναι μικρότερη από την αρχική, τότε, το αγαθό είναι
κατώτερο.
Σ
Λ
γ. Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού Ω, είναι
Qs = -400 + 10P και στην αγορά του Ω, υπάρχουν 20 όμοιες ατομικές
επιχειρήσεις. Τότε, η ατομική συνάρτηση προσφοράς, θα είναι
Qs = -20 + 0,5P.
Σ
Λ
δ. Το οριακό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά
ο συγκεκριμένος επί πλέον εργάτης που προσλαμβάνεται από μια
επιχείρηση.
Σ
Λ
ε. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Ψ, με ταυτόχρονη μείωση της
προσφοράς του, θα προκαλέσει μείωση της τιμής του.
Σ
Λ
(Μονάδες 15)
Α.2. Να σημειώσετε τις σωστές απαντήσεις που προκύπτουν από τα
παρακάτω δεδομένα.
«Τα αγαθά Χ και Ψ είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά και έχουν
ανελαστική ζήτηση. Αν μειωθεί η τιμή του αγαθού Ψ, τότε:
α. Μειώνεται η ζήτηση για το αγαθό Ψ
β. Αυξάνεται η ζήτηση για το αγαθό Χ
γ. Αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό Ψ
δ. Μειώνεται η συνολική δαπάνη για το αγαθό Χ
(Μονάδες 6)
Α.3. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Οι αγορές των αγαθών Α, Β και Γ βρίσκονται σε ισορροπία. Τα αγαθά Α και
Β, είναι μεταξύ τους υποκατάστατα και το αγαθό Α, είναι συμπληρωματικό
για το αγαθό Γ. Αν μειωθεί ο αριθμός των παραγωγών του αγαθού Α, τότε:
α. θα αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Β
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β. θα μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών, για το αγαθό Γ
γ. θα μειωθεί η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Α
δ. όλα τα παραπάνω.
(Μονάδες 4)
ΟΜΑΔΑ 2ο
Να δείξετε διαγραμματικά και να εξηγήσετε τι θα συμβεί στην αγορά ενός
αγαθού, που βρίσκεται σε ισορροπία, αν:
α. μεταβληθεί η ζήτηση και
β. μεταβληθεί η προσφορά.
(Μονάδες 25)
ΟΜΑΔΑ 3ο
Μια επιχείρηση, λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, με μοναδικό
μεταβλητό συντελεστή την εργασία. Σε άγνωστο αριθμό εργατών, έχει
παραγωγή, ανά εργάτη, 25 μονάδες προϊόντος και κόστος ανά μονάδα
προϊόντος 80 χρ.μ. Αν προσλάβει έναν επί πλέον εργάτη, η παραγωγή της,
αυξάνεται κατά 40 μονάδες. Με την πρόσληψη ενός επί πλέον εργάτη, η
παραγωγικότητα της εργασίας, γίνεται μέγιστη και το οριακό προϊόν, είναι
30 μονάδες. Το οριακό κόστος είναι στο σημείο αυτό, 50 χρ.μ.
α. Να βρεθεί το σταθερό κόστος της επιχείρησης.
(Μονάδες 10)
β. Να υπολογιστεί το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, σε όλα τα
επίπεδα παραγωγής.
(Μονάδες 5)
γ. Αν η επιχείρηση απασχολήσει έναν επί πλέον εργάτη, η παρουσία του,
θα μεταβάλει την παραγωγή κατά 25 μονάδες. Αν θέλει να μειώσει το
μεταβλητό κόστος, κατά 2000 χρ.μ., πόσο θα πρέπει να μειώσει την
παραγωγή της;
(Μονάδες 10)
ΟΜΑΔΑ 4ο
Στην αγορά ενός αγαθού Κ, με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς, η τιμή ισορροπίας, είναι ΡΕ και η ποσότητα ισορροπίας είναι
QE. Το κράτος θεωρεί την τιμή αυτή πολύ υψηλή και για να προστατέψει
τους καταναλωτές, επιβάλλει μια ανώτατη τιμή ΡΑ μικρότερη από την ΡΕ. Οι
παραγωγοί, προσφέρουν στην τιμή αυτή, την ποσότητα QSA . Αν όλη η QSA
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πουληθεί στην ΡΑ, τα έσοδα των παραγωγών, είναι 200 χρ.μ. Αν όλη η QSA
πουληθεί στη μαύρη αγορά, σε τιμή Ρ΄, τα έσοδα των παραγωγών θα είναι
αυξημένα, κατά 600 χρ.μ. και το ύψος του «καπέλου», είναι 20 χρ.μ.
μεγαλύτερο από την ΡΑ.
Ζητούνται:
α. Η ΡΑ, η Ρ΄ και η QSA .
(Μονάδες 10)
β. Οι γραμμικές εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς, αν γνωρίζετε ότι, στην
ΡΑ, η ελαστικότητα της προσφοράς, ως προς την τιμή, είναι ίση με 2 και
στην Ρ΄, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, είναι ίση με -4.
(Μονάδες 25)
Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.1
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λάθος
Σωστή
Σωστή
Λάθος
Λάθος

Α.2 β και γ
Α.3 δ
ΟΜΑΔΑ 2ο
Κεφάλαιο 5ο . Μεταβολή της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.
Μεταβολή της Ζήτησης.
Μεταβολή της Προσφοράς.
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ΟΜΑΔΑ 3ο
α.
ΑΓΝΩΣΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ L
1
2

L

AP

Q

x
x+1

25

25x
25x+40

3

x+2

max

MP

ATC

MC

80
30

50

AP3max = MP3 = 30

Q3 = AP3  L3 = 30  ( x + 2 )  Q3 = 30x + 60
Q − Q2
30x + 60 − 25x − 40
MP3 = 3
 30 =
x=2
L3 − L 2
x + 2 − x −1
Ο πίνακας γίνεται:
L
Q
MC
2

50

3

90

4

120

50

TC50 = ATC50  Q50 = 80  50 = 4.000
VC = L  W
VC120 − VC90
4w − 3w
MC120 =
 50 =
 w = 1500
Q120 − Q90
120 − 90
VC50 = L  W = 2 1500 = 3000
FC = TC50 − VC50 = 4000 − 3000  FC = 1000

β.
VC90 = L  W = 3 1500 = 4500
VC120 = L  W = 4 1500 = 6000
γ.
Αν η επιχείρηση απασχολήσει έναν επιπλέον L η παρουσία του θα μεταβάλει
την παραγωγή κατά 25 μονάδες.
Άρα MP5 = 25 , από
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MP5 =

Q5 − Q 4
Q − 120
 25 = 5
 Q5 = 145
L5 − L 4
5−4

VC145 = L  W = 5 1500 = 7500
VCx = VC145 − 2000  VCx = 5500

Το Q x είναι ενδιάμεση παραγωγή μεταξύ του Q 90 και Q120 . Το οριακό
κόστος δείχνει στην επιχείρηση πόσο θα μεταβληθεί το κόστος παραγωγής
της από την παραγωγή της κάθε φορά τελευταίας παραγόμενης μονάδας.
Κάθε μία μονάδα μεγαλύτερη του 90 και εως το 120 έχει οριακό κόστος
50.
Άρα,
MCx = 50
VC x − VC90
5500 − 4500
MC x =
 50 =
 Q x = 110
Q x − Q90
Q x − 90
ΔQ = Q145 − Q110 = 145 − 110 = 35 μονάδες
ΟΜΑΔΑ 4ο
α.
"καπέλο" = PA + 20  P − PA = PA + 20  P = 2PA + 20 (1)
Συνολικά Έσοδα PA = 200  PA  QSA = 200
Συνολικά Έσοδα P / = 800  P  QSA = 800

200 
800
PA  (1) 200
=
 PA = 10

PA
2PA + 20
800 
=
P 

QSA =
QSA

P / = 2 10 + 20  P / = 40
QSA =

200
 QSA = 20
10

[395]



ΔQ
ΔP
εκφράζει την κλίση της ευθείας, δηλ. το όρο «δ» στη συνάρτηση της
προσφοράς και το «β» στη συνάρτηση της ζήτησης.

β. Η προσφορά και η ζήτηση είναι γραμμικές συναρτήσεις. Ο λόγος

Άρα,
E5 =

ΔQ PA
10

 2 = δ  δ = 4
ΔP QSA
20

Q5 = γ + δP  QSA = γ + 4  PA  20 = γ + 4 10  γ = −20

Q5 = −20 + 4  P
Στην P : QSA = 20 = Q D
ED =

ΔQ P1
40

 −4 = β   β = −2.
ΔP Q1
20

QD = α + βP  20 = α − 2  40  α = 100.
QD = 100 − 2  P

Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμιά από τις παρακάτω
προτάσεις.
α. Αν μειωθεί η δαπάνη μιας επιχείρησης για ασφάλιστρα, τότε θα μειωθεί
και το μεταβλητό ανά μονάδα κόστους.
Σ
Λ
β. Τα προϊόντα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε
οποιαδήποτε τιμή, έχουν ζήτηση τελείως ανελαστική.
Σ
Λ
γ. Για την ανάλυση του οικονομικού συστήματος και τη λειτουργία της
αγοράς, υποθέτουμε ότι, τα οικονομούντα άτομα έχουν πλήρη γνώση
των δεδομένων που επικρατούν.
Σ
Λ
δ. Το ύψος του «καπέλου», που δημιουργείται από την επιβολή ανώτατης
τιμής, προκύπτει αν από την τιμή της μαύρης αγοράς αφαιρέσουμε την
ανώτατη τιμή.
Σ
Λ
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ε. Το οριακό προϊόν μιας επιχείρησης, γίνεται μέγιστο, σε μικρότερο
επίπεδο απασχόλησης, από το επίπεδο απασχόλησης, στο οποίο το
μέσο προϊόν μεγιστοποιείται.
Σ
Λ
(Μονάδες 12)
Α.2. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Η κατανάλωση βενζίνης σε μια πόλη, είναι 12.000 λίτρα την εβδομάδα και
η τιμή του λίτρου, είναι 1 χρ.μ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή,
είναι -0,5. Αν το κράτος επιθυμεί να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα, κατά
12%, μπορεί να αυξήσει την τιμή, επιβάλλοντας πρόσθετο φόρο. Πόση θα
είναι αυτή η πρόσθετη φορολογία;
α. -0,24
β. 1,24
γ. 0,24
δ. 0,12
(Μονάδες 6)
Α.3. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Μια επιχείρηση, που χρησιμοποιεί ως μοναδικό συντελεστή την εργασία,
όταν απασχολεί 3 εργάτες, έχει μέσο προϊόν 10 μονάδες ανά εργάτη και
μέσο μεταβλητό κόστος, 240 χρ.μ. Αν προσλάβει έναν ακόμα εργάτη, το
οριακό κόστος, θα είναι 400 χρ.μ. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή της, με το
νέο εργάτη, θα είναι ίση με:
α. 40 μονάδες
β. 36 μονάδες
γ. 42 μονάδες
δ. 30 μονάδες
(Μονάδες 7)
ΟΜΑΔΑ 2ο
Να περιγράψετε και να σχολιάσετε το οικονομικό κύκλωμα. Να αποδώσετε
το διάγραμμα του οικονομικού κυκλώματος.
(Μονάδες 25)
ΟΜΑΔΑ 3ο
Όταν η τιμή ενός αγαθού «Κ» είναι Ρ1 η ποσότητα που ζητά ένας
καταναλωτής «Ζ» είναι Q1 και η αρχική συνολική του δαπάνη είναι
ΣΔ1 = P1  Q1 . Αν αυξηθεί το εισόδημά του κατά 10%, η συνολική του
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δαπάνη θα μειωθεί κατά 25% στην σταθερή τιμή Ρ1. Ταυτόχρονα όμως
αυξήθηκε και η τιμή του αγαθού «Κ» κατά 20%. Έτσι η τελική συνολική
δαπάνη του καταναλωτή «Ζ» για το αγαθό «Κ» μειώθηκε κατά 28%.
Ζητείται:
Α. Να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης.
(Μονάδες 10)
Β. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή.
(Μονάδες 10)
Γ. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση της ζήτησης του αγαθού «Κ»
(Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ 4ο
Η αγορά ενός αγαθού «Λ», περιγράφεται από τις γραμμικές συναρτήσεις
ζήτησης και προσφοράς, QD = 120 -10P και Qs = 20P. Έστω ότι αυξάνεται
το εισόδημα των καταναλωτών του αγαθού «Λ» κατά 10% με αποτέλεσμα
την εμφάνιση ελλείμματος στην τιμή ισορροπίας, ίσου με 16 μονάδες. Μια
ταυτόχρονη αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην
παραγωγή του «Λ», οδηγεί σ’ ένα νέο σημείο ισορροπίας, έστω Ε΄ στο
οποίο η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι -1 και η ελαστικότητα
προσφοράς ως προς την τιμή είναι 1.
Ζητούνται:
Α. Να προσδιοριστούν η αρχική τιμή και η αρχική ποσότητα ισορροπίας,
καθώς και το είδος του αγαθού με βάση την εισοδηματική ελαστικότητα
ζήτησης.
(Μονάδες 5)
Β. Να προσδιοριστούν οι νέες γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς, καθώς και το νέο σημείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού
«Λ».
(Μονάδες 15)
Γ. Να εξηγήσετε θεωρητικά γιατί δεν έχουν κανένα λόγο οι παραγωγοί
του «Λ» να μετατοπίσουν την προσφορά τους μέτα την νέα ισορροπία.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1ο
Α.1
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Λάθος
Λάθος
Σωστή
Σωστή
Σωστή

Α.2 γ
Α.3 β

ΟΜΑΔΑ 2ο
Κεφάλαιο 1ο . Το οικονομικό κύκλωμα

ΟΜΑΔΑ 3ο
Α.
Στη σταθερή τιμή P1 :
ΣΔ 2 = 0, 75  ΣΔ1  P1  Q 2 = 0, 75  P1  Q1  Q 2 = 0, 75  Q1

Q1 =

Q2
0, 75

( 2)

0, 75  Q1 − Q1
ΔQ
100 =
100 = −25%
Q1
Q1

ΔQ
EY =

ΔY

Q

=

−25%
= −2,5
10%

Y
Άρα το αγαθό «Κ» είναι κατώτερο.
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(1)

και

Β. Στη νέα τιμή P2 : P2 = 1, 2  P1

( 3)
( 3)

ΣΔ τελική = 0, 72  ΣΔ1  P2  Q3 = 0, 72  P1  Q1 
( 2)

1, 2  P1  Q3 = 0, 72  P1  Q1  Q3 = 0, 6  Q1  Q 3 = 0,8  Q 2 ( 4 )
( 4) 0,8  Q − Q
Q − Q2
ΔQ
2
2
100 = 3
100 
100 = −20%
Q2
Q2
Q2
ΔQ
Q −20%
ED =
=
= −1.
ΔP
20%
P
Γ.

P
P2
P1
0

D2

D1
Γ
Β

Α

Q3 (Q2) Q1

ΟΜΑΔΑ 4ο
Α. Ε : QS = Q5  120 − 10P = 20P  PE = 4
Για PE = 4 :

QD = 120 − 10  4  QD = 80 
 QE = 80
QS = 20  4  QS = 80

Στην Ε:
Q D/  QS  Q D/ − QS = έλλειμμα
Q D/ − QS = 16  Q D/ − 80 = 16  Q D/ = 96
96 − 80
100 = 20%
Ποσοστό μετ. ποσ. =
80
ΔQ
20%
Q
EY =
=
= 2 . Το «Λ» είναι κανονικό.
ΔY 10%
Y
[400]

Q

Β.
QD/ = 1, 2  QD  QD/ = 144 − 12P  η νέα ζήτηση
Στο νέο σημείο ισορροπίας Ε / :
PE/
ΔQ PE/
ΕD =

 −1 = −12 
 PE/ = 6
ΔP QE/
144 − 12PE/
Οπότε: QD/ = 144 − 12  6  QE/ = 72
Στο νέο σημείο ισορροπίας Ε / :
ΔQ PE/
6
ΕS =

 1 = δ   δ = 12
ΔP QE/
72
QS = γ + δP  72 = γ + 12  6  γ = 0

Άρα η νέα προσφορά είναι: QS/ = 12P
Γ. Στο νέο σημείο ισορροπίας Ε / η Ε D = 1 είναι το μέσον της ευθείας της
ζήτησης.
▪ Εάν η προσφορά μειωθεί, δηλαδή κινηθεί προς τα αριστερά με σταθερή
τη ζήτηση, η αγορά θα ισορροπήσει σε μεγαλύτερη τιμή και μικρότερη
ποσότητα. Η ελαστικότητα ζήτησης είναι ελαστική στην περιοχή αυτή.
Η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την
ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. Άρα η συνολική δαπάνη που είναι το
συνολικό έσοδο των παραγωγών θα μειωθεί.
▪ Εάν η προσφορά αυξηθεί, δηλαδή κινηθεί προς τα δεξιά με σταθερή τη
ζήτηση, η αγορά θα ισορροπήσει σε μικρότερη τιμή και μεγαλύτερη
ποσότητα. Η ελαστικότητα ζήτησης είναι ανελαστική στην περιοχή
αυτή.
Η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία
μεταβολή της ποσότητας. Άρα η συνολική δαπάνη που είναι το
συνολικό έσοδο των παραγωγών θα μειωθεί.
▪ Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι παραγωγοί του αγαθού «Λ»
πρέπει να κρατήσουν σταθερή την προσφορά γιατί κάθε μετατόπιση θα
μειώσει τα έσοδά τους.
Επιμέλεια: Κουτσουμπέλη Κατερίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
1. Σε έναν εφικτό συνδυασμό μιας καμπύλης παραγωγικών
δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) που παράγονται τα αγαθά Χ και Ψ, για
Σ
Λ
να αυξηθεί η παραγωγή του ενός αγαθού απαιτείται η θυσία
του άλλου.
2. Μία μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 8% θα οδηγήσει σε
μία αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 8%, αν η Σ
Λ
ζήτησή του είναι ελαστική.
3. Το μέσο προϊόν ενός μεταβλητού συντελεστή είναι πάντοτε
Σ
Λ
θετικό.
4. Η μείωση της ζήτησης ενός αγαθού, με σταθερή την καμπύλη
προσφοράς του, θα μειώσει τη συνολική δαπάνη των Σ
Λ
καταναλωτών για το αγαθό αυτό.
5. Όταν παρουσιάζεται πλεόνασμα στην αγορά ενός αγαθού,
τότε με κάθε αύξηση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται το Σ
Λ
πλεόνασμα.
(Μονάδες 15)
Β. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο
με 2. Αυτό σημαίνει ότι:
α. Για να παραχθεί 1 επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ θυσιάζονται 2
μονάδες από το αγαθό Χ.
β. Για παραχθεί 1 επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ θυσιάζονται 1/2
μονάδες από το αγαθό Χ.
γ. Για να παραχθούν 2 μονάδες από το αγαθό Χ θυσιάζεται 1 μονάδα από
το αγαθό Ψ.
δ. Για να παραχθούν 1/2 μονάδες από το αγαθό Χ θυσιάζονται 2 μονάδες
από το αγαθό Ψ.
(Μονάδες 5)
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2. Οι αγορές του μοσχαρίσιου και του χοιρινού κρέατος βρίσκονται σε
ισορροπία. Αν αυξηθεί ο αριθμός των παραγωγών μοσχαρίσιου κρέατος,
τότε:
α. Θα αυξηθεί η προσφορά του μοσχαρίσιου κρέατος και θα αυξηθεί η
ζήτηση του χοιρινού κρέατος.
β. Θα μειωθεί η προσφορά του μοσχαρίσιου κρέατος και θα αυξηθεί η
ζήτηση του χοιρινού κρέατος.
γ. Θα αυξηθεί η προσφορά του μοσχαρίσιου κρέατος και θα μειωθεί η
ζήτηση του χοιρινού κρέατος.
δ. Θα αυξηθεί η ζήτηση του μοσχαρίσιου κρέατος και θα μειωθεί η
προσφορά του χοιρινού κρέατος.
(Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ Β

2ο

Να περιγράψετε, κάνοντας και χρήση διαγράμματος, τον τρόπο με τον οποίο
επιδρούν στην καμπύλη προσφοράς των αγαθών:
α. η μεταβολή στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών,
(Μονάδες 10)
β. η τεχνολογία παραγωγής,
(Μονάδες 10)
γ. οι καιρικές συνθήκες.
(Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο πίνακας μιας επιχείρησης που παράγει το προϊόν της σε
βραχυχρόνια περίοδο:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΙΑΚΟ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
1
8
2
10
3
12
4
20
5
10
Το οριακό κόστος του προϊόντος που παράγουν οι 4 εργάτες είναι 840
χρηματικές μονάδες και το μέσο κόστος σε αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι
1.064 χρηματικές μονάδες. Τα μεταβλητά έξοδα της επιχείρησης
αποτελούνται από τις δαπάνες για πρώτες ύλες και την αμοιβή των εργατών.
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Το κόστος της πρώτης ύλης για κάθε μονάδα προϊόντος είναι 600
χρηματικές μονάδες και η αμοιβή κάθε εργάτη θεωρείται σταθερή.
α. Να υπολογίσετε την αμοιβή κάθε εργάτη.
(Μονάδες 8)
β. Να υπολογίσετε το σταθερό κόστος της επιχείρησης.
(Μονάδες 4)
γ. Να υπολογίσετε το μέσο συνολικό κόστος όταν η επιχείρηση παράγει 40
μονάδες προϊόντος.
(Μονάδες 5)
δ. Αν η επιχείρηση παράγει 50 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το
κόστος της κατά 22.800 χρηματικές μονάδες, πόση ποσότητα προϊόντος
πρέπει να παράγει;
(Μονάδες 8)
ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη ζήτηση ενός αγαθού Χ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Α
20
800
4.000
Β
20
1.600
6.000
Γ
30
450
4.000
α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, καθώς η τιμή
μειώνεται από 30 σε 20 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση
με βάση την τιμή της ελαστικότητας.
(Μονάδες 7)
β. Να υπολογίσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών,
όταν η τιμή μειώθηκε από 30 σε 20 χρηματικές μονάδες και να αιτιολογήσετε
το αποτέλεσμα.
(Μονάδες 6)
γ. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα, καθώς το εισόδημα
μειώνεται από 6.000 σε 4.000 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε το
αγαθό Χ με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας.
(Μονάδες 7)
δ. Να προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ όταν το
εισόδημα είναι 4.000 χρηματικές μονάδες και να την αποδώσετε
διαγραμματικά.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.
1.
2.
3.
4.
5.

Λάθος
Σωστό
Σωστό
Σωστό
Λάθος

Β.
1.
2.

β
γ

ΟΜΑΔΑ Β
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 83-84 (παράγραφοι α, β, γ).

ΟΜΑΔΑ Γ
α)
L
1
2
3
4
5

MP
8
10
12
20
10

MC

1000
840

ATC

1064

Q
8
18
30
50
60

VC
20·400
32·400
49·400

ΔQ
και βρίσκω το Q
ΔL
VC = W ∙ L + Q ∙ Κόστος πρώτης ύλης
VC30 = W ∙ 3 + 30 ∙ 600
VC50 = W ∙ 4 + 50 ∙ 600
Άρα:
(4W + 30.000) − (3W + 18.000)
VC50 − VC30
MC50 =
⇔ 840 =
⇔
Q50 − Q 30
20
W = 4.800χ. μ.
MP =
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β) TC50 = ATC50 · Q50=1.064 · 50=53.200 χ.μ.
VC50 = (4 · 4.800)+(50 · 600)=49.200 χ.μ.
Άρα: FC50 = TC50 – VC50 = 53.200 – 49.200 = 4.000 χ.μ. = FC
γ) MC50 =

VC50 −VC40
Q50 −Q40

⇔ 840 =

49.200−VC40
10

⇔ VC40 = 40.800χ. μ.

TC40 = FC + VC40 = 4.000 + 40.800 = 44.800 χ.μ.
TC
44.800
Άρα: ATC40 Q 40 = 40 = 1.120χ. μ.
40

δ) VC50 = 49.200
Δ(VC) = Δ(TC) = 22.800 χ.μ. (γιατί Δ(FC)=0)
Θέλουμε VCQ = 49.200 – 22.800 = 26.400 χ.μ. (ενδιάμεσος)
Χρειαζόμαστε MC30 = 1.000 χ.μ.
Άρα: MC30 =

VC30 −VCQ
30−Q

⇔ 1000 =

32.400−26.400
30−Q

⇔ Q = 24 μον.

ΟΜΑΔΑ Δ
α) ED =

ΔQ P1
ΔP Q1

ceteris paribus

Γ → Α: Για Y = 4000
P1 = 30: ΣΔ1=P1Q1 ⇔ 450=30 · Q1 ⇔ Q1 = 15
P2 = 20: ΣΔ2=P2Q2 ⇔ 800=20 · Q2 ⇔ Q2 = 40
ΔQ P
25 30
Άρα: ED = ΔP Q1 = −10 15 = −5
1

|ED | > 1: Ελαστική ζήτηση
β) Για Y = 4.000:

ΣΔ1 = 450 x.μ.
ΣΔ2 = 800 x.μ.
Άρα: ΣΔ2 - ΣΔ1 = 800 – 450= 350 x.μ.
Δ𝑄
𝛥𝑃
Η |ED | > 1 (| 𝑄 | > | P |) και η τιμή μειώνεται, άρα, στο γινόμενο P · Q
επικράτησε η ισχυρότερη μεταβολή τη ποσότητας και η ΣΔ αυξήθηκε κατά
350 x.μ.
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γ) ΣΔΒ = PB · QB ⇔1.600 = 20 · QB ⇔ QB = 80
B → A: Για Ρ = 20
Q1 = 80
Y1 = 6.000
Q2 = 40
Y2 = 4.000
ΔQ Υ

−40 6000

Άρα: EΥ = ΔΥ Q1 = −2000

80

1

= 1,5

ΕΥ > 0: Κανονικό αγαθό

δ) Για Y = 4.000: QD = α + βΡ (σημεία Α και Γ)
15 = α + β ∙ 30
{
} ⇔ α = 90 και β = −2,5
40 = α + β ∙ 20
Άρα: QD = 90 – 2,5 P

Ρ
36 D
30

Γ
A

20
10
0

15

D
90

40

Q

Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
1. Τα άυλα αγαθά είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας. Σ
Λ
2. Για ένα κατώτερο αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδημα των
καταναλωτών αυξάνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό Σ
Λ
αυτό.
3. Όταν το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό, το
μέσο μεταβλητό κόστος μειώνεται και όταν το συνολικό προϊόν
Σ
Λ
αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό, το μέσο μεταβλητό κόστος
αυξάνεται.
4. Το μέσο σταθερό κόστος παραμένει αμετάβλητο, ανεξάρτητα
Σ
Λ
από την ποσότητα προϊόντος που παράγει μία επιχείρηση.
5. Η αύξηση του ενοικίου μιας επιχείρησης θα μετατοπίσει την
Σ
Λ
καμπύλη προσφοράς της προς τα δεξιά.
(Μονάδες 15)
Β. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Μία επιχείρηση παράγει 30 κουτιά τετράδια με κόστος παραγωγής
15 λεπτά το τετράδιο. Αν αυξήσει την παραγωγή σε 31 κουτιά, το
κόστος παραγωγής είναι 16 λεπτά το τετράδιο. Αν κάθε κουτί περιέχει
80 τετράδια, το οριακό κόστος του 31ου κουτιού ισούται με:
α. 46 λεπτά β. 1.280 λεπτά γ. 2.480 λεπτά δ. 3.680 λεπτά
(Μονάδες 5)
2. Η προσφορά θεωρείται ανελαστική όταν:
α. Μία αύξηση της τιμής κατά 10% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας κατά 20%.
β. Μία αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας κατά 10%.
γ. Μία αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει μείωση της προσφερόμενης
ποσότητας κατά 10%.
δ. Μία αύξηση της τιμής κατά 10% επιφέρει μείωση της προσφερόμενης
ποσότητας κατά 20%.
(Μονάδες 5)
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ΟΜΑΔΑ Β
α.
β.

γ.

Τι είναι κόστος παραγωγής για μία επιχείρηση και από τι εξαρτάται;
(Μονάδες 9)
Να αναλύσετε από τι αποτελείται το κόστος παραγωγής της επιχείρησης
στη βραχυχρόνια περίοδο.
(Μονάδες 8)
Να διατυπώσετε το νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.
(Μονάδες 8)

ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο πίνακας της αγοράς ενός αγαθού Χ.
ΤΙΜΗ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

8

520

ε

10

κ

20

400

ω

45
55

λ
μ

φ
470

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΕD όταν
μειώνεται
η τιμή

Εs όταν
αυξάνεται
η τιμή

144
-0,2
300
420

0,2

Αν η τιμή ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ είναι 20 χρηματικές μονάδες:
α. Να υπολογίσετε τις τιμές των αγνώστων ε, κ, λ, μ, φ και ω δείχνοντας
τους σχετικούς υπολογισμούς.
(Μονάδες 12)
β. Να βρείτε τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς που
περιγράφουν την αγορά του αγαθού Χ.
(Μονάδες 8)
γ. Να αποδώσετε το διάγραμμα της αγοράς του αγαθού Χ.
(Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο πίνακας μιας υποθετικής οικονομίας που παράγει τα αγαθά Χ και
Ψ, με δεδομένη τεχνολογία και αξιοποιώντας πλήρως και αποδοτικά τους
παραγωγικούς της συντελεστές.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Α
Β
Γ
Δ
Ε

ΑΓΑΘΟ Χ
0
20
40
60
80

ΑΓΑΘΟ Ψ
170
150
120
80
0

Α. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όλους τους
συνδυασμούς και να αιτιολογήσετε το αποτέλεσμα.
(Μονάδες 7)
Β. Να εξετάσετε, με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, αν ο συνδυασμός
Κ (Χ=30, Ψ=140) μπορεί να παραχθεί από την οικονομία και να τον
χαρακτηρίσετε.
(Μονάδες 4)
Έστω ότι βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής της οικονομίας έτσι
ώστε η παραγωγή του αγαθού Χ να αυξάνεται κατά 50%.
Γ. Να δείξετε στο ίδιο διάγραμμα την αρχική και τη νέα καμπύλη των
παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.
(Μονάδες 5)
Δ. Να αιτιολογήσετε την οικονομική σημασία του συνδυασμού Κ σε σχέση
με τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.
(Μονάδες 3)
Ε. Για να παραχθούν οι πρώτες 55 μονάδες από το αγαθό Χ, πόσες
μονάδες από το αγαθό Ψ πρέπει να θυσιαστούν:
α. στην αρχική καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων;
(Μονάδες 3)
β. στη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων;
(Μονάδες 3)
Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.
1.
2.
3.
4.
5.

Σωστό
Λάθος
Σωστό
Λάθος
Λάθος

Β.
1.
2.

δ
β

ΟΜΑΔΑ Β
α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 60.
β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 60-61.
γ. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 57.

ΟΜΑΔΑ Γ
α.
  =  : Έ = QD − QS   =  −    = 
  =  : ό = QS − QD   =  –   =
  =  ύ QD = QS =  , ά ,  = 
 D = − , 

P = 
P = 

ED =

Q = 
Q = 

Q P
 −  
 −,  =
   = 
P Q
−
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S = , 

P = 

Q = 

P = 
Q = 
Q P
 −  
ES =
 ,  =

  = 
P Q


  =  : ό = QS − QD   =  –    = 

β. ΖΗΤΗΣΗ : QD = α+βΡ
Για Ρ=10:
500 = α+β·10
Για Ρ=20:
400 = α+β·20
Άρα : QD =600-10P

α=600
β=-10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: QS = γ+δΡ
Για Ρ=45:
450 = γ+δ·45
Για Ρ=55:
470 = γ+δ·55
Άρα : QS =360 +2P

γ=360
δ=2

γ.
P
60
50
40
30
20
10
0

D

S

E
D
360
100 200 300 400 500
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600

Q

ΟΜΑΔΑ Δ
Α. Κ.Ε του Χ=
20

𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝜀𝜍 𝛹 𝜋𝜊𝜐 𝜃𝜐𝜎𝜄ά𝜁𝜊𝜈𝜏𝛼𝜄
𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝜀𝜍 𝛸 𝜋𝜊𝜐 𝜋𝛼𝜌ά𝛾𝜊𝜈𝜏𝛼𝜄
30

40

80

Α → Β : 20 = 1 // B → Γ: 20 = 1,5//Γ → Δ: 20 = 2//𝛥 → 𝛦: 20 =4
Το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο (σελ.21-22 σχολικού βιβλίου)
Β. Για Χ=30 (ενδιάμεσος):
 − 
K.E   = ,   ,  =
  max = 
( → )

Άρα : Ο συνδυασμός K ( X=30), Ψ=140) είναι ανέφικτος
Γ.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄

Χ (+50%)
0
30
60
90
120

Ψ
170
150
120
80
0

Δ. Από τη νέα Κ.Π.Δ., στο συνδυασμό Β ΄ , για Χ=30 , Ψmax = 150
Άρα, ο Κ ( X=30, Ψ=140) είναι εφικτός (σελ 19 – 20 σχολ.βιβλίου )
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Ε.
α. Για Χ=55 (ενδιάμεσος):
 − 
K.E   =    =
  max = 
( → )

Άρα, για τις πρώτες 55 μονάδες από το Χ πρέπει να θυσιαστούν 170-90=
80 μονάδες Ψ.
β. Για Χ=55 (ενδιάμεσος στη νέα Κ.Π.Δ):

 − 
K.E   =
==
  max = 
( ΄→΄)


Άρα, για τις πρώτες 55 μονάδες από το Χ πρέπει να θυσιαστούν 170-125=45
μονάδες Ψ.
Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
1. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ
δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Ψ θυσιάζονται, όταν Σ
Λ
παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ.
2. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο
άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία ονομάζεται Σ
Λ
ανθρώπινο κεφάλαιο.
3. Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι το προϊόν που παράγει
Σ
Λ
κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης που συμμετέχει στην παραγωγή.
4. Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών εξαρτώνται από την
Σ
Λ
τιμή της ελαστικότητας προσφοράς.
5. Τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα έχουν τελείως ανελαστική
προσφορά και η καμπύλη προσφοράς τους είναι παράλληλη Σ
Λ
στον άξονα των ποσοτήτων.
(Μονάδες 15)
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Β. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης είναι η αιτία που:
α. Το μέσο σταθερό κόστος φθίνει συνεχώς.
β. Το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό.
γ. Από ένα επίπεδο παραγωγής και μετά το μέσο μεταβλητό κόστος
αυξάνεται.
δ. Το μέσο προϊόν στα αρχικά επίπεδα παραγωγής είναι μικρότερο από το
οριακό προϊόν.
(Μονάδες 5)
2.Για να αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά ενός
αγαθού Χ, θα πρέπει:
α. Να μειωθεί η προσφορά με σταθερή τη ζήτηση.
β. Να μειωθεί η ζήτηση με σταθερή την προσφορά.
γ. Να μειωθεί η ζήτηση λιγότερο από την ταυτόχρονη αύξηση της
προσφοράς.
δ. Να αυξηθεί η ζήτηση περισσότερο από την ταυτόχρονη μείωση της
προσφοράς.
(Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ Β
α. Να αναλύσετε το φαινόμενο του καταμερισμού των έργων.
(Μονάδες 13)
β. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων;
(Μονάδες 9)
γ. Ποιο είναι το βασικό μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων;
(Μονάδες 3)
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ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

α.

β.
γ.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΟ
ΚΤΙΡΙΟΥ

Α

20

40

500

8.000

Β

24

70

400

6.000

Γ

25

80

500

8.000

Δ

32

95

300

8.000

Ε

48

100

400

6.000

Ζ

50

150

600

6.000

Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η
ελαστικότητα της προσφοράς και να την υπολογίσετε, καθώς η τιμή
μειώνεται. Να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση την τιμή της
ελαστικότητας.
(Μονάδες 13)
Να βρείτε τις γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς που προκύπτουν με
βάση τον παραπάνω πίνακα.
(Μονάδες 6)
Να αποδώσετε στο ίδιο διάγραμμα τις συναρτήσεις που βρήκατε.
(Μονάδες 6)

ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο πίνακας μιας επιχείρησης που παράγει το προϊόν της σε
βραχυχρόνια περίοδο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
1
4
2
10
3
18
4
28
5
;
6
;
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Τα μεταβλητά έξοδα της επιχείρησης αποτελούνται από τις δαπάνες για
πρώτες ύλες και την αμοιβή των εργατών. Η αμοιβή κάθε εργάτη είναι 1.000
χρηματικές μονάδες.
α. Να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος, αν
γνωρίζετε ότι το μεταβλητό κόστος των 18 μονάδων παραγωγής είναι
4.800 χρηματικές μονάδες.
(Μονάδες 5)
β. Να υπολογίσετε τα ερωτηματικά του πίνακα, αν γνωρίζετε ότι το μέσο
μεταβλητό κόστος του προϊόντος που παράγουν οι 5 εργάτες είναι 225
χρηματικές μονάδες και το οριακό προϊόν του 6ου εργάτη είναι 8
μονάδες.
(Μονάδες 5)
γ. Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος όταν η επιχείρηση παράγει
15 μονάδες προϊόντος.
(Μονάδες 5)
δ. Αν η επιχείρηση παράγει 48 μονάδες και θέλει να μειώσει το κόστος της
κατά 5.800 χρηματικές μονάδες, πόση πρέπει να είναι η παραγωγή της
για να πετύχει το στόχο της;
(Μονάδες 5)
ε. Να αιτιολογήσετε σε ποια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή
«εργασία» αρχίζει η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.
(Μονάδες 5)
Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.
1.
2.
3.
4.
5.

Σωστό
Σωστό
Λάθος
Λάθος
Λάθος

Β.
1.
2.

γ
δ
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ΟΜΑΔΑ Β
Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 22.
ΟΜΑΔΑ Γ
α)
Γ → Α: Για W = 500 και ενοίκιο = 8000
Ρ1 = 25
Q1 = 80
Ρ2 = 20
Q2 = 40

Es =

ΔQ P1 −40 25
=
= 2,5
ΔP Q1
−5 80

Es>1: Ελαστική προσφορά
Ε → Β: Για W = 400 και ενοίκιο = 6000
Ρ1 = 48
Q1 = 100
Ρ2 = 24
Q2 = 70
ΔQ P1 −30 48
=
= 0,6
ΔP Q1 −24 100
Es<1: Ανελαστική προσφορά
Es =

β) Qs= γ + δΡ (ceteris paribus)
Συνδυασμοί Α και Γ
40 = γ + δ ∙ 20
γ = −120
}⇔
80 = γ + δ ∙ 25
δ=8
Άρα: Q s1 = −120 + 8 P
Συνδυασμοί Β και Ε
70 = γ + δ ∙ 24
γ = 40
}⇔
100 = γ + δ ∙ 48
δ = 1,25
Άρα: Q s2 = 40 + 1,25 P
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γ)
P
S2

50
48
45

Ζ (άπειρες)

40
35
32
30
25
24
20

Δ (άπειρες)

S1

15
10
5
0

20

40

60

80 95100

140 150

Q

ΟΜΑΔΑ Δ
α)
L

Q

VC

AVC

MC

MP

1

4

2

10

3.000

3

18

4.800

225

8

4

28

6.800

200

10

5

; 40

6

; 48

4
6

225
10.800

12
8

VC  = W  L + Q  ί ώ ύ 

 = (  ) + ( ί  ώ ύ ) 
ί ώ ύ= 
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β)
VCQ = AVC  Q =  Q ()
()

VCQ = W  L + Q    Q = (  ) + ( Q  )  Q =  .
  =

Q  − Q
Q − 
= 
 Q =  .
L  − L


γ)
VC = (   ) + (  ) =  ..
MC =

VC − VC  − 
=
=  ..
Q − Q


VC − VC
 − VC
  =
 VC =  ..
Q − Q

VC 
=
= ..
Άρα: AVC =
Q

MC =

δ) VC = ( ) + (  ) =...
Θέλουμε VCQ = . − . = ... (ενδιάμεσος)
Χρειαζόμαστε ΜC28 και το υπολογίζουμε
( VC =   +  = ... )
VC − VC . − .
MC =
=
=  ..
Q  − Q

Άρα: MC =

VC − VCQ
 − Q

  =

. − .
 Q =  .
 − Q

Q
.
L
Η λειτουργία του Νόμου της Φθίνουσας ή μη Ανάλογης Απόδοσης αρχίζει
με την προσθήκη του 6ου εργάτη, γιατί το ΜΡ μειώνεται και το ΤΡ (Q) αρχίζει
να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό.

ε) Βρίσκουμε το MP =

Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις.
α. Η αξιοποίηση των αχρησιμοποίητων μηχανημάτων μιας οικονομίας
μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της προς τα δεξιά.
β. Η ανάπτυξη του κλάδου των ασφαλίσεων οφείλεται στην αβεβαιότητα
που υπάρχει στην οικονομική ζωή.
γ. Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η αύξηση της τιμής του
θα προκαλέσει αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το
αγαθό αυτό.
δ. Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους αρχικά κατέρχεται και στη
συνέχεια ανέρχεται, εξαιτίας του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης
απόδοσης.
ε. Η βελτίωση της τεχνολογίας θα μειώσει το μέσο και το οριακό κόστος μιας
επιχείρησης με αποτέλεσμα η καμπύλη προσφοράς της να μετατοπιστεί προς
τα κάτω και δεξιά.
(15 μονάδες)
Α.2. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ι. Το συνολικό κόστος αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό, όταν:
α. Το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν
β. Το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν
γ. Το μέσο προϊόν μειώνεται
δ. Το οριακό προϊόν αυξάνεται
(5 μονάδες)
ΙΙ. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά και έχουν ελαστική
ζήτηση. Αν μειωθεί η τιμή του αγαθού Χ, τότε:
α. Θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Ψ
β. Θα αυξηθεί η ζήτηση για το αγαθό Χ
γ. Θα μειωθεί η ζήτηση για το αγαθό Ψ
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δ. Θα μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ
(5 μονάδες)
ΟΜΑΔΑ Β
Να δώσετε τον ορισμό της παραγωγικής διαδικασίας.
Να αναλύσετε τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία και
να δώσετε από ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση.
(25 μονάδες)
ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο πίνακας μιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
1
2

2
5

3
4

8
9

5

6

6

3

7
2
Το οριακό κόστος του προϊόντος που παράγουν οι 4 εργάτες είναι 21
χρηματικές μονάδες και το μέσο κόστος σε αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι
54 χρηματικές μονάδες. Τα μεταβλητά έξοδα της επιχείρησης αποτελούνται
από τις δαπάνες για πρώτες ύλες και τις δαπάνες για την αμοιβή των
εργατών. Η αξία της πρώτης ύλης για κάθε μονάδα προϊόντος που παράγεται
είναι 20 χρηματικές μονάδες.
Γ.1. Να υπολογίσετε την τιμή (αμοιβή) της εργασίας.
(8 μονάδες)
Γ.2. Να υπολογίσετε το σταθερό κόστος της επιχείρησης.
(7 μονάδες)
Γ.3. Να υπολογίσετε το μέσο συνολικό κόστος όταν η επιχείρηση παράγει 30
μονάδες προϊόντος.
(5 μονάδες)
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Γ.4. Να αιτιολογήσετε σε ποιο επίπεδο του μεταβλητού συντελεστή
«εργασία» αρχίζει να φαίνεται η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας ή μη
ανάλογης απόδοσης.
(5 μονάδες)
ΟΜΑΔΑ Δ
Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι
γραμμικές. Όταν η τιμή του αγαθού είναι 80 χρηματικές μονάδες, η
ζητούμενη ποσότητα είναι 360 μονάδες και δημιουργείται στην αγορά
έλλειμμα ίσο με 240 μονάδες. Όταν η τιμή του αγαθού είναι 120 χρηματικές
μονάδες, η ζητούμενη ποσότητα είναι 40 μονάδες και δημιουργείται στην
αγορά πλεόνασμα ίσο με 240 μονάδες.
Δ.1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς που περιγράφουν
την αγορά του αγαθού Χ.
(8 μονάδες)
Δ.2. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ.
(3 μονάδες)
Η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 20% οδήγησε στη
μεταβολή της ζήτησης του αγαθού Χ. Η ταυτόχρονη αύξηση του κόστους
παραγωγής οδήγησε στη μεταβολή της προσφοράς του αγαθού κατά 50%.
Αν γνωρίζετε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα στην αρχική τιμή ισορροπίας
είναι 1,25
Δ.3. Να βρείτε τις νέες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς που
περιγράφουν την αγορά του αγαθού Χ.
(8 μονάδες)
Δ.4. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ.
(2 μονάδες)
Δ.5. Να αποδώσετε σε ένα διάγραμμα την αγορά του αγαθού Χ πριν και μετά
τις μετατοπίσεις των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς και να δείξετε τα
σημεία ισορροπίας.
(4 μονάδες)
Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α1.
α. ΛΑΘΟΣ
β. ΣΩΣΤΗ
γ. ΣΩΣΤΗ
δ. ΛΑΘΟΣ
ε. ΣΩΣΤΗ
Α2.
Ι. γ
ΙΙ. α

ΟΜΑΔΑ Β
Σελ. 16-17 σχολικού βιβλίου

ΟΜΑΔΑ Γ
Γ1.
L
1
2
3
4
5
6
7

MP
2
5
8
9
6
3
2

MC

ATC

21

54

Q
και βρίσκω το Q
L
TC24 ATC24 Q24 54 24 1.296 x. .
Για Q 15 :
ή L 3W
ά
πρώτων υλών 15 20 300 x.
MP
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Q
2
7
15
24
30
33
35

Για Q = 24 :
ή L 4W
ά
πρώτων υλών 24 20 480 x.
VC24 VC15
Άρα: MC24
Q 24 Q15
 21 =

Γ2.
VC24
FC24

Γ3.
VC30
TC30

4 W

( 4W + 480 ) − ( 3W + 300 )  W = 9χ.μ.
24 − 15

Q 20

4 9

24 20

TC24 VC24 1.296 516 780 .

W L5

Q 20

9 5

516 x.

FC

30 20

645 x.

VC30 FC 645 780 1.425 x.μ

TC30
Q30

ΑΡΑ: ATC30

1.425
=47,5 x.μ
30

Γ4.
Η λειτουργία του Ν.Φ.Α. αρχίζει να φαίνεται με την προσθήκη του 5ου εργάτη,
γιατί το MP αρχίζει να μειώνεται και το TP αρχίζει να αυξάνεται με
φθίνοντα ρυθμό.
ΟΜΑΔΑ Δ
Δ1.

P

QD

QS

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

80
120

360
40

120
280

240

ΖΗΤΗΣΗ: QD
360
40

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
240

P

80
120

1.000
ΑΡΑ: QD 1.000 8P
8
240 360 QS
QS 120
Για P 80 : Έλλειμμα QD QS
240 QS 40 QS 280
Για P 120: Πλεόνασμα QS QD
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QS

P , άρα

Δ2.
Ισορροπία: QD

120
280

QS

80
120

4

1000 8P

QD 1.000 8 100 200
QS

200

QE

200 4 100 200

200 4P

ΑΡΑ: QS

200 4P

PE 100 x.μ

200 μον.

Δ3.
Η Ε Y 1, άρα, το αγαθό Χ είναι κανονικό αγαθό.
Επομένως, η ζήτηση του αγαθού Χ αυξήθηκε, όταν αυξήθηκε το εισόδημα.
ΔQ
ΔQ
ΔQ
Q
Q
ΕY
1, 25
25%
ΔY
20%
Q
Y
25
QD
ΑΡΑ: Q D Q D
100
1
(1.000 − 8P ) + (1.000 − 8P ) = 1.250 − 10P = Q D/
4
Αύξηση του κόστους παραγωγής σημαίνει μείωση της προσφοράς του
αγαθού Χ.
ΑΡΑ:
50
1
QS QS
QS −200 + 4P − ( −200 + 4P ) = −100 + 2P = Q S/
100
2
Δ4.
ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ:
QD QS
1.250 10P

100 2P

QD

1.250 10 112,5 125

QS

100 2 112,5 125

QE

PE

112,5 x.μ

125 μον.

[426]

Δ5.

P

Q

Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ κάθε μία από τις παρακάτω
προτάσεις.
α. Το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα νοικοκυριό είναι άυλο, καταναλωτό και
καταναλωτικό αγαθό.
β. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Χ, δείχνει πόσες
μονάδες από το αγαθό Ζ θυσιάζονται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα
από το αγαθό Χ.
γ. Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, τότε η μείωση της τιμής του θα
προκαλέσει μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό
αυτό.
δ. Όταν το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο, το οριακό προϊόν είναι μηδέν και
το οριακό κόστος είναι άπειρο.
ε. Η αύξηση του ενοικίου σε μία επιχείρηση θα οδηγήσει σε μετατόπιση της
καμπύλης προσφοράς της προς τα κάτω και δεξιά.
(15 μονάδες)
Α.2. Να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ι. Η εισοδηματική ελαστικότητα για ένα αγαθό είναι ίση με -1,5. Αυτό
σημαίνει ότι:
α. Η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 60% επιφέρει μείωση
στη ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό κατά 40%
β. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 40% επιφέρει αύξηση
στη ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό κατά 60%
γ. Η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 60% επιφέρει αύξηση
στη ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό κατά 40%
δ. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 40% επιφέρει μείωση
στη ζητούμενη ποσότητα για το αγαθό κατά 60%
(5 μονάδες)
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ΙΙ. Δίνονται οι αγορές των αγαθών Κ και Λ που είναι μεταξύ τους
συμπληρωματικά. Αν μειωθεί το κόστος παραγωγής του αγαθού Κ, τότε:
α. Θα μειωθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Λ
β. Θα αυξηθεί η τιμή και θα μειωθεί η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Κ
γ. Θα αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Κ
δ. Θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Λ
(5 μονάδες)
ΟΜΑΔΑ Β
Να αναλύσετε και να δείξετε διαγραμματικά σε ποιες περιπτώσεις η
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι σταθερή σε όλο το μήκος της
καμπύλης ζήτησης.
(25 μονάδες)
ΟΜΑΔΑ Γ
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι αντίστοιχα:
QD = 500 – 25P και QS = -400 + 50P
Η αύξηση στο εισόδημα των καταναλωτών κατά 10% οδήγησε στη μεταβολή
της ζήτησης, ενώ η ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής του αγαθού
οδήγησε στη μεταβολή της προσφοράς του κατά 200 μονάδες σε κάθε τιμή.
Αν γνωρίζετε ότι στην τιμή ισορροπίας η εισοδηματική ελαστικότητα είναι
ίση με 2
Γ.1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς που περιγράφουν
την αγορά του αγαθού Χ μετά τις μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς.
(10 μονάδες)
Γ.2. Να υπολογίσετε αλγεβρικά τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας του
αγαθού Χ.
(5 μονάδες)
Γ.3. Στη νέα αγορά του αγαθού Χ που διαμορφώθηκε, το κράτος επιβάλλει
ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού ΡΑ. Οι καταναλωτές, μετά την επιβολή
της ανώτατης τιμής, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν «καπέλο» 8
χρηματικών μονάδων για να αποκτήσουν το αγαθό.
Να υπολογίσετε την ανώτατη τιμή ΡΑ που επιβλήθηκε από το κράτος.
(10 μονάδες)
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ΟΜΑΔΑ Δ
Δίνεται ο πίνακας μιας επιχείρησης που παράγει το προϊόν της σε
βραχυχρόνια περίοδο.
ΜΕΣΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΙΑΚΟ
ΟΡΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
1
2

10
24

10
12

;
14

;
175

210
150

3
4

;
;

;
;

;
8

175
190,9

;
262,5

5
6

50
54

;
9

6
;

210
233,3

350
525

7
;
8
2
262,5
1.050
Δ.1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα δείχνοντας τους σχετικούς
υπολογισμούς σας, αν γνωρίζετε ότι στον 3ο εργάτη το μέσο προϊόν είναι
μέγιστο.
(9 μονάδες)
Δ.2. Να αιτιολογήσετε από ποια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή
«εργασία» ισχύει ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.
(4 μονάδες)
Δ.3. Αν η επιχείρηση παράγει 56 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το
κόστος της κατά 4.900 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε πόσες μονάδες
πρέπει να μειώσει την παραγωγή της.
(7 μονάδες)
Δ.4. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης, καθώς και
τον πίνακα της αγοραίας προσφοράς, αν το προϊόν παράγεται από 10 όμοιες
επιχειρήσεις.
(5 μονάδες)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α1.
α. ΣΩΣΤΗ
β. ΛΑΘΟΣ
γ. ΛΑΘΟΣ
δ. ΣΩΣΤΗ
ε. ΛΑΘΟΣ
Α2.
Ι. β
ΙΙ. δ
ΟΜΑΔΑ Β
Σελ. 43 - 44 σχολικού βιβλίου (παράγραφοι i., ii., iii.)
Σελ. 33 σχολικού βιβλίου
ΟΜΑΔΑ Γ
QD 500 25P
QS
400 50P
Γ1.
Η Ε Y 0, άρα, το αγαθό Χ είναι κανονικό αγαθό.
Επομένως η αύξηση του εισοδήματος θα αυξήσει και τη ζήτηση του
αγαθού Χ.
Q
Q
Q
Q
Q
ΕY
2
20%
Y
10%
Q
Y
20
1
Q D ( 500 − 25P ) + ( 500 − 25P ) = 600 − 30P = Q D/
ΑΡΑ: Q D Q D
100
5
Μείωση του κόστους παραγωγής σημαίνει αύξηση της προσφοράς του
αγαθού Χ.
ΑΡΑ: QS QS 200 ( −400 + 50P ) 200 200 50P QS
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Γ2.
ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: QD
QD
QS

QS

600 30 10 300

600 30P
QE

200 10 50 300

200 50P

PE

10 x.μ

300 μον.

Γ3.
Για PA η QS
200 50PA (1)
Ενώ οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να απορροφήσουν την ποσότητα
αυτή σε μία τιμή P , δηλαδή, QD 600 30P (2)
"Καπέλο" = 8  P − PA = 8  P = PA + 8 (3)
Για P και PA η QD QS

(1) , ( 2)  QD

/

= QS/  600 − 30P / = −200 + 50PA
( 3)

 600 − 30 ( PA + 8 ) = −200 + 50PA  PA = 7χ.μ.

ΟΜΑΔΑ Δ
Δ1.
L
1

Q

AP
10

10
2
24
12
3
36
12
4
44
11
5
50
10
6
54
9
7
56
8
APmax  AP = MP
Q
AP =  Q = AP  L
L
ΔQ
MP =
ΔL
VC
AVC =
 VC = AVC  Q
Q
Δ ( VC )
MC =
ΔQ

MP
10

14
12
8
6
4
2
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AVC
210
175
175
190,9
210
233,3
262,5

MC
VC
210
2.100
150
4.200
175
6.300
262,5 8.399,6
350
10.500
525 12.598,2
1.050 14.700

Δ2.
Ο Ν.Φ.Α. αρχίζει να ισχύει με την προσθήκη του 3ου εργάτη, γιατί το MP
αρχίζει να μειώνεται και το TP ( Q) αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό.
Δ3.
Για Q = 56 : VC56 = AVC56  Q56 = 262,5  56 = 14.700 x.μ

Θέλουμε για Q( άγνωστο) : VCQ = 14.700 − 4.900 = 9.800 x.μ ( ενδιάμεσος )

VC50 − VCQ

10.500 − 9.800
 Q = 48 μον.
50 − Q
50 − Q
ΑΡΑ: Μείωση Q κατά 56 − 48 = 8 μον.
Δ4.
Ανερχόμενο MC  AVCmin
MC50 =

 350 =

ΑΡΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

P = MC

QS

175
262,5
350
525
1050

36
44
50
54
56

QSαγοραία = QSατομική  Αριθμός επιχειρήσεων
ΑΡΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
P

QS

175

36 10 = 360
44 10 = 440
50 10 = 500
54 10 = 540
56 10 = 560

262,5
350
525
1050

Επιμέλεια: Λυμπεροπούλου Κατερίνα
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
«Η συζήτηση για το ρόλο της διαφήμισης στις σύγχρονες κοινωνίες, για
τη χρησιμότητά της ή για τη βλαβερότητά της, άναψε με πάθος που
κινδυνεύει να παραμερίσει την ψύχραιμη στάθμιση, ακόμη και την
ψύχραιμη κατανόηση. Ίσως, τη συζήτηση την προκάλεσαν οι ολοένα
μεγαλύτερες διαστάσεις που τείνει να πάρει η λειτουργία της διαφήμισης.
Έτσι και οι αμείλικτες καταδίκες(το «μίασμα» της διαφήμισης) και οι πιο
ήπιες αντιδράσεις βρίσκουν κάποια απήχηση: ο καταναλωτής, δηλαδή ο
καθένας μας, στέκεται δύσπιστος μπροστά σ’ έναν τεράστιο τζίρο χρημάτων
που ξέρει πως τελικά δεν μπορεί παρά να προέρχονται απ’ αυτόν, ενώ δε
βλέπει να του παρέχεται κανένα χειροπιαστό αντάλλαγμα γι’ αυτή τη
δαπάνη. Πεταμένα λεφτά, και μάλιστα δικά μας…
Η χρησιμότητα που πρέπει να αναγνωρίσει κανείς στη διαφήμιση είναι
συνάρτηση της χρησιμότητας που αναγνωρίζει στην «οικονομία της
αγοράς». Έτσι ονομάζεται το οικουμενικό σύστημα όπου ο καταναλωτής,
έχοντας να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες, αποφασίζει αυτός τι
θα καταναλώσει κι έτσι αυτός κατευθύνει την παραγωγή στο τι θα παράγει.
Για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό, πρέπει οι πολλές δυνατότητες να
παρουσιάζονται στον καταναλωτή -κι αυτό ακριβώς το ρόλο επιτελεί η
διαφήμιση. Ας προστεθεί μάλιστα, ότι θεωρητικά η οικονομία της αγοράς
δε συμπίπτει με τον ιδιωτικό καπιταλισμό ακόμα και με κοινωνικοποιημένα
μέσα παραγωγής μπορεί η αγορά- δηλαδή ο καταναλωτής-να έχει μια
τέτοια ρυθμιστική πρωτοβουλία.
Κατάργηση της διαφήμισης σημαίνει αναγκαστικά αντικατάσταση της
οικονομίας της αγοράς με κάποιο άλλο σύστημα, όπου το κράτος ή άλλες
οργανωμένες κοινωνικές ομάδες θα καθόριζαν, ύστερα από δική τους
ιεράρχηση των αναγκών του καταναλωτή, τι θα παραχθεί. Ο καταναλωτής
δε θα είχε παρά να προσαρμοσθεί σ’ αυτές τις κρατικές επιλογές. Αυτό το
σύστημα ακολουθούν οι γνωστές μορφές συλλογικού καπιταλισμού που
εμφανίζονται μεταμφιεσμένες σε σοσιαλισμό θυσιάζοντας μια σοβαρή
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ανθρώπινη ελευθερία, τη ελευθερία των προτιμήσεων στην κατανάλωση.
Η πιο σίγουρη -ίσως και η πιο άκακη- συνέπεια είναι η εξάλειψη κάθε
ποικιλίας: φτάνει να το αποφασίσει κάποια αρμόδια κρατική αρχή
οικονομικού προγραμματισμού, για να φορέσει ένας ολόκληρος λαός το
ίδιο ύφασμα στο ίδιο κόψιμο…
Αυτή κιόλας η αντιπαράθεση των δύο συστημάτων και η αναγκαστική
σύνδεση της διαφήμισης με την οικονομία της αγοράς είναι αρκετή, για να
δικαιώσει τη διαφημιστική λειτουργία. Σε όσο μέτρο δεν καταργείται η
οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να καταργηθεί και η αποτελεσματική
πληροφόρηση για τα εμπορεύματα που εναλλακτικά προσφέρονται στην
επιλογή του καταναλωτή-δηλαδή η διαφήμιση. Κι όσοι ζητούν την
κατάργηση της διαφήμισης πρέπει να ξέρουν, ως πού φτάνουν οι συνέπειες
αυτής της κατάργησης…
(…) Η διαφήμιση χρειάζεται κάποια ρυθμιστική παρέμβαση από το
κράτος, σαν έκφραση του οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Προπάντων
για την καθιέρωση κάποιων ορίων στην έκταση και κάποιων υποχρεώσεων
για σεβασμό της αλήθειας προς χάρη του καταναλωτή.
Παρά ταύτα, αν η ρύθμιση δε φτάνει σε περιορισμούς που θα
ματαιώνουν τη λειτουργία της διαφήμισης, η διαφήμιση θα διατηρήσει
μερικές επικίνδυνες όψεις της. Αλλά οι κίνδυνοι από τη διαφήμιση είναι το
τίμημα για τη διατήρηση μιας οικονομίας της αγοράς - κάθε ελευθερία είναι
δεμένη με κινδύνους. Και η εμμονή στην ελευθερία σημαίνει αποδοχή των
κινδύνων της.

Γ. Α. Κουμάντος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο του κειμένου σε περίπου 80-100 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. α) Σε ποιο είδος δοκιμίου ανήκει το συγκεκριμένο απόσπασμα; Ποια τα
βασικά χαρακτηριστικά του είδους αυτού;
(Μονάδες 10)
β) Να γίνει η δομική ανάλυση της δεύτερης παραγράφου. Ποιος ο
βασικός τρόπος ανάπτυξής της;
(Μονάδες 5)
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γ) Να αποκρυσταλλώσετε το συλλογισμό που περικλείει η τέταρτη
παράγραφος με τη μορφή τυπικού συλλογισμού της λογικής
(προκείμενες - συμπέρασμα) και να τον χαρακτηρίσετε.
(Μονάδες 5)
Β2. Να γραφεί ένα συνώνυμο για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις (να
ληφθούν υπόψη τα συμφραζόμενα).
πάθος
κατάργηση
αμείλικτες

συνέπεια

καταδίκες

ορίων

ήπιες

περιορισμούς

χειροπιαστό

όψεις

(Μονάδες 5)
Β3. Τι εννοεί ο συγγραφέας όταν λέει ότι κάθε ελευθερία είναι δεμένη με
κινδύνους; Αναπτύξτε την άποψή σας σε μια μεστή παράγραφο 100
περίπου λέξεων.
(Μονάδες 10)
Γ. Με ποιες τεχνικές η διαφήμιση ωθεί στην υπερκατανάλωση και τη
μαζοποίηση; Τι συνέπειες επιφέρει το παραπάνω γεγονός σε άτομα και
σύνολα; (400-600 λέξεις)
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Ηλιόχαρη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Στα σύγχρονα σύνολα ο ρόλος της διαφήμισης εντείνεται και αυτό την
καθιστά, ακόμα περισσότερο, ένα αμφιλεγόμενο σημείο αναφοράς. Ο
καταναλωτής μέσω των επιλογών του καθοδηγεί την00 παραγωγική
διαδικασία και η διαφήμιση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να του παρουσιάζει
τις εναλλακτικές του δυνατότητες και την πολυποικιλία στην αγορά. Αν δεν
υπήρχε η «οικονομία της αγοράς» ο καταναλωτής θα αναγκαζόταν να
ακολουθήσει κρατικές επιλογές περιστέλλοντας την ατομική του ελευθερία.
Συνεπώς «οικονομία της αγοράς» και διαφήμιση αποτελούν μια αρραγή
ενότητα. Το σίγουρο είναι ότι απαιτούνται κανόνες και φραγμοί για μια υγιή
διαφήμιση που, όμως, δε θα πλήττουν το βασικό ρόλο της : την ενημέρωση.
Β1. α) Το δοθέν απόσπασμα ανήκει σε αποδεικτικό ή δοκίμιο πειθούς. Τα
δοκίμια αυτά έχουν αντικειμενικό, κυρίως, χαρακτήρα και απευθύνονται
περισσότερο στους ανθρώπους της μάθησης. Η αφετηρία της έμπνευσης
βρίσκεται κυρίως στην επιστήμη και γι’ αυτό κυριαρχεί μάλλον η λογική
ακολουθία και η αιτιοκρατική σύνδεση των μερών. Η δομή είναι πιο τυπική
και αυστηρή. Το αποδεικτικό υλικό που είναι οργανωμένο συλλογιστικά,
περιέχει στοιχεία είτε θεωρητικά (επιχειρήματα, σχόλια, αξιολογικές κρίσεις)
είτε πρακτικά (τεκμήρια). Η σκοπιά είναι αντικειμενική και η γλώσσα
αναφορική.
Β1. β)
▪ Θεματική περίοδος: « Η χρησιμότητα που…οικονομία της αγοράς».
▪ Λεπτομέρειες/ανάπτυξη/σχόλια: «Έτσι ονομάζεται…πρωτοβουλία».
▪ Η παράγραφος αυτή δεν έχει κατακλείδα.
Η παράγραφος αυτή αναπτύσσεται με ορισμό («Έτσι ονομάζεται…») και
αιτιολόγηση («Για να λειτουργήσει…»).
Β1. γ)
▪ Μείζονα προκείμενη: Δεν υφίσταται «οικονομία της αγοράς» χωρίς
διαφήμιση.
▪ Ελάσσονα προκείμενη: Η «οικονομία της αγοράς» δεν καταργείται.
▪ Συμπέρασμα: Δεν μπορεί να καταργηθεί τότε ούτε η διαφήμιση.
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Ο συγκεκριμένος συλλογισμός είναι:
I. Έμμεσος, γιατί έχει δύο προκείμενες,
II. Κατηγορικός, γιατί στις προκείμενες δεν υπάρχει ούτε υπόθεση ούτε
διάζευξη,
III. Παραγωγικός, γιατί έχει πορεία από το ευρύτερο (οικονομία της αγοράς)
στο πιο συγκεκριμένο (διαφήμιση),
IV. Είναι αληθής, γιατί οι προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,
V. Είναι έγκυρος, γιατί το συμπέρασμα απορρέει λογικά και αβίαστα από τις
προκείμενες,
VI. Ορθός ή Απόδειξη, γιατί είναι ταυτόχρονα και αληθής και έγκυρος.
Β2.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

πάθος
αμείλικτες
καταδίκες
ήπιες
χειροπιαστό
κατάργηση
συνέπεια
ορίων
περιορισμούς
όψεις












ζέση, ζήλος
αδυσώπητες, άτεγκτες, σκληρές
στιγματισμοί, επικρίσεις, κατακρίσεις
πράες, μετριοπαθείς
απτό
άρση
απόρροια, απότοκος, επίπτωση, επακόλουθο
φραγμών
περιστολές
εκφάνσεις, πτυχές, πλευρές

Β3. Ελευθερία είναι η δυνατότητα του ατόμου να σκέφτεται, να επιλέγει και
να δρα, ανεξάρτητα από εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις, χωρίς, όμως, αυτό
να αποτελεί παραβίαση της ελευθερίας των άλλων ή υπονόμευση της
ομαλής λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου. Από τα παραπάνω πηγάζει ότι
το «ζην ως βούλεται τις» έχει σχετική και όχι απόλυτη σημασία. Γι’ αυτό κάθε
ελευθερία είναι δεμένη με κινδύνους γιατί πάντοτε τα όριά της είναι ρευστά
και γιατί πάντοτε είναι εύκολη η υπέρβασή τους. Ελευθερία, όμως, χωρίς
όρια είναι ελευθεριότητα, ασυδοσία· δεν είναι πραγματική ελευθερία. Η
αίσθηση ελευθερίας αποκτάται όταν το άτομο μπορεί να δεχθεί τις συνθήκες
εκείνες που υποχρεώνουν τη δέσμευση-ως ένα βαθμό-της δράσης του και
δεν τις εκλαμβάνει ως περιορισμούς που πλήττουν τα δικαιώματά του.
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Γ1. Η επανάληψη είναι το κυριότερο «όπλο» της προπαγάνδας˙ και η
διαφήμιση είναι μια εμπορική προπαγάνδα. Το δόγμα «λέγε, λέγε, στο τέλος
κάτι θα μείνει» βρήκε πολλούς υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο. Με την, κατά
στερεότυπο τρόπο, επανάληψη απλών ισχυρισμών ασκείται πλύση
εγκεφάλου στις μάζες που, έτσι χειραγωγούνται εύκολα. Δεν μπορεί, βέβαια,
να υφίσταται επανάληψη χωρίς αφαιρετικό λόγο, σύνθημα. Η διαφημιστική
«ρεκλάμα» εισβάλλει στο υποσυνείδητο και δημιουργεί έντεχνα πλαστές
ανάγκες. Η εικόνα, επίσης, παίζει καίριο ρόλο στη διαφήμιση τόσο στην
τηλεόραση και τον τύπο όσο και στο ραδιόφωνο (ακουστική εικόνα), αφού
«μιλά» από μόνη της και προωθεί επιθετικά τα προϊόντα. Ο καταναλωτής
ταυτίζει τις ανάγκες του με τις εικόνες του προβαλλόμενου προϊόντος. Ο
γλωσσικός πληθωρισμός είναι κοινό χαρακτηριστικό και της πολιτικής και
της διαφήμισης. Η τελευταία, πιο συγκεκριμένα, μετέρχεται λέξεις σπουδαίες
και εντυπωσιακές που συνοδεύουν επιτηδευμένα και εξεζητημένα1 - λ.χ.
«επανάσταση στις οδοντόκρεμες» - με αποτέλεσμα οι λέξεις να
παραφθείρονται και να χάνουν το νόημά τους. Τέλος, το διαφημιστικό
μήνυμα, είναι πολυσήμαντο και γεμάτο συμβολισμούς που λειτουργούν
δεσμευτικά, για το δέκτη.
Με το σύνθημα - λ.χ. «Οι έξυπνοι οδηγούν Renault» - ο υποψήφιος
αγοραστής υποσυνείδητα αισθάνεται ότι, αποκτώντας το συγκεκριμένο
αγαθό, θα αποκτήσει μαζί μ’ αυτό και την ιδιότητα που συμβολίζει - εν
προκειμένω την εξυπνάδα.
Η διαφήμιση με τις παραπάνω μεθόδους προβάλλει ένα συγκεκριμένο
«μοντέλο» ζωής που βασίζεται στην υπερκατανάλωση. Το άτομο αισθάνεται
πως αποκτά οντότητα και αξία καταναλώνοντας ολοένα, δίνοντας έμφαση
στο «φαίνεσθαι» και το «έχειν» και όχι στο «είναι». Τα πρότυπα κατανάλωσης
καθίστανται και πρότυπα ζωής, αφού ο δέκτης δεν καταναλώνει πλέον για
να ζει, αλλά ζει για να καταναλώνει.
Κυριαρχεί ο υλικός ευδαιμονισμός που δεν είναι παρά η εντύπωση ότι η
ευτυχία και η ουσία των διαπροσωπικών σχέσεων εξαρτάται από τα υλικά
αγαθά. Ο εξανδραποδισμός στα τελευταία και η απώλεια της
ηθικοπνευματικής ελευθερίας είναι έτσι, για τους περισσότερους
μονόδρομος.
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Τραγική είναι η αυταπάτη ελευθερίας του ατόμου -λόγω της πολυποικιλίας
των επιλογών που διανοίγονται μπροστά του- αφού θεωρεί ως δική του
επιλογή κάτι που του έχει υποβληθεί αλλοιώνοντας τις πραγματικές του
προτιμήσεις. Οι δευτερεύουσες ανάγκες ανάγονται σε βασικές και
διογκώνονται οι ατομικές εις βάρος των κοινωνικών αναγκών.
Από την άλλη, η καταιγιστική διαφήμιση ακρωτηριάζει το πνεύμα και
ευνουχίζει την κριτική ικανότητα. Το άτομο παθητικοποιείται και
μετατρέπεται σε άβουλο ενεργούμενο ζώντας «ληπτικά». Η ανθρώπινη
συμπεριφορά τυποποιείται και κλονίζεται η υποκειμενική ετερότητα των
ατόμων με αποτέλεσμα να επέρχεται η ομοιογενοποίηση, η ισοπεδωτική
ομοιομορφία κα να αίρεται η πρωτοτυπία.
Η μάζα υφίσταται πολυποίκιλη προπαγάνδα και πλύση εγκεφάλου και έτσι
ο εθισμός στην παθητική αποδοχή δεν αφορά μόνο εμπορικά μηνύματα,
αλλά και πολιτικά. Εύκολα προβάλλονται και επιβάλλονται πρόσωπα και
ιδεολογίες διαιωνίζοντας το κατεστημένο. Τα παραπάνω εγκυμονούν, όμως,
κίνδυνο για το δημοκρατικό πολίτευμα που καθίσταται επισφαλές, αφού δε
στηρίζεται σε «εν εγρηγόρσει» πολίτες. Διαφήμιση είναι τελικά ο έλεγχος
«κατ’ όνομα ελεύθερων ανθρώπων».
Απαιτείται παιδεία και οξυμμένη κριτική ικανότητα, ώστε το άτομο να κρίνει,
να συγκρίνει, να διυλίζει τις πληροφορίες και να ιεραρχεί τις ανάγκες.
Μόνο ολοκληρωμένες προσωπικότητες με «αντισώματα» μπορούν να
στραφούν απ’ την έκλυση στην εγκράτεια, από τη μέγιστη στην κάλλιστη
κατανάλωση, από τις ατομικές ανάγκες στις συλλογικές. Το κράτος, τέλος,
οφείλει να αναπτύξει μηχανισμούς προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου
εφαρμογής του διαφημιστικού κώδικα δεοντολογίας.
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ»
Σκοπός της ποινής, γράφει ο Μπεκαρία, δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο
σωφρονισμός αυτού που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των
άλλων. Άρα, ο σκοπός της ποινής είναι η πρόληψη υπό δύο έννοιες: γενική
πρόληψη του κακού, δηλαδή να αποτρέψει πολλούς άλλους από το να
θελήσουν να αδικήσουν (σωφρονισμός) και ειδική πρόληψη, να αποτρέψει,
δηλαδή, το συγκεκριμένο άτομο από το να διαπράξει πάλι έγκλημα.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, οποιαδήποτε κι αν είναι τα
ελατήρια που ώθησαν το άτομο που διέπραξε το αδίκημα-έστω κι αν αυτά
δεν φαίνονται άμεσα-η ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει
έναν εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα, με άλλα λόγια να παίξει ένα ρόλο
νουθέτησης κι όχι να φορτίζεται με το στοιχείο της εκδίκησης, γιατί τότε
πια η τιμωρία παύει να είναι ποινή. Τιμωρία στ’ αρχαία ελληνικά σημαίνει,
σε πρώτη σημασία, βοήθεια, αρωγή, συνδρομή. Κατά μία έννοια, συνδρομή
παραμένει και με την έννοια της ποινής, εφόσον συμβάλλει στον
«επανανθρωπισμό» του εγκληματία. Αντίθετα, μια πράξη βίας, αν
αντιμετωπιστεί πάλι με βία, θα επιφέρει στην ψυχή του δράστη
περισσότερο μίσος τόσο για τη δικαιοσύνη, όσο και για την κοινωνία, με
αποτέλεσμα το έγκλημα να επαναληφθεί περισσότερο βίαιο και
αποτρόπαιο, αλλά ίσως πιο τεχνικά σχεδιασμένο. Έτσι, είναι φανερό ότι θα
έχουμε μία ακολουθία εγκλημάτων, συνοδευόμενη ταυτόχρονα από μια
αντίστοιχη ακολουθία ποινών. Το κακό, λοιπόν, θα αναπαράγεται και το
αποτέλεσμα είναι να «πείσουμε» τον εγκληματία να παραμείνει παντοτινός
«πελάτης» των δικαστηρίων και των φυλακών.
Με το σωφρονισμό του καταδικαζομένου πετυχαίνουμε το
σημαντικότερο αποτέλεσμα, που έγκειται στο να πεισθεί αυτός για το
έγκλημά του, ώστε όχι μόνο να μην το επαναλάβει, αλλά ούτε -στο μέτρο
που μπορεί- να αφήσει και άλλους να το διαπράξουν. Έτσι, ο χτεσινός
εγκληματίας γίνεται σήμερα ανασχετικός παράγοντας στην επέκταση του
εγκλήματος. Αυτό συνιστά την ουσία του πραγματικού σωφρονισμού. Γιατί
είναι βέβαια επιτυχία το να εμποδίσει η ποινή έναν εγκληματία να μην
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επαναλάβει την πράξη του, όμως το να μπορέσει να τον σωφρονίσει σε
βάθος, με αποτέλεσμα να γίνει ο ίδιος εμπόδιο στην εγκληματική ενέργεια
κάποιου άλλου, αποτελεί πολλαπλή επιτυχία και μόνο σε αυτήν την βάση
μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη στην πιο άρτια μορφή της.
Εάν, λοιπόν, η οικογένεια δεν κατόρθωσε να δώσει στο άτομο μια σωστή
αγωγή, εάν το σχολείο ή το ευρύτερο περιβάλλον του το επηρέασαν
αρνητικά στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς κι αν, τέλος, κάποια
δυσλειτουργία ορισμένων θεσμών ή κάποια δυσμενής συγκυρία σε
συνάρτηση με κάποιους υποκειμενικούς παράγοντες στον τομέα των
διαπροσωπικών σχέσεων, το οδήγησαν στο έγκλημα, οφείλει η πολιτεία,
χρησιμοποιώντας τον θεσμό της δικαιοσύνης, να επαναφέρει τον
εγκληματία στην ευθεία και να τον προσανατολίσει σε κάποιες αξίες και να
του εμπεδώσει κάποιες αρχές, πείθοντάς τον έτσι να αποφύγει νέες
παρεκτροπές.
Για πολλούς ευαισθητοποιημένους ανθρώπους η ποινή, στη μορφή
τουλάχιστον που την ξέρουμε, είναι απαράδεκτη. Πιστεύεται ότι ο
εγκληματίας είναι ψυχικά ασθενής και δεν χρειάζεται τιμωρία αλλά
θεραπεία. Συνεπώς, η πολιτεία είναι προτιμότερο να κτίζει όχι φυλακές
αλλά ειδικού τύπου θεραπευτήρια, που να λειτουργούν ως εκπαιδευτήρια.
Όσο κι αν μοιάζει χιμαιρική η φράση του Αδαμάντιου Κοραή πως «και η
πλέον θηριώδης ψυχή, ακούουσα τα αθάνατα παραγγέλματα των αρχαίων
συγγραφέων της ελληνικής γλώσσης, θα μεταβληθή εις ενάρετον», εν
τούτοις είναι πλέον ρεαλιστική. Μόνο μορφώνοντας το κεφάλι των
ανθρώπων, δεν θα χρειαστεί ποτέ η πολιτεία να το κόψει, έλεγε ο Ουγκώ.
Η ποινή παίζει διπλό ρόλο. Πέρα από τον σωφρονισμό αυτού που
διέπραξε το αδίκημα, πρέπει να συντελεί και στον παραδειγματισμό των
άλλων. Όταν ο εγκληματίας τιμωρηθεί με πνεύμα σωφρονιστικό και τελικά
πεισθεί για την ενοχή του, είναι φυσικό να παραδειγματισθούν και πολλοί,
όταν διαπιστώσουν ότι ο δράστης αποστρέφεται την πράξη του.
Βλέποντας, δηλαδή, τον εγκληματία τιμωρημένο, μετανιωμένο και
σωφρονισμένο, είναι δύσκολο να μην παραδειγματιστεί από αυτόν κάποιος
που είχε ροπή προς την αδικία και να μην κρατηθεί μακριά από αυτήν. Γιατί
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σε τελευταία ανάλυση δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη παραδείγματος
από αυτήν που προσφέρει ο σωφρονισμός του ίδιου του ενόχου.
Φυσικά μια κοινωνία πρέπει να είναι δημοκρατική, αλλά δεν πρέπει να
είναι αφελής. Δεν επιτρέπεται στο όνομα καμιάς δήθεν σωφρονιστικής
σκοπιμότητας η επίδειξη ανοχής. Η τιμωρία -έστω και μικρή- πρέπει να είναι
βέβαιο πως θα επιβληθεί. Η ατιμωρησία γεννά την ηθική παραλυσία κι
εκτρέφει κάλε λογής αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Σ. Καργάκος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100 λέξεις).
(Μονάδες 25)
Β1. α) Μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς και
την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης
στην αυθεντία.
β) Ποια η δομή και οι τρόποι ανάπτυξης της προτελευταίας
παραγράφου;
(Μονάδες 10)
Β2. Να δοθούν συνώνυμα στις παρακάτω λέξεις:
ελατήρια

συνιστά

εξαγνιστικό

άρτια

συμβάλλει

εμπεδώσει

αποτέλεσμα

θεραπεία

αποτρόπαιο

χιμαιρική

(Μονάδες 10)
Β3. Σε μια παράγραφο 70-90 λέξεων να συγκεντρώσετε τα βασικότερα
επιχειρήματα ενάντια στην επιβολή της θανατικής ποινής.
(Μονάδες 15)
Γ. Ως συντάκτης μιας σχολικής εφημερίδας, δημοσιεύετε ένα άρθρο στο
οποίο καταθέτετε τις απόψεις σας για την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (400-600 λέξεις).
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Ηλιόχαρη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Κατά το συγγραφέα, ο στόχος της ποινής είναι διττός: η πρόληψη του
αδικήματος μέσω του παραδειγματισμού και ο σωφρονισμός του δράστη.
Έτσι, αν η ποινή έχει βίαιο, εκδικητικό χαρακτήρα διαιωνίζει τη βία και
παράγει ένα φαύλο κύκλο, γιατί υποδαυλίζει στο δράστη το μίσος για το
θεσμό της δικαιοσύνης και για το κοινωνικό σύνολο. Ανεξαρτήτως, λοιπόν,
της αιτίας του εγκλήματος, το δίκαιο με «εργαλείο» την ποινή είναι ανάγκη
να εξανθρωπίσει το δράστη και να τον καταστήσει φορέα αξιών και αρχών
που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη και ανθρώπινη λειτουργία της
κοινωνίας. Για πολλούς, περισσότερο λυσιτελής είναι η θεραπεία του ψυχικά
κλονισμένου δράστη παρά η τιμωρία του. Η δίκαιη και σωφρονιστική ποινή
είναι η μεσότητα ανάμεσα στην αφελή επιείκεια της ατιμωρησίας και στην
εκδίκηση.
Β1.
α) Στην τέταρτη παράγραφο έχουμε δύο επικλήσεις στην αυθεντία:
i) Αδαμάντιος Κοραής: «και η πλέον θηριώδης… ενάρετον».
ii) Β.Ουγκώ: «Μόνο μορφώνοντας… κόψει».
▪ Τη θεματική περίοδο συναποτελούν οι δύο πρώτες περίοδοι της
παραγράφου: «Η ποινή παίζει… των άλλων».
▪ Λεπτομέρειες/Ανάπτυξη/Σχόλια: «Όταν…από αυτήν».
▪ Κατακλείδα: «Γιατί σε τελευταία…του ενόχου».
Β1.
β) Οι τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου είναι με:
i) διαίρεση αφού αναλύεται ο διττός ρόλος της ποινής και
ii) με αιτιολόγηση αφού ο συγγραφέας με επιχειρήματα στα σχόλια της
παραγράφου υποστηρίζει την παραπάνω θέση.
Β2.
▪
▪
▪
▪

ελατήρια
εξαγνιστικό
συμβάλλει
αποτέλεσμα






κίνητρα
εξιλεωτικό, καθαρτικό
συντελεί, συνδράμει, συνεισφέρει
απότοκο, απόρροια, συνέπεια, κατάληξη
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

αποτρόπαιο
συνιστά
άρτια
εμπεδώσει
θεραπεία
χιμαιρική








απεχθές
αποτελεί, είναι
ακέραιη, ολοκληρωμένη
εδραιώσει, εγκαθιδρύσει
ίαση
ουτοπική

Β3. Η θανατική ποινή αμαυρώνει τον πολιτισμό μας και δοκιμάζει την
ανθρωπιά μας. Πρωτίστως, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των
αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα του ύψιστου, του
δικαιώματος, δηλαδή, όλων στη ζωή.
Η εκτέλεση της θανατικής ποινής αποκτηνώνει όσους εμπλέκονται στη
διαδικασία της: από το νομοθέτη που την θεσπίζει και το δικαστή που την
επιβάλλει ως και το σωφρονιστικό υπάλληλο που την εκτελεί.
Δεν έχει στην πράξη αποδειχτεί ότι η θανατική ποινή καταστέλλει το
έγκλημα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις ιδεολογικών εγκλημάτων, πολλοί
-ιδιαίτερα νέοι- έλκονται από την ιδέα ότι θα καταστούν μάρτυρες που
θυσιάστηκαν για τις ιδέες τους. Είναι η μόνη αμετάκλητη ποινή, χωρίς
δυνατότητα επανόρθωσης σε περίπτωση δικαστικής πλάνης.
Πρόκειται για τη μέγιστη ηθική και φυσική βλάβη που μπορεί να
προκαλέσει η πολιτεία στα μέλη της, καταργώντας έτσι η ίδια το λόγο
ύπαρξής της, που δεν είναι άλλος από την έμπρακτη κατοχύρωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κανείς δεν αξίζει το θάνατο και πίσω από μία τέτοια θέση κρύβεται στην
ουσία η τάση εκδίκησης που απανθρωποποιεί τον έλλογο άνθρωπο.
Γ1.
« Η διακύβευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο κεφαλαιώδης ηθικός κανόνας σεβασμού
της ανθρώπινης ζωής και προσωπικότητας. Έχουν οικουμενική ισχύ, είναι
αναπαλλοτρίωτα και αδιαπραγμάτευτα. Κάθε άτομο, με βάση αυτά, βιώνει
την ύπαρξή του ελεύθερα και αυτοπροσδιορίζεται, αμυνόμενο στην πιθανή
αυθαίρετη επέμβαση εις βάρος του της κρατικής εξουσίας.
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Παρά τα παραπάνω, πολλά είναι τα κράτη στα οποία οι νόμοι ισχύουν μόνο
τυπικά αλλά όχι στην πράξη ουσιαστικά. Όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν
διασφαλίζονται έμπρακτα, το κράτος αυτό ή δεν είχε ποτέ ή απώλεσε το
δημοκρατικό του χαρακτήρα.
Πρωτίστως, βέβαια, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι
ζήτημα που άπτεται άμεσα της παιδείας δε σημαίνει παρά άτομα που δεν
σέβονται τη διαφορετικότητα, ανθρώπους, ανθρώπους-απάνθρωπους και
όχι συνάνθρωπους, που αντιμετωπίζουν το διπλανό τους ως «μέσο» και
«αντικείμενο» και όχι ως «πρόσωπο» και «σκοπό».
Συμφέροντα κάθε είδους-κυρίως οικονομικά-οδηγούν άτομα, κοινωνικές
ομάδες ή και ισχυρά κράτη στην εκμετάλλευση των ασθενέστερων. Η
θεοποίηση της ύλης, ο υλικός ευδαιμονισμός απανθρωποποιούν τον
άνθρωπο και διευρύνουν την απόσταση ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα,
οξύνοντας τις κοινωνικές διαφορές και εμπορευματοποιώντας τις
διαπροσωπικές σχέσεις. Τα αγαθά δεν κατανέμονται δίκαια σε όλους, δεν
έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια «αφετηρία».
Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός κάθε είδους περιθωριοποιούν τον
άνθρωπο και εδραιώνουν τις διακρίσεις, τη δυσμενή αντιμετώπιση του
άλλου για λόγους αυθαίρετους. Η βία, σωματική, ψυχική ή άλλη,
εκδηλώνεται σε κάθε έκφανση της ζωής με αποκορύφωμά της τους
πολέμους «θερμούς» ή «ψυχρούς», που επιβεβαιώνουν την αποθηριοποίηση
των ανθρώπων και την έκπτωση του πολιτισμού μας.
Η παγίωση της Ειρήνης και της Δημοκρατίας είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για έμπρακτη κατοχύρωση των αναφαίρετων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Μόνο η ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού παιδεία θα
εμφυσήσει, στη συνέχεια, στον καθένα το ανθρωπιστικό πνεύμα και θα
σφυρηλατήσει ανθρώπους που σέβονται τη διαφορετικότητα έχοντας οδηγό
την αλληλεγγύη, την φιλαλληλία, την ανθρωπιά.
Το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί
παράλληλα με τη δράση κάθε πολίτη, τη συσπείρωση των λαών και την
κινητοποίηση αρμόδιων φορέων, κινημάτων, οργανώσεων και οργανισμών
για την υπεράσπιση των αδιαπραγμάτευτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα δε σημαίνει παρά εξανθρωπισμό
του ανθρώπου και οικουμενική ανάπτυξη βασισμένη σε ηθικό έρμα˙ σημαίνει
πολιτισμό με βάθος και όχι μόνο πλάτος, πρόοδο και όχι μόνο εξέλιξη.
Επιμέλεια: Μαντουβάλου Μ. Ηλιόχαρη
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«Εθελοντισμός» και «Κοινωνία Πολιτών»
Στο παρακάτω χωρίο, o μεγάλος Περικλής στον λόγο του προς τους
συμπολίτες του Αθηναίους, υπογραμμίζει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο,
εξαίροντας την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ότι «αν η

πόλη έχει καλώς στο σύνολό της, ωφελεί περισσότερο τους πολίτες, παρά
αν ευτυχεί μεν ο καθένας από τους πολίτες χωριστά, ενώ κλονίζεται στο
σύνολό της. Κι αυτό γιατί ο άνθρωπος, και αν ευτυχεί ατομικά, παρ’ όλ’
αυτά καταστρέφεται μαζί με την πατρίδα του, αν αυτή καταστραφεί· αν δε
στην αντίθετη περίπτωση ο ίδιος δυστυχεί, ενώ η πατρίδα του ευτυχεί, έχει
πολύ περισσότερες πιθανότητες να διασωθεί».
Την σπουδαιότητα της διαλεκτικής σχέσης κράτους-πολίτη πρώτοι
συνέλαβαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η ευδαιμονία του ατόμου τελεί σε άμεση
συνάρτηση με την ευδαιμονία της Πολιτείας και εξαρτάται από αυτήν.
Ανάγλυφα καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η σημασία της εθελοντικής
προσφοράς τόσο για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όσο – και προπάντων
– για το ίδιο το άτομο. Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής ατομική
προσφορά, η εθελοντική εργασία, ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή με
αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο ως μέλος του
ευεργετηθέντος συνόλου. Συντελεί έτσι μακροπρόθεσμα στην υλική και
ηθική εξύψωση του ατόμου.
Στη σημερινή κοινωνία που χαρακτηρίζεται από έντονη εσωστρέφεια
και στυγνή επιδίωξη ατομικών επαγγελματικών συμφερόντων, αγγίζοντας
τα όρια το αριβισμού, ο εθελοντισμός προσπαθεί να περάσει το μήνυμα
της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της συλλογικότητας και
κοινωνικότητας και να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της «Κοινωνίας
των Πολιτών», ενεργά συμμετέχων στη σύγχρονη δημοκρατία με
πλουραλισμό λόγου και δράσης. «Πράξε ώστε η πράξη σου να μπορεί να
γίνει νόμος για όλους», έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος Εμμάνουελ Καντ κατά
τον Διαφωτισμό. Πράγματι, στο κατώφλι του 21ου αιώνα ο
συστηματοποιημένος και καλά οργανωμένος εθελοντισμός παρέχει τη
δυνατότητα στον σύγχρονο πολίτη να έχει νέες ευκαιρίες συμμετοχής στο
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κοινωνικό γίγνεσθαι. Με την κοινωνική του δράση μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά στη αναδόμηση των κοινωνικών αξιών, στην ουσιαστική
βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης και στην
διαμόρφωση ενός πολυμορφικού μηχανισμού πρόνοιας. Το παράδειγμά
του μπορεί να γίνει το προηγούμενο για τη δημιουργία καινούριων
συμπεριφορών.
Είναι όμως ο εθελοντισμός απλή υπόθεση; Όχι! Είναι ηθική αξία, την
οποία οφείλουμε να καλλιεργήσουμε και να μεταβιβάσουμε κυρίως στους
νέους ανθρώπους. Είναι εν ολίγοις τρόπος ζωής. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει
να γίνει «κτήμα» κάθε νέου ανθρώπου. Ο βρετανός ποιητής Τζον Νταν
έγραφε τον 17ο αιώνα: «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί πλήρες και
αύταρκες. Κάθε άνθρωπος είναι ένα τμήμα της ηπείρου, ένα κομμάτι της
στεριάς. Αν ένας σβώλος χώμα παρασυρθεί από τη θάλασσα, η Ευρώπη
μικραίνει σαν να έχει καταβυθιστεί ένα ακρωτήρι, σαν να χανόταν το
αρχοντικό των φίλων σου ή το δικό σου. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου με
ελαττώνει γιατί ανήκω στην ανθρωπότητα. Και γι’ αυτό μη στέλνεις να
ρωτήσεις για ποιον χτυπά η καμπάνα- χτυπά για σένα».
Με τον εθελοντισμό μπορούμε να αντιπαραβάλλουμε στη
συγκεντροποιημένη οικονομία μια πολυπολιτισμική και ανθρωποκεντρική
κοινωνία. Μέσα από τις καταβολές των ανθρώπων διαγιγνώσκουμε τα
κύρια αίτια ανάπτυξης του εθελοντικού κινήματος. Η εθελοντική τάση, η
ανάγκη για αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη ενυπάρχει στον στόχο: από την
οικογένεια στην πόλη, στο έθνος και στην πολυπολιτισμική διεθνή
κοινότητα. Από την ανάγκη κάλυψης βιοτικών και πνευματικών αναγκών
μέχρι την εκδήλωση κοινών πολιτιστικών πεποιθήσεων ισχυροποιείται η
βούληση του καθενός για συλλογική συνεργασία. Ο εθελοντισμός είναι
αξία έμφυτη στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ξεκινώντας, από αγνά και
ελεύθερα από οικονομικές, επαγγελματικές και πολιτικές σκοπιμότητες,
κίνητρα, η διεθνής κοινότητα αποδεικνύει την ευαισθητοποίησή της σε
κρίσιμους βιωματικούς και πολιτιστικούς τομείς. Η διακήρυξη από τον ΟΗΕ
του 2001 ως διεθνούς έτους εθελοντισμού έρχεται ως επιστέγασμα της
προώθησης σε διεθνές επίπεδο του μηνύματος του εθελοντισμού. […]
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Σήμερα υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που
προσφέρουν αρωγή και περίθαλψη, υπερασπίζονται τα δικαιωμάτων
μειονοτήτων, συμπαρίστανται στους πολιτικούς κρατουμένους και
αντιμάχονται την καταστροφή του περιβάλλοντος. Πλήθος τέτοιων
εθελοντικών οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με
ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό δρουν
στον ελληνικό χώρο όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί χωρίς
σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία, η Greenpeace, το WWF, το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων, ο Οδηγισμός, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρίες,
το «Χαμόγελο του παιδιού».
Λουκάς Αποστολίδης, Το εθελοντικό κίνημα στη Ελλάδα

και η Κοινωνία των Πολιτών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120
λέξεις)
(Μονάδες 25)
Β1. «Πράξε ώστε η πράξη σου να μπορεί να γίνει νόμος για όλους»: να
σχολιάσετε τη φράση σε μια παράγραφο 80 – 100 λέξεων.
(Μονάδες 10)
α. Να βρείτε τον τρόπο πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην
τέταρτη παράγραφο. Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
(Μονάδες 3)
β. Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο παραδείγματα αναφορικής
λειτουργίας της γλώσσας και δύο συνυποδηλωτικής.
(Μονάδες 4)
Β2. α. εξαίροντας, ανιδιοτελής, αριβισμού, πλουραλισμό, αύταρκες, αρωγή:
να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 6)
β. εθελούσια, άμβλυνσης, αλληλεγγύη, έμφυτη: να δώσετε ένα
αντώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις.
(Μονάδες 4)
γ. Να αιτιολογήσετε τη χρήση:
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i) του ερωτηματικού,
ii) του θαυμαστικού,
iii) των εισαγωγικών και
iv) της παύλας που υπάρχουν στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου.
(Μονάδες 5)
δ. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στην παρακάτω περίοδο και
- ανά περίπτωση - να την μετατρέψετε στο αντίθετο είδος:

Στη σημερινή κοινωνία που χαρακτηρίζεται από έντονη εσωστρέφεια
και στυγνή επιδίωξη ατομικών επαγγελματικών συμφερόντων,
αγγίζοντας τα όρια το αριβισμού, ο εθελοντισμός προσπαθεί να περάσει
το μήνυμα της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της
συλλογικότητας και κοινωνικότητας.
Γ.

(Μονάδες 3)
Με αφορμή το πλήθος των κοινωνικών προβλημάτων που κλυδωνίζουν
τη χώρα μας, ως εκπρόσωπος του σχολείου σου στη Βουλή των Εφήβων
αναφέρεσαι στην αναγκαιότητα συμμετοχής όλων σε εθελοντικές
δράσεις με σκοπό την παροχή βοήθειας και την ελπίδα ανοικοδόμησης
ενός καλύτερου κόσμου καθώς και στις προσπάθειες που απαιτούνται
από την πλευρά του σχολείου ώστε να γαλουχήσει τους νέους με το
πνεύμα του εθελοντισμού (500-600 λέξεις).
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σημασία του εθελοντισμού και της
αναγκαιότητάς του στο σύγχρονο κόσμο. Μέσω της παράθεσης λόγων
του Περικλή επιτονίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ ευδαιμονίας του
πολίτη και ευημερίας του κράτους. Η ατομική αλτρουιστική προσφορά,
κατά τον Λουκά Αποστολίδη, οδηγεί τον πολίτη σε μελλοντική υλική και
ηθική μεταρσίωση. Επιπλέον, αναφέρει πως στην εποχή μας, στην οποία
κυριαρχεί ο ατομικισμός, η ύπαρξη της «Κοινωνίας των Πολιτών» μπορεί
μέσα από την οργανωμένη δράση ν’ αναδομήσει αξίες της κοινωνίας και
να εξυγιάνει προβλήματα∙ γι’ αυτό, αν και ο εθελοντισμός συνιστά
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δύσκολο έργο, είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί στους νέους. Η
σπουδαιότητά του, όπως επισημαίνεται, καθώς και η αναγκαιότητα
δόμησης μιας κοινωνίας με ανθρωπιστικά ιδεώδη διαφαίνεται και από
την αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο αλλά και την ύπαρξη μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων στη χώρα μας που προσφέρουν βοήθεια.
Β1. «Ωφέλιμο θα ήταν για την κοινωνία οι πράξεις μας να συνιστούν
παράδειγμα προς μίμηση. Κάθε πολίτης οφείλει να έχει επίγνωση των
πράξεών του και των συνεπειών που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την
κοινωνία όπου βιώνει, διότι μόνο μέσα από την οργάνωση
ανθρωπιστικών, ανιδιοτελών πράξεων καθώς και την ανάδειξη
καινοτόμων ιδεών μπορεί να ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο, να
βελτιωθούν θεσμοί της κοινωνίας, να κατασταλούν προβλήματα, ν’
αναδειχθούν αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η συνεργασία. Εάν όλοι
ενστερνίζονταν την ιδέα πως κοινωνική ευημερία σημαίνει και ατομική,
θα προέβαιναν σε απομάκρυνση από την υστεροβουλία που κυριαρχεί
σήμερα.
Β2. α. Ο τρόπος πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην τέταρτη
παράγραφο είναι «επίκληση στην αυθεντία». Παρατίθενται τα λεγόμενα
του Βρετανού ποιητή Τζον Νταν «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί
πλήρες… για σένα», προκειμένου να ενισχυθεί η άποψη ότι ο
εθελοντισμός είναι αναγκαία αλλά και δύσκολη υπόθεση.
β.
Παραδείγματα αναφορικής λειτουργίας της γλώσσας:
▪ «Ο βρετανός ποιητής Τζον Νταν έγραφε τον 17ο αιώνα …»
(δ΄ παράγραφος)
▪ «…βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης…»:
(γ΄ παράγραφος)
Παραδείγματα συνυποδηλωτικής λειτουργίας της γλώσσας:
▪ «ο εθελοντισμός προσπαθεί… να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο
της «Κοινωνίας των Πολιτών»» (γ΄ παράγραφος).
▪ «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί πλήρες»: (δ΄ παράγραφος).
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Β3. α. εξαίροντας: επαινώντας
ανιδιοτελής: αλτρουιστική
αριβισμού: τυχοδιωκτισμού
πλουραλισμό: πολυφωνία
αύταρκες: αυτόνομο
αρωγή: βοήθεια
β. εθελούσια: ακούσια
άμβλυνσης: όξυνσης
αλληλεγγύη: ιδιοτέλεια
έμφυτη: επίκτητη
γ. Στην τέταρτη παράγραφο τα σημεία στίξης έχουν τις εξής λειτουργίες:
i) ερωτηματικό: πρόθεση του γράφοντος για διέγερση προβληματισμού,
πρόκληση ενδιαφέροντος. Επίσης, ο συγγραφέας εισάγει ένα νέο θέμα
προσδίδοντας έμφαση στη θέση που θ’ ακολουθήσει.
ii) θαυμαστικό: επιτονισμός – υπογράμμιση απάντησης συγγραφέα.
iii) εισαγωγικά: «κτήμα»: μεταφορική χρήση λέξης του κειμένου.
«κανένας άνθρωπος… για σένα»: αυτούσια μεταφορά λόγων του Τζον
Νταν.
iv) παύλα: ένωση δύο νοηματικών στοιχείων. Επί της ουσίας δίνεται
απάντηση στην πλαγιασμένη ερώτηση «για ποιον χτυπά η καμπάνα…».
δ.
▪ «…που…χαρακτηρίζεται…»: παθητική σύνταξη
▪ «…ο εθελοντισμός προσπαθεί να περάσει…»: ενεργητική σύνταξη
Μετατροπή στο αντίθετο είδος σύνταξης:
Στη σημερινή κοινωνία, την οποία χαρακτηρίζει έντονη εσωστρέφεια και
στυγνή επιδίωξη ατομικών επαγγελματικών συμφερόντων, αγγίζοντας
τα όρια του αριβισμού, γίνεται προσπάθεια από τον εθελοντισμό να
περαστεί το μήνυμα της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της
συλλογικότητας και κοινωνικότητας.
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Γ. Στοιχείο που επιβάλλεται να προσέξει ο μαθητής κατά τη διαδικασία
γραφής της έκθεσης – παραγωγής κειμένου – είναι το επικοινωνιακό
πλαίσιο. Εδώ πρόκειται για ομιλία – εισήγηση. Η γλώσσα είναι αναφορική.
Γίνεται χρήση, κατά βάση, του γ΄ προσώπου στο μεγαλύτερο μέρος της
εισήγησης. Η χρήση α΄ ενικού και β΄ πληθυντικού προσώπου είναι
περιορισμένη.
▪ Ενδεικτική προσφώνηση: «Αγαπητό ακροατήριο».
▪ Στον πρόλογο καλό είναι να φαίνεται η αφορμή εκφώνησης του λόγου
& η ιδιότητα του ομιλητή.
Διαγραμματική ανάπτυξη ζητουμένων τους θέματος:
Α΄ Ζητούμενο: αναγκαιότητα συμμετοχής όλων σε εθελοντικές δράσεις:
▪ Ανθρωπιστικοί – ηθικοί λόγοι: ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μέσα από
την εθελοντική προσφορά και την αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο.
Κατακτά την ηθική και ψυχική αρτίωση, νοηματοδοτεί την ύπαρξή του.
▪ Σε κάθε εποχή ανακύπτουν προβλήματα, έκτατες καταστάσεις και
ανάγκες που αδυνατεί το Κράτος να καλύψει και που δοκιμάζουν τα
όρια αντοχής και συνοχής μιας κοινωνίας (θεομηνίες, πόλεμοι,
οικονομική κρίση).
▪ Στη σύγχρονη εποχή εκλείπει η κρατική πρόνοια, μειώνονται οι δαπάνες
για νευραλγικούς τομείς της κοινωνίας (κονδύλια και επιδόματα για την
υγεία, περίθαλψη, στήριξη των ανέργων, των πολύτεκνων οικογενειών,
των απόρων, των ΑΜΕΑ κ.ά.). Το έλλειμμα αυτό έρχεται να
αναπληρώσει η δράση των εθελοντικών οργανώσεων και της Κοινωνίας
των Πολιτών. Επομένως, αναπτύσσονται ο κοινωνικός διάλογος, η
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, το αίσθημα της ατομικής και
κοινωνικής ευθύνης.
▪ Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση δυσχεραίνει την κατάσταση για
πλήθος πολιτών οξύνοντας προβλήματα φτώχειας, εξαθλίωσης
μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας: πληθαίνουν οι τάξεις των
απόρων, αστέγων συμπολι-τών που στερούνται βασικά αγαθά, πρώτης
ανάγκης.
▪ Συνάμα πληθαίνουν και οι τάξεις των εξαθλιωμένων μεταναστών που
συρρέουν σε ολόκληρη την Ευρώπη με συνέπειες:
α) την περαιτέρω εξαθλίωσή τους,
β) την όξυνση αισθημάτων ξενοφοβίας και ρατσισμού.
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Σήμερα, λοιπόν, είναι αδήριτη ανάγκη το εθελοντικό κίνημα να
αποτελέσει την υγιή αντίδραση και απάντηση της οργανωμένης
κοινωνίας σε φαινόμενα αδράνειας και αναλγησίας.
Με τη λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών η κοινωνία
γίνεται πιο ισχυρή και η δημοκρατία πιο άμεση και αποτελεσματική. Ο
κοινωνικός έλεγχος από τον ενεργό πολίτη συμβάλλει στη διαφάνεια και
την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.
H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή - μορφωτική λειτουργία.
Ενισχύει
την
απόκτηση
κοινωνικών,
επικοινωνιακών
και
επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες που
βοηθούν μετέπειτα στην επαγγελματική αποκατάσταση. Αποτελεί,
επίσης, κοινωνική δραστηριότητα με την οποία μπορεί κανείς να
αξιοποιήσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του.
[ Μεταβατική παράγραφος ]
Β΄ ζητούμενο: Τρόποι γαλούχησης των νέων με το πνεύμα του εθελοντισμού
από την πλευρά του σχολείου:
α) Συνεργασία της σχολικής κοινότητας με δράσεις φιλανθρωπίας,
συνεισφοράς: συμμετοχή μαθητών σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.
β) Περιβαλλοντικά προγράμματα: εκδρομές, εξορμήσεις στη φύση,
οικολογική δράση (συμμετοχή σχολείων σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως
εκστρατείες
δενδροφύτευσης,
αναδάσωσης,
σε
περιβαλλοντικά
προγράμματα του Υπουργείου)  ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα
οικολογικά προβλήματα.
γ) Επιμορφωτικές / πολιτιστικές εκδρομές, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους όπως θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους: οι μαθητές δρουν
εθελοντικά όσον αφορά τη διάσωση της παράδοσης και την ανάδειξη του
πολιτισμού μας.
δ) Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με θέματα κοινωνικού
περιεχομένου και με συμμετοχή όλων των μαθητών: προβληματισμός και
ευαισθητοποίησή τους.
ε) Θεσμός μαθητικών συμβουλίων και της Βουλής των Εφήβων: η διαδικασία
του «εκλέγειν – εκλέγεσθαι», στην οποία μυούνται οι μαθητές, τους
εξοικειώνει με τις συλλογικές/ δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
συμμετοχής στα κοινά, ανάληψης ευθυνών. Οι μαθητές διαμορφώνουν
πολιτική/ δημοκρατική συνείδηση, ωριμάζουν, γίνονται περισσότερο
υπεύθυνοι, συναποφασίζουν για κοινά προβλήματα, βγαίνουν απ’ τα στενά
όρια της ατομικότητας, αναπτύσσουν συλλογικό πνεύμα.
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στ) Δημοσιογραφική δράση - έκδοση έντυπης/ ηλεκτρονικής σχολικής
εφημερίδας: καταγραφή σχολικής επικαιρότητας και παρακολούθηση των
εξελίξεων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας (Δήμου – Κοινότητας). Οι
μαθητευόμενοι δημοσιογράφοι που ασκούνται στην ερμηνευτική
δημοσιογραφία, κάνουν κριτική, εμβαθύνουν στα γεγονότα, διαμορφώνουν
άποψη για αυτά, πολιτική σκέψη και συνείδηση. Έτσι είναι περισσότερο
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την κοινωνία και πρόθυμοι να
βοηθήσουν.
ζ) Ανάδειξη ανθρωπιστικού ιδεώδους και αξίας εθελοντισμού μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία (λογοτεχνία, ιστορία, έκθεση, και άλλα μαθήματα).
[ Επίλογος ]
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα

ΚΕΙΜΕΝΟ
Ποιο μέλλον ξανοίγεται άραγε για τον Ελληνισμό μέσα στις νέες μορφές
που παίρνει η «εν κινήσει» κοινωνία του βιομηχανικού πολιτισμού; Πολλές
προβλέψεις διατυπώνονται και πολλές ανησυχίες εκφράζονται κάθε τόσο
για τη μοίρα που μας περιμένει, εμάς ή τους απογόνους μας. Εκείνο που
καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κόσμος, τόσο από τη δυτική όσο και από την
ανατολική του πλευρά, μπαίνει ή μάλλον μπήκε ήδη σε μία περίοδο
ευρύτατα κοσμοπολιτική, όπου θα κυκλοφορούν και θα συναντιούνται
ολοένα οι λαοί, οι γλώσσες, οι ιδέες, οι παραδόσεις, οι εθνικοί χαρακτήρες.
Καθώς είπα και άλλοτε, από τα κλειστά Κράτη των πατέρων μας και από
τους εθνικιστικούς πολέμους, πηγαίνουμε τώρα προς ένα είδος
ελληνιστικής κοινωνίας. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, οι Έλληνες θα πρέπει
να ζήσουν, να δράσουν, να προκόψουν. Να μην αφήσουν τη δειλία, και την
αβουλία να τους παραλύσουν, αλλά να προσαρμοστούν με γενναιότητα
στις νέες συνθήκες της ζωής. Αυτό, άλλωστε, προσπαθούν να κάμουν με
την συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τη λεγόμενη
Κοινή Αγορά.
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Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο να καταφέρουν να σταθούν στα νέα
διεθνή πλαίσια και να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, αλλά χρωστούν
και να διατηρήσουν και την προσωπικότητά τους, την εθνική τους
ιδιομορφία, την ξεχωριστή και ανεκτίμητη πνευματικότητα που
διαμόρφωσαν οι αιώνες της ελληνικής ιστορίας. Το χρωστούν και στον
εαυτό τους και στους άλλους, γιατί, χωρίς την προσωπικότητά τους, ούτε
αξιοπρέπεια θα μπορέσουν να κρατήσουν ούτε τίποτα το αξιόλογο και το
σεβαστό θα έχουν να προσφέρουν στον αυριανό κόσμο. Θα καταντήσουν
μάζα χωρίς χαρακτήρα και χωρίς ενδιαφέρον, ανθρώπινο υλικό ενός
κόσμου που θα τους αγνοεί και θα κοιτάζει την Ελλάδα μονάχα σαν θέμα
τουριστικό.
Από τη μία μεριά να προσαρμοστούμε στην εξέλιξη της τεχνικής και στις
σύγχρονες οργανωτικές ανάγκες, από την άλλη να διατηρήσουμε και να
αναπτύξουμε την πνευματική μας υπόσταση: μεγάλα και δύσκολα
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ίδια ένταση. Το πρώτο
δεν είναι εδώ ο χώρος για να συζητηθεί και δεν είμαστε και οι αρμόδιοι να
προτείνουμε τις λύσεις του. Το δεύτερο όμως πρέπει στο εξής, να το έχουμε
συνεχώς στο νου, να μη σταματούμε να το βασανίζουμε και να βοηθούμε
και τους άλλους να το συνειδητοποιήσουν.
Ποια είναι τα βασικά εκείνα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη εθνική
προσωπικότητά μας, που αν τα στερηθούμε θα παύσουμε να είμαστε αυτό
που είμαστε; Προσπαθούμε από καιρό να προσδιορίσουμε, αφήνοντας κατά
μέρος τα δευτερώτερα και τα φθαρτά, που δεν είναι εκ των ουκ άνευ. Είναι
η Ορθοδοξία και ο ανθρωπισμός των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων,
καθώς ισορροπούν και εναρμονίζονται μέσα στην παράδοσή μας. Είναι η
μνήμη του Είκοσιένα, το αγωνιστικό πνεύμα της ελευθερίας που διαπερνά
ολόκληρη τη νεώτερη ιστορία μας. Είναι τα νέα μας γράμματα στις καλές
τους ώρες. Είναι η γλώσσα μας, σαν κόσμος ζωντανός, σπαρταριστός και
γοητευτικός, που μας πλάθει ολοένα και που τον πλάθουμε. Αυτά όλα
είμαστε εμείς. Η ύπαρξή μας αποτελεί τη συνθετική τους, ενιαία έκφραση.
Αυτά λοιπόν θα πρέπει να διαφυλάξουμε, ως κόρην οφθαλμού, μέσα στα
νέα σχήματα όπου μας οδηγεί η ιστορία, να τα εμβαθύνουμε και να τα
καλλιεργήσουμε όσο είμαστε ικανοί. Αν αυτά είναι μέσα μας ισχυρά, δεν
θα έχουμε λόγους να φοβόμαστε ούτε την τεχνική ούτε τον συγχρωτισμό
μας με τα άλλα έθνη. Τουναντίον, τότε η ύπαρξή μας ανάμεσα στα έθνη θα
έχει βαρύτητα και ο λόγος μας θα λογαριάζεται, θα αποτελούμε και εμείς
μια παρουσία.
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[…] Οι πνευματικές και ηθικές ανάγκες της κοινωνίας μας γίνονται
ολοένα πιο μεγάλες, τα προβλήματά μας πιο περίπλοκα, αλλά η
ανταπόκριση δεν είναι ανάλογη. Για λόγους πνευματικούς, αλλά και
εθνικούς επίσης, σύμφωνα με όσα είπαμε, πρέπει να αρχίσει να συντελείται
μία βελτίωση των πραγμάτων, προτού να παρουσιαστεί ένα χάσμα
ανάμεσα στην παράδοση και στην εποχή, ένα χάσμα που τρομάζει κανείς
όταν αναλογίζεται ποιούς αντικτύπους μπορεί να έχει.
Γιώργος Θεοτοκάς. «Ο Ελληνισμός και η εποχή» (διασκευή),
Περιοδικό ΕΥΘΥΝΗ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100 – 120
λέξεις).
(Μονάδες 25)
Β1. «Θα καταντήσουν μάζα χωρίς χαρακτήρα και χωρίς ενδιαφέρον,
ανθρώπινο υλικό ενός κόσμου που θα τους αγνοεί »: τι εννοεί ο
συγγραφέας; Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 80 – 100 λέξεων.
(Μονάδες 10)
Β2. α. Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο που διαβάσατε;
Τεκμηριώστε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο.
(Μονάδες 5)
β. Να εντοπίσετε τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα στην πρώτη
παράγραφο.
(Μονάδες 5)
γ. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία και τους τρόπους ανάπτυξης της
τέταρτης παραγράφου.
(Μονάδες 5)
Β3. προβλέψεις, χρωστούν, ανεκτίμητη, υπόσταση, φθαρτά, εναρμονίζονται,
καλλιεργήσουμε, συγχρωτισμό, αναλογίζεται, αντικτύπους: να δοθεί ένα
συνώνυμο για κάθε λέξη.
(Μονάδες 10)
Γ. Σε ένα άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε Κυριακάτικη εφημερίδα,
αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το εκπαιδευτικό μας σύστημα
πρέπει να σφυρηλατήσει την ευρωπαϊκή συνείδηση των νέων και πώς
θα επιτύχει, παράλληλα, το σεβασμό απέναντι στην παράδοση, η οποία
συνιστά απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση της εθνικής μας
ταυτότητας στο πλαίσιο ενός υγιούς διεθνισμού (500-600 λέξεις).
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1. Προβληματισμός δημιουργείται σχετικά με την πορεία του Ελληνισμού
στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνισμού και της τεχνολογικής εξέλιξης
του κόσμου μας. Οι Έλληνες καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα και μέσα από την ενεργό δράση τους να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους αλλά και να διατηρήσουν την εθνική τους
ιδιαιτερότητα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μαζοποίησής τους.
Ωστόσο, η ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού παράλληλα με τη
διάσωση και καλλιέργεια του πνευματικού συνιστά δύσκολο έργο. Γι’
αυτό απαραίτητη κρίνεται η διατήρηση της παράδοσής μας, της
θρησκείας, των γραμμάτων, της ιστορίας, της γλώσσας μας. Τα στοιχεία
αυτά θα οδηγήσουν στην υγιή συνύπαρξή μας με τα άλλα έθνη, στη
βελτίωση των κοινωνικών δομών ώστε ν’ αποφευχθεί το χάσμα
ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη εποχή.
Β1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο κίνδυνος μαζοποίησης των λαών με
αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της ιδιαιτερότητάς τους και την υποτίμησή
τους είναι υπαρκτός. Η στενότητα πνεύματος των ατόμων ενός έθνους,
η αδυναμία αυτοέκφρασής τους σε συνδυασμό με την απουσία κριτικής
ικανότητας τα οδηγούν στην παθητική αντιμετώπιση καταστάσεων
καθώς και στην τυποποίηση της σκέψης τους, της γλώσσας, της
ψυχαγωγίας και γενικά του τρόπου ζωής τους. Αυτή η ομοιομορφία
αλλοιώνει την πολιτιστική ιδιαιτερότητα των λαών και τους καθιστά
αδιάφορους. Επομένως, σε μια κοινωνία αδύναμη να χαράξει νέους
ορίζοντες, η πρόοδος αναστέλλεται και ο πολιτισμός οδηγείται σε
οπισθοδρόμηση.
Β2. α. Το κείμενο του Γιώργου Θεοτοκά ανήκει στο γραμματειακό είδος του
αποδεικτικού δοκιμίου. Ο δοκιμιογράφος επιδιώκει να προβληματίσει
την κοινή γνώμη σχετικά με την πορεία του Ελληνισμού στη σύγχρονη
κοινωνία της τεχνικής ανάπτυξης και συγχρωτισμού με τα άλλα έθνη,
και να την πείσει να διασφαλίσει την παράδοσή της και κατ’ επέκταση
τον πολιτισμό της. Παρατηρούμε, επίσης, λογική οργάνωση των ιδεών
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του συγγραφέα, χρήση αναφορικής κυρίως λειτουργίας της γλώσσας,
επίσημου ύφους με κάποια στοιχεία προσωπικού τόνου του Γ. Θεοτοκά
καθώς και αξιοποίηση λογικών – κυρίως - μέσων πειθούς.
β. Η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη
παράγραφο του κειμένου είναι παραγωγική, καθώς ξεκινά από μια
γενική θεώρηση, «μέλλον ελληνισμού μέσα στις νέες μορφές που
παίρνει η «εν κινήσει» κοινωνία του βιομηχανικού πολιτισμού», την οποία
επεξηγεί παραθέτοντας ειδικότερες ιδέες: δράση Ελλήνων και
απομάκρυνση από δειλία και αβουλία, συμμετοχή τους στην Κοινή
Αγορά.
γ. Δομικά στοιχεία παραγράφου:
▪ Θεματική Περίοδος: « Ποια είναι τα βασικά … ουκ άνευ »
▪ Σχόλια – Λεπτομέρειες: « Είναι η Ορθοδοξία … ικανοί».
▪ Π. Κατακλείδα: «Αν αυτά είναι μέσα μας...παρουσία».
Η ανάπτυξη της παραγράφου γίνεται με συνδυασμό μεθόδων:
α) με παραδείγματα – επεξήγηση, καθώς αναφέρονται τα βασικά
στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη εθνική προσωπικότητά μας: «η
ορθοδοξία, ο ανθρωπισμός των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων, η
παράδοση, η μνήμη του Εικοσιένα, η γλώσσα» και
β) με αιτιολόγηση, καθώς αιτιολογείται η θέση «… που αν στερηθούμε
θα παύσουμε να είμαστε αυτό που είμαστε».
Β3.
 προβλέψεις: προγνώσεις
 χρωστούν: οφείλουν
 ανεκτίμητη: ανυπολόγιστη
 υπόσταση: ύπαρξη
 φθαρτά: σαθρά
 εναρμονίζονται: ταιριάζουν
 καλλιεργήσουμε: αναπτύξουμε
 συγχρωτισμό: συναναστροφή
 αναλογίζεται: σκέφτεται
 αντικτύπους: αποτελέσματα
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Γ. Στοιχείο που επιβάλλεται να προσέξει ο μαθητής κατά τη διαδικασία
γραφής της έκθεσης – παραγωγής κειμένου – είναι το επικοινωνιακό
πλαίσιο. Αφού πρόκειται για άρθρο, σκοπός είναι η πληροφόρηση. Κατά
συνέπεια η κατάλληλη τεχνική πειθούς είναι η επίκληση στη λογική. Η
γλώσσα είναι αναφορική και το ύφος σοβαρό. Ο μαθητής οφείλει να θέσει
τίτλο. Ενδεικτικά προτείνεται: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».
Το θέμα δηλώνεται με ευκρίνεια στον πρόλογο και ακολουθεί η ανάλυση
των δύο ζητουμένων. Ειδικότερα παρατίθενται διαγραμματικά τα εξής:
Α΄ Ζητούμενο: λόγοι σφυρηλάτησης ευρωπαϊκής συνείδησης στους νέους

από το εκπαιδευτικό σύστημα:
▪

Η καλύτερη γνωριμία των λαών – η οποία πραγματώνεται μέσω της
εκπαίδευσης στο επίπεδο της γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού –
είναι αναγκαία για την αμοιβαία κατανόηση εκείνων των στοιχείων που
τους ενώνουν καθώς και για την παράλληλη άμβλυνση των αντιθέσεων
που τους απομακρύνουν. Έτσι θα επιτευχθεί ο σεβασμός της
ιδιαιτερότητας κάθε λαού και η απομάκρυνση των ατόμων από την
υιοθέτηση ρατσιστικών, εθνικιστικών ιδεολογιών.

▪

Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι σε θέσει να μετουσιώνει τις όποιες
διαφορές των λαών σε γόνιμες διαφοροποιήσεις ώστε να προασπίζεται
η ειρηνική συμβίωσή τους και η αρμονική συνεργασία τους.

▪

Ανάπτυξη πνεύματος οικουμενικής συνείδησης – θεμελίωση της
πανανθρώπινης κοινωνίας: σεβασμός και προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ύφεση του τοπικισμού, των ξενοφοβικών θεωριών. Η
«ιστορία του μίσους» θα εκλείψει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ιστορική
μνήμη κάθε λαού θα καταλήξει σε «ιστορική λήθη».

▪

Η ύπαρξη προβλημάτων που ταλανίζουν το σύγχρονο κόσμο (οικολογική
καταστροφή, ενεργειακό πρόβλημα, οικονομική κρίση, βίαεγληματικότητα – τρομοκρατία κ.ά) καθιστούν αναγκαία τη
συνειδητοποίησή τους σε καθολικό επίπεδο και την κοινή προσπάθεια
επίλυσής τους. Η σύγχρονη εκπαίδευση, επομένως, οφείλει να κάνει
τους μαθητές ικανούς να δεχτούν τις ευθύνες που έχουν ως Ευρωπαίοι
πολίτες και να αναπτύξουν εποικοδομητική στάση απέναντι σε
επείγοντα, καίρια θέματα της κοινωνίας.
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▪

Κατανόηση από τους νέους των συνεπειών του ευρωπαϊκού
πλουραλισμού, όσον αφορά τη δράση οργανισμών και ιδρυμάτων που
συμβάλλουν στην ευρύτερη ενότητα και συνεργασία.

▪

Τόσο στο πλαίσιο του τουρισμού όσο και σε επαγγελματικό, εμπορικό,
πολιτικό επίπεδο πρέπει να σταθούμε ισότιμοι Ευρωπαίοι απέναντι στις
προκλήσεις του μέλλοντος.

▪

Η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στα κράτη – μέλη της Ευρώπης
μπορεί να γεννήσει στους νέους την επιθυμία ανάπτυξης της
σταδιοδρομίας τους στο πλαίσιο μιας αυξανόμενα διεθνοποιημένης
αγοράς εργασίας. Συνεπώς, η κατανόηση των διεθνών τάσεων ως προς
τον τρόπο σκέψης και ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας
μπορεί να επηρεάσει το μέλλον – εργασιακό και προσωπικό – των
μαθητών ως αυριανών πολιτών. Πρέπει να έχουν γνώση των αλλαγών
της Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

▪

Διάσωση παράδοσης –
πολιτιστικής κληρονομιάς.

πλούσιας

ποικιλομορφίας

ευρωπαϊκής

[ Μεταβατική παράγραφος ]
Β΄ Ζητούμενο: τρόποι επίτευξης σεβασμού απέναντι στην παράδοση στο

πλαίσιο του σχολείου.
▪

Βιωματική επαφή με την παράδοση μέσω εκπαιδευτικών εκδρομών,
εργασιών για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

▪

Το σχολείο οφείλει μέσα από πληθώρα μαθημάτων, όπως η ιστορία, η
λογοτεχνία, η έκθεση κ.ά να επεξηγήσει τις συνιστώσες του πολιτισμού
των προγόνων ώστε οι νεότερες γενιές να συνειδητοποιήσουν την
αναγακαιότητα διάσωσης της παράδοσης.

▪

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης ώστε οι ξενικές επιδράσεις να μην
υιοθετούνται άκριτα.
[ Επίλογος ]
Επιμέλεια: Μπαλτσαβιά Ρεγγίνα
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ένα εθνικό στοίχημα κερδήθηκε
Οι Έλληνες δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο μουσείο. Γυαλί, μπετόν,
διαφάνεια. Οι ξένοι δεν έχουν δει τέτοιους θησαυρούς σε συνάρτηση με
τον ιερό βράχο. Αυτή την υψηλή ποιότητα έργων σε ένα ταξίδι 5.2000
ετών στην ιστορία. Σε τόση μικρή απόσταση από το χώρο που
ανακαλύφθηκαν. Τη γειτονιά της Ακρόπολης. Το αποτέλεσμα τους κέρδισε
όλους, για διαφορετικούς λόγους. Ο διεθνής τύπος – με εξαίρεση κάποια
δηλητηριώδη σχόλια – δέχθηκε με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα. Οι δικοί
μας ακόμη περισσότερο. Και η τηλεόραση βρήκε επιτέλους το άλλοθι να
ασχοληθεί με την πολιτιστική κληρονομιά και τις αρχαιότητες. Ό,τι δηλαδή
περιφρονούσε να προβάλει τόσα χρόνια. Μουσείο του φωτός. Σε αυτό το
επίπεδο το στοίχημα το κερδίσαμε. Αριστουργήματα της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, πολλά που βγήκαν για πρώτη φορά απ’ τις
αποθήκες κι άλλα γνωστά τα οποία μας αποκαλύφθηκαν με άλλο τρόπο.
Όπως οι Καρυάτιδες: ποτέ ως τώρα δεν προσέξαμε τις λεπτομέρειες των
μαλλιών τους. Πόσο ίδιες μοιάζουν οι κοτσίδες τους, αλλά πόσο
διαφορετικές είναι! Όπως άλλωστε οι πτυχώσεις των χιτώνων που
φορούν.
Η ελευθερία με την οποία στήθηκαν τα εκθέματα στο μουσείο και η
άνεση που παρέχεται στο θεατή να τα παρατηρήσει στο ανθρώπινο ύψος,
προβάλλουν ακόμη και τα χρώματα που διασώζουν πολλά από αυτά. Δεν
υπάρχει περίπτωση να μην προσέξεις το αχνό ροδί που διακρίνεται σε
κάποιες Κόρες στην αίθουσα αρχαϊκών ή το αίμα που μοιάζει να κυλάει
αληθινό (βοηθάει βέβαια και η φαντασία) στο αέτωμα του Εκατομπέδου,
όπου τα λιοντάρια σπαράσσουν τον ταύρο. Το Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης είναι φτιαγμένο να εντυπωσιάζει το κοινό και να υπηρετεί τον
εθνικό στόχο : την επιστροφή των Μαρμάρων απ’ το Βρετανικό Μουσείο.
Είναι ακριβώς αυτό που αναζητεί η πλειονότητα των Ελλήνων, για να
πιαστεί και να εμπνευστεί, μετά την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004. Τότε, υπήρξε σύμπνοια, ομόνοια και συστράτευση του κόσμου στο
στοίχημα. Ξεπεράσαμε τον εαυτό μας. Τώρα, μετά από αλλεπάλληλα
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πολιτικά και οικονομικά «χτυπήματα» στο ηθικό μας και μετά από τις
ιδεολογικές διαψεύσεις, ο κόσμος διψά να οριοθετήσει ένα νέο στόχο. Το
Νέο Μουσείο έθεσε από την αρχή το πλαίσιο και το ευρύ κοινό είναι έτοιμο
να το υπηρετήσει.
«Πρέπει να δεις από κοντά τα 4.000 εκθέματα» έλεγε ξένος
καλεσμένος «για να καταλάβεις τη διαφορά». Οι πρώτες επιφυλάξεις
φαίνεται να καταρίφθηκαν μετά τις ξεναγήσεις, με τις ιστορίες για τους
πρωταγωνιστές του μουσείου που πάντα συγκινούν, αν μάλιστα ο ξεναγός
έχει την ικανότητα του προέδρου του Μουσείου, Δημήτρη Παντερμαλή, να
διηγείται την ιστορία. Η οικειότητα που προκαλούν οι ένοικοι της αίθουσας
αρχαϊκών στον επισκέπτη, ξεπερνούν τις εντάσεις των περισσότερων για
τη μείωση του αναστήματός τους που μοιραία προκαλεί η 9μ. ύψους
αίθουσα και οι 28 κολώνες της!
Αυτό που για πολλούς ήταν ως τώρα μειονέκτημα φαντάζει σε άλλους
πλεονέκτημα. Κούροι, Κόρες και Ιππείς λουσμένοι από το φυσικό φως,
παρουσιάζονται όπως ήταν ελεύθεροι στην Ακρόπολη. Μοιάζουν να
κατέβηκαν στο ύψος μας. Παρότι έτσι έστεκαν στον Ιερό Βράχο. Εκεί που
πραγματικά άλλαξαν οι αποστάσεις είναι στη αίθουσα του Παρθενώνα. Η
ζωφόρος και τα αετώματα που φτιάχτηκαν για να τα βλέπουν οι θεοί,
πλησίασαν το ανθρώπινο βλέμμα. Αυθεντικοί λίθοι αλλά και τα εκμαγεία
εκείνων που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο (ας μην τα υποτιμούμε,
είναι του 1846) συνυπάρχουν εντυπωσιακά, αποκαλύπτοντας το μέγεθος
της καταστροφής που προκάλεσε ο Έλγιν 209 χρόνια πριν. Ακόμη και τα
ίχνη του λοστού που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποί του (Τούρκοι, γιατί
κανείς Έλληνας δε δέχτηκε τότε να βοηθήσει στο έγκλημα), διακρίνονται
σε ένα λίθο από τον οποίο αφαιρέθηκε η γλυπτή όψη του.
Γ.ΣΎΚΚΑ - Καθημερινή
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90 – 110 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. Να σχολιάσετε το νόημα της υπογραμμισμένης φράσης σε μια
παράγραφο 80 -100 λέξεων.
(Μονάδες 12)
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Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί η συγγραφέας στην 1η
παράγραφο;
(Μονάδες 5)
Β3. α. «πόσο διαφορετικές είναι!», «(Τούρκοι… έγκλημα)» : Να αιτιολογήσετε
τη χρήση των σημείων στίξης.
(Μονάδες 4)
β. «το κερδίσαμε». «να μην προσέξεις»: Να αιτιολογήσετε τη χρήση των
ρηματικών προσώπων.
(Μονάδες 4)
Β4. Να δοθούν τα συνώνυμα των λέξεων : συνάρτηση, παγκόσμιας, μοιάζει,
πλειονότητα, ικανότητα.
(Μονάδες 5)
Β5. Να δοθούν τα αντώνυμα των λέξεων : αυθεντικοί, σύμπνοια, ευρύ,
μείωση, φυσικό.
(Μονάδες 5)
Γ. Συμμετέχετε σε μια ημερίδα του δήμου της περιοχής σας με θέμα την
πολιτιστική μας κληρονομιά και τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Εσείς
καλείστε να μιλήσετε για τη σημασία διατήρησης και σεβασμού των
μνημείων, προτείνοντας τρόπους για την επιστροφή των Γλυπτών στην
Ελλάδα
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, επισημαίνοντας
ότι εντυπωσίασε Έλληνες και ξένους και, ειδικά το διεθνή τύπο, αφού
βρίσκεται κοντά στο αρχαίο μνημείο. Τα εθνικά αριστουργήματα
προβάλλονται έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Ο θεατής μπορεί να τα
επεξεργαστεί στο ανθρώπινο ύψος, προσέχοντας τις λεπτομέρειές τους. Οι
Έλληνες χρειαζόταν το μουσείο, ως στοιχείο έμπνευσης και ελπίδας για την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Οι ξεναγοί
παρουσιάζουν τα εκθέματα προσιτά σε όλους με τον τρόπο έκθεσής τους.
Έτσι, συνδέονται άμεσα με τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, γνήσια αγάλματα
και εκμαγεία όσων βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.
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B1. Οι Έλληνες, μετά την επιτυχή έκβαση των Ολυμπιακών αγώνων,
χρειαζόταν το Μουσείο για να αναπτερωθούν οι ελπίδες τους. Τα διάφορα
προβλήματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους, η οικονομική ύφεση
και η δυστοκία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έκαναν έντονη την
ανάγκη να βρεθεί ένας νέος εθνικός στόχος, στον οποίο μπορούν να
προσηλωθούν. Έτσι, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης επιτελεί αυτόν το
σκοπό, την ελπίδα να γυρίσουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα και
να συνενωθούν με τα ήδη υπάρχοντα στο Μουσείο. Ένας νέος αγώνας που
θα τους δώσει ελπίδα και στόχους για το μέλλον
Β2. Ο συγγραφέας ακολουθεί παραγωγική συλλογιστική πορεία.
Β3. α.
▪
▪

! θαυμασμός,
() προσθήκη σχολίου του συγγραφέα.

Β3. β.
▪ α΄ πληθυντικό: προσδίδει οικειότητα, αμεσότητα, συμμετοχή του
συγγραφέα
▪ β΄ ενικό: ζωντάνια, παραστατικότητα, διάλογος με τον αναγνώστη
Β4.
▪
▪
▪
▪
▪

συνάρτηση  σχέση
παγκόσμιας  διεθνούς
μοιάζει  φαίνεται
πλειονότητα  πλειοψηφία
ικανότητα  δυνατότητα

▪
▪
▪
▪
▪

αυθεντικοί  κίβδηλοι (πλαστοί)
σύμπνοια  διαφωνία
ευρύ  περιορισμένο
μείωση  αύξηση
φυσικό  τεχνητό

Β5.
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Γ.
Παραγωγή λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο : ομιλία (προσφώνηση, αποφώνηση)
Ενδεικτικές απαντήσεις
1ο ζητούμενο
▪ Στοιχεία της εθνικής μας κληρονομιάς.
▪ Αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.
▪ Σύμβολο της δημοκρατίας.
▪ Διδάσκουν αρχές και αξίες.
▪ Προσφέρουν ουσιαστική παιδεία.
▪ Γνωριμία με το παρελθόν και την ιστορία μας.
▪ Ξεφεύγουμε απ’ τον υλικό ευδαιμονισμό που χαρακτηρίζει τη
σύγχρονη εποχή και αναγνωρίζουμε την αξία των πνευματικών
αγαθών.
▪ Σημεία παγκόσμιας έλξης (ενδυνάμωση του τουρισμού).
2ο ζητούμενο
▪ Ενημέρωση απ’ τους φορείς αγωγής και κοινωνικοποίησης
(οικογένεια, σχολείο) για την ιστορία και την αξία των Γλυπτών.
▪ Πρωτοβουλίες στα σχολεία με διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεις και
επισκέψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης.
▪ Εκστρατείες ενημέρωσης απ’ τα εγχώρια και διεθνή Μ.Μ.Ε.
▪ Προσπάθεια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών απ’ τα
Μ.Μ.Ε.
▪ Δημιουργία ιστοσελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο
τη διεθνή επικοινωνία.
▪ Πρωτοβουλίες απ’ τους ιθύνοντες (πολιτικούς και πνευματικούς
ανθρώπους).
▪ Συνεργασία των φορέων της Ε.Ε.
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Το μέλλον του τουρισμού
Στη σημερινή κινητικότητα των λαών ο τουρισμός αποκτά για την
Ευρώπη μια νέα διάσταση, πέρα απ’ το συμβατικό περιεχόμενό του ως πηγή
εθνικού εισοδήματος για τις ελκυστικές τουριστικά περιοχές και ως αγαθού
ποιότητας ζωής για τους τουρίστες. Αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισης
των κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της Ευρώπης αλλά με διαφορετικές πολιτισμικές και
θρησκευτικές διαφορές.
Ο μαζικός συμβατικός τουρισμός στην Ευρώπη ήταν και είναι ως σήμερα,
στο μεγαλύτερο ποσοστό του, τουρισμός επίσκεψης μουσείων, μνημείων,
ιστορικών χώρων, φαγητού και διασκέδασης, χωρίς να δίνεται η ευκαιρία
επικοινωνίας των επισκεπτών με τους κατοίκους της χώρας που
επισκέπτονται.
Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών
τουρισμού,
ο τουρισμός στον αγροτικό χώρο και, ιδιαίτερα, ο
αγροτουρισμός, που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασμού στον
άνθρωπο και στο περιβάλλον, είναι οι πλέον κατάλληλες μορφές
τουρισμού που θα μπορούσαν να συμβάλουν: στην καλύτερη γνωριμία και
επικοινωνία των κατοίκων της Ευρώπης που διευρύνεται και
ανακατατάσσεται, στην καλύτερη γνωριμία και επαφή των κατοίκων της
Ευρώπης με το φυσικό πλούτο της αλλά και στη συνειδητοποίησή τους ότι
οι φυσικοί πόροι αυτής της ηπείρου πρέπει να προστατευτούν, όχι μόνο για
τους σημερινούς κατοίκους αλλά και για τις επόμενες γενιές και στη
διαπαιδαγώγηση όλων των πολιτών της Ευρώπης στην ανεκτικότητα της
διαφοράς, είτε αυτή είναι πολιτισμική, είτε θρησκευτική.
Ο αγροτικός τουρισμός τα τελευταία 20 χρόνια αποτελεί για την Ευρώπη
μια προσπάθεια να συγκρατηθεί και να αναχαιτισθεί η επιθετικότητα του
«βιομηχανοποιημένου τουρισμού», να ενταχθούν οι αγροτικές κοινωνίες σε
έναν αναλογικότερο καταμερισμό του εθνικού τουριστικού εισοδήματος,
να εξασφαλίσουν οι αγρότες συμπληρωματικό εισόδημα, να αναβιώσουν
οι παραδοσιακοί οικισμοί, να προταχθεί η πολιτιστική κληρονομιά, να
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μετατραπεί ο τουρίστας σε περιηγητή, οδοιπόρο και ταξιδιώτη, να
εξανθρωπιστούν οι σχέσεις του επισκέπτη με τους κατοίκους της χώρας και
όλοι μαζί να γίνουν ευαίσθητοι στην αξία της φύσης και των πόρων της.
Βέβαια, ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα δεν έχει παράδοση
συγκρινόμενος με άλλες χώρες της ΕΕ, έχει όμως τη μικρή αλλά
αξιοπρόσεχτη ιστορία που διδάσκει πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να
πετύχει ένα πρόγραμμα αγροτουρισμού.
Γ.ΣΎΚΚΑ - Καθημερινή
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. Να αναπτύξετε το νόημα της υπογραμμισμένης φράσης σε μια
παράγραφο 80 – 100 λέξεων.
(Μονάδες 12)
η
Β2. Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η 2 παράγραφος του κειμένου;
(Μονάδες 4)
Β3. Με ποια συλλογιστική πορεία αναπτύσσεται η 1η παράγραφος του
κειμένου
(Μονάδες 6)
Β4. Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο; Να τεκμηριωθεί η
απάντησή σας.
(Μονάδες 8)
Β5. Να δώσετε τα συνώνυμα των λέξεων με έντονα γράμματα.
(Μονάδες 5)
Γ. Σ’ ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα να αναλύσετε
τα θετικά στοιχεία που μπορεί να προσφέρει ο τουρισμός στη χώρα μας
και να προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού, με τους οποίους
όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη διάδοσή του.
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στον τουρισμό επισημαίνοντας ότι, εκτός από
πηγή εισοδημάτων, αποτελεί και τρόπο γνωριμίας των ευρωπαϊκών λαών
μεταξύ τους και των κοινωνιών με διαφορετικό πολιτισμό. Αυτό δεν
επιτυγχάνεται μέσω του μαζικοί, συμβατικού τουρισμού, αλλά μέσω νέων
μορφών όπως ο αγροτουρισμός. Με τη νέα αυτή μορφή, ο άνθρωπος
σέβεται το περιβάλλον, γνωρίζει καλύτερα τους λαούς της Ευρώπης και το
φυσικό πλούτο τους και διδάσκεται το σεβασμό στην ανεκτικότητα και τη
διαφορετικότητα. Η συμβολή του αγροτικού τουρισμού είναι σημαντική και
ποικίλα σε κάθε χώρα. Στην Ευρώπη έχει ήδη αναπτυχθεί ενώ στην Ελλάδα
είναι μια σχετικά νέα μορφή τουρισμού.
Β1. Μέσω του τουρισμού οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και αποκτούν
επαφή με κάθε πολιτισμό. Όταν κάποιος ταξιδεύει σε μια άλλη χώρα δε
γνωρίζει μόνο τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και τους
ανθρώπους της, την ιδιαίτερη κουλτούρα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους και
την ιστορία τους. Ερχόμενος σε επαφή με όλα αυτά, μαθαίνει να σέβεται το
διαφορετικό, να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τυχόν ιδιαιτερότητες.
Αποκτά σφαιρική παιδεία και διευρύνονται οι ορίζοντές του. Έτσι,
επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή μεταξύ των ανθρώπων και διευκολύνεται η
ομαλή συμβίωση όλων των λαών.
Β2. Αναπτύσσεται με αίτιο – αποτέλεσμα (…θα μπορούσαν να συμβάλουν…).
Β3. Παραγωγική συλλογιστική πορεία (κινητικότητα των λαών – πολιτισμικές
και θρησκευτικές διαφορές).
Β4. Το κείμενο είναι άρθρο. Αναφέρεται σ’ ένα θέμα της επικαιρότητας, τον
τουρισμό. ‘Έχει απλό και καθημερινό λεξιλόγιο και ο σκοπός του είναι να
πληροφορήσει και να ενημερώσει το κοινό.
Β5.
▪
▪
▪
▪
▪

συμβατικό  συνηθισμένο
διασκέδασης  ψυχαγωγίας
συνείδηση  συναίσθηση
χαρακτηρίζεται  διακρίνεται
υλοποιηθεί  πραγματοποιηθεί
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Γ.
Παραγωγή λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο : άρθρο (τίτλος)
1ο ζητούμενο
▪ Οικονομική ενίσχυση στη χώρα.
▪ Άνοδος του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
▪ Κατασκευή δημόσιων έργων που διευκολύνουν την προσέλευση
των τουριστών.
▪ Αναβάθμιση διάφορων περιοχών.
▪ Καταπολέμηση της ανεργίας.
▪ Δημιουργία νέων επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
▪ Καταπολέμηση ρατσισμού και στερεοτύπων.
▪ Ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων.
▪ Προστασία των αρχαίων μνημείων και των ιστορικών χώρων.
2ο ζητούμενο
▪ Αγροτικός τουρισμός (αξιοποίηση της επαρχίας.
▪ Οικολογικός τουρισμός (προστασία του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων).
▪ Αθλητικός τουρισμός (διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων).
▪ Γαμήλιος τουρισμός (προσέλκυση ξένων για τέλεση γάμων και
γαμήλια ταξίδια).
▪ Κινηματογραφικός τουρισμός (προβολή της Ελλάδας μέσω
διεθνών παραγωγών).
▪ Ιατρικός τουρισμός (αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικοί).
▪ Θρησκευτικός τουρισμός (πληθώρα εκκλησιών και θρησκευτικών
θρύλων).
▪ Μαθητικός τουρισμός (γνωριμία με τα πολιτισμικά μνημεία.
Επιμέλεια: Τσιάκαλου Μαρία
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Στάθμη της Ηθικής

Είναι στα χρόνια μας ηθικά πιο διεφθαρμένος ο άνθρωπος από άλλοτε;
Ή επειδή έχει λυτρωθεί από τις προλήψεις, έγινε λιγότερο υποκριτικός κι
επομένως τιμιότερος.
Είναι διάχυτη η αντίληψη ότι έκλυση των ηθών σαν τη σημερινή
δύσκολα θα μπορούσαμε να συναντήσουμε σ’ άλλη περίοδο της ιστορίας.
Μήπως, όμως, η εντύπωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοτε οι
άνθρωποι έπρεπε και ήξεραν να κρύβουν τις παρεκτροπές τους, ενώ στην
εποχή μας οι προφυλάξεις του είδους τούτου έγιναν περιττές και όλα
έρχονται στην επιφάνεια; Έλειψε βέβαια η ντροπή, και αυτό είναι η μεγάλη
ζημιά. Αλλά περιορίσθηκε και ο φαρισαϊσμός, και αυτό είναι χωρίς
αμφιβολία το κέρδος. Έπειτα, προσέχομε συνήθως τα σημερινά σκάνδαλα
και τα θεωρούμε πρωτοφανή. Εάν γνωρίζαμε όμως καλύτερα τους
παλαιότερους καιρούς, που από απλοϊκότητα τους φανταζόμαστε
παραδεισιακούς, δεν θα ήταν δύσκολο να πεισθούμε ότι δεν είμαστε ίσως
οι χειρότεροι από τους μακρινούς μας προγόνους.
Ο τελευταίος πόλεμος μας έδωσε την ευκαιρία να φρίξουμε με την
έκταση που πήραν μερικά χαρακτηριστικά για τη διαφθορά του ανθρώπου
φαινόμενα. Όπως η εγκληματική κερδοσκοπία της «μαύρης αγοράς», τα
βασανιστήρια μέσα σε στρατόπεδα αιχμαλώτων και ομήρων, η αγριότητα
του εμφυλίου, του αδελφικού σπαραγμού. Αν διαβάσουμε όμως τον
κώδικα του Χαμουραμπή και τον «Κατά Σιτοπωλών» λόγο του Λυσία, θα
βεβαιωθούμε ότι στο μαυρεμπόριο ούτε χειρότερη ούτε καλύτερη από
άλλες εποχές υπήρξε η δική μας. Οι ευσεβείς Πέρσες βασάνιζαν σκληρά
τους αιχμαλώτους των και παλαιότερα οι Ασσύριοι ήσαν πολύ εφευρετικοί
σε τέτοια μαρτύρια. Τέλος, ο Θουκυδίδης μας έχει διασώσει σκηνές
αγριότητας σ’ εμφύλιους πολέμους, που δεν υπολείπονται από τις
σύγχρονες θηριωδίες.
Η ήρεμη και αντικειμενική κρίση του Θουκυδίδη έθεσε, νομίζω, ορθά και
οριστικά το ζήτημα τούτο. Να τι γράφει: « Με τις στάσεις πολλά και μεγάλα
δεινά έπεσαν στις πόλεις. Τέτοια, που γίνονται και πάντα θα γίνονται, έως
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ότου θα είναι η ίδια η φύση των ανθρώπων. Κάποτε τα γεγονότα αυτά είναι
πιο ήσυχα και παραλλάζουν στη μορφή, ανάλογα με τον τρόπο που γίνονται
κάθε τόσο οι μεταβολές στα συμβαίνοντα. Βέβαια στους χρόνους της
ειρήνης και τις πολιτικής ησυχίας και οι πόλεις και οι ιδιώτες είναι πιο
καλόγνωμοι, γιατί δεν πέφτουν σε άθελες ανάγκες. Ο πόλεμος όμως,
επειδή αφαιρεί την ευκολία της καθημερινής ζωής, είναι βίαιος δάσκαλος
και εξομοιώνει την οργή των πολλών σύμφωνα με την περίσταση».
Είναι λοιπόν πιθανόν να μην είμαστε σήμερα ούτε περισσότερο ούτε
λιγότερο διεφθαρμένοι από τους ανθρώπους άλλων εποχών και άλλων
πολιτισμών. Η εξέλιξη με το νόημα της προόδου δε φαίνεται πολύ καθαρά
στην ιστορία της ηθικής ζωής και δικαιολογημένα το θέμα τούτο είναι από
τα πιο δύσκολα προβλήματα.
Ωστόσο, υπάρχει στους χρόνους μας μια βαθύτατη ηθική κρίση, τέτοια
που ο νεοευρωπαϊκός πολιτισμός με τους τέσσερις αιώνες της ιστορίας του
πρώτη φορά τη ζει σε τόσο πλάτος και τόσην ένταση. Η κρίση αυτή
εκδηλώνεται όχι στη μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή έκλυση των ηθών
(τούτο, καθώς είδαμε, δε μπορεί να θεωρηθεί αναμφισβήτητο) αλλά σ’ ένα
φαινόμενο πολύ πιο σοβαρό: άλλοτε ο άνθρωπος έκανε το κακό κι έπειτα
τον βασάνιζε το πικρό συναίσθημα της ενοχής. σήμερα κάνει το κακό χωρίς
τύψεις. Ο άνθρωπος δηλαδή στα χρόνια μας έγινε ή πάει να γίνει amoral.
Εστόμωσε η ηθική του ευαισθησία, η συνείδηση του στην αποτίμηση των
ηθικών αγαθών λειτουργεί με τη δυσκαμψία ζυγού μεγάλων βαρών και το
συναίσθημα της ευθύνης μέσα του έχει σ’ επικίνδυνο βαθμό ατροφήσει.
Αρχίζει να μην πιστεύει στην ηθική του ελευθερία, να μην περιμένει από
μέσα του κυρώσεις ηθικές, να μην υπερηφανεύεται λοιπόν για την αρετή
του, όπως και να μην αισθάνεται για τις παρεκτροπές του ενοχή. Έπλασε
τη θεωρία του φυσικού, του ψυχολογικού και του κοινωνικού
ντετερμινισμού1 και μέσα της το κεφάλι του για να κρυφτεί σαν τη
στρουθοκάμηλο. Έννοιες, όπως η δικαιοσύνη (άξονας του ελληνορωμαϊκού
ήθους) ή η φιλαλληλία (θεμέλιο της χριστιανικής αρετής) κινδυνεύουν να
1

ντετερμινισμός ή αιτιοκρατία : Είναι η φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι καθετί που συμβαίνει
στον κόσμο είναι αποτέλεσμα άλλης προηγούμενης αιτίας. Ο ντετερμινισμός αρνείται την ελευθερία
της ανθρώπινης βουλήσεως. Ανάλογα με τον παράγοντα που κάθε φορά θεωρεί προσδιοριστικό για
την ανθρώπινη βούληση διακρίνεται σε α) ψυχολογικό, β)κοινωνικό, γ)γεωγραφικό, δ)φυσικό
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χάσουν το ουσιαστικό περιεχόμενο τους. Κριτήριο στις πράξεις έγινε η
άμεση σκοπιμότητα, στόχος η επιτυχία. Η ποιότητα των μέσων δεν
ελέγχεται. Όποιος διστάζει να φτάσει στο αποτέλεσμα, από κάποια
υπολείμματα αρετής, θεωρείται αφελής. Εκείνος που δε συγκρατείται από
ηθικές αντιστάσεις, αλλά στο πήδημα πέφτει και εκτίθεται, χαρακτηρίζεται
αδέξιος ή ατυχής.
Φυγή «επέκεινα του καλού και του κακού», ειρωνεία μεφιστοφελική,
αδιαφορία και εγώδουλος κυνισμός είναι τα χαρακτηριστικά της
ανηθικότητας που κάνει τόσο απάνθρωπο τον άνθρωπο της εποχής μας.
Στις καλύτερες περιπτώσεις προσπαθεί να βρει τη δικαίωση του
εκτροχιασμού του σε πολιτικά συνθήματα: «Κινδυνεύει ο πολιτισμός ή η
πατρίδα». «Αυτό επιβάλλει ο διαλεκτικός νόμος της ιστορίας»- και
επομένως τα πάντα, ανεξάρτητα από τον κυρίως ηθικό τους εκθέτη, όχι
μόνο επιτρέπονται, αλλά και επιβάλλονται. Η αμφιβολία στο κριτήριο τούτο
θεωρείται ο αναχρονισμός και η απροθυμία στη συνενοχή, ούτε λίγο ούτε
πολύ: προδοσία.
Το συμπέρασμα μας είναι ότι δεν παραβαίνουμε τους ηθικούς νόμους
περισσότερο από άλλοτε, αλλά ότι τους περιφρονούμε όσο ίσως ποτέ δεν
τόλμησαν άνθρωποι άλλης εποχής να το κάνουν. Αυτή τη νέα ποιότητα έχει
ορισμένως η ηθική διαφθορά του καιρού μας.
E.Παπανούτσος (Εφήμερα)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90 – 110 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. «Είναι στα χρόνια μας ηθικά πιο διεφθαρμένος ο άνθρωπος από άλλοτε»;
Να απαντήσετε στο ερώτημα του συγγραφέα σε μια παράγραφο 70-90
λέξεων.
(Μονάδες 10)
Β2. Έκλυση, κερδοσκοπία, αποτίμηση, παρεκτροπές, κυνισμός: να
χρησιμοποιήσετε κάθε μία από τις δοθείσες λέξεις σε μία περίοδο λόγου,
σε οποιονδήποτε γραμματικό τύπο.
(Μονάδες 10)

[473]

Β3. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των περιόδων της δεύτερης
παραγράφου;
(Μονάδες 5)
Β4. Ποιος είναι ο τρόπος και ποιο το μέσο πειθούς της τέταρτης
παραγράφου;
(Μονάδες 10)
Γ. Σε μία ομιλία σε σχολική σας γιορτή να αναφερθείτε σε 500-600 λέξεις
στα αίτια της κρίσης των ηθικών αξιών στην εποχή μας και να προτείνετε
τρόπους με τους οποίους οι φορείς κοινωνικοποίησης θα συνδράμουν
στον επανακαθορισμό των αξιών μας.
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Φλέγκας Κων/νος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ο συγγραφέας αναρωτιέται αν στα χρόνια μας ο άνθρωπος είναι πιο
διεφθαρμένος ή τιμιότερος.
Σήμερα ζούμε μια πρωτοφανή έκλυση ηθών. Το κακό είναι ότι λείπει
η ντροπή, το καλό είναι ότι απουσιάζει ο φαρισαϊσμός.
Ο τελευταίος πόλεμος αποκάλυψε το μέγεθος της ανθρώπινης
διαφθοράς. Ωστόσο, και σε παρελθούσες εποχές παρουσιάστηκαν
ανάλογα φαινόμενα.
Η έκταση της ανθρώπινης διαφθοράς δεν διαφέρει σήμερα απ’ ό,τι
στο παρελθόν.
Το κακό είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος δεν βασανίζεται από
αισθήματα ενοχής για τις ανήθικες πράξεις του.
Δεν υπάρχουν ηθικές αντιστάσεις και έχουν χαθεί η ευαισθησία και
οι έννοιες της δικαιοσύνης και της φιλαλληλίας.
Ο κυνισμός και η ειρωνεία είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της
ανηθικότητας της εποχής μας.
Το συμπέρασμα του συγγραφέα είναι ότι περιφρονούμε τους νόμους
περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
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Β1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ηθική διαφθορά υπήρχε σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες.
Σήμερα το πρόβλημα της ηθικής διαφθοράς προβάλλει πιο έντονο
γιατί υποτίθεται ότι ζούμε σε ανθρωπιστικές κοινωνίες.
Δεν υπάρχει αίσθημα ντροπής αλλά κυνισμός αφού επικρατεί το
δόγμα ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Στη σύγχρονη εποχή η ένταση του φαινομένου είναι πιο έντονη,
γεγονός απαράδεκτο αν σκεφτούμε ότι έχει βελτιωθεί το βιοτικό και
μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου.
Έχει χαθεί η έννοια της δικαιοσύνης, η οποία υπήρχε σε όλες τις
εποχές και κοινωνίες, ερμηνευόμενη με διαφορετικό τρόπο.
Σήμερα η ηθική έχει αντικατασταθεί από την ιδιοτέλεια και την
ανελέητη κερδοσκοπία.
Άρα, σήμερα η ηθική διαφθορά είναι περισσότερο κατακριτέα από
ποτέ άλλοτε.

Β2.
▪
▪
▪
▪
▪

έκλυση: η έκλυση ηθών της εποχής μας οδηγεί στην απαξίωση των
ανθρωπιστικών ιδεωδών.
κερδοσκοπία: η κερδοσκοπία των τραπεζών ζημιώνει τους πολίτες
που έχουν συνάψει δάνεια με αυτές.
αποτίμηση: η αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας
είναι τραγική γιατί τα χρέη είναι υπέρογκα.
παρεκτροπές: οι παρεκτροπές ορισμένων βουλευτών κατά τη
συνεδρίαση της Βουλής αποδεικνύουν ότι δεν έχουν δημοκρατική
συνείδηση.
κυνισμός: αντιμετώπισε την τραγωδία με πρωτοφανή κυνισμό, ούτε
ένα δάκρυ δεν έτρεξε από τα μάτια του.

Β3.
Η συνοχή μεταξύ των περιόδων της δεύτερης παραγράφου επιτυγχάνεται με
τη χρήση των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων:
▪ Όμως = αντίθεση
▪ Βέβαια = επιβεβαίωση
▪ Αλλά = αντίθεση
▪ Έπειτα = προσθήκη
▪ Εάν = υπόθεση
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Β4.
Ο τρόπος πειθούς της τέταρτης παραγράφου είναι η επίκληση στην αυθεντία.
Το μέσο πειθούς που χρησιμοποιείται είναι η άποψη του Θουκυδίδη, που
θεωρείται άτομο κύρους.

Γ. ΑΙΤΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
▪ Τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν οδηγήσει στη θυσία του
ανθρωπισμού στο βωμό του κέρδους.
▪ Η αλαζονεία και η ματαιοδοξία του ανθρώπου, που θέλει να κερδίζει
συνεχώς περισσότερα με οποιονδήποτε τρόπο.
▪ Η επικράτηση των υλιστικών προτύπων και η αδυναμία του
ανθρώπου να αντισταθεί στον καταναλωτισμό και στις διαρκώς
αυξανόμενες υλικές ανάγκες του.
▪ Η έλλειψη ανθρωποκεντρικής παιδείας και κριτικής σκέψης, με
αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ιεραρχήσει τις αξίες και
τις ανάγκες του.
▪ Η δυσλειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η ψηφοθηρία, η
εξουσιομανία των πολιτικών.
▪ Τα ΜΜΕ αναπαράγουν διαρκώς τα κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα
και αποτελματώνουν την κριτική σκέψη λειτουργώντας ως
προπαγανδιστικοί μηχανισμοί.
▪ Η λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας, η οποία σε πολλές
περιπτώσεις έχει υποκαταστήσει την ανθρώπινη δραστηριότητα.
▪ Η παθητικότητα και η αδιαφορία των περισσοτέρων ανθρώπων για
το συνάνθρωπό τους.
▪ Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν και είναι θεσμικά κατοχυρωμένα,
διαρκώς παραβιάζονται κατά καιρούς και κατά τόπους.
▪ Υποκρισία κρατών και κυβερνήσεων για τον ανθρωπιστικό και
δημοκρατικό χαρακτήρα τους, ενώ στην πραγματικότητα συχνά
χρησιμοποιούν αυταρχικές μεθόδους.
▪ Απαξίωση κάθε παραδοσιακού στοιχείου ως αναχρονιστικό, ακόμη
και των ηθικών αναστολών.
▪ Απουσία πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι με το έργο τους και τις
πράξεις τους μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα προς μίμηση για την
κοινή γνώμη.
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ΠΩΣ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
▪ Η οικογένεια οφείλει να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά τις αξίες του
ανθρωπισμού και την αντίληψη ότι τα υλικά αγαθά δεν είναι
αυτοσκοπός και χρειάζεται μέτρο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
▪ Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους
ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να δίνεται έμφαση στην
κριτική σκέψη, στη συνεργασία, στο διάλογο, στην καλλιτεχνική και
αθλητική παιδεία. Πρέπει να σταματήσει η μηχανιστική μάθηση και ο
ανταγωνισμός για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο
χώρο του σχολείου.
▪ Τα ΜΜΕ οφείλουν να απεξαρτηθούν από οικονομικά και πολιτικά
συμφέροντα και να λειτουργούν με γνώμονα τον κώδικα
δεοντολογίας. Αναγκαία κρίνεται η ποιοτική αναβάθμιση των
προγραμμάτων και μηνυμάτων τους ώστε να ενεργοποιούν την
κριτική σκέψη των δεκτών.
▪ Η πολιτική ζωή πρέπει να εξαγνιστεί από τα κρούσματα διαφθοράς,
αρχομανίας και καιροσκοπισμού. Ο πολιτικός του 21 ου αιώνα πρέπει
να έχει δημοκρατική και ανθρωπιστική συνείδηση, να μην υποκύπτει
σε εκβιασμούς και να μεριμνά για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών με οποιοδήποτε κόστος.
▪ Πρέπει να δοθεί έμφαση στην πολιτιστική ανάπτυξη και στις
καλλιτεχνικές δράσεις από την πολιτεία, ώστε οι πολίτες να
ευαισθητοποιούνται και να μπαίνουν σε διαδικασία σκέψης, κριτικής
και αυτοκριτικής.
▪ Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να επωμισθούν την ευθύνη που τους
αναλογεί και να μεταδώσουν στους πολίτες τα κατάλληλα μηνύματα
για να προβληματιστούν σχετικά με την ατομική και κοινωνική ηθική
συγκρότηση.
Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο στη σύγχρονη
κοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της παραγωγής νέας γνώσης
και τεχνολογίας. Πολύ σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος αυτός και στον
τομέα της προετοιμασίας του απαραίτητου επιστημονικού και τεχνικού
δυναμικού, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και θα
στελεχώσει τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και τους μηχανισμούς της
κοινωνίας και της οικονομίας.
Ειδικότερα, με την αυξανόμενη συμμετοχή της γνώσης σε όλα τα
στάδια της παραγωγικής και διανεμητικής διαδικασίας, οι ανάγκες σε
ειδικευμένο δυναμικό μεσαίας και υψηλής στάθμης αυξάνονται. Αυτό
σημαίνει ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει να προετοιμαστούν τόσο για την
αύξηση του αριθμού των φοιτητών που εκπαιδεύουν, όσο και για τις
διαφοροποιήσεις στον τομέα της κατάρτισης των νέων.
Τις τάσεις αυτές ενισχύουν δύο ακόμη σημαντικές προκλήσεις, οι
οποίες προέρχονται από τις πιέσεις που ασκούν στα πανεπιστημιακά
συστήματα όλων των χωρών, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η
ανάγκη για επικαιροποίηση των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές.
Οι παραπάνω αλλαγές δημιουργούν πιεστικά προβλήματα στα
Πανεπιστήμια, που αφορούν στην αλλαγή φιλοσοφίας που διέπει τη
δράση και τη συμπεριφορά τους, στη διαφοροποίηση του περιεχομένου
των σπουδών, στην ποιοτική στάθμη της εκπαίδευσης, στην αναγκαιότητα
οργάνωσης σπουδών σε διαφορετικά επίπεδα, στην προσαρμογή των
Πανεπιστημίων ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση για επικαιροποίηση
της γνώσης, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με τα
Πανεπιστήμια άλλων χωρών.
Για την αντιμετώπιση των εξελίξεων αυτών είναι απαραίτητο να
διαμορφωθούν νέοι θεσμοί, να υπάρξει αλλαγή της νοοτροπίας και να
διατεθούν πόροι για τη δημιουργία αναγκαίας υποδομής και για την
πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικο-διοικητικού προσωπικού ικανού να
στηρίξει τις αλλαγές και να καλύψει τις νέες ανάγκες. Ακόμη, θα χρειαστεί
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να προγραμματιστεί αναδιανομή του σημερινού φοιτητικού πληθυσμού
μεταξύ κλάδων και τομέων επιστημονικής και επαγγελματικής
εξειδίκευσης, πράγμα που θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη ορισμένων
κλάδων της επιστήμης και της τεχνολογίας, σε περιορισμό άλλων, αλλά
και σε σταδιακή αλλαγή του αντικειμένου ή ακόμη και σε κατάργηση
ορισμένων κλάδων που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στη σύγχρονη
κοινωνία.
Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας της γνώσης,
τα Πανεπιστήμια πρέπει να αναλάβουν στρατηγικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες. Αυτές θα αφορούν την ανάπτυξη νέων κλάδων, την
επέκταση των μεταπτυχιακών σπουδών, τη διαμόρφωση προϋποθέσεων
για την προώθηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τη
συμμετοχή τους στην ίδρυση ανοικτών Πανεπιστημίων, στην ανάπτυξη
σχέσεων με το χώρο της οικονομίας κ.ά.
Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν πραγματικές προκλήσεις για τα ελληνικά
Πανεπιστήμια που τα υποχρεώνουν να αναλάβουν νέους ρόλους και να
υιοθετήσουν μεθόδους δράσης και διοίκησης πρωτόγνωρες. Εμπόδια
στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παραπάνω
προκλήσεων αποτελούν οι κατεστημένες νοοτροπίες, που σε μεγάλο
βαθμό χαρακτηρίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού
Πανεπιστημίου, η ανεπάρκεια χρηματικών πόρων και η έλλειψη υψηλής
στάθμης προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις κατηγορίες και σε
όλες τις ειδικότητες.
Η ανάδειξη της γνώσης ως κυρίαρχου συντελεστή οικονομικής και
κοινωνικής προόδου, η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός,
ασκούν πιέσεις κυρίως προς τέσσερις κατευθύνσεις. Προς τη δημιουργία
προϋποθέσεων παροχής γνώσεων πανεπιστημιακού επιπέδου σε ολοένα
και μεγαλύτερα ποσοστά πληθυσμού. Παράλληλα για τη διαμόρφωση
θεσμών και υποδομής ώστε να γίνει η δια βίου εκπαίδευση
πραγματικότητα για όλους. Ακόμη για την ικανοποίηση της ζήτησης των
επιχειρήσεων για περισσότερη εκπαίδευση χρηστικού χαρακτήρα και
τέλος την ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών με ρυθμούς πρωτόγνωρους
για το ελληνικό Πανεπιστήμιο.
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Οι πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά των αναγκών της οικονομίας
και του διεθνούς ανταγωνισμού ενισχύουν την τάση για μεγαλύτερη
εξειδίκευση, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, των φυσικών
επιστημών και οικονομικών – διοικητικών επιστημών. Προς την ίδια
κατεύθυνση εκδηλώνονται και οι προτιμήσεις των φοιτητών.
Η εξέλιξη αυτή, μάλλον αναπόφευκτη, εγκυμονεί κινδύνους. Ο
σημαντικότερος είναι να αντικατασταθεί η ανώτατη παιδεία με την
επαγγελματική εξειδίκευση.
Όταν το Πανεπιστήμιο φέρει έντονη τη σφραγίδα της επαγγελματικής
εξειδίκευσης, υπάρχει κίνδυνος να παράγει μονόπλευρους δογματιστές
ανίκανους να κατανοήσουν τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα πολιτιστικά
ρεύματα της εποχής τους, να δώσουν περιεχόμενο στη ζωή και να
απαντήσουν πειστικά σε προβλήματα της κοινωνίας αλλά και των ιδίων
ως άτομα και ως πολίτες.
Η μεγάλη επαγγελματική εξειδίκευση θα οδηγήσει στην κατάρτιση
επιστημόνων που θα γνωρίζουν διαρκώς περισσότερες λεπτομέρειες για
ολοένα και λιγότερα φαινόμενα και εκδηλώσεις της ζωής. Εφόσον δε θα
διαθέτουν ένα ευρύτερο υπόβαθρο γνώσεων ανθρωπιστικού και
κοινωνικο – πολιτικού περιεχομένου, θα αποδειχθούν ανήμποροι να
συναρμολογήσουν τα αναρίθμητα κομμάτια στα οποία έχει διασπαστεί η
σύγχρονη κοινωνία, για να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα και τις
καταστάσεις και να διατυπώσουν θέσεις και προτάσεις για τη δημιουργία
μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων ορατή είναι η απειλή για υποβάθμιση
των ανθρωπιστικών και κοινωνικο – πολιτικών επιστημών, γεγονός που
συνεπάγεται τεράστιους κινδύνους για το μέλλον της κοινωνίας.

(Απόσπασμα από άρθρο του Ανδρέα Κιντή από τον ημερήσιο τύπο)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 120 – 130 λέξεις.
(Μονάδες 25)
Β1. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω
προτάσεων, σύμφωνα με το κείμενο, γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα
και ύστερα την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος»:
Α. Ο αποκλειστικός ρόλος του πανεπιστημίου είναι η εξέλιξη της Σ Λ
γνώσης.
Β. Οι ανάγκες σε ανειδίκευτους εργάτες αυξάνονται ραγδαία.
Σ Λ
Γ. Οι γνώσεις των φοιτητών πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς.
Σ Λ
Δ. Ορισμένοι κλάδοι της επιστήμης και της τεχνολογίας οδηγούνται Σ Λ
σε κατάργηση.
Ε. Η εξειδίκευση απειλεί με απαξίωση τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σ Λ
(Μονάδες 10)
Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική – παραγωγική) αναπτύσσει τη
σκέψη του ο συντάκτης στην έκτη παράγραφο του κειμένου (Για να

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης ... με το χώρο
της οικονομίας κ.ά.);
(Μονάδες 10)
Β3. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της όγδοης παραγράφου («η ανάδειξη
της γνώσης… πανεπιστήμιο»); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 5)
Β4. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις
με τη σημασία που έχουν στο κείμενο: διαδραματίσει, αναδεικνύεται,

διέπει, ανεπάρκεια, προόδου.
(Μονάδες 5)
Β5. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας μία αναφορική πρόταση από την
πρώτη παράγραφο και να τη χαρακτηρίσετε.
(Μονάδες 5)
Γ. Η παιδεία αποτελεί, κατά γενική ομολογία, μέσο καλλιέργειας των
ατόμων και προαγωγής των κοινωνιών. Με δεδομένη την άποψη αυτή,
να αναπτύξετε σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων τις απόψεις σας
αναφορικά με το περιεχόμενο και την αποστολή της ανώτατης παιδείας,
ειδικότερα στις συνθήκες και στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Να
έχετε υπόψη σας ότι το κείμενο αυτό θα είναι η εισήγησή σας σε σχετική
συζήτηση που διεξάγεται στο Λύκειό σας.
(Μονάδες 40)
Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
▪ Ο ρόλος των πανεπιστημίων σήμερα είναι η παραγωγή νέας γνώσης και
τεχνολογίας και η κατάρτιση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού.
▪ Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι προετοιμασμένα για αύξηση του
αριθμού των φοιτητών και για αλλαγές στην κατάρτιση των νέων.
▪ Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και
την ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων.
▪ Οι αλλαγές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στα
πανεπιστήμια γιατί απαιτείται αλλαγή της φιλοσοφίας τους.
▪ Αναγκαία η διαμόρφωση νέων θεσμών, η κατάλληλη χρηματοδότηση
και η αναδιανομή του φοιτητικού πληθυσμού.
▪ Απαιτούνται πρωτοβουλίες σχετικά με την επέκταση των μεταπτυχιακών
σπουδών και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
▪ Εμπόδια για την εξέλιξη των ελληνικών πανεπιστημίων είναι οι
κατεστημένες νοοτροπίες, η έλλειψη πόρων και το χαμηλό επίπεδο
σπουδών.
▪ Υπάρχει πίεση για τη βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης με στόχο την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
▪ Η πιέσεις που ασκούνται αναδεικνύουν την ανάγκη για εξειδίκευση.
▪ Ο κίνδυνος που καραδοκεί είναι η αντικατάσταση της ανώτατης παιδείας
από την εξειδίκευση.
▪ Απόρροια αυτού του κινδύνου είναι η παραγωγή δογματικών
ανθρώπων.
▪ Ο προσανατολισμός στην επαγγελματική εξειδίκευση δεν θα μπορέσει
να οδηγήσει σε ανθρωποκεντρικές κοινωνίες.
▪ Εμφανής είναι η απειλή για υποβάθμιση των ανθρωπιστικών επιστημών.

Β1.
▪
▪
▪
▪
▪

Α  Λάθος
Β  Λάθος
Γ  Σωστό
Δ  Σωστό
Ε  Σωστό
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Β2.
Η συλλογιστική πορεία της παραγράφου είναι παραγωγική γιατί ο
συγγραφέας οδηγεί τη σκέψη του από το γενικό στο ειδικό. Το γενικό είναι
ότι «τα πανεπιστήμια πρέπει να αναλάβουν στρατηγικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες» και το ειδικό είναι η παράθεση αυτών των πρωτοβουλιών.
Β3.
Ο τρόπος ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου είναι η διαίρεση. Η διαιρετέα
έννοια είναι οι πιέσεις που ασκούνται προς τα πανεπιστήμια, η διαιρετική
βάση είναι «η ανάδειξη της γνώσης… και ο έντονος ανταγωνισμός» και το
πηλίκο της διαίρεσης είναι οι τέσσερις κατευθύνσεις προς τις οποίες
ασκούνται οι πιέσεις.
Β4.
▪
▪
▪
▪
▪

διαδραματίσει  επιτελέσει
αναδεικνύεται  προβάλλει
διέπει  χαρακτηρίζει
ανεπάρκεια  έλλειψη
προόδου  ανάπτυξης

Β5.
«το οποίο θα χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες»: δευτερεύουσα
αναφορική, ονοματική, παραθετική.
Γ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
▪ Μεταλαμπάδευση γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων ώστε ο νέος να
διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες και να εμβαθύνει σε ένα
συγκεκριμένο τομέα του επιστητού.
▪ Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και εμφύσηση δεοντολογικών αρχών,
ώστε οι γνώσεις να χρησιμοποιούνται με ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό.
▪ Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών, ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία για
τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.
▪ Καλλιέργεια του διαλόγου, ενδυνάμωση της δημοκρατικής συνείδησης,
ενεργή συμμετοχή στα κοινά μέσω των φοιτητικών συλλόγων, άσκηση
κριτικής στην εξουσία.
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▪

▪
▪
▪
▪

Σύνδεση με την αγορά εργασίας, δηλαδή ανανέωση και επικαιροποίηση
του προγράμματος σπουδών και όλης της φιλοσοφίας των
πανεπιστημίων ώστε να ακολουθούν τις κοινωνικές, οικονομικές και
εργασιακές εξελίξεις.
Ενθάρρυνση των μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων με
στόχο την προαγωγή και εξέλιξη της γνώσης.
Συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Δημιουργία προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης
καθώς και δια βίου μάθησης ώστε να ικανοποιείται η ανάγκη για
εμπλουτισμό και ανανέωση των γνώσεων.
Τα πανεπιστήμια πρέπει να ανταποκριθούν στη ζήτηση όλο και
περισσότερων ανθρώπων για μόρφωση και εξειδίκευση. Για την
υλοποίηση αυτού του στόχου κρίνεται απαραίτητη η εξάπλωση του
θεσμού των Ανοιχτών Πανεπιστημίων.
Επιμέλεια: Φλέγκας Κωνσταντίνος

[484]

