
1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε 1 μονάδα και κάθε λανθασμένη απάντηση σε 0 
μονάδες. Κάθε ερώτηση έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Δεν απαιτείται αιτιολόγηση των 
απαντήσεων. 

2. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει στη διάθεσή του 120 λεπτά. Ο χρόνος μετράει από τη στιγμή 
που ο διαγωνιζόμενος έλαβε το Email με τα θέματα ως τη στιγμή αποστολής των απαντήσεων 
στο σύλλογο μέσω Email. Η αποστολή των απαντήσεων αρκεί να περιέχει το γράμμα που 
αντιστοιχεί στην απάντηση δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε ερώτηση (π.χ. 1a, 
2b, 3c κ.ο.κ.). 

3. Νικητής είναι ο διαγωνιζόμενος με τις περισσότερες μονάδες, δηλαδή τις περισσότερες 
σωστές απαντήσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικητής ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες μονάδες είναι εκείνος που κατέθεσε τις απαντήσεις στο πιο 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

4. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος το χρηματικό έπαθλο των 100 Ευρώ είναι να έχει κριθεί 
νικητής του διαγωνισμού και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 μονάδες. Σε περίπτωση 
που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι νικητές, οι οποίοι να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 
μονάδες, το χρηματικό έπαθλο θα μοιραστεί σε ίσα μέρη μεταξύ των διαγωνιζομένων αυτών. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι μαθητές και μαθήτριες των αμιγών 
ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί ότι το χρηματικό 
έπαθλο απονεμήθηκε σε άτομο που δεν υπήρξε μαθητής ή μαθήτρια αμιγούς ελληνικού 
σχολείου του εξωτερικού κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο εν λόγω νικητής είναι 
υποχρεωμένος να επιστρέψει το χρηματικό έπαθλο στο σύλλογο. 

. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑΤΑ 
 
Στην έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται πως το υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικής ανάπτυξης 
της Ευρώπης μπορεί εν μέρει να συνδέεται με τη σχετικά μικρότερη ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων πληρωμών και δανεισμού μέσω Fintech σε σύγκριση με ορισμένες άλλες 
περιοχές. Ωστόσο, η δραστηριότητα των Fintech υπηρεσιών αυξάνεται ραγδαία στη 
Γηραιά Ήπειρο. 
 
Όπως υπογραμμίζεται, τα συστήματα ψηφιακών πληρωμών επεκτείνονται εντός των 
χωρών και κερδίζουν διαρκώς έδαφος, σε αντίθεση με τα μοντέλα αυτόματου δανεισμού, 
που εστιάζουν κυρίως σε μη ασφαλή καταναλωτικά δάνεια. «Υπάρχει η σαφής τάση οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις Fintech να αποκτούν τραπεζικές άδειες καθώς επεκτείνονται. 
Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνισμός πιέζει πολλές παραδοσιακές τράπεζες να υιοθετήσουν 
μέσα Fintech, είτε εσωτερικά είτε μέσω εξαγορών», τονίζεται στην έκθεση. Κατά τα 
λεγόμενα του ΔΝΤ, η ανάπτυξη του Fintech θα μπορούσε να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης στην 
ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσει και τις πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών. 

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως η πανδημία του κορονοϊού εγκυμονεί 
κινδύνους για το Fintech , ειδικά εάν υπάρξει αμφισβήτηση της βιωσιμότητας των 
μοντέλων χρηματοδότησης λόγω παραβατικών πράξεων, ωστόσο μπορεί επίσης να 
προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης για εκείνες τις επιχειρήσεις Fintech που είναι σε θέση να 
επωφεληθούν από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για εικονική χρηματοδότηση. 

Ειδικά για την Ελλάδα το ΔΝΤ διαπιστώνει πως η χώρα μας υστερεί στο θεσμικό πλαίσιο 
σε σχέση με τη συμμετοχική χρηματοδότηση μέσω δανεισμού (peer to peer 
lending). Πρόκειται για ένα μοντέλο κατά το οποίο ιδιώτες δανείζουν χρήματα σε έναν 
ιδιώτη ή μια επιχείρηση με τη διαμεσολάβηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με 
αντάλλαγμα τόκο επί του κεφαλαίου του δανείου.  
 
Συνοπτικά, η διαδικασία του peer to peer lending είναι η ακόλουθη: Σε ένα πρώτο στάδιο 
ο εν δυνάμει δανειολήπτης προσεγγίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλώνοντας το ποσό 
που επιθυμεί να δανειστεί και την ημερομηνία λήξης του δανείου. Στη συνέχεια, η 
πλατφόρμα προχωράει σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου 
και εφόσον εγκρίνει τον ενδεχόμενο πιστωτικό κίνδυνo, δημοσιεύει για ορισμένο 
διάστημα την προσφορά στους χρήστες της. Για το διάστημα που η προσφορά είναι 
ανοιχτή οι δανειστές προχωρούν σε προσφορές δηλώνοντας το ποσό που επιθυμούν να 
δώσουν. Όταν το ποσό αυτό συγκεντρωθεί εκδίδεται το δάνειο και η πλατφόρμα συλλέγει 
τα χρήματα από τους λογαριασμούς των δανειστών και τα μεταφέρει στον δανειολήπτη. 
Έπειτα, η πλατφόρμα συγκεντρώνει και διανέμει τους τόκους μέχρι την ημερομηνία 
λήξης του δανείου. Η πλατφόρμα αντιστοιχίζει τους δανειστές με το δανειολήπτη, 
συγκεντρώνει τα χρήματα και τα μεταφέρει στα συμβαλλόμενα μέρη, δεν είναι η ίδια 
συμβαλλόμενο μέρος και συνεπώς δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη αποπληρωμής του 
δανείου. 
 
Τέλος, το ΔΝΤ εστιάζει και στην έλλειψη φορολογικών κινήτρων από την Ελλάδα για την 
ανάπτυξη των Fintech τεχνολογιών, τομέας στον οποίο ξεχωρίζουν η Εσθονία και η 
Γερμανία. 
 
 
 



1.) Ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις εκφράσει με ευστοχότερο τρόπο το κεντρικό 
νόημα του κειμένου; 

a.) Παρά τις καλές του προοπτικές στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι λίγα τα κίνητρα 
για την ανάπτυξη του Fintech. 
b.) Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η παροχή κινήτρων ανάπτυξης για το Fintech στην 
Ευρώπη, και ειδικά στην Ελλάδα. 
c.) Στην Ευρώπη, το peer to peer lending δεν παρουσιάζει τον αναμενόμενο βαθμό 
ανάπτυξης. 
d.) Στην Ευρώπη, η χρήση του Fintech είναι συχνότερη για ψηφιακές πληρωμές παρά 
για αυτόματους δανεισμούς. 
e.) Για την έλλειψη ανάπτυξης του Fintech στην Ελλάδα ευθύνεται εν μέρει το ΔΝΤ. 

      2.) Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι αληθής, σύμφωνα με το κείμενο; 

a.) Όλα τα μοντέλα αυτόματου δανεισμού έχουν οδηγήσει τουλάχιστον έναν 
δανειολήπτη ή δανειστή σε οικονομική στενότητα. 
b.) Κάποιος ο οποίος θεωρεί πως οι τράπεζες σήμερα εξοικονομούν περισσότερο 
κέρδος από αυτό που τις αρμόζει, θα συμφωνούσε για οποιαδήποτε φορολογική 
μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. 
c.) Το Fintech οδήγησε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε οικονομική παρακμή. 
d.) Στο peer to peer lending, οι δανειολήπτες αλληλεπιδρούν με την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα τουλάχιστον δύο φορές. 
e.) Στο peer to peer lending, το χρηματικό ποσό που δανείζονται οι δανειολήπτες 
αντιστοιχεί τις περισσότερες φορές σε αυτό που αρχικά επιθυμούσαν. 

      3.) Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι ψευδής, σύμφωνα με το κείμενο; 

a.) Ο κορονοϊός θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα κέρδη όλων των εταιριών Fintech 
στην ΕΕ. 
b.) Στην Ελλάδα, η ύπαρξη φορολογικών κινήτρων είναι το πιο σημαντικό κριτήριο 
για την ανάπτυξη ενός οικονομικού κλάδου. 
c.) Στο παρελθόν, έχουν παρατηρηθεί παραβατικές πράξεις στον κλάδο του Fintech. 
d.) Η Ελλάδα είναι τεχνολογικά λιγότερο ανεπτυγμένη από κάποιες άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 
e.) Στο peer to peer lending, το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους συνήθως είναι, στο 
σύνολο, μεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί στο ίδιο το δάνειο. 

      4.) Έστω ότι οι παρακάτω φράσεις είναι όλες αληθείς. Ποια θα ελάττωνε περισσότερο, σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες, την ισχύ του επιχειρήματος της τελευταίας πρότασης («Η 
πλατφόρμα ... του δανείου») της πέμπτης παραγράφου; 

a.) Σε σχεδόν όλες τις οικονομικές συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά με peer to 
peer lending, το δάνειο δεν αποπληρώνεται. 
b.) Η άσκηση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κρίθηκε κάποιες φορές, στο 
παρελθόν, συνθήκη ικανή για να καταστήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
συμβαλλόμενο μέρος σε μια οικονομική συναλλαγή. 
c.) Οι δανειστές και ο δανειολήπτης δεν είναι τα μοναδικά συμβαλλόμενα μέρη στο 
peer to peer lending. 



d.) Η μεταφορά των χρημάτων από τους δανειστές στο δανειολήπτη μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και χωρίς ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
e.) Στο peer to peer lending, τα μη συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν πάντα το δικαίωμα 
να αποποιηθούν την ευθύνη σε περίπτωση μη αποπληρωμής ενός δανείου.  

      5.) Ποια από τις παρακάτω αναλογίες εκφράζει ευστοχότερα τον ρόλο της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας στο peer to peer lending; 

a.) Πολλοί παραγωγοί πωλούν τρόφιμα, ποτά κ.ο.κ. σε αποθήκες χονδρικού εμπορίου, 
από τις οποίες τα προμηθεύονται ύστερα τα εστιατόρια. 
b.) Μια εταιρία βιντεοπαιχνιδιών δίνει τη δυνατότητα σε νέους από όλον τον πλανήτη 
να διεξαγάγουν αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.ο.κ. μεταξύ τους διαδικτυακά. 
c.) Στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας πραγματοποιείται έλεγχος σε όσους 
θέλουν να μετακινηθούν από τη μία χώρα στην άλλη. 
d.) Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να γυμνάζονται σε μεγάλα γυμναστήρια παρά στο 
σπίτι τους ή στην εξοχή. 
e.) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται πάντα στην ιστοσελίδα του 
πανεπιστημίου, όπου έχουν πρόσβαση μόνο οι φοιτητές του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τις τελευταίες «πινελιές» βάζουν Βρυξέλλες και Λονδίνο στη συμφωνία για την μετά-Brexit 
εποχή, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Έτσι, και εφόσον 
δεν υπάρξει κάποια από τις συνήθεις ανατροπές της τελευταίας στιγμής, η παραμονή των 
φετινών Χριστουγέννων θα σηματοδοτήσει το τέλος του θρίλερ που ξεκίνησε με το 
αποτέλεσμα-σοκ του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016, στο οποίο το 52% των 
Βρετανών που ψήφισαν αποφάσισε την έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο δρόμος προς τη συμφωνία φαίνεται πως άνοιξε μετά τις παραχωρήσεις τις οποίες έκανε η 
βρετανική πλευρά. Παραχωρήσεις οι οποίες αφορούν, ανάμεσα στα άλλα, το εμβληματικό 
ζήτημα του καθεστώτος που θα διέπει την αλιεία στη Μάγχη, το οποίο είχε μετατραπεί σε 
«σημαία» και των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
υπάρχουν μέχρι στιγμής, η τελική συμφωνία στο συγκεκριμένο ζήτημα προβλέπει ότι η 
μεγαλύτερη δυνατή ετήσια ποσότητα των αλιευμάτων για τους αλιείς των κρατών της ΕΕ 
στην περιοχή αυτή θα μειωθεί κατά 25% σε σύγκριση με τα όσα ίσχυαν πριν την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ θα υπάρξει και μεταβατική περίοδος 5,5 ετών, στην οποία δεν 
θα αλλάξει τίποτα στο ισχύον καθεστώς. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ εξαρχής απαιτούσε η 
μείωση να είναι της τάξης του 15% και η μεταβατική περίοδος να φτάνει τα 6 χρόνια, ενώ η 
άλλη πλευρά επέμενε στο 60% και τα 3 χρόνια. 

Πάντως, το σίγουρο είναι πως οι Βρετανοί αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν ουσιαστικά 
μετά το σφράγισμα των συνόρων από την πλευρά της ΕΕ, με αφορμή το νέο στέλεχος του 
κοροναϊού που εμφανίστηκε από τη διαδικασία μετάλλαξής του, προκαλώντας κυριολεκτικά 
χάος στη βρετανική πλευρά μετά τις πρώτες ελλείψεις στην αγορά. 

Οι περισσότεροι έλαβαν το μήνυμα ότι επρόκειτο για μια «εικόνα από το μέλλον» στην 
περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγούνταν σε ναυάγιο, κυρίως ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αναγκάστηκε να πάρει πάνω του την υπόθεση – 
και μαζί το πιθανό πολιτικό κόστος, του οποίου το μέγεθος και η μορφή μάλλον θα έρθουν 
στο φως σταδιακά. Κρίσιμο είναι ποιες πλευρές της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να 
ανακοινωθεί σύντομα, θα μπορέσει ο Τζόνσον να «πουλήσει» ως επιτυχία του. Το 
πιθανότερο – αν και αυτό πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη – είναι αυτές οι πλευρές να έχουν 
σχέση με την πρόσβαση των βρετανικών προϊόντων στην ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και με 
τον μηχανισμό διαιτησίας που προβλέπεται να συγκροτηθεί. 

Καθώς, πάντως, το θρίλερ μοιάζει να φτάνει στο τέλος του, δεν μπορεί παρά να σημειώσουμε 
πως το Brexit υπήρξε ένα από τα ελάχιστα μέτωπα στα οποία οι χώρες της ΕΕ φάνηκαν 
ενωμένες και με κοινή γραμμή. Ίσως αυτό να έχει να κάνει με την υπαρξιακή τους αγωνία, 
καθώς γνώριζαν εξαρχής ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πλήρωνε σοβαρό τίμημα για την 
απόφασή του, τότε τα πράγματα ίσως ήταν διαφορετικά. Διότι πολλοί εταίροι ενδεχομένως να 
έβλεπαν με άλλο μάτι τον δρόμο της αποχώρησης από την ΕΕ ή ακόμη και της «ειδικής 
σχέσης», με αποτέλεσμα το πουλόβερ της ενοποίησης να αρχίσει να ξηλώνεται πολύ 
γρήγορα. 

 

 

 

 



6.) Ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις εκφράζει με ευστοχότερο τρόπο το κεντρικό 
νόημα του κειμένου; 
 
a.) Η μεταβατική περίοδος αναμένεται να προφυλάξει τη Βρετανία και τις χώρες της 
ΕΕ από αρνητικές επιπτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ. 
b.) Η συμφωνία για την περίοδο μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, η οποία 
θα έχει κατά πάσα πιθανότητα περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις για το ίδιο το 
βρετανικό κράτος παρά για τα κράτη της ΕΕ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί. 
c.) Το ζήτημα του καθεστώτος που θα διέπει την αλιεία στη Μάγχη υπήρξε μακράν το 
σοβαρότερο στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ για τη μετά-Brexit 
περίοδο. 
d.) Οι επιπτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ αναμένεται να φανούν πολύ 
σύντομα. 
e.) Η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ θα έχει περισσότερο θετικές παρά αρνητικές 
επιπτώσεις για τις χώρες της ΕΕ. 
 

7.) Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι αληθής, σύμφωνα με το κείμενο; 
 
a.) Σε 5,5 χρόνια, οι περισσότεροι αλιείς των κρατών της ΕΕ θα μειώσουν την 
ποσότητα των αλιευμάτων τους στη Μάγχη κατά τουλάχιστον 25%.  
b.) Οι περισσότεροι Βρετανοί θεώρησαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 23ης 
Ιουνίου 2016 αναμενόμενο.  
c.) Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016 μέχρι και σήμερα, πιστεύει 
πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ θα οδηγηθούν σε ναυάγιο. 
d.) Τουλάχιστον το 52% των Βρετανών έχουν δικαίωμα ψήφου. 
e.) Κάποια σημεία της συμφωνίας για τη μετά-Brexit περίοδο έχουν περιεχόμενο 
διαφορετικό σε σχέση με αυτό που επιθυμούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν. 
 

8.) Με ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι περισσότερο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να διαφωνήσει ο συγγραφέας του κειμένου; 
 
a.) Για τα περισσότερα κράτη του πλανήτη, η μετά-Brexit εποχή είναι πολύ πιθανό να 
μην έχει αξιοσημείωτες επιπτώσεις. 
b.) Η ετήσια ποσότητα των αλιευμάτων στη Μάγχη, για αλιείς της Βρετανίας, θα 
αυξηθεί κατά τουλάχιστον 25% στο μέλλον. 
c.) Στη Βρετανία, το νέο στέλεχος του κοροναϊού που εμφανίστηκε από τη διαδικασία 
μετάλλαξής του ήταν ένα από τα αίτια των ελλείψεων στην αγορά. 
d.) Δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάποια τροποποίηση στο έγγραφο της συμφωνίας για 
τη μετά-Brexit εποχή. 
e.) Εκτός από το ζήτημα του Brexit, υπήρξε τουλάχιστον μία ακόμη στιγμή στο 
παρελθόν όπου οι χώρες της ΕΕ συνεργάστηκαν μεταξύ τους. 
 

9.) Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις αποτελεί την πιο εύστοχη αναλογία για την πρώτη 
πρόταση («Καθώς ... κοινή γραμμή») της τελευταίας παραγράφου; 
 
a.) Δύο κεντρικοί αμυντικοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ δεν έχουν καλές σχέσεις 
μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο, συνεργάστηκαν άψογα σε έναν κρίσιμο αγώνα 
προκειμένου να μη δεχθεί η ομάδα τους γκολ. 



b.) Δύο πολύ αγαπημένα αδέρφια βρίσκονται στο λιμάνι για να υποδεχθούν τη μητέρα 
τους. Για να τους αναγνωρίσει από το πλοίο ανάμεσα στα πλήθη, σκαρφαλώνει ο ένας 
στους ώμους του άλλου και κουνάει ένα μαντήλι. 
c.) Τα μυρμήγκια, παρότι είναι σχεδόν τυφλά, συχνά σχηματίζουν πλήθη σε μορφή 
γέφυρας, με σκοπό τη γρήγορη μεταφορά τροφίμων στη φωλιά τους.     
d.) Αν ρίξουμε ένα κομμάτι κρέας μέσα σε ένα ενυδρείο με πιράνχας, τα πιράνχας θα 
συσσωρευτούν στο σημείο που βρίσκεται το κρέας, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 
e.) Εύκολα εισέβαλαν οι Βάνδαλοι στο ρωμαϊκό κράτος, του οποίου ο στρατός ήταν 
ήδη εξαντλημένος λόγω της σφοδρής επίθεσης που είχε δεχθεί από τους Ούνους 
μερικούς μήνες πριν, κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. 

10.)  Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι ψευδής, σύμφωνα με το κείμενο; 

a.) Τουλάχιστον το 50% των Βρετανών που είχαν δικαίωμα ψήφου τον Ιούνιο του 
2016 δεν είχαν πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων της εξόδου του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ. 
b.) Η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ θα έχει κάποιες θετικές επιπτώσεις για τις 
χώρες της ΕΕ. 
c.) Οι περισσότεροι αλιείς των κρατών της ΕΕ είναι δυσαρεστημένοι με την τελική 
απόφαση για την αλιεία στη Μάγχη. 
d.) Ο μηχανισμός διαιτησίας που προβλέπεται να συγκροτηθεί σχετικά με την 
πρόσβαση των βρετανικών προϊόντων στην ενιαία αγορά της ΕΕ είναι το 
σημαντικότερο κριτήριο για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του Brexit για το 
βρετανικό κράτος. 
e.) Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει πλήρη και ακριβή επίγνωση 
όσον αφορά το μέγεθος και τη μορφή του πολιτικού κόστους του Brexit για τον ίδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Ελένη Αντωνιάδου ήταν φοιτήτριά μου στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη 
Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Ήταν πολύ καλή φοιτήτρια και από όσο 
θυμάμαι της είχα δώσει συστατική επιστολή τόσο για να παρακολουθήσει κάποια συνέδρια 
όσο και για τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Αυτά έγιναν το 2009. Το 2010 και το 2011 είδα 
ότι έβγαλε 2 ενδιαφέρουσες εργασίες σε ένα διεθνές συνέδριο, οι οποίες είχαν σχέση με την 
αναγεννητική ιατρική. Εκείνη την εποχή άρχισαν και τα δημοσιεύματα που συσχέτιζαν την κ. 
Αντωνιάδου με τη NASA και τις μεταμοσχεύσεις. Για τη NASA τα πράγματα είναι απλά, 
πήγε μάλλον σε κάποιο summer camp όπως πάνε δεκάδες άλλοι αξιόλογοι φοιτητές. Φυσικά 
όμως δεν εργάζεται εκεί ως ερευνήτρια όπως αφήνουν να εννοηθεί τα ΜΜΕ, με την έννοια 
ότι δεν έχει μόνιμη σχέση εργασίας και καθώς δεν έχει ακόμα διδακτορικό, δύσκολα θα 
μπορούσε να θεωρηθεί «ερευνητής» με την ακαδημαϊκή έννοια του όρου. Για τη 
μεταμόσχευση τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς φαίνεται ότι αυτή όντως έγινε (όχι 
φυσικά από την ίδια). Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί δεν το γνωρίζω 
καλά. Το 2016 δημοσίευσε, σε ένα διεθνές περιοδικό, μια άλλη εργασία πάνω στα 
βλαστοκύτταρα. 
 
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών 3 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (που θα αρκούσαν και για να πάρει το 
διδακτορικό χωρίς να κάνει κάτι παραπάνω). Όντως οι εργασίες αυτές είναι πάνω στα 
αντικείμενα της αναγεννητικής ιατρικής και των βλαστοκυττάρων, άρα η κοπέλα δεν λέει 
ψέματα. Αλλά, από την άλλη, αυτές οι δημοσιεύσεις, με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, 
σίγουρα δεν αρκούν για να την χαρακτηρίσει κανείς «ειδικό στην αναγεννητική ιατρική», δεν 
την κατατάσσουν στους κορυφαίους επιστήμονες όλων των εποχών, ούτε καν στους 
κορυφαίους Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες ή νέους διδάκτορες. Aκόμα και μεταξύ των 
αποφοίτων του τμήματός μας υπάρχουν δεκάδες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ήδη τις 
διδακτορικές τους σπουδές με περισσότερες δημοσιευμένες εργασίες ο καθένας, έχοντας 
ετεροαναφορές, παρουσίες σε συνέδρια, υποτροφίες έρευνας από μεγάλους οργανισμούς, και 
μεταδιδακτορική έρευνα σε κορυφαία πανεπιστήμια. 
 
Στο θέμα της εταιρίας χρειάζεται επίσης προσοχή. Πολλές φορές μια επιστημονική 
ανακάλυψη μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά να 
«μετράει» στο χώρο της οικονομίας και της παραγωγής. Μπορεί επίσης να συμβαίνει και το 
αντίθετο, ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό αποτέλεσμα να μην έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
τεχνολογική πρόοδο. Η κυρία Αντωνιάδου όντως ίδρυσε μια εταιρία για κατασκευή τεχνητών 
οργάνων. Δεν ξέρω τι έχει παράξει μέχρι στιγμής αυτή η εταιρία, αλλά και να μην έχει 
«πουλήσει» τίποτα δεν θα μου έκανε εντύπωση έχοντας υπόψη την δυσκολία με την οποία τα 
ερευνητικά αποτελέσματα περνάνε στην παραγωγή. 
 
Γιατί λοιπόν τα γράφω όλα αυτά; Σίγουρα όχι για να στεναχωρήσω την ίδια. Για την 
ακρίβεια, θεωρώ ότι η υπερβολή με την οποία την περιβάλλουν τα εν λόγω δημοσιεύματα, 
ασχέτως αν τα επιδίωξε η ίδια ή όχι, τελικά της κάνει κακό στον επιστημονικό στίβο και 
κάπως πρέπει να προστατευθεί και αυτή. Από την άλλη, θέλω να προστατεύσω και τους 
άλλους απόφοιτους και διδάκτορες της χώρας μας, που παλεύουν όλη μέρα στα εργαστήρια, 
που διδάσκουν σε μεγάλα πανεπιστήμια, που παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου σε μεγάλα 
επιστημονικά περιοδικά και τελικά βλέπουν ότι «αν δεν βγεις στην τηλεόραση είναι σαν να 
μην υπάρχεις». Τέλος, θέλω να προστατεύσω και τους νέους φοιτητές της χώρας μας, που 
πολλές φορές θολώνει η κρίση τους βλέποντας δημοσιεύματα για «εύκολη επιτυχία» και για 
την «ιδέα με την οποία θα πιάσουμε την καλή». Όχι, παιδιά, η επιστήμη θέλει κόπο, επιμονή, 



υπομονή και καμιά φορά και τύχη. Και είναι μια διαδικασία στην οποία συναντάς μεγάλες 
απογοητεύσεις. 

11.) Ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις εκφράζει με ευστοχότερο τρόπο το κεντρικό   
νόημα του κειμένου; 

a.) Κάθε επιστήμονας πρέπει να προστατεύεται από τις επιπτώσεις ενός υπερβολικά 
υψηλού αριθμού δημοσιευμάτων γύρω από το πρόσωπό του. 
b.) Η ίδια η Ελένη Αντωνιάδου επιδίωξε ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με τις έρευνές 
της, με σκοπό να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό.  
c.) Η εικόνα της Ελένης Αντωνιάδου που παρουσιαζόταν συχνά στα ΜΜΕ δεν 
αντιστοιχεί πλήρως στην πραγματικότητα. 
d.) Σε αντίθεση με πολυάριθμα δημοσιεύματα και την κοινή γνώμη, η Ελένη 
Αντωνιάδου έχει κάνει δημοσιεύσεις σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών. 
e.) Στον ερευνητικό τομέα, ο βαθμός δημοσιότητας μιας ιδέας ή εφεύρεσης δεν 
αντιστοιχεί πάντα στην πραγματική του αξία για την ανθρωπότητα. 

      12.) Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι αληθής, σύμφωνα με το κείμενο; 

a.) Το 2009, η Ελένη Αντωνιάδου παρακολούθησε τουλάχιστον ένα συνέδριο. 
b.) Η Ελένη Αντωνιάδου δεν έχει μελετήσει κανένα βιβλίο για μεταμοσχεύσεις. 
c.) Τουλάχιστον ένας καθηγητής ελληνικού πανεπιστημίου θεωρεί κριτήριο παροχής 
συστατικών επιστολών σε φοιτητές του τις επιδόσεις τους σε γραπτές εξετάσεις. 
d.) Σε πολλές ερευνητικές εταιρίες, τα έξοδα στο σύνολό τους ξεπερνούν τα έσοδα 
από τις πωλήσεις, για ένα χρονικό διάστημα. 
e.) Οι περισσότεροι νέοι φοιτητές στην Ελλάδα έχουν συναντήσει τουλάχιστον μία 
μεγάλη απογοήτευση. 

      13.) Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις χαρακτηρίζει με ευστοχότερο τρόπο τη στάση 
του συγγραφέα απέναντι στην Ελένη Αντωνιάδου; 

a.) Ευθέως επιπληκτική 
b.) Αντικειμενικά ουδέτερη 
c.) Έμμεσα υποστηρικτική 
d.) Επιφυλακτικά επικριτική 
e.) Συμπονετικά επιβραβευτική 

      14.) Με ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι περισσότερο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να συμφωνήσει ο συγγραφέας του κειμένου; 

a.) Κανένας Έλληνας επιστήμονας δεν έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό χωρίς να 
παρουσιαστεί σε τουλάχιστον μία τηλεοπτική εκπομπή. 
b.) Ο ρόλος των ΜΜΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προστασία των επιστημόνων 
και νέων φοιτητών. 
c.) Τα περισσότερα σπουδαία ερευνητικά αποτελέσματα δεν έχουν άμεσες επιδράσεις 
στην ανθρωπότητα. 
d.) Οι νοητικές δυνατότητες της Ελένης Αντωνιάδου την καθιστούν ικανή να 
αποκτήσει ένα διδακτορικό δίπλωμα. 
e.) Αν η Ελένη Αντωνιάδου είχε δημοσιεύσει περισσότερες εργασίες, θα ανήκε στους 
κορυφαίους Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες. 



      15.) Για ποιο λόγο ο συγγραφέας τοποθετεί το περιεχόμενο της τρίτης παραγράφου στο 
κείμενο; 

a.) Για να τονίσει την οξυδέρκεια και το ήθος της Ελένης Αντωνιάδου. 
b.) Για να τονίσει το πόσο δύσκολη είναι η γρήγορη εξοικονόμιση κέρδους για 
ερευνητικές εταιρίες. 
c.) Για να επαληθεύσει τον ισχυρισμό πως τα δημοσιεύματα γύρω από το πρόσωπο 
της Ελένης Αντωνιάδου δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. 
d.) Για να εκφράσει τη διαφωνία του απέναντι στα κριτήρια προβολής ανακαλύψεων, 
ιδεών και προσώπων στον επιστημονικό τομέα από τα ΜΜΕ. 
e.) Για να υποδηλώσει πως ένα μέρος της εικόνας της Ελένης Αντωνιάδου που 
παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η σημερινή κρίση του κορονοϊού θα αφήσει άθικτη την 
αγορά εργασίας. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις πιθανές συνέπειες σε βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες. Οι πρώτες αφορούν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς εργασίας στις 
πληττόμενες χώρες, και οι δεύτερες τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές λειτουργίας της 
αγοράς εργασίας.  

Βραχυπρόθεσμα, κατά πάσα πιθανότητα η προσφορά εργασίας θα μειωθεί στο βαθμό που 
μειώθηκε μετά από προηγούμενες πανδημίες. Αυτό φυσικά εξαρτάται από το ρυθμό 
μεταδοτικότητας και τη θνησιμότητα του ιού. Καθώς προς το παρόν, δεν φαίνεται ότι θα 
σημειωθούν πολλοί θάνατοι, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε μια απότομη μείωση στην 
προσφορά εργασίας. Η ζήτηση, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Η 
εξασθένιση της οικονομίας θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείωση της ζήτησης για 
εργαζόμενους, ιδίως στους κλάδους που πλήττονται εντονότερα (για παράδειγμα, στον 
τουρισμό). Μια αναδόμηση της απασχόλησης - μια μετακίνηση από τους κλάδους που 
πλήττονται δριμύτερα σε εκείνους που μένουν σχετικά άθικτοι - είναι επίσης πιθανή. 

Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει όμως η μακροπρόθεσμη, δομική αλλαγή. Η φύση της 
διαφαίνεται στα αρχικά μέτρα που είχαν ως στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού - το 
κλείσιμο κάποιων χώρων εργασίας και η συνέχιση της εργασίας εξ αποστάσεως από το σπίτι 
με σκοπό τη μείωση της κοινωνικής επαφής. Χιλιάδες συσκέψεις μετατράπηκαν σε e-mail, 
συνέδρια μετακινήθηκαν στο διαδίκτυο. Μέχρι πρόσφατα, σε πολλές εταιρίες η εργασία από 
το σπίτι θεωρούταν κάτι σαν ημιεργασία και ένα είδος μπόνους που ο εργοδότης μπορεί να 
επιλέξει να δώσει στους εργαζομένους του, και δεν θεωρούταν σοβαρό μοντέλο για δομημένη 
εργασία. Έτσι, η σημερινή κρίση είναι μεταξύ άλλων και μία δοκιμαστική περίοδος γι’ αυτό 
το μοντέλο της δομημένης εργασίας. Αν χρειαστεί να συνεχιστεί επί μακρόν η κατάσταση 
ανάγκης, και η παραγωγικότητα των εργαζόμενων από το σπίτι παραμείνει ίδια, αυτό 
αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση εμπιστοσύνης στην εξ αποστάσεως 
εργασία. 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες. Στην παραγωγή προϊόντων η εξ 
αποστάσεως εργασία φαίνεται ανέφικτη. Παρ’ όλα αυτά, είναι μάλλον απίθανο ο κλάδος 
αυτός να παραμείνει άθικτος. Αλλαγές που αποσκοπούν σε περισσότερη εστίαση στις 
συνθήκες υγιεινής και στην πρόληψη της ραγδαίας εξάπλωσης ασθενειών φαίνονται πιθανές. 
Τέτοιες αλλαγές θα έρθουν με τη μορφή εντονότερων προδιαγραφών καθαριότητας και 
συχνότερων ιατρικών εξετάσεων και απολυμάνσεων. Η αυτοματοποίηση και η εισαγωγή 
περισσότερων ρομπότ θα δώσει την τελική απάντηση στον περιορισμό των μολύνσεων στα 
εργοστάσια όπου εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι. 

Οι εργασιακές διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης ομοίως δεν θα παραμείνουν άθικτες. Οι 
μήνες της κοινωνικής απομόνωσης υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη να μετακινηθούν 
όσο γίνεται περισσότερες διοικητικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος των 
υποδομών που απαιτείται για την πλήρως διαδικτυακή παροχή των δημoσίων υπηρεσιών ήδη 
υπάρχει, και η απροθυμία να πάει κανείς αυτοπροσώπως στα γραφεία πιθανότατα θα ωθήσει 
πολλούς να προσπαθήσουν να κάνουν τις συναλλαγές τους με το κράτος διαδικτυακώς. Αυτά 
σημαίνουν ότι οι κρατικοί υπάλληλοι θα πρέπει να αλλάξουν τη ροή εργασίας τους, ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έναντι των υπηρεσιών σε 
χαρτί. 

Όλα αυτά βεβαίως είναι εικασίες. Ο χρόνος θα δείξει αν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον 
ακριβή τρόπο που θα επηρεάσει η τρέχουσα κρίση την αγορά εργασίας. 

 



16.) Ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις εκφράζει με ευστοχότερο τρόπο το κεντρικό   
νόημα του κειμένου; 

a.) Οι επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην αγορά εργασίας θα γίνουν αισθητές 
μόνο στον τομέα των υπηρεσιών. 
b.) Η κρίση του κορονοϊού είναι πιθανόν, μακροπρόθεσμα, να αυξήσει τη σημασία 
της εξ αποστάσεως εργασίας.  
c.) Η επιτυχής αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην αγορά 
εργασίας είναι εφικτή. 
d.) Η κρίση του κορονοϊού θα έχει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας. 
e.) Η κρίση του κορονοϊού θα έχει αισθητές επιπτώσεις στις εργασιακές διαδικασίες 
της δημόσιας διοίκησης. 

      17.) Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι αληθής, σύμφωνα με το κείμενο; 

a.) Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να παραστούν αυτοπροσώπως σε 
γραφεία δημόσιας διοίκησης. 
b.) Στο παρελθόν, υπήρξε τουλάχιστον άλλη μία πανδημία που επέφερε αλλαγές στην 
αγορά εργασίας. 
c.) Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην αγορά εργασίας δεν 
απορρέουν από την εργασία εξ αποστάσεως. 
d.) Πριν την κρίση του κορονοϊού, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν είχαν τη 
δυνατότητα να εργαστούν εξ αποστάσεως χωρίς σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα 
σε αυτούς και τους εργοδότες τους. 
e.) Όλες οι χώρες του κόσμου θα υποστούν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης 
του κορονοϊού.  

      18.) Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι ψευδής, σύμφωνα με το κείμενο; 

a.) Κύριος σκοπός της εργασίας εξ αποστάσεως είναι ο περιορισμός της κοινωνικής 
επαφής. 
b.) Στην παραγωγή προϊόντων, η εκμηδένιση της κοινωνικής επαφής είναι αδύνατη. 
c.) Ως άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης του κορονοϊού, ο αριθμός των ανθρώπων οι 
οποίοι είναι διαθέσιμοι για εργασία αναμένεται να μειωθεί ραγδαία. 
d.) Είναι εφικτό για κάποιους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού να αλλάξουν 
επάγγελμα. 
e.) Στο παρελθόν δεν ήταν δυνατή η ακριβής πρόβλεψη των επιπτώσεων της κρίσης 
μιας πανδημίας στην αγορά εργασίας. 

      19.) Έστω ότι οι παρακάτω φράσεις είναι όλες αληθείς. Ποια θα αύξανε περισσότερο, σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες, την ισχύ του επιχειρήματος που παρουσιάζεται στην πέμπτη 
παράγραφο («Οι εργασιακές ... σε χαρτί»); 

a.) Σε λίγους μήνες, θα υπάρχουν όλες οι υποδομές που απαιτούνται για την πλήρως 
διαδικτυακή παροχή των δημοσίων υπηρεσιών.  
b.) Είναι απαραίτητο η ροή εργασίας των κρατικών υπαλλήλων να αντιστοιχεί πάντα 
στη ζήτηση από πλευράς των πολιτών. 



c.) Όλοι οι πολίτες είναι απρόθυμοι να πάνε αυτοπροσώπως σε γραφεία δημοσίων 
υπηρεσιών. 
d.) Η κοινωνική απομόνωση είναι, μεταξύ άλλων, ο σημαντικότερος παράγοντας που 
επιφέρει την ανάγκη ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών. 
e.) Ως αποτέλεσμα της κρίσης του κορονοϊού, η παραγωγή χαρτιού μειώθηκε στα 
περισσότερα κράτη. 

      20.) Ανάμεσα στις παρακάτω απαντήσεις, ποια είναι πιο πιθανό, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες, να είναι αληθής, σύμφωνα με το κείμενο; 

a.) Οι περισσότερες μακροπρόθεσμες επίπτωσεις της κρίσης του κορονοϊού δεν 
αφορούν την παραγωγή προϊόντων. 
b.) Η εργασία εξ αποστάσεως έχει θετική επίδραση στην παραγωγικότητα κάποιων 
εργαζομένων. 
c.) Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού αφορούν ελάχιστα έως 
καθόλου τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 
d.) Καθώς ο κορονοϊός μεταδίδεται με πολύ χαμηλό ρυθμό, δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας για μείωση στην προσφορά εργασίας. 
e.) Πριν την κρίση του κορονοϊού, δε γινόταν χρήση e-mail για συσκέψεις. 

ΤΕΛΟΣ 


