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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι    

Υψηλή τεχνολογία για την τρίτη ηλικία 

Το μαγικό φίλτρο της μακροζωίας φαίνεται πως βρήκαν στην Κίνα και στην Ιαπωνία, 

όπου το ποσοστό της τρίτης ηλικίας αυξάνεται συνεχώς, δημιουργώντας την 

επιτακτική ανάγκη καλύτερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φροντίδας και 

ψυχαγωγίας των ηλικιωμένων. Ενας μεγάλος αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων, 

κρατικά και ιδιωτικά επιχορηγούμενων, έλαβε την πρωτοβουλία να διευκολύνει τις 

καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων που ξεπερνούν τα 65 έτη με τη χρήση 

προηγμένης τεχνολογίας. 

Η Κίνα αριθμεί 250 εκατομμύρια κατοίκους άνω των 60 ετών, ένας αριθμός που θα 

σκαρφαλώσει στα 500 εκατομμύρια μέχρι το 2050, ήτοι στο 35% του πληθυσμού, 

όπως προβλέπει η κυβέρνηση. Ανάλογη είναι η κατάσταση στην Ιαπωνία, όπου 

αναμένεται ότι οι άνθρωποι άνω των 65 θα απαρτίζουν το ένα τρίτο του πληθυσμού 

μέχρι το 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, η χώρα θα 

μετράει περισσότερους από τρία εκατομμύρια Ιάπωνες άνω των 90 ετών μέχρι το 

2025. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε κρατικά κονδύλια ύψους 298 

δισεκατομμυρίων δολαρίων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην τρίτη ηλικία. 

Ορισμένοι φιλόδοξοι επιχειρηματίες, ιδρύοντας τα τελευταία χρόνια νεοφυείς 

επιχειρήσεις σε Κίνα και Ιαπωνία, άσκησαν πίεση στις εκάστοτε κυβερνήσεις να 

επενδύσουν περισσότερο στην τρίτη ηλικία. Εταιρείες, όπως η κινεζική Lanchuang 

Network Techology, έχουν κάνει άλματα στον κλάδο της περίθαλψης ηλικιωμένων. 

Η εταιρεία αυτή κατασκεύασε ένα πακέτο «πρώτων βοηθειών» με κάμερα για 

παρακολούθηση και με σύστημα φωνητικών εντολών, που ακούει στο όνομα 

«Xiaoyi». Οπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Reuters, το Xiaoyi μπορεί να 

προσφέρει στον εντολέα πρόσβαση σε φάρμακα και εάν χρειαστεί εκπέμπει σήμα 

έκτακτης ανάγκης. Εκτός αυτού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγγελία 

γευμάτων και για κλήση συνεργείου καθαρισμού. Το κόστος του πακέτου ανέρχεται 

σε μόλις 0,15 δολάρια την ημέρα, ενώ για επιπλέον 0,30 δολάρια ημερησίως, ο 

χρήστης μπορεί να έχει σε επιφυλακή ένα μικρό ρομπότ, που σε περίπτωση 

ανάγκης θα επικοινωνήσει με κοντινό ιατρικό κέντρο. 

Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή του Γουάνγκ Τζάι στη φροντίδα των ηλικιωμένων 

στην Κίνα με συσκευές ανίχνευσης κίνησης. Ο Τζάι ανέπτυξε μία εφαρμογή για το 

κινητό που στέλνει ειδοποιήσεις σε συγγενείς, όταν καταγραφεί κάποια ασυνήθιστη 

κίνηση στο σπίτι, για παράδειγμα εάν κάποιος πέσει. Μάλιστα, η εταιρεία του, η 

Beijing eCare Smart Tech, εκπαιδεύει απλούς πολίτες, ώστε να μεταβούν στο 

κρίσιμο σημείο και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Το κόστος των ανιχνευτών 

κίνησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμβαλλόμενους κοινοτικούς οργανισμούς 

και όχι τα νοικοκυριά. 
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Μία άλλη εταιρεία, η ιαπωνική Z-Works, κατασκεύασε δέκα μικρές συσκευές που 

συλλέγουν τους ζωτικούς δείκτες και ύστερα αναρτούν τις τιμές σε υπολογιστικό 

νέφος (cloud). Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται πλέον σε περισσότερα από 100 

γηροκομεία της Ιαπωνίας και διευκολύνουν τους εργοθεραπευτές στη φροντίδα των 

ηλικιωμένων. 

Πιο εναλλακτική είναι η προσέγγιση του Ιάπωνα καρδιολόγου Μασαχίκο Χάρα, που 

δημιούργησε ένα βιντεοπαιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, ώστε να βοηθήσει 

στην αποκατάσταση όσων έχουν υποστεί εγκεφαλικά. Σύμφωνα με την WSJ ο Χάρα, 

λάτρης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, θεωρεί ότι η συνεχής κίνηση και η εναλλαγή 

των χαρακτήρων βοηθούν τους ασθενείς αλλά και τους γιατρούς. «Η 

επαναλαμβανόμενη αποκατάσταση είναι χρονοβόρα. Με αυτό (το βιντεοπαιχνίδι), 

γιατροί και θεραπευτές μπορούν να συγκεντρωθούν στη θεραπευτική αγωγή», είχε 

δηλώσει ο καρδιολόγος στην WSJ. 

Κατά παράδοση, για την περίθαλψη των ηλικιωμένων φροντίζουν τα παιδιά τους, 

ωστόσο το μοντέλο αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Κίνα, όπου η 

απαγόρευση γέννησης δεύτερου τέκνου ήρθη μόλις το 2015. Το ένα παιδί ανά 

οικογένεια καλείται να φροντίσει τους δύο γονείς του, ενδεχομένως και τα 

πεθερικά του. Την ίδια στιγμή το κόστος της διαμονής σε γηροκομείο είναι 

υψηλότατο για τη μέση κινεζική οικογένεια. 

Τα ταξίδια ήταν μέχρι πρότινος απαγορευμένη δραστηριότητα για ηλικιωμένους με 

κινητικά προβλήματα, παρότι αποτελεί μία μερίδα του πληθυσμού που συνήθως 

έχει τον χρόνο και αρκετά χρήματα σε αποταμιεύσεις για να τα πραγματοποιήσει. 

Προκειμένου να βοηθήσει τους γηραιότερους ασθενείς του να ταξιδέψουν μακριά 

χωρίς να φύγουν από το σπίτι τους, ο Ιάπωνας εργοθεραπευτής Κέντο Τοσίμα έκανε 

τον γύρο του κόσμου, αποτυπώνοντας τη διαδρομή του σε μία πανοραμική κάμερα 

360 μοιρών. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας, ο 

Τοσίμα έκανε το αδύνατο δυνατό και ταξίδεψε τους ασθενείς του από τα κανάλια 

της Βενετίας μέχρι τη γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο. «Με την εικονική 

πραγματικότητα μπορούν να στρέφουν το βλέμμα τους οπουδήποτε, με όποιο 

τρόπο θέλουν, και να βιώσουν διαδραστικά τα πλάνα», δήλωσε στο CNN ο Τοσίμα. 

                                         Θέλμα Χατζηαθανασίου, εφημ . Καθημερινή, 12.08.2019 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Στις δύο παρακάτω φωτογραφίες,  παρουσιάζονται τα ίδια πρόσωπα -ένας 

μπασκετμπωλίστας με τον προπονητή του-  στην εξέλιξη των χρόνων: αριστερά στο 

γήπεδο, κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης και δεξιά σε μια τελετή βράβευσης του 

αθλητή. Παρατηρήστε καλά τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Ο τίτλος της 

εικόνας είναι: «Μην ξεχνάτε ποτέ αυτούς που σας βοήθησαν!» 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ:   

Χωρίς προοπτική 

Οι γυναίκες της μεγάλης ηλικίας 

Μοιάζουν σα να μη τις άγγιξε κανείς 

Έτσι που κάθονται στο σπίτι μονάχες 

Ή στην εξοχή με σταυρωμένα χέρια 

Τι να αισθάνονται τάχα 

Την ώρα που νυχτώνει 
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Και πρέπει να κοιμηθούνε πάλι 

Χωρίς να ‘ναι κουρασμένες 

Λένε πως βλέπουν όνειρα πολλά 

Πως κουβεντιάζουν με τους πεθαμένους 

Γι’ αυτό φαίνονται θλιμμένες το πρωί 

Έτσι που πίνουν σιωπηλά τον καφέ τους 

Χωρίς σχέδια και προοπτικές 

Για τη νέα μέρα 

Που προχωρεί απάνω τους 

Αδιάφορα 

Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, Από τη συλλογή Θαλασσινό ημερολόγιο (1981) 

                                                           

ΘΕΜΑ Α:  

Να επιλέξετε και να αναφερθείτε σε μια παράγραφο 80 λέξεων σε μερικούς από 

τους τεχνολογικά εξελιγμένους τρόπους με τους οποίους σκέπτονται να 

διευκολύνουν τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, 

στην Κίνα και στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το Κείμενο Ι. (Μονάδες 15) 

 

ΘΕΜΑ Β:   

Ερώτημα 1ο      

Πώς συνδέεται η παράγραφος: Κατά παράδοση, για την περίθαλψη των 

ηλικιωμένων φροντίζουν τα παιδιά τους…………για τη μέση κινεζική οικογένεια με 

το υπόλοιπο Κείμενο Ι. Στην απάντησή σας να λάβετε υπ΄όψη σας και τον τίτλο του 

κειμένου.  Να απαντήσετε σύντομα σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων. (Μονάδες 15) 

Ερώτημα  2ο 

Ποιο είναι το κύριο θέμα που θίγει το Κείμενο ΙΙ; Θεωρείτε ότι η εικόνα που 

παρατίθεται συμβάλλει στην κατανόηση του επιδιωκόμενου μηνύματος; (Μονάδες 

15) 

Ερώτημα 3ο    

α) Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει αναπτυχθεί η 4η  παράγραφος του 

Κειμένου Ι: Η εταιρεία αυτή κατασκεύασε ένα πακέτο «πρώτων βοηθειών θα 

επικοινωνήσει με κοντινό ιατρικό κέντρο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

β) Να εντοπίσετε τρία παραδείγματα επιστημονικής/ειδικής  ορολογίας στο Κείμενο 

Ι και να αξιολογήσετε τη χρήση τους. (Μονάδες 5+5 =10) 
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ΘΕΜΑ Γ:   

Ποιο είναι, κατά την κρίση σας, το βασικό θέμα που θίγεται στο Κείμενο ΙΙΙ; Να το 

σχολιάσετε λαμβάνοντας υπ΄όψη και τον τίτλο του. Να αναπτύξετε την απάντησή 

σας σε 150 λέξεις. (Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Δ:  

Οι νέοι στην εποχή μας έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν από μικρή ηλικία με 

τη χρήση των υπολογιστών, σε αντίθεση με τους ενηλίκους που δεν είχαν ανάλογες 

ευκαιρίες. Παρατηρείται, λοιπόν, συχνά το φαινόμενο να κατέχουν ορισμένοι νέοι 

περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα αυτόν από κάποιους ενηλίκους. 

Ποιες επιδράσεις, αρνητικές και θετικές, μπορεί να έχει το φαινόμενο αυτό στις 

σχέσεις των νέων με τους μεγαλυτέρους, γονείς, δασκάλους και άλλους. Ποια 

προβλήματα δημιουργούνται στις μεταξύ τους σχέσεις; Είναι δυνατόν, κατά τη 

γνώμη σας, με αυτά τα δεδομένα να αναπτυχθεί μια βαθύτερη και πιο γόνιμη σχέση 

ανάμεσα στην παλαιότερη και στη νεότερη γενιά; Αν ναι, ποιες προϋποθέσεις 

νομίζετε ότι απαιτούνται; Ετοιμάστε μια σχετική ομιλία με θέμα «Νέοι, Τρίτη Ηλικία 

και Υπολογιστές» (300-350 λέξεις) που θα εκφωνήσετε σε εκδήλωση  Πολιτιστικού  

Συλλόγου της περιοχής σας. (Μονάδες 30).  

 

  

 

 

 

  

  


