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ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

Η σιωπηλή κραυγή μιας απελπισμένης δεκαπεντάχρονης 

Ξενάκη Κίττυ   19 Οκτωβρίου 2012 

 

Cyberbullying, cyberstalking, cybergrooming, sextortion… Πριν από λίγα 

χρόνια, οι λέξεις αυτές μας ήταν άγνωστες, σήμερα έχουν μεταφραστεί σε όλες τις 

γλώσσες: διαδικτυακός εκφοβισμός, διαδικτυακή παρακολούθηση, διαδικτυακή 

αποπλάνηση ανηλίκου, σεξ-βιασμός… Η υπόθεση της Αμάντα Τοντ έχει από όλα τα 

προαναφερθέντα και μια τραγική κατάληξη: η 15χρονη Καναδή από τη Βρετανική 

Κολομβία αυτοκτόνησε την περασμένη εβδομάδα, έναν μήνα αφότου είχε ανεβάσει 

στο YouTube ένα εννιάλεπτο βιντεάκι όπου αφηγούνταν, μέσα από χειρόγραφες 

καρτέλες και χωρίς να λέει ούτε λέξη, το τριετές μαρτύριό της. Τώρα όλοι 

αναρωτιούνται τι έφταιξε. Αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό το τέλος. Ποια 

μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια βίντεο, άλλες τέτοιες 

χειρόγραφες καρτέλες: «Δεν έχω κανέναν. Χρειάζομαι κάποιον. Το όνομά μου είναι 

Αμάντα Τοντ». 

Όλα αρχίζουν με μια φωτογραφία, μια προσωπική πληροφορία, ένα password 

που παραδίδεται σε κάποιον άγνωστο μέσω του Ιντερνετ. «Ποτέ δεν θα μπορέσω να 

πάρω πίσω αυτή τη φωτογραφία. Είναι εκεί έξω για πάντα», έγραφε σε μια από τις 

καρτέλες της η Αμάντα. Στα 12 της χρόνια, κάποιος άγνωστος την έπεισε να του 

στείλει μια φωτογραφία της με γυμνό το στήθος, τραβηγμένη μέσω webcam. Εναν 

χρόνο μετά, ο άνδρας άρχισε να την παρενοχλεί στο facebook. Της ζήτησε να 

γυμνωθεί μπροστά στην κάμερα, ειδάλλως θα έβλεπαν όλοι τη φωτογραφία - ο 

ορισμός του sextortion, ή σεξ-βιασμού όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά. Η Αμάντα 

αρνήθηκε, ο άγνωστος υλοποίησε την απειλή του. Συμμαθητές, καθηγητές, συγγενείς, 

όλοι έλαβαν τη γυμνόστηθη φωτογραφία της. Η Αμάντα άλλαξε πόλη, άλλαξε 

σχολεία, αλλά ο άνδρας πάντα την έβρισκε και πάντα έβρισκε ανθρώπους από την 

«πραγματική» ζωή της, συμμαθητές κατά κύριο λόγο, πρόθυμους να την οδηγήσουν 

σε ακόμα μεγαλύτερη μοναξιά, απομόνωση και κατάθλιψη. Η Αμάντα κατέφυγε στο 

αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τον αυτοτραυματισμό. Καμία θεραπεία ή φάρμακο δεν 

βοήθησε. 

Ο άγνωστος που πρωταγωνίστησε στην αυτοκτονία της 15χρονης, επισημαίνει 

η ισπανική «Ελ Παΐς», ανταποκρίνεται στο γενικό προφίλ που περιγράφουν οι 

ειδικοί. «Οι περισσότεροι δρουν με τον ίδιο τρόπο», λέει ο Γκιγιέρμο Κάνοβας, 

πρόεδρος της οργάνωσης Protegeles εναντίον της παιδικής πορνογραφίας. «Πρώτα 

κερδίζουν την εμπιστοσύνη του ανηλίκου, ζητούν να μάθουν τα χόμπι και τα άγχη 

του». Και έπειτα οδηγούν τη συζήτηση στον σεξουαλικό τομέα. Η συμβουλή των 

ειδικών είναι απλή: όσο και αν επιμένει το άτομο στην άλλη πλευρά, ποτέ μη 

μοιράζεστε ερωτικές φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες ή μυστικά. 

Η Αμάντα πέρασε αυτή την πρώτη κόκκινη γραμμή, όχι όμως και τις 

επόμενες: δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς του ανώνυμου άνδρα, μίλησε στους γονείς 

της, η Αστυνομία ενημερώθηκε. Τι πήγε στραβά λοιπόν; Από την εμπειρία τους, οι 

ειδικοί λένε πως συνήθως όταν το ανήλικο θύμα αντιστέκεται στις πιέσεις ο ενήλικος 

δράστης εγκαταλείπει τις προσπάθειες. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση της 
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15χρονης Καναδής. Και η προσπάθεια εντοπισμού του καθυστέρησε, καθυστέρησε 

πολύ. «Η διαδικασία είναι περίπλοκη και, καμιά φορά, χρονοβόρος», σημειώνει ο 

Κάνοβας. «Πρέπει να ζητηθεί η διεύθυνση IP από τις εταιρείες παρόχους των 

υπηρεσιών (facebook, YouTube…). Και για αυτό πρέπει να υπάρχει κάθε φορά 

δικαστική εντολή». 

Σύμφωνα με τη μητέρα της Αμάντα Τοντ, «η Αστυνομία ερευνούσε και 

ερευνούσε και έφτασε να ακολουθήσει τα ίχνη κάποιου μέχρι τις ΗΠΑ». Ο δράστης 

όμως αναζητείται ακόμα. Η περίπτωση της Αμάντα είναι ακραία, «δεν πρέπει να 

υποκύψουμε στην παράνοια», προειδοποιούν οι ειδικοί, «η πλειονότητα των νέων 

που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ δεν έχει υποστεί καμία παρενόχληση». Το βιντεάκι 

της 15χρονης πάντως θα παραμείνει στο Διαδίκτυο, «έτσι θα το ήθελε η κόρη μου», 

δήλωσε η μητέρα της. Και η σιωπή του θα παραμείνει εκκωφαντική. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ 

Μην ανεβάζετε φωτογραφίες 

παιδιών στα δίκτυα – Προειδοποιεί η 

Αστυνομία 

Η Αστυνομία υπενθυμίζει εκ 

νέου, με ανακοίνωση, τις κινδύνους που 

ελλοχεύουν όταν ανεβάζουμε 

φωτογραφίες των παιδιών τις με ελαφρά ενδυμασία στο διαδίκτυο (πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης), για να τις δουν οι φίλοι και οι συγγενείς τις. 

 Η Αστυνομία τονίζει ότι «καραδοκούν διαδικτυακοί διαφθορείς (παιδόφιλοι), 

οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τις αντιγράψουν και να τις φυλάξουν στα αρχεία 

τις ή να τις αλλοιώσουν!» 

Ως εκ τούτου, απευθύνει έκκληση σε όλους να είναι προσεκτικοί με την 

ανάρτηση φωτογραφιών των παιδιών στο διαδίκτυο. 

«Ως Αστυνομία προτρέπουμε ξανά το κοινό προτού κοινοποιήσει οτιδήποτε 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να το σκεφτεί διπλά! Η πρόληψη είναι η καλύτερη 

μέθοδος για να αποφύγουμε επικίνδυνες καταστάσεις!!» 

(ΚΥΠΕ) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ- 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ/ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ, Α – Β ΘΕΜΑ) 

 

Α΄ ΘΕΜΑ (60-80 λέξεις) 

 

1. Να αποδοθεί συνοπτικά το νόημα των τεσσάρων πρώτων παραγράφων του 

κειμένου 1, χωρίς δικά σας σχόλια. 

 

2. Να αποδοθεί με λίγα λόγια και χωρίς δικά σας σχόλια το νόημα του κειμένου 1.  
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3. Nα εκθέσετε συνοπτικά και χωρίς δικά σας σχόλια τις απόψεις της συγγραφέως για 

τις αιτίες που οδήγησαν την Αμάντα Τ. στην αυτοκτονία.  

Β΄ ΘΕΜΑ 

1. Ποιο το θέμα του κειμένου 1 και  ποιες βασικές ιδέες το υποστηρίζουν; 

 

2.  Να ερμηνεύσετε  τη λειτουργία α) των αποσιωπητικών και των εισαγωγικών στην 

1
η
 παράγραφο του κειμένου 1 και β) την χρήση του ειδικού λεξιλογίου: 

«Cyberbullying, cyberstalking, cybergrooming, sextortion». 

 

3. Να εντοπίσετε τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιούνται στην 3η παράγραφο του 

κειμένου 1 και να εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητά τους. 

 

4. «Ποτέ δεν θα μπορέσω να πάρω πίσω αυτή τη φωτογραφία. Είναι εκεί έξω για 

πάντα»: Να σχολιάσετε την επιλογή του ρηματικού προσώπου (2η παράγραφος, 

κείμενο 1). Ποιο μήνυμα μεταδίδεται; 

 

5. «συγγενείς»: α) Να διακρίνετε τα συνθετικά της λέξης που σας δίνεται β) Να 

δημιουργήσετε δύο νέες σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας το δεύτερο συνθετικό και 

να τις χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις (μία πρόταση για κάθε λέξη). 

 

6. Να συσχετίσετε τον τίτλο του κειμένου 1 με την επιχειρηματολογία του και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

  

7.  «Το βιντεάκι της 15χρονης πάντως θα παραμείνει στο Διαδίκτυο, «έτσι θα το ήθελε 

η κόρη μου», δήλωσε η μητέρα της. Και η σιωπή του θα παραμείνει εκκωφαντική»: Να 

σχολιαστεί το δοθέν απόσπασμα.   

 

8. «Η Αστυνομία τονίζει ότι «καραδοκούν διαδικτυακοί διαφθορείς (παιδόφιλοι), οι 

οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τις αντιγράψουν και να τις φυλάξουν στα αρχεία 

τους ή να τις αλλοιώσουν!» (κείμενο που συνομιλεί): Η συγκεκριμένη  περίοδος 

λόγου του κειμένου «ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ» με ποια 

στοιχεία του κειμένου 1 συσχετίζεται σημασιολογικά;  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  

9. Να αναφερθείτε αντλώντας στοιχεία από το κείμενο: α) στο σκοπό της 

αρθρογράφου β) στη χρήση του α΄ ρηματικού προσώπου και γ) στο ρόλο της 

παρεμβολής ξένων σχολίων. 

 

10. Σύμφωνα με την άποψη του ψυχολόγου πώς δικαιολογείται η σύναψη 

διαδικτυακών σχέσεων;   

Ή  

Πώς ερμηνεύετε τη διαδικτυακή αποπλάνηση της Αμάντα Τοντ με βάση τη θέση του 

ψυχολόγου για τις διαδικτυακές σχέσεις;  

 

11. Στο κείμενο ο συγγραφέας κάνει χρήση αρκετών ξένων λέξεων. Γιατί, κατά τη 

γνώμη σας, συμβαίνει αυτό; 

 

12. Να παρουσιάσετε με στοιχεία του κειμένου 1 τις παραμέτρους που δεν απέτρεψαν 

την Αμάντα Τοντ από την αυτοκτονία. 

 

13. Να εντοπίσετε στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου 1 έναν τρόπο και ένα μέσο 

πειθούς. Να αντλήσετε στοιχεία από το κείμενο για την τεκμηρίωση της απάντησής 

σας.  

Ή  

Να εντοπίσετε τρόπους και μέσα πειθούς σε μία παράγραφο της επιλογής σας. Να 

δικαιολογήσετε τη απάντησή σας. 

 

14. «Όλα αρχίζουν με μια φωτογραφία, μια προσωπική πληροφορία, ένα password που 

παραδίδεται σε κάποιον άγνωστο μέσω του Ιντερνέτ» : Με τη φράση αυτή ο 

συγγραφέας του κειμένου 1 διατυπώνει την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να ξεκινήσει ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Να εντοπίσετε το κύριο μέσο 

πειθούς που χρησιμοποιεί στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου. Πώς εξυπηρετεί τον 

επικοινωνιακό του στόχο; 

 

15. Ο συγγραφέας του κειμένου 1 κάνει χρήση της επίκλησης στην αυθεντία. Αφού 

εντοπίσετε τη σχετική αναφορά στο κείμενο, να εξηγήσετε τη σκοπιμότητά της. 
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16. «Cyberbullying, cyberstalking, cybergrooming, sextortion… Πριν από λίγα χρόνια, 

οι λέξεις αυτές μας ήταν άγνωστες, σήμερα έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες: 

διαδικτυακός εκφοβισμός, διαδικτυακή παρακολούθηση, διαδικτυακή αποπλάνηση 

ανηλίκου, σεξ-βιασμός…»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου κυρίαρχο είναι το 

ασύνδετο σχήμα. Να ερμηνεύσετε τη χρήση του.  

 

17. «Τι πήγε στραβά λοιπόν;»: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο συγγραφέας στο σημείο 

αυτό χρησιμοποίησε ερωτηματικό; Τι επιτυγχάνει με αυτό; 

 

18. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η δεύτερη παράγραφος; Γιατί 

χρησιμοποιεί αυτή την επιλογή. Να ολοκληρώσετε την παράγραφο με μία 

κατακλείδα.  

 

19. Στο κείμενο ο συγγραφέας κάνει χρήση αρκετών ξένων λέξεων. Γιατί, κατά τη 

γνώμη σας, συμβαίνει αυτό; Να συγκρίνετε τα κείμενα: α) ως προς το κειμενικό είδος 

(δημοσιογραφικό / επιστημονικό άρθρο) β) ως προς το περιεχόμενο.  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η πικρή αλήθεια για τις διαδικτυακές σχέσεις 

 

Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πολλοί 

άνθρωποι που είναι μόνοι  ή που νιώθουν φόβο, συστολή 

και ανασφάλεια για κάθε είδους άμεσης επαφής με άλλους, 

γενικά, και με το αντίθετο φύλο ειδικότερα, δεν προκαλεί 

πλέον ιδιαίτερη εντύπωση η επιλογή της διαδικτυακής 

αναζήτησης  επαφής με άλλους, είτε φιλικά είτε ερωτικά. 

Το παραπάνω αποτελεί μια πρώτη ανάγνωση αυτής 

της τόσο διαδεδομένης, τα τελευταία χρόνια, τάσης 

δημιουργίας διαδικτυακών σχέσεων. Υπάρχουν, όμως, και άλλες αναγνώσεις. Οι 

ουσιαστικές σχέσεις των πολλών από εμάς έχουν συρρικνωθεί και χάσει σε ποιότητα, 

συχνότητα, διάρκεια και βάθος, σε βαθμό που, σε συνδυασμό με την ολοένα και 

μεγαλύτερη καταναλωτική μας  διάθεση και τη στάση ζωής μας γενικότερα, να 

έχουμε αρχίσει να βιώνουμε και να διαχειριζόμαστε -τουλάχιστον ασυνείδητα- ακόμα 

και τον ίδιο μας τον εαυτό ως εμπόρευμα…  

Αυτό φαίνεται σε πολλούς τομείς της πολύπλοκης πλέον καθημερινότητάς 

μας -όπου σχεδόν παντού πρέπει να καταθέτουμε βιογραφικά και να λανσάρουμε όσο 
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καλύτερα γίνεται τον εαυτό μας- αλλά ίσως ακόμα περισσότερο στην αναζήτηση του 

έρωτα μέσα από διαδικτυακές σχέσεις ή τη διαδικτυακή επικοινωνία. Όσο 

αποτελεσματικότερα καταφέρνει κάποιος να λανσάρει τον εαυτό του -ως να ήταν 

εμπόρευμα-, τονίζοντας τα θετικά και καλύπτοντας ταυτόχρονα τα όποια αρνητικά 

του στοιχεία -όπως ακριβώς γίνεται και στη διαφήμιση κάθε εμπορεύματος- τόσο 

μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητές του να βρει αυτό που αναζητά.  

Το καταναλωτικό «σύνδρομο» προσπαθεί να αποτρέψει τον καταναλωτή από 

τη διατήρηση των όσων αγοράζει. Κινητά, υπολογιστές, αντικείμενα ένδυσης, σχεδόν 

τα πάντα -έμψυχα και άψυχα- πρέπει να αντικαθιστώνται το συντομότερο δυνατόν 

ώστε να αποτραπεί μια βαθύτερη σχέση εξάρτησης από αυτά. Για το λόγο αυτό,  η 

διάρκεια ζωής όλων των προϊόντων έχει μειωθεί δραματικά. Ζούμε σε έναν κόσμο 

όπου η κουλτούρα του «φθείρω και πετώ στον κάλαθο των αχρήστων» μας κάνει να 

νιώθουμε μια σχεδόν άγρια χαρά όταν πετάμε οτιδήποτε χρησιμοποιημένο, 

αντικαθιστώντας το με κάτι νέο, είτε πρόκειται για αντικείμενο είτε για… άτομο…!!! 

Είναι αρκετές οι έρευνες που δείχνουν πως η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων 

βασίζεται σε πολύ μικρό μόνο βαθμό στις λέξεις, περίπου στο 10%. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των μηνυμάτων που εκπέμπουμε επικοινωνούνται διαμέσου του τόνου 

της φωνής, περίπου 40%, και των εκφράσεων του προσώπου καθώς και της 

γενικότερης γλώσσας του σώματος, περίπου 50%.  Ο άμεσος διάλογος προϋποθέτει, 

εκτός όλων των άλλων,  έκθεση στο άγνωστο και ικανότητες που δεν διαθέτουμε όλοι 

μας.    

Η δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο για νέες γνωριμίες και επικοινωνία με 

άλλους μπορεί να οδηγήσει πολλούς χρήστες στην ανάγκη δημιουργίας όχι μόνο μίας 

αλλά πολλών νέων εκδοχών «εικονικής» ή «διαδικτυακής» ταυτότητας, δηλαδή μιας 

διαφορετικής κάθε φορά προσωπικής αίσθησης για τον εαυτό, ίσως και παντελώς 

διαφορετικής από αυτήν που έχει στην πραγματικότητα ο εκάστοτε χρήστης για τον 

εαυτό του. Οι συνέπειες αυτού του ενδεχόμενου μπορεί να είναι έως και πολύ 

σοβαρές, ιδιαίτερα αν το άτομο έχει ευάλωτη ή/και μη ολοκληρωμένη ψυχική δομή, 

όπως, για παράδειγμα, οι έφηβοι.  

Σίγουρα, ο διαδικτυακός τρόπος επικοινωνίας δεν μπορεί να έχει μόνο 

μειονεκτήματα που ισχύουν για τον καθένα και σε κάθε περίπτωση. Τα 

μειονεκτήματα, ενδεχομένως, να υπερτονίζονται, μέχρι στιγμής, γιατί όπως οτιδήποτε 

νέο ή άγνωστο γεννά -δικαιολογημένα ως ένα βαθμό- επιφύλαξη και φόβο. Για το 

λόγο αυτό, και επειδή «παν μέτρον άριστον», μέχρι να διερευνηθούν περισσότερο οι 

επιπτώσεις της νέας αυτής μορφής επικοινωνίας, νομίζω πως είναι επιβεβλημένη μια 

πιο συνετή και ειλικρινής αξιοποίησή της από τον καθένα που θα ήθελε να τη 

χρησιμοποιήσει.   

 (Ηλεκτρονική πηγή: http://www.i-psyxologos.gr/psychologos-online/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-psyxologos.gr/psychologos-online/
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ- 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ/ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ,  Α – Β ΘΕΜΑ) 

Α΄ ΘΕΜΑ (60-80 λέξεις) 

 

1. Να εκθέσετε συνοπτικά και χωρίς δικά σας σχόλια το περιεχόμενο του κειμένου  2. 

 

2. Να εκθέσετε  συνοπτικά σε κείμενο 60-80 λέξεων τις απόψεις του συγγραφέα για 

τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών σχέσεων και τους λόγους που τις καθιστούν 

δημοφιλείς σήμερα χωρίς δικά σας σχόλια. 

 

Β΄ ΘΕΜΑ 

1.  Πώς συνδέεται ο τίτλος του κειμένου 2  με την ανάπτυξή του στη συνέχεια; 

Υπάρχει συνάφεια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με στοιχεία του κειμένου. 

 

2. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στην 5η παράγραφο στατιστικά στοιχεία. Να 

αναφέρετε το λόγο της επιλογής τους. 

 

3. Να σχολιάσετε το λειτουργικό ρόλο της τελευταίας  παραγράφου του κειμένου.   

    

4. «για…  άτομο…!!!»: Να σχολιάσετε τη συσσώρευση σημείων στίξης στον 

εμπρόθετο προσδιορισμό στο τέλος της 4ης παραγράφου. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε 

με τη συσσώρευση; Τι, κατά τη γνώμη σας, εξυπηρετεί η επιλογή αυτή; 

 

5. Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις χωρίς να προκαλέσετε 

αλλαγές στο νόημα των προτάσεων. 

- «Οι ουσιαστικές σχέσεις των πολλών από εμάς έχουν συρρικνωθεί και χάσει σε 

ποιότητα» 

- «Αυτό φαίνεται σε πολλούς τομείς της πολύπλοκης πλέον καθημερινότητάς μας» 

- «Παντού πρέπει να καταθέτουμε βιογραφικά και να λανσάρουμε όσο καλύτερα γίνεται 

τον εαυτό μας» 

- «Η δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο για νέες γνωριμίες….» 

 

6. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των περιόδων της τελευταίας 

παραγράφου; Να αναφερθείτε με στοιχεία από το κείμενο στην απάντησή σας. 
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7. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα μεταξύ των τριών πρώτων 

παραγράφων του κειμένου 3; Να αναφερθείτε με στοιχεία από το κείμενο στην 

απάντησή σας. 

 

8. Ο συγγραφέας του κειμένου 2 χρησιμοποιεί στην 5η παράγραφο στατιστικά 

στοιχεία. Να αναφέρετε, κατά τη γνώμη σας, το λόγο της επιλογής αυτής. 

 

9. Για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε εάν είναι αληθείς (Α) ή 

ψευδείς (Ψ) ως προς το περιεχόμενό τους με βάση τα όσα γράφει ο συγγραφέας του 3 

κειμένου. 

- Η ευκολία αντικατάστασης των καταναλωτικών αγαθών, ως κουλτούρα και 

πρακτική, δεν έχει επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις. (Α ή Ψ) 

- Το διαδίκτυο και η χρήση των κοινωνικών μέσων χρήζουν προς το παρόν μιας πιο 

προσεκτικής αντιμετώπισης. (Α ή Ψ) 

- Η εικόνα του εαυτού μας μέσω των διαδικτυακών προφίλ ανταποκρίνεται τις 

περισσότερες φορές στα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 

μας. (Α ή Ψ) 

- Ο συγγραφέας τονίζει περισσότερο τις προβληματικές όψεις των διαδικτυακών 

επαφών, παρά τα οφέλη που απορρέουν από αυτές. (Α ή Ψ) 

 

Δ΄  ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (300-400 λέξεις)  

(ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: 1, 2) 

Στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 

αξιοποιείτε στοιχεία από τα κείμενα και γράφετε ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα, 

όπου παρουσιάζετε τους κινδύνους της νεολαίας από την αλόγιστη χρήση του καθώς 

και τις προτάσεις σας για ασφαλή πλοήγηση. 

Ή 

Η στάση των κοινωνιών απέναντι στο Διαδίκτυο είναι αντιφατική: την ίδια στιγμή 

που τονίζονται οι κίνδυνοι, τονίζονται και τα οφέλη που θα προκύψουν. Πώς 

ερμηνεύεται αυτή η αντίφαση; Να προσδιορίσετε τη δική σας στάση σχετικά με το 

Διαδίκτυο σε ένα δοκίμιο 300 περίπου λέξεων. 

Ή  
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Κειμενικό είδος: άρθρο/επιχειρηματολογικό κείμενο ή επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο 

του κειμένου σας 

Αποδέκτες: μαθητές Γυμνασίου 

Μέσο: σχολική εφημερίδα 

Θέμα: Αξιοποιώντας τις πληροφορίες των κειμένων 1 και 2 να παρουσιάσετε τους 

κινδύνους της νεολαίας από την αλόγιστη χρήση του Διαδικτύου και τις προτάσεις 

σας για ασφαλή πλοήγηση. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝO 3 (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

«Οι ιστορίες του Κόυνερ» του Μπρεχτ έχουν έναν κοινό θεματικό άξονα: δείχνουν τη 

συμπεριφορά του ατόμου, του κ. Κόυνερ, απέναντι σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής 

και τις αντιδράσεις του απέναντι σε καθιερωμένες αντιλήψεις και καταστάσεις. Καθώς 

μάλιστα ο κ. Κόυνερ τοποθετείται από τη μια ιστορία στην άλλη μέσα σε μια 

διαφορετική κατάσταση, όλες οι ιστορίες μαζί συνθέτουν έναν κόσμο «εν κινήσει». 

(Από την εισαγωγή του Πέτρου Μάρκαρη). 

 

Το αβοήθητο παιδί 

Ο κ. Κόυνερ μιλούσε για την κακή συνήθεια των ανθρώπων να καταπίνουν σιωπηρά 

την αδικία που τους κάνουν κι αφηγήθηκε τούτη την ιστορία: Κάποιος περαστικός 

είδε κάποιο παιδί να κλαίει και το ρώτησε τι το βασάνιζε. Να, είχα δυο γρόσια για να 

πάω στον κινηματογράφο μα ήρθε ένα αγόρι κι άρπαξε το ένα από το χέρι μου, 

αποκρίθηκε το παιδί κι έδειξε ένα άλλο αγόρι που στεκόταν πιο πέρα. Καλά, και δε 

φώναξες για βοήθεια; ρώτησε ο άνθρωπος. Πώς, φώναξα, είπε το παιδί κι άρχισε 

τώρα να κλαίει λίγο πιο δυνατά. Και δε σ' άκουσε κανένας; ξαναρώτησε τώρα ο 

άνθρωπος και χάιδεψε στοργικά το παιδί. Όχι, αποκρίθηκε αυτό κλαίγοντας με 

αναφυλλητά. Δεν μπορείς να φωνάξεις πιο δυνατά; ρώτησε ο άνθρωπος. Όχι, 

αποκρίθηκε το παιδί που βλέποντας τον άνθρωπο να χαμογελάει άρχισε και πάλι να 

ελπίζει. Τότε δώσε μου και το άλλο, είπε ο άνθρωπος πήρε και το τελευταίο γρόσι 

του παιδιού και συνέχισε ξένοιαστος το δρόμο του. 

 

Από τις "ιστορίες του κ. Κόυνερ" του Μ. Μπρεχτ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (Γ ΘΕΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 

1. Να αναδιηγηθείτε χωρίς δικά σας σχόλια την ιστορία του κειμένου. 

 

2. Ποιο είναι για σας το κύριο θέμα που θέτει το κείμενο;  

Ή  

Ποιο βρίσκετε να είναι το κεντρικό ερώτημα που θέτει το κείμενο; 

 

3.  Πώς συνδέεται ο τίτλος με το τέλος της ιστορίας; Σε ποια υπόθεση σας οδηγεί; 
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4.  Με ποιους αφηγηματικούς τρόπους ο συγγραφέας του κειμένου αναπτύσσει την 

ιστορία του; Με αναφορές από το κείμενο να δικαιολογήσετε τις επιλογές του. Τι 

επιτυγχάνει με αυτές; 

 

5. Ποιες οι γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα; Ποιο σκοπό εξυπηρετούν, κατά τη 

γνώμη σας; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία του κειμένου. 

 

6.  Πώς ξεδιπλώνεται ο χαρακτήρας του περαστικού με στοιχεία από το κείμενο; Πώς 

αξιολογείτε τη συμπεριφορά του; 

 

7. Αν ήσαστε στη θέση του συγκεκριμένου παιδιού ποια στάση θα αναμένατε από 

τους περαστικούς; 

 

8.  Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σας προκαλεί η συμπεριφορά του περαστικού 

απέναντι στο παιδί; 

 

9. Υπάρχουν δευτερεύοντα πρόσωπα στο κείμενο 3 και ποιος ο ρόλος τους; Να 

αιτιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα με στοιχεία του κειμένου. 

 

10. Η έλλειψη ενδείξεων χώρου και χρόνου τι προσδίδει στο κείμενο κατά τη γνώμη 

σας; 

 

11. Να παρουσιάσετε την κουλτούρα της κοινωνίας που περιγράφεται στο κείμενο 3 

αντλώντας στοιχεία από αυτό. Πόσο συχνές θεωρείτε ότι είναι τέτοιες συμπεριφορές 

σήμερα;  

 

12. Με βάση τη δική σας εμπειρία πώς θα αντιδρούσατε εσείς, εάν ήσαστε 

παρόντες/ούσες σε παρόμοιο περιστατικό; Έχετε να διηγηθείτε κάτι σχετικό 

(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διηγήσεις άλλων);  

 

13. Υποθέστε ότι είστε ο ήρωας της ιστορίας σε προχωρημένη ηλικία και τη διηγείστε 

στα εγγόνια σας. Να τη συνεχίσετε αλλάζοντας το τέλος της ιστορίας.  

ή 

Να εμπλέξετε στην ιστορία ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο θα κατευθύνει το τέλος της 

ιστορίας.  

 

14. Θα μπορούσατε να γίνετε εσείς ο συγγραφέας στη θέση του Μπρεχτ και να 

ξαναγράψετε την ιστορία. Τι θα αλλάζατε; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

15. Ποια η άποψη του Μπρεχτ για την κοινωνική αδικία; Πώς η συλλογική δράση 

μπορεί να ανατρέψει την κοινωνική αδικία; 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (100-200 λέξεις) 

Ποιο βασικό θέμα αναδεικνύει κατά τη γνώμη σας το κείμενο 3 και ποιες γλωσσικές 

επιλογές το προβάλλουν πιο έντονα;  
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Ή  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους κειμενικούς δείκτες (ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις, 

λεξιλόγιο, ύφος κ.ά.: από αυτά να επιλεγούν ένα έως δύο στοιχεία) να αναπτύξετε το 

μήνυμα/ερώτημα/θέμα του κειμένου 3.  

 

Ή  

Ποιο βασικό ερώτημα θεωρείτε ότι τίθεται στο κείμενο 3 μέσα από τις οπτικές 

εικόνες και τους διαλόγους και πώς θα το σχολιάζατε σύμφωνα με τη δική σας 

οπτική; Ποια είναι η δική σας απάντηση στο ερώτημα αυτό; 

Ή  

Με βάση τους κειμενικούς δείκτες (ρήματα, εγκλίσεις, διάλογο, γλώσσα, ύφος: από 

αυτά να επιλεγούν ένα έως δύο στοιχεία) και τις πεποιθήσεις του συγγραφέα 

(αριστερή ιδεολογία) να ερμηνεύσετε την ιστορία του κειμένου. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

Εικονική πραγματικότητα παντού 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ 

Η φράση «εικονική πραγματικότητα» είναι σχεδόν ταυτισμένη στη συνείδησή μας με 

τα βιντεοπαιχνίδια και το τρισδιάστατο σινεμά, και πράγματι οι πιο διαδεδομένες και 

προσιτές στο ευρύ κοινό εφαρμογές των λεγόμενων «τεχνολογιών εμβύθισης» είναι 

στον χώρο της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Όπως όμως θα διαπιστώσουν οι 

επισκέπτες της Στέγης αυτό το Σαββατοκύριακο, τα όρια του virtual reality 

διευρύνονται συνεχώς και πλέον καλύπτουν αμέτρητα πεδία, από την αρχαιολογία 

έως την ιατρική και από την εκπαίδευση έως την καλλιτεχνική δημιουργία. 

Ίσως το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του διήμερου αφιερώματος, που διοργανώνει 

το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και απευθύνεται τόσο 

σε «ειδικούς» όσο και στο ευρύ κοινό, είναι πως το σύνολο των συμμετεχόντων 

ερευνητών, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων προέρχεται από 

την Ελλάδα. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μιας ελληνικής 

κοινότητας VR, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και 

τεχνογνωσίας, αλλά και η γέννηση δημιουργικών συνεργασιών. 

Μπορεί να μην είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, όμως 

η χώρα μας δεν υστερεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά όσον αφορά την 

πανεπιστημιακή έρευνα, εξηγεί ο Πρόδρομος Τσιαβός, υπεύθυνος ψηφιακής 

πολιτικής και ανάπτυξης της Στέγης, ο οποίος, μαζί με τον καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Χαρίτο, είχαν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση 

του αφιερώματος. «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταφέρει να κάνουν 

συστηματική έρευνα εδώ και περίπου δυόμισι δεκαετίες. Όσοι έχουν πρόσβαση σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα και μπορούν να παίρνουν εξοπλισμό –γιατί το VR είναι ένα 

https://www.kathimerini.gr/authors/xristina-sanoydoy
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ακριβό “σπορ”, ο εξοπλισμός δεν διαρκεί πάνω από τρία, ίσως πέντε χρόνια το πολύ– 

βρίσκονται τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο για να πας στο επόμενο 

βήμα, όπως οι χώρες που πρωτοπορούν (Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία) πρέπει να έχεις 

πρόσβαση σε εταιρική χρηματοδότηση», συμπληρώνει. 

Προσπάθεια των διοργανωτών της διημερίδας είναι να φέρουν κοντά «όλους όσοι 

εργάζονται στο πεδίο της εικονικής πραγματικότητας και τα ερευνητικά κέντρα που 

είναι πίσω τους», από την Αθήνα, την Κρήτη, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τα 

Ιωάννινα κ.ο.κ., καθώς και κάποιες εταιρείες. «Πιστεύουμε ότι αν φέρουμε σε επαφή 

όλους αυτούς τους ανθρώπους, θα εμπνευστεί αρκετά ο ένας από τον άλλο, σε 

επίπεδο τεχνικής γνώσης, ιδέας ή εφαρμογής», εξηγεί ο κ. Τσιαβός. Στο τέλος του 

διημέρου θα πραγματοποιηθεί μία στρογγυλή τράπεζα, «η οποία θα μας βοηθήσει να 

δούμε πώς αυτά τα εργαστήρια, τόσο επαγγελματικά όσο και ακαδημαϊκά, μπορούν 

να έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη από το ίδρυμα Ωνάση». 

Εκτός από δεκάδες ενδιαφέρουσες ομιλίες, που εμπίπτουν στις ευρύτερες κατηγορίες 

του Πολιτισμού, της Παιδείας και της Υγείας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να 

παρακολουθήσει παρουσιάσεις πρωτοποριακών εφαρμογών εικονικής 

πραγματικότητας. Ανάμεσά τους το συναρπαστικό παιχνίδι «Paul Paul» της εταιρείας 

Another Circus, ο παίκτης του οποίου προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος είναι μέσα 

από την αλληλεπίδραση με τον κόσμο, το καταπληκτικό έργο «Aerostat» της 

εικαστικού Νεφέλης Δημητριάδη (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), που ταξιδεύει τον θεατή 

με ένα αερόστατο, το καλλιτεχνικό παιχνίδι «Επιλογή Ιn Crisis, 2013-2014», που 

δημιούργησαν φοιτητές της ΑΣΚΤ και η πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα 

προσομοίωσης χειρουργικών επεμβάσεων «ORamaVR». 

Η διημερίδα «VR @ GR» πραγματοποιείται το Σάββατο και την Κυριακή στη Στέγη. 

Είσοδος ελεύθερη με κρατήσεις στο digital@sgt.gr και στο 213-01.78.289. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ- 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ/ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ, Α – Β ΘΕΜΑ) 

 

Α΄ ΘΕΜΑ 

 

1. Να αποδώσετε συνοπτικά το θέμα του κειμένου 1 χωρίς δικά σας σχόλια σε 

κείμενο 60 έως 80 λέξεων. 

 

2. Να εκθέσετε συνοπτικά και χωρίς δικά σας σχόλια τα οφέλη  που, κατά την 

αρθρογράφο,  αναμένεται να  προκύψουν από τη διοργάνωση για συμμετέχοντες και 

ενδιαφερόμενους.  

 

Β΄ ΘΕΜΑ 

1. Στην 1η παράγραφο του κειμένου να ερμηνεύσετε το περιεχόμενο των όρων 

«εικονική πραγματικότητα», «τεχνολογιών εμβύθισης» με βάση τα συμφραζόμενα και 

τις γνώσεις σας. 
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2. Να προσδιορίσετε το είδος του κειμένου με βάση το επικοινωνιακό του πλαίσιο: 

τον πομπό, τον/ τους δέκτη/δέκτες, την πρόθεση- σκοπό και τα μέσα (γραπτός λόγος, 

προφορικός, εικονιστικός κ. ά) 

 

3. Με ποιες γλωσσικές επιλογές υπηρετείται η πρόθεση του πομπού στην τελευταία 

παράγραφο; Να αναφερθείτε στη χρήση/λειτουργία της γλώσσας με αναφορές από το 

κείμενο. 

 

4. «Πιστεύουμε ότι αν φέρουμε σε επαφή … να έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη από το 

ίδρυμα Ωνάση»: Τι αλλαγές επιφέρει στο ύφος του κειμένου η επιλογή του ευθέος 

λόγου; Πως συνδέεται η επιλογή αυτή με την αποδεικτική ισχύ του κειμένου; 

 

5. Να αιτιολογηθεί η επιλογή της χρήσης εισαγωγικών: «ειδικούς» (2
η
 παράγραφος), 

«σπορ» (3
η
 παράγραφος) στο κείμενο. 

 

6. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου να εντοπίσετε λέξεις-φράσεις που 

αποτελούν σχόλιο του συντάκτη και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

7. Με ποιους τρόπους η αρθρογράφος επιτυγχάνει τη συνοχή μεταξύ των 

παραγράφων 1, 2 του κειμένου. 

 

8. Το κείμενο που διαβάσατε αποτελεί άρθρο. Ποια χαρακτηριστικά του το 

επιβεβαιώνουν αυτό; Στη συνέχεια, να μετασχηματίσετε την αναπτυγμένη του μορφή 

σε απλή, έκτασης  μιας παραγράφου. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

Γράμμα σ’ έναν (λογοτεχνικό) ήρωα  

Γιώργης Γιατρομανωλάκης 

Άνθρωποι της γραφής (ποιητές, πεζογράφοι, κριτικοί, πανεπιστημιακοί) στέλνουν 

γράμμα στον αγαπημένο λογοτεχνικό τους ήρωα. Σύντομες επιστολές, διακειμενικά 

παίγνια, μεταιχμιακές αφηγήσεις στην κόψη επινοημένης πραγματικότητας και 

μυθοπλαστικής οικειότητας. Σημερινός επιστολογράφος ο Γιώργης 

Γιατρομανωλάκης.   Μ.Φ. 

 

Προς τον κύριο Γιώργη-Αλέξη Ζορμπά, 

Ενταύθα, 

 

Αγαπητέ Γιώργη-Αλέξη, 

Δεν με ξέρεις, αλλά εγώ σε ξέρω πολύ καλά. Σε γνώρισα σε ένα βιβλίο του πατέρα 

μου, το 1949. Τον έλεγαν Νίκο. Γιατρονικολή. Ήταν οδηγός λεωφορείου και σε 

κουβαλούσε πάνω-κάτω, χωριό-Ηράκλειο. Κάθε μέρα. Στις συχνές στάσεις της 

διαδρομής άνοιγε το βιβλίο, όπως ανοίγουν τους τάφους, και έριχνε μια κλεφτή 

ματιά. Φτάναμε όλοι καθυστερημένοι στον προορισμό μας. 
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Προφανώς δεν το ξέρεις αλλά αυτό το βιβλίο-τάφο το έγραψε ένα παλιό σου 

αφεντικό. Θυμάσαι κάποιο κύριο Νίκο Καζαντζάκη, ένα γραφιά, όπως τον έλεγες; Το 

1915 ο κύριος Νίκος άνοιξε μια επιχείρηση εκμετάλλευσης ξυλείας στο Άγιο Όρος 

και σε έκανε αρχιεργάτη. Εντάξει; 

Η δουλειά κράτησε λίγο. Ξανασμίξατε το 1916 στο λιγνιτωρυχείο της Πάστροβας 

στη Μάνη. Πάλι εσύ αρχιεργάτης του κυρίου Νίκου, μέχρι που η επιχείρηση 

φαλίρισε. Την τρίτη φορά που ξανασμίξατε με τον κύριο Νίκο μάλλον δεν τη 

θυμάσαι: ήταν γύρω στα 1946 όταν έγραψε τον Βίο και την Πολιτεία σου - αν 

καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. 

Γιατί σου τα γράφω αυτά, κύριε Γιώργη-Αλέξη; Για να σου πω ότι καθώς 

κληρονόμησα τα λίγα βιβλία του πατέρα μου, κληρονόμησα και το βιβλίο σου. 

Σηκώνω την πλάκα του και σε βλέπω μέσα. Ολοζώντανο. Περιποιημένο. 

Ξουρισμένο. Με μαύρο σακάκι που δεν το λιώνει ο χρόνος. Δίπλα σου ένας που 

μοιάζει του πατέρα μου. Ο κύριος Νίκος Καζαντζάκης, μακαρίτης κι αυτός, έχει 

αλλού τον τάφο του. Μεγαλονοικοκύρης πάντα, τον έθαψαν σε τόπο ψηλό. 

Στο Μαρτινέγκο, αν σου λέει τίποτε το όνομα. Αλλά ο πατέρας μου, ο οδηγός, είναι 

μαζί σου. Στον ίδιο τάφο-βιβλίο. Εγώ απ’ έξω κρατώ την πρώτη έκδοση του Βίου 

σου. Λερωμένη από γράσα, καπνισμένη από τσιγάρα χύμα. Μισοσκισμένη από τα 

πήγαινε-έλα του λεωφορείου. Είναι ένας απλόχωρος τάφος-βιβλίο όπου μέσα 

κάθονται πάντα δύο, η αφεντιά σου, κυρ Γιώργη, και ο Γιατρονικολής, οδηγός τη μια 

λεωφορείου, την άλλη νταλίκας. 

Την άλλη σε ταξί. Εσύ πάντα δίπλα. Συνοδηγός. Σας βλέπω εκεί μέσα αλλά δεν σας 

ακούω. Μιλάτε ψιθυριστά και δεν ακούω τι λέτε. Όπως μιλούσε ο πατέρας μου με τη 

μάνα μου εκείνα τα άγρια χρόνια του σαράντα εννιά. Τσου-τσου. Όλη τη νύχτα στο 

διπλανό δωμάτιο. 

«Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» (Α’ έκδοση, 1946) 
Τελευταίο βιβλίο του Γιώργη Γιατρομανωλάκη είναι «Τα τρία απρόσεκτα διηγήματα» 

(Άγρα, 2013) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ- 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ/ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ, Α – Β ΘΕΜΑ) 

 

Α΄ ΘΕΜΑ 

Να αποδώσετε το περιεχόμενο της επιστολής σε κείμενο έκτασης 60-70 λέξεων χωρίς 

δικά σας σχόλια. 

 

Β΄ ΘΕΜΑ 

 

1. Ποιο είναι το βασικό θέμα του κειμένου 2;  

 

2. Ποιος είναι ο αποστολέας, ποιος ο παραλήπτης και ποιες οι περιστάσεις της 

επικοινωνίας; Αναφερθείτε με στοιχεία του κειμένου. 

 

3. Ποιες αφηγηματικές τεχνικές χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο 

της επιστολής; Τι επιτυγχάνει με αυτές;  

 

4. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα της επιστολής. 
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5. Ποιο το ύφος της επιστολής; Τεκμηριώστε την απάντησή σας με αναφορές από το 

κείμενο. 

 

6. Στην τελευταία παράγραφο παρατηρείται εναλλαγή στη χρήση ρηματικών 

προσώπων. Να τα εντοπίσετε και να αιτιολογήσετε τις επιλογές αυτές. 

 

7. «Γιατί σου τα γράφω αυτά, κύριε Γιώργη-Αλέξη;»: Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η 

ερώτηση στο συγκεκριμένο σημείο του κειμένου; Να τεκμηριώσετε την απάντησή 

σας. 

 

8. «Είναι ένας απλόχωρος τάφος-βιβλίο… νταλίκας»: Τι χρήση της γλώσσας  

(δήλωση, συνυποδήλωση) αναγνωρίζετε στο απόσπασμα αυτό και πώς υποστηρίζει 

τη συγγραφική επιλογή του ύφους και της συναισθηματικής ατμόσφαιρας του 

κειμένου;   

 

Δ΄  ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (300-400 λέξεις)  

(ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1, 2) 

Κειμενικό είδος: ανακοίνωση στον τύπο/επιχειρηματολογικό κείμενο 

Πομπός: τελειόφοιτος 

Αποδέκτες: ευρύ κοινό 

Θέμα: Αξιοποιώντας τις πληροφορίες των κειμένων 1 και 2 να παρουσιάσετε τις 

προϋποθέσεις δημιουργίας ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων μέσω διαδικτύου. 

 

ΚΕΙΜΕΝO 3 (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

Φραντς Κάφκα, Γράμμα στον πατέρα (απόσπασμα) 

Αγαπημένε μου πατέρα [...] 

Έβλεπες τα πράγματα περίπου έτσι: Σε όλη σου την ζωή δούλεψες σκληρά, 

θυσιάζοντας τα πάντα για τα παιδιά σου, κυρίως δε για μένα. Συνεπώς, έκανα «τη 

μεγάλη ζωή», ήμουν απολύτως ελεύθερος ν' ασχολούμαι με ό,τι μου άρεσε, χωρίς ν' 

αντιμετωπίσω ποτέ βιοτικό πρόβλημα και γενικά δεν είχα έγνοιες. Εσύ δεν απαίτησες 

καμία ευγνωμοσύνη για όλα αυτά, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τί σημαίνει 

«ευγνωμοσύνη από τα παιδιά», αλλά περίμενες τουλάχιστον έναν καλό λόγο, κάποιο 

δείγμα συμπάθειας. 

Εγώ, αντί ν' ανταποκριθώ σ' αυτή την προσμονή σου, σε απέφευγα διαρκώς, 

κρυβόμουν στο δωμάτιό μου μαζί με τα βιβλία μου, έκανα παρέα με φίλους 

ελαφρόμυαλους και καλλιεργούσα παράδοξες ιδέες. [...] 

Θα ήμουν πιο ευτυχής να σε είχα φίλο, αφεντικό, θείο, παππού, ακόμη (αν και το λέω 

με κάποιο δισταγμό), πεθερό μου. Αλλά σαν πατέρας ήσουν πολύ δυνατός για μένα 

και η δύναμή σου γινόταν εντονότερη επειδή οι αδελφοί μου πέθαναν σε μικρή ηλικία 

και οι αδερφές μου γεννήθηκαν πολύ αργότερα. [...] Πάντως εμείς οι δύο είμαστε 

τόσο διαφορετικοί και εξαιτίας αυτής της διαφοράς τόσο επικίνδυνοι ο ένας για τον 

άλλο, ώστε εάν ήθελε κανείς να προβλέψει με ποιο τρόπο, εγώ, ένα παιδί που 

εξελισσόταν αργά και εσύ, ο ώριμος άντρας, θα μπορούσε να συμπεριφερόμαστε ο 

ένας προς τον άλλο, θα μπορούσε να συμπεράνει ότι θα με συνέθλιβες, αφανίζοντας 

ολοκληρωτικά την προσωπικότητά μου. Αυτό βέβαια δε συνέβη, διότι η ζωντανή 
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πραγματικότητα είναι αδύνατον να υπολογισθεί εκ των προτέρων, έχει όμως συμβεί 

κάτι χειρότερο. 

[πηγή: Φραντς Κάφκα, Γράμμα στον πατέρα, μτφρ. Φ. Καλαμαράς, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 

1996, σ. 7-12] 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (Γ ΘΕΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 

1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο της επιστολής χωρίς δικά σας σχόλια  (60-80 

λέξεις). 

 

2. Ποιος είναι ο αποστολέας, ποιος ο παραλήπτης και ποιες οι περιστάσεις της 

επικοινωνίας; Αναφερθείτε με στοιχεία του κειμένου. 

 

3. «Εσύ δεν απαίτησες καμία ευγνωμοσύνη για όλα αυτά, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τί 

σημαίνει «ευγνωμοσύνη από τα παιδιά», αλλά περίμενες τουλάχιστον έναν καλό λόγο, 

κάποιο δείγμα συμπάθειας. 

Εγώ, αντί ν' ανταποκριθώ σ' αυτή την προσμονή σου, σε απέφευγα διαρκώς, κρυβόμουν 

στο δωμάτιό μου μαζί με τα βιβλία μου, έκανα παρέα με φίλους ελαφρόμυαλους και 

καλλιεργούσα παράδοξες ιδέες. [...]» : Με βάση το συγκεκριμένο απόσπασμα τι 

υποθέτετε για τις σχέσεις πατέρα – γιου;  

 

4. Ποιο είναι το ύφος της επιστολής; Τεκμηριώστε την απάντησή σας με αναφορές 

από το κείμενο. 

 

5. «Εσύ δεν απαίτησες καμία ευγνωμοσύνη για όλα αυτά, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τί 

σημαίνει «ευγνωμοσύνη από τα παιδιά», αλλά περίμενες τουλάχιστον έναν καλό λόγο, 

κάποιο δείγμα συμπάθειας»: Πώς αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο του όρου 

«ευγνωμοσύνη» και ποιοι οι υπαινιγμοί για την ποιότητα των σχέσεων πατέρα- γιού; 

 

6. Αφού λάβετε υπόψη σας τους κειμενικούς δείκτες του κειμένου (εικόνες, 

αντιθέσεις, αφηγηματικοί τρόποι: να επιλεγούν ένα έως δύο στοιχεία) πώς θα 

χαρακτηρίζατε τον πατέρα του επιστολογράφου; 

 

7. Αξιοποιώντας τις αντιθέσεις του κειμένου να σχολιάσετε τη συναισθηματική 

κατάσταση του συγγραφέα κατά την αναφορά του στον πατέρα του. 

 

8. Με ποιες ενέργειες, λόγια και σκέψεις του συγγραφέα μέσα από το κείμενο 

παρουσιάζεται η δυναμικότητα του χαρακτήρα του πατέρα του επιστολογράφου; 

 

9. Πόσο επηρεάζεται ή δεσμεύεται, κατά τη γνώμη σας, από τις συνθήκες ζωής, τα 

άλλα πρόσωπα και την οικογενειακή κατάσταση η συμπεριφορά του πατέρα απέναντι 

στον ήρωα ή η σχέση πατέρα γιου; Να αναφερθείτε στην απάντησή σας με στοιχεία 

του κειμένου. 

 

10. «Πάντως εμείς οι δύο είμαστε τόσο διαφορετικοί …. ολοκληρωτικά την 

προσωπικότητά μου» : αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες (λεξιλόγιο, ρηματικά 

πρόσωπα, αντιθέσεις, σχήματα λόγου, μακροπερίοδος λόγος: Να γίνει επιλογή 



17 

 

κάποιων από αυτά) του αποσπάσματος που σας δίνεται, να εξηγήσετε το νόημά του 

με δικά σας λόγια.  

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (100-200 λέξεις) 

Αξιοποιώντας τις αντιθέσεις του κειμένου 3 και τη χρήση του α΄ και β’ ενικού 

προσώπου του ρήματος να σχολιάσετε το θέμα/ερώτημα που πιστεύετε ότι τίθεται 

στο κείμενο αυτό κατά την κρίση σας  

 

Ή  

ΆΛΛΟ ΚΕΙΜΕΝO 3 (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

 Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες γεννήθηκε το 1899 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Ήταν 

απόγονος αγωνιστών για τη χειραφέτηση της Αργεντινής, ενώ ο πατέρας του ήταν 

δικηγόρος και καθηγητής ψυχολογίας σε ξενόγλωσση παιδαγωγική σχολή. 

Δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις 

για όλα τα προβλήματα της ζωής σου, 

ούτε έχω απαντήσεις 

για τις αμφιβολίες και τους φόβους σου ˙ 

όμως μπορώ να σ’ ακούσω 

και να τα μοιραστώ μαζί σου. 

Δεν μπορώ ν’ αλλάξω 

το παρελθόν ή το μέλλον σου. 

Όμως όταν με χρειάζεσαι 

θα είμαι εκεί μαζί σου. 

Δεν μπορώ να αποτρέψω τα παραπατήματα σου. 

Μόνο μπορώ να σου προσφέρω το χέρι μου 

να κρατηθείς και να μη πέσεις. 

Οι χαρές σου, οι θρίαμβοι και οι επιτυχίες σου 

δεν είναι δικές μου. 

Όμως ειλικρινά απολαμβάνω να σε βλέπω ευτυχισμένο. 

Δεν μπορώ να περιορίσω μέσα σε όρια 

αυτά που πρέπει να πραγματοποιήσεις, 
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όμως θα σου προσφέρω τον ελεύθερο χώρο 

που χρειάζεσαι για να μεγαλουργήσεις. 

Δεν μπορώ να αποτρέψω τις οδύνες σου 

όταν κάποιες θλίψεις 

σου σκίζουν την καρδιά, 

όμως μπορώ να κλάψω μαζί σου 

και να μαζέψω τα κομμάτια της 

για να την φτιάξουμε ξανά πιο δυνατή. 

Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι 

ούτε ποιος πρέπει να γίνεις. 

Μόνο μπορώ 

να σ' αγαπώ όπως είσαι 

και να είμαι φίλος σου. 

Αυτές τις μέρες σκεφτόμουν 

τους φίλους μου και τις φίλες μου, 

δεν ήσουν πάνω 

ή κάτω ή στη μέση. 

Δεν ήσουν πρώτος 

ούτε τελευταίος στη λίστα. 

Δεν ήσουν το νούμερο ένα ούτε το τελευταίο. 

Να κοιμάσαι ευτυχισμένος. 

Να εκπέμπεις αγάπη. 

Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί.  

Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους άλλους. 

Να αρπάζουμε τις ευκαιρίες. 

Να ακούμε την καρδιά μας. 

Να εκτιμούμε τη ζωή. 

Πάντως δεν έχω την αξίωση να είμαι 

ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος 

στη λίστα σου. 

Μου αρκεί που με θέλεις για φίλο. 

Ευχαριστώ που είμαι. 

(Borges, Jorge Luis (1899-1986), Ποιήματα, μτφρ. Δ. Καλομοίρης , Ελληνικά 

Γράμματα, 1995) 



19 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (Γ ΘΕΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 

1. Ποιο είναι το κυρίαρχο ερώτημα που θέτει το κείμενο κατά τη γνώμη σας; Να 

αντλήσετε στοιχεία από το ποίημα για την απάντησή σας. 

 

2. Ποιες οι επιλογές του ποιητή  στα ρηματικά πρόσωπα; Πώς συσχετίζονται με το 

κυρίαρχο ερώτημα; 

 

3. Να αναφερθείτε στις προτροπές  του ποιητή και να τις αιτιολογήσετε. 

 

4. Ποιος αφηγηματικός τρόπος κυριαρχεί στο ποίημα; Τι επιτυγχάνεται με την 

επιλογή αυτή κατά τη γνώμη σας; 

 

5. Να αναγνωρίσετε τρεις βασικές αντιθέσεις του ποιήματος με αντίστοιχες αναφορές 

σε αυτό. Ποιος ο λειτουργικός τους ρόλος κατά την άποψή σας; 

 

6. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η πιο ισχυρή κατάφαση του ποιήματος; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

7. «Μόνο μπορώ να σου προσφέρω το χέρι μου», «και να μαζέψω τα κομμάτια της» : 

Να εντοπίσετε τα σύμβολα / συμβολικές λέξεις και να τις ερμηνεύσετε. 

 

 8. Να διατυπώσετε τις απόψεις σας για το νόημα των δύο τελευταίων στίχων του 

ποιήματος: «Μου αρκεί που με θέλεις για φίλο. Ευχαριστώ που είμαι».  Με βάση τις 

εμπειρίες σας κάτω από  ποιες προϋποθέσεις συμμερίζεστε την αισιοδοξία του 

ποιητικού υποκειμένου;  

 

9. Να μετατρέψετε το ποίημα σε αφηγηματικό κείμενο σε τρίτο ενικό πρόσωπο. Ο 

αφηγητής είναι παντογνώστης. Μεταφέρεται ή όχι με τον ίδιο τρόπο το μήνυμα του 

κειμένου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 10. «Μου αρκεί που με θέλεις για φίλο. 

       Ευχαριστώ που είμαι»:  
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Να συνεχίσετε το διάλογο απαντώντας στον ποιητή υποδυόμενος το σιωπηλό 

πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Να αποκτήσετε φωνή και πρόσωπο σε μια 

παράγραφο διαλογικής μορφής.  

 

11. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτροπές του ποιητικού υποκειμένου να αναφερθείτε 

στο νόημά τους με δικά σας λόγια. Συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους; Θα δίνατε τις 

ίδιες συμβουλές; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.  ή  Ποια προτροπή θα αλλάζατε 

ή θα προσθέτατε και γιατί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (100-200 λέξεις) 

Με βάση τους κειμενικούς δείκτες (ρήματα, εγκλίσεις, αφηγητής-ποιητής, γλώσσα, 

ύφος: να επιλεγούν ένα ή δύο στοιχεία) και τις πεποιθήσεις του συγγραφέα  

(σκεπτικιστής, αλληγορικός, οραματιστής) να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της 

φιλίας, όπως ξεδιπλώνονται στο ποίημα.  

Ή 

Το ποίημα αποτελεί ύμνο στο αληθινό νόημα της φιλίας. Αξιοποιώντας τα σχήματα 

λόγου του ποιήματος να υποθέσετε α) πώς το ποιητικό υποκείμενο αντιμετωπίζει τη 

χαρά του φίλου του β) πώς την αποτυχία γ) πώς αντιλαμβάνεται την 

υποστήριξη/αλληλεγγύη.  

Ή  

Ποιο βασικό θέμα θεωρείτε ότι τίθεται στο ποίημα μέσα από την παράθεση των 

δυνατοτήτων – αδυναμιών που δηλώνει το ποιητικό υποκείμενο; Πώς θα το 

σχολιάζατε από τη δική σας οπτική;  

Ή  

 α) Να κοιμάσαι ευτυχισμένος. 

 β) Ας βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους άλλους. 

 γ) Να αρπάζουμε τις ευκαιρίες. 

Αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες (λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις) να 

ερμηνεύσετε το βαθύτερο νόημα των παραπάνω φράσεων του ποιήματος και να 

σχολιάσετε την επιλογή του ρηματικού προσώπου. 

 

Υποσημείωση: Στα κείμενα διατηρήθηκε η πρώτη γραφή/ορθογραφία. 

Έγινε διασκευή στα σημεία που κρίθηκε απαραίτητο σχετικά με την έκταση και το 

περιεχόμενο των κειμένων. 

        ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΩΡΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΑ 


