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ΘΕΜΑ Α 

Α1.  

Σελ. 44  

“ Με βάση τις εξελίξεις…”  έως  “…το µεταφέρει στο υπόστρωµα.” 

 

Α2. 

Σελ.136 (σχήµα 11.5) 

• Περιθώριο ράχης 

• Περιθώριο κεφαλής ή κεφαλή  

• Εξωτερικό περιθώριο 

• Περιθώριο ποδιών ή πόδι  

 

Α3. 

Σελ. 95 

• Τα φιλµ 

• Η ένθεση 

• Τα δοκίµια 

• Το µοντάζ 

 

Α4. 

Σελ. 98 

Η βιβλιοδεσία πραγµατοποιείται στο στάδιο της αποπεράτωσης. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Απαντήσεις πανελληνίων θεµάτων Τεχνολογία Εκτυπώσεων 

Μάθηµα ειδικότητας ΕΠΑΛ  
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Σελ. 182 

Ως προς το σχήµα, τα µεταλλικά κουτιά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

• Κουτιά τριών τεµαχίων 

• Κουτιά δυο τεµαχίων 

• Κουτιά γενικής χρήσης 

• ∆οχεία τύπου αεροζόλ 

 

B2.  

Σελ. 9 

Ο δίσκος της Φαιστού αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα γραπτά ευρήµατα  διότι 

σύµφωνα µε ερευνητές, τα ιερογλυφικά που περιέχει ο δίσκος δεν χαράχτηκαν, 

αλλά κάθε σηµείο αποτυπώθηκε ξεχωριστά στο πηλό µε ένα είδος πιεστήριου ή 

στοιχείου (στερεότυπο) , φτιαγµένο για το σκοπό αυτό .Η χρήση αυτών των 

στερεότυπων θα µπορούσε να θεωρηθεί ως πρόδροµος της τυπογραφιας. 

 

Β3. 

Σελ. 75 (γ) 

Ο ρόλος των µαχαιριών στον βασικό εξοπλισµό της βαθυτυπίας είναι η 

αποµάκρυνση του µελανιού από τις περιοχές του εκτυπωτικού κυλίνδρου που δεν 

έχουν θέµα για εκτύπωση. 

 

Β4. 

Σελ. 170-171 

Για το ντύσιµο του εξωφύλλου , δυο είναι οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται : το 

κάλυµµα και το περαστό 

 

ΘΕΜΑ Γ   

Γ1. 

Σελ. 176 

Τα είδη χαρτονιών που χρησιµοποιούνται στην κυτιοποιία : 

• Συµπαγές χαρτόνι 

• ∆ιπλό χαρτόνι 
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• Τριπλό χαρτόνι 

• Μονόπλευρα λευκασµένο 

• Χαρτόνι µε κυµατοειδή µορφή 

 

Γ2. 

Σελ.104 (πρώτο σχήµα αριστερά) 

Το κίτρινο απορροφά το συµπληρωµατικό του µπλε και ανακλά το κόκκινο και το 

πράσινο  

 

Γ3. 

Σελ.104,106 

Το µαύρο µελάνι χρησιµοποιείται ως βοηθητικό µελάνι για να αποδοθούν καλύτερα 

οι χρωµατικές αποχρώσεις του προτύπου. 

Αναλυτικότερα: “η θεωρία δεν µπορεί να εφαρµοστεί…” έως “… µεγαλύτερη 

πιστότητα ένα έγχρωµο τονικό θέµα.”  

 

Γ4. 

Σελ.117 

Πρότυπο είναι µια εικόνα, ένα κείµενο ή ένας συνδυασµός εικόνας-κειµένου, που 

χρησιµοποιείται ως υπόδειγµα, στην µορφή που βρίσκεται , για να αναπαραχθεί 

φωτογραφικά µε τις µηχανές που χρησιµοποιούνται στο στάδιο της 

φωτοαναπαραγωγης. 

  

ΘΕΜΑ ∆ 

 

∆1. 

Σελ.103 

Στην προσθετική µέθοδο συµπληρωµατικό του πράσινου είναι η µατζέντα.  

 

∆2. 

Σελ.61,62 
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Τα κύρια εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της µεθόδου της 

µεταξοτυπίας είναι : 

• Το πλαίσιο 

• Η γάζα 

• Η σπάτουλα  

• Το µελάνι 

• Η εκτυπωτική βάση 

 

∆3. 

Σελ.137 

“Το χαρτί αποτελείται από φυτικές ίνες…” έως “…την συµπεριφορά του µε την 

υγρασία”  

 

∆4. 

Σελ. 137 

“ Προκειµένου να αποφευχθούν…” έως “ …παράλληλη προς την ράχη” 

  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τοτόλου Αγγέλα 

 

 

 


