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Μάθημα: Νεοελληνική  Γλώςςα  &  Λογοτεχνία 

Τάξη: Γ’ Λυκείου 

Ημερομηνία:  10 Ιανουαρίου 2021 

Καθηγητέσ:  Ομάδα Φιλολόγων Φροντιςτηρίων Φάςμα 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Κείμενο Ι: Σάββασ  Σαλπιςτήσ, «Διαδικτυακέσ ςχέςεισ» 
 

Ο Σϊββασ Ν. Σαλπιςτόσ εύναι Κλινικόσ ψυχολόγοσ-ψυχοθεραπευτόσ. Έχει ϋντονη επιςτημονικό και ςυγγραφικό 
δραςτηριότητα. Εύναι διδϊκτωρ Παιδαγωγικών επιςτημών του Τμόµατοσ Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και 
Εκπαύδευςησ του ΑΠΘ.  

 
     Από τη ςτιγµό που υπϊρχουν τόςο πολλού ϊνθρωποι που εύναι µόνοι ό νιώθουν φόβο, 
ςυςτολό και αναςφϊλεια για κϊθε εύδουσ ϊµεςη επαφό µε ϊλλουσ, γενικϊ, και µε το αντύθετο 
φύλο ειδικότερα, δεν προκαλεύ πλϋον ιδιαύτερη εντύπωςη η επιλογό τησ διαδικτυακόσ 
αναζότηςησ επαφόσ µε ϊλλουσ, εύτε φιλικϊ εύτε ερωτικϊ. 
     Τα παραπϊνω αποτελούν µια πρώτη ανϊγνωςη αυτόσ τησ τόςο διαδεδομϋνησ τα τελευταύα 
χρόνια τϊςησ δημιουργύασ διαδικτυακών ςχϋςεων. Υπϊρχουν, όµωσ, και ϊλλεσ αναγνώςεισ. Οι 
ουςιαςτικϋσ ςχϋςεισ πολλών από εµϊσ ϋχουν ςυρρικνωθεύ και χϊςει ςε ποιότητα, ςυχνότητα, 
διϊρκεια και βϊθοσ, ςε βαθµό που, ςε ςυνδυαςµό µε την ολοϋνα και μεγαλύτερη 
καταναλωτικό διϊθεςη και τη ςτϊςη ζωόσ µασ γενικότερα, ϋχουµε αρχύςει να βιώνουµε και να 
διαχειριζόμαςτε -τουλϊχιςτον αςυνεύδητα- ακόμα και τον ύδιο µασ τον εαυτό ωσ εµπόρευµα ... 
     Αυτό φαύνεται ςε πολλούσ τοµεύσ τησ πολύπλοκησ πλϋον καθημερινότητϊσ µασ -όπου 
ςχεδόν παντού πρϋπει να καταθϋτουμε βιογραφικϊ και να λανςϊρουμε όςο καλύτερα γύνεται 
τον εαυτό µασ-, αλλϊ ύςωσ ακόμα περιςςότερο ςτην αναζότηςη του ϋρωτα µϋςα από 
διαδικτυακϋσ ςχϋςεισ ό τη διαδικτυακό επικοινωνύα. Όςο αποτελεςματικότερα καταφϋρνει 
κϊποιοσ να λανςϊρει τον εαυτό του -ωσ να όταν εµπόρευµα-, τονύζοντασ τα θετικϊ και 
καλύπτοντασ ταυτόχρονα τα όποια αρνητικϊ του ςτοιχεύα, όπωσ ακριβώσ γύνεται και ςτη 
διαφόµιςη κϊθε εµπορεύµατοσ, τόςο μεγαλύτερεσ εύναι και οι πιθανότητϋσ του να βρει αυτό 
που αναζητϊ. 
     Η πληθώρα των ιςτοςελύδων αναζότηςησ ερωτικού ςυντρόφου εξοικειώνει τουσ 
«καταναλωτϋσ» με τη νϋα αυτό ςυνόθεια και χρόςη, από τη ςτιγμό που μειώνουν το όποιο 
ϊγχοσ τουσ για το νϋο και επομϋνωσ ϊγνωςτο. Οι ιςτοςελύδεσ του «ϋρωτα», εύναι εκτόσ των 
ϊλλων, και ϋνα εύδοσ «οικονομικού ςυςτόματοσ», που καθορύζεται από την εκϊςτοτε 
υφιςτϊμενη προςφορϊ και ζότηςη. Αυτό ςημαύνει πωσ οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να εύναι 
ευϋλικτοι και να μπορούν να προςαρμόζονται ςτισ εκϊςτοτε απαιτόςεισ του «καταναλωτικού» 
κοινού, που, ωσ τϋτοιο, εύναι ςχεδόν πϊντα αδηφϊγο. 
     Το καταναλωτικό «ςύνδρομο» προςπαθεύ να αποτρϋψει τον καταναλωτό από τη διατόρηςη 
των όςων αγορϊζει. Κινητϊ, υπολογιςτϋσ, αντικεύμενα ϋνδυςησ, ςχεδόν τα πϊντα -ϋµψυχα και 
ϊψυχα- πρϋπει να αντικαθιςτώνται το ςυντομότερο δυνατόν, ώςτε να αποτραπεύ µια 
βαθύτερη ςχϋςη εξϊρτηςησ από αυτϊ. Για τον λόγο αυτό, η διϊρκεια ζωόσ όλων των 
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προώόντων ϋχει μειωθεύ δραματικϊ. Ζούμε ςε ϋναν κόςμο όπου η κουλτούρα του «φθεύρω και 
πετώ ςτον κϊλαθο των αχρόςτων» μϊσ κϊνει να νιώθουμε μια ςχεδόν ϊγρια χαρϊ, όταν 
πετϊμε οτιδόποτε χρηςιμοποιημϋνο, αντικαθιςτώντασ το με κϊτι νϋο, εύτε πρόκειται για 
αντικεύμενο εύτε για…  ϊτομο!!!... 
     Η δυνατότητα που δύνει το διαδύκτυο για νϋεσ γνωριμύεσ και επικοινωνύα με ϊλλουσ μπορεύ 
να οδηγόςει πολλούσ χρόςτεσ ςτην ανϊγκη δημιουργύασ όχι μόνο μύασ, αλλϊ πολλών νϋων 
εκδοχών «εικονικόσ» ό «διαδικτυακόσ» ταυτότητασ, δηλαδό μιασ διαφορετικόσ κϊθε φορϊ 
προςωπικόσ αύςθηςησ για τον εαυτό, ύςωσ και παντελώσ διαφορετικόσ από αυτόν που ϋχει 
ςτην πραγματικότητα ο εκϊςτοτε χρόςτησ για τον εαυτό του. Οι  ςυνϋπειεσ αυτού του 
ενδεχομϋνου µπορεύ να εύναι ϋωσ πολύ ςοβαρϋσ, ιδιαύτερα αν το ϊτομο ϋχει ευϊλωτη ό και μη 
ολοκληρωμϋνη ψυχικό δομό, όπωσ για παρϊδειγμα οι ϋφηβοι. 
     Σύγουρα, ο διαδικτυακόσ τρόποσ επικοινωνύασ δεν μπορεύ να ϋχει μόνο μειονεκτόματα που 
ιςχύουν για τον καθϋνα και για την κϊθε περύπτωςη. Τα μειονεκτόματα ενδεχομϋνωσ να 
υπερτονύζονται µϋχρι ςτιγµόσ, γιατύ, όπωσ οτιδόποτε νϋο ό ϊγνωςτο, γεννϊ -δικαιολογημϋνα 
ωσ ϋναν βαθµό- επιφύλαξη και φόβο. Για τον λόγο αυτό, και επειδό «παν µϋτρον ϊριςτον», 
µϋχρι να διερευνηθούν περιςςότερο οι επιπτώςεισ τησ νϋασ αυτόσ μορφόσ επικοινωνύασ, 
νομύζω πωσ εύναι επιβεβλημϋνη μια πιο ςυνετό και ειλικρινόσ αξιοπούηςό τησ από τον καθϋνα 
που θα όθελε να τη χρηςιμοποιόςει. 

Σϊββασ Ν. Σαλπιςτόσ (διαςκευό) 

 

 
Κείμενο ΙΙ: Χρήςτοσ Χωμενίδησ «Δεν ζουν. Φωτογραφίζουν» 

  
Ο Χρόςτοσ Χωμενύδησ ϋχει γρϊψει πολλϊ μυθιςτορόματα και ϋχει βραβευτεύ πολλϋσ φορϋσ. Έχει αρθρογραφόςει 
ςε δεκϊδεσ εφημερύδεσ και περιοδικϊ. 

 

[…]Θυμϊμαι ωσ παιδύ τισ μηχανϋσ να παύρνουν φιλμ - εύκοςι τεςςϊρων ό τριϊντα ϋξι ποζών. 
Φωτογραφύζαμε με ςχετικό φειδώ, για να μην τισ ςπαταλόςουμε. Κϊθε φορϊ πριν πατόςουμε 
το κουμπύ, ρυθμύζαμε προςεκτικϊ την ταχύτητα και το βϊθοσ πεδύου. Όςοι εύχαν λεφτϊ 
αγόραζαν τηλεφακούσ, ευρυγώνιουσ, φλασ. Όςοι όταν πολύ μερακλόδεσ, ϋφτιαχναν μεσ ςτο 
ςπύτι τουσ αυτοςχϋδιουσ ςκοτεινούσ θαλϊμουσ. 
     Το γεγονόσ εύναι ότι, μϋχρι την επϋλαςη τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ, μετρημϋνεσ ςτιγμϋσ από 
τη ζωό του μϋςου ανθρώπου αποτυπώνονταν ςε ακύνητεσ - πόςω δε μϊλλον ςε κινούμενεσ - 
εικόνεσ ό ηχογραφούνταν από κϊποιο μαγνητόφωνο. Εύχαμε ςτα ςαλόνια, κορνιζαριςμϋνα, τα 
πορτρϋτα του παππού και τησ γιαγιϊσ, καθώσ και τη γαμόλια φωτογραφύα των γονιών μασ. 
Εύχαμε οικογενειακϊ ϊλμπουμ, τον μπαμπϊ μασ φαντϊρο, τη μαμϊ με τισ φιλενϊδεσ τησ ςε 
ςχολικό εκδρομό. Εύχαμε κι εκεύνη την μπομπύνα, με την αφεντιϊ μασ τριών ετών να 
τραγουδϊει «ςτου γιαλού τα βοτςαλϊκια» και τουσ μεγϊλουσ να ξεκαρδύζονται. Εύχαμε κυρύωσ 
τη μνόμη μασ, προςωπικό ό παραδομϋνη. […] 
       Αφόςτε κϊτω τισ κϊμερεσ! Σταματόςτε να ποζϊρετε και να τραβϊτε την κϊθε ςασ ςτιγμό, 
εμμονικϊ, νευρωτικϊ, λεσ και φοβϊςτε πωσ αν δεν ϋχετε αποδεύξεισ ότι βρεθόκατε εκεύ, ότι 
κϊνατε εκεύνο εύτε το ϊλλο, δεν θα μπορϋςετε να πεύςετε ούτε τουσ ύδιουσ ςασ τουσ εαυτούσ! Η 
μνόμη ςασ εύναι πολύ πιο ιςχυρό, αςύγκριτα πιο αξιόπιςτη, από τη μνόμη του κινητού ςασ. Οι 
εμπειρύεσ δεν καταξιώνονται όταν γύνονται megabytes ούτε όταν ανεβαύνουν ςτο facebook. 
Στισ μϋρεσ μασ, το δύλημμα καταντϊει ϊτεγκτο: Ή φωτογραφύζεισ. Ή ζεισ.  

Χρόςτοσ  Χωμενύδησ, εφημ. «Τα Νϋα», 2016 
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Κείμενο ΙΙΙ,  Βαςίλησ Καραβίτησ, «Σχέδιο επιβιώςεωσ»   
Ο ποιητόσ και πεζογρϊφοσ Βαςύλησ Καραβύτησ (1934-2016) ςπούδαςε ςτη Νομικό Σχολό του 
Πανεπιςτημύου Αθηνών. Στα ελληνικϊ γρϊμματα εμφανύςτηκε το 1950. Ανόκει ςτουσ ποιητϋσ τησ 
δεύτερησ μεταπολεμικόσ γενιϊσ. Υπόρξε από τα ιδρυτικϊ μϋλη τησ Εταιρεύασ Συγγραφϋων και για 
πολλϊ χρόνια από τουσ τακτικούσ ςυνεργϊτεσ του περιοδικού Διαγώνιοσ ςτη Θεςςαλονύκη. 

 
Φθϊνουν απλϊ πρϊγματα για ςϋνα: 

Ένα επϊγγελμα για μϋτριο βιοποριςμό 
Ένα πατρώνυμο για την περύπτωςη ςυνωνυμύασ 
Ένα βιβλιϊριο αςθενεύασ για τισ ϊςχημεσ μϋρεσ 

Λύγεσ καλϋσ γνωριμύεσ, χρόςιμεσ επαφϋσ 
Τετρϊγωνη ςκϋψη, ςωςτϋσ κουβϋντεσ 

Μετρημϋνη εμφϊνιςη 
Κι ϋνα ευχϊριςτο κλύμα με τουσ γύρω 

Να αιςθϊνονται ελεύθερα μαζύ ςου 
Να μην καταλαβαύνουν πωσ αγαπϊσ την μόνωςη 

Κι αρχύζουν να ς’ αποφεύγουν. 
 

(Εν τω μεταξύ αποβλϋπεισ πϊντοτε 
Σ’ ωραύουσ, μυςτικούσ ςτόχουσ, 

Κι αν δεν υπϊρχουν, τουσ επινοεύσ). 
 

Για την επιτυχύα αυτού του ςχεδύου 
Να διατηρόςεισ την αιςιοδοξύα ςου 

Σε υψηλϊ επύπεδα. 
 

Βαςύλησ Καραβύτησ, «Το παιχνύδι τησ επαφόσ» 
εκδ. Διαγώνιοσ, 1973  

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1.  Να αποδώςετε ςυνοπτικϊ το περιεχόμενο τησ τρύτησ και τησ τϋταρτησ παραγρϊφου 
(«Αυτό φαύνεται ... πϊντα αδηφϊγο») του Κειμένου Ι (50-60 λϋξεισ). 

Μονάδεσ 15 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να επαληθεύςετε ό να διαψεύςετε, με βϊςη το  Κείμενο Ι, τισ παρακϊτω προτϊςεισ, 
γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιό ςασ δύπλα ςτο  γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε πρόταςη τη λϋξη 
Σωςτό ό Λάθοσ.  Να τεκμηριώςετε την απϊντηςό ςασ με αναφορϋσ ςτα κεύμενα.  
1. Η αναζότηςη ερωτικού ςυντρόφου µϋςω του διαδικτύου εύναι αποτϋλεςµα του φόβου και 

       τησ αναςφϊλειασ που αιςθϊνονται κϊποιοι ϊνθρωποι.  

2. Οι ανθρώπινεσ ςχϋςεισ ςόµερα ϋχουν χϊςει την ποιότητϊ τουσ, αφού αντιμετωπύζουμε τον 

εαυτό µασ ωσ εµπόρευµα.  

3. Το καταναλωτικό «ςύνδροµο» αποτρϋπει τισ ςχϋςεισ εξϊρτηςησ µε «ϋµψυχα» όντα και 

«ϊψυχα» αντικεύµενα.  

4. Οι διαδικτυακϋσ ςελύδεσ του «ϋρωτα» υπόκεινται ςτον νόµο τησ προςφορϊσ και τησ 

ζότηςησ. 

5. Οι ϋφηβοι χρόςτεσ των διαδικτυακών ςελύδων γνωριμιών δημιουργούν «εικονικϋσ»/ 

«διαδικτυακϋσ» ταυτότητεσ, µε πολύ ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ για τον ψυχιςµό τουσ.  

Μονάδεσ 15 
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 Β2. α. Στην πϋμπτη παρϊγραφο του Κειμένου Ι («Το καταναλωτικό “ςύνδρομο”... ϊτομο!!!...») 
ο ςυγγραφϋασ θϋλει να προβληματύςει τον αναγνώςτη. Να τεκμηριώςετε την απϊντηςό ςασ 
με αναφορϋσ ςε τρεισ κειμενικούσ δεύκτεσ. (Μονϊδεσ 9) 
   
         β. Το απόςπαςμα του Κειμένου ΙΙ («Αφόςτε κϊτω… Ή ζεισ»)  ϋχει τη μορφό των οδηγιών. 
Να εντοπύςετε δύο γλωςςικϋσ επιλογϋσ που επιβεβαιώνουν αυτόν τον χαρακτηριςμό. 
(Μονϊδεσ 6) 

 
Μονάδεσ 15 

 
Β3.  α.  Στο Κείμενο Ι κυριαρχεύ ο μακροπερύοδοσ λόγοσ. Να εντοπύςετε και να καταγρϊψετε 
δύο ςχετικϊ παραδεύγματα. (Μονϊδεσ 2). Ποια χαρακτηριςτικϊ προςδύδει ςτο ύφοσ του 
κειμϋνου αυτό η επιλογό του ςυγγραφϋα. (Μονϊδεσ 3) 
 

Μονάδεσ 5 
 
         β. «Αφήστε κάτω… Ή ζεις». Να εντοπύςετε τα δύο εύδη τροπικότητασ ςτο απόςπαςμα 
του Κειμένου ΙΙ και να αναφϋρετε τι εκφρϊζουν ςε κϊθε περύπτωςη ;  

Μονάδεσ 5 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Ποιο θεωρεύτε ότι εύναι το κεντρικό θϋμα που θύγεται ςτο πούημα (Κείμενο ΙΙΙ); Να 
γρϊψετε την ϊποψό ςασ ςε ϋνα ερμηνευτικό ςχόλιο 200 περύπου λϋξεων, λαμβϊνοντασ υπόψη 
τρεισ κειμενικούσ δεύκτεσ 

Μονάδεσ 15 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Ο αρθρογρϊφοσ του Κειμένου Ι υποςτηρύζει τη θϋςη ότι: «Όςο αποτελεςματικότερα 
καταφϋρνει κϊποιοσ να λανςϊρει τον εαυτό του -ωσ να όταν εµπόρευµα-, τονύζοντασ τα θετικϊ 
και καλύπτοντασ ταυτόχρονα τα όποια αρνητικϊ του ςτοιχεύα, όπωσ ακριβώσ γύνεται και ςτη 
διαφόµιςη κϊθε εµπορεύµατοσ, τόςο μεγαλύτερεσ εύναι και οι πιθανότητϋσ του να βρει αυτό 
που αναζητϊ». 
     Με αφόρμηςη το Κείμενο Ι, αποφαςύζετε να καταθϋςετε, ωσ νϋοι και χρόςτεσ των 
διαδικτυακών μϋςων, την προςωπικό ςασ εμπειρύα ςτο ιςτολόγιο του ςχολεύου ςασ για το  
πώσ ϋχει επηρεϊςει η ψηφιακό τεχνολογύα τον τρόπο με τον οπούο επικοινωνεύτε, εκφρϊζεςτε 
και εξωτερικεύετε τα ςυναιςθόματϊ ςασ. Να τεκμηριώςετε τισ απόψεισ ςασ. (300-350 λϋξεισ).  

Μονάδεσ 30 
 
 
 
 

Ευχόμαςτε Επιτυχία!!! 


