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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ίντερνετ: απομόνωση ή κοινωνικοποίηση; 

Το διασκευασμένο κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος άρθρου που είναι δημοσιευμένο 

στην ιστοσελίδα www.healtviewer.gr από την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Χριστίνα 

Γιαννακοπούλου. 

Σύμφωνα με έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στην Αμερική στα τέλη της 

δεκαετίας του ’90, η χρήση του διαδικτύου φαινόταν να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στη κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Πρόσφατες όμως έρευνες δίνουν μια διαφορετική 

εικόνα, καθώς δείχνουν πως δεν επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική ζωή και την 

ψυχολογία του ατόμου. Αντίθετα μάλιστα, φαίνεται πως τώρα το διαδίκτυο βοηθά 

στην αύξηση και τη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων. Η εξάπλωσή του στα 

περισσότερα σπίτια καθώς και ο συνεχής πολλαπλασιασμός ιστοσελίδων κοινωνικών 

σχέσεων έχουν μετατρέψει το διαδίκτυο σε ένα εργαλείο κοινωνικών επαφών. 

Μέσω του διαδικτύου μπορεί κανείς να διατηρήσει την επικοινωνία με φίλους 

και συγγενείς που μένουν μακριά, αλλά και να επανασυνδεθεί με παλιούς φίλους, 

συμμαθητές ή συμφοιτητές. Επιπλέον, μπορεί να γνωρίσει καινούργια άτομα με κοινά 

ενδιαφέροντα, κοινούς προβληματισμούς ή απλά άτομα για να ανταλλάξει δυο 

κουβέντες. Καινούργιες φιλίες, προσωπικές σχέσεις αλλά και απλές κοινωνικές 

επαφές δημιουργούνται καθημερινά μέσα στον εικονικό κόσμο. Συχνά οι 

διαδικτυακές αυτές σχέσεις παίρνουν μορφή και συνεχίζουν πέρα από τα σύνορα του 

διαδικτύου. 
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Αυτοί που φαίνεται  πως επωφελούνται περισσότερο από τις κοινωνικές 

δυνατότητες του διαδικτύου είναι άνθρωποι που είναι εξωστρεφείς και κοινωνικά 

δικτυωμένοι. Οι εσωστρεφείς όμως, δηλαδή αυτοί που είναι πιο «κλειστοί», δεν το 

εκμεταλλεύονται για να διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει πως το διαδίκτυο συμβάλλει στην απομόνωση των πιο «κλειστών» 

ανθρώπων, αλλά απλώς δεν τους βοηθά να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, το διαδίκτυο φαίνεται να είναι ένα 

εργαλείο, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά, παρέχει τη δυνατότητα να αυξηθούν και να 

διατηρηθούν οι κοινωνικές μας σχέσεις. Όπως όμως με όλα τα εργαλεία, σημασία 

έχει το πώς το χρησιμοποιεί κανείς και σε ποιο βαθμό.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Α1.  Σύμφωνα με το κείμενο, το διαδίκτυο βοηθάει τους ανθρώπους να 

κοινωνικοποιηθούν; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου (50-60 λέξεις). 

Μονάδες 15 

 

Δεύτερη δραστηριότητα 

 

Α.2.1. Τι είδους σύνταξη (ενεργητική-παθητική) επιλέγεται στην παρακάτω πρόταση; 

Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. Στη συνέχεια, να μετατρέψεις τη σύνταξη στην 

αντίθετή της.   

 

«Η εξάπλωσή του στα περισσότερα σπίτια καθώς και ο συνεχής πολλαπλασιασμός 

ιστοσελίδων κοινωνικών σχέσεων έχουν μετατρέψει το διαδίκτυο σε ένα εργαλείο 

κοινωνικών επαφών.» 

 

Μονάδες 6  

Α.2.2. Να γράψεις έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 1. 

«Μέσω του διαδικτύου… πέρα από τα σύνορα του διαδικτύου.» 

Μονάδες 4 
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Α.2.3. Να βρεις και να γράψεις τι μέρος του λόγου είναι το α΄ συνθετικό των 

παρακάτω σύνθετων λέξεων:  

I. δεκαετίας 

II. πολλαπλασιασμός 

III. ιστοσελίδων 

IV. διαδικτύου  

V. εξωστρεφής 

Μονάδες 5 

 

Τρίτη δραστηριότητα 

Α.3.  Να γράψεις στο ημερολόγιό σου αν συμφωνείς ή διαφωνείς με την άποψη ότι 

μέσω του διαδικτύου μπορεί κάποιος να δημιουργήσει φιλίες. Στη συνέχεια, να 

καταγράψεις ποια είναι, κατά την άποψή σου, τα χαρακτηριστικά της ουσιαστικής 

φιλίας. Το κείμενό σου να έχει έκταση περίπου 200-250 λέξεις.  

Μονάδες 20 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Βαγγελίτσα 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα του διηγήματος «Βαγγελίτσα», από το 

βιβλίο της Έλλης Αλεξίου «Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή». Η ηρωίδα είναι  ένα 

κοριτσάκι, περιορισμένων δυνατοτήτων, απομονωμένο από τους συμμαθητές του.  

 

[…] 

—  Γιατί είσαι μόνη σου, Βαγγελίτσα, τη ρώτησε η δασκάλα της, και δεν πας με 

καμιά παρέα; 

—  Δε με θέλουνε, γιατί δεν ξέρω να παίζω και τους τα χαλνώ
1
. 

Αυτό το έλεγε φυσικά, δίχως παράπονο. Το ’ξερε κι εκείνη πως υστερούσε από τις 

άλλες και το ’χε πάρει απόφαση. Μόνο η δασκάλα δεν εννοούσε να το πάρει 

απόφαση και να πάψει να τη βασανίζει. Κι έπρεπε αλήθεια να την αφήσει τη 

Βαγγελίτσα πια ήσυχη, γιατί για το χατίρι της αδικούσε τ’ άλλα παιδιά, τα πολλά, γι’ 

αυτήν που ήτανε μια. Πόσες φορές δεν ξόδευε και τη μισή ώρα του μαθήματος για 

λόγου της! 

—  Βγάλε, Βαγγελίτσα, πάνω στο θρανίο σου τέσσερα φασόλια! 

—  Τέσσερα, απαντούσε η Βαγγελίτσα από μέσα της και δίχως να σηκώνει το κεφάλι. 

                                                           
1
 χαλάω 
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—  Πες το δυνατά! Φωναχτά! 

Μα η Βαγγελίτσα ακούγοντας τη φωνή της δασκάλας τα ’χανε και ξεχνούσε τι την 

ρωτούσε. 

—  Τέσσερα, είπαμε. Μέτρα και βγάλε τα! Ένα, δύο... 

Αρχινούσε κι έβγαζε, έβγαζε, ξεπερνώντας τα τέσσερα και μετρώντας μηχανικά. 

—  Μόνο τέσσερα! Πολλά έβγαλες. Άφησέ τα τώρα αυτά τα τέσσερα κατά μέρος και 

μέτρησε χώρια άλλα πέντε! 

Η Βαγγελίτσα κοίταζε αφηρημένη. 

—  Όπως μέτρησες τα τέσσερα, τώρα να μετρήσεις πέντε και να τα βάλεις δίπλα στα 

τέσσερα. 

Τα μετρούσε, πέντε σωστά. 

—  Πόσα ήταν τούτα που πρωτοβγάλαμε; Κι έδειχνε η δασκάλα τα τέσσερα. 

Μιλιά. 

—  Δεν πειράζει. Ξαναμέτρησέ τα και πες μου! Πόσα είναι τούτα; Κι έδειχνε τα 

πέντε. 

Η Βαγγελίτσα κοίταζε πάλι σα χαμένη. 

Και δώσ’ του η ιστορία αυτή να ξαναρχινά τρεις και τέσσερις φορές, να θυμώνουνε 

τα παιδιά, και το περισσότερο ο Πυθαγόρας, που συχνά δεν κρατιότανε ως το τέλος, 

μόνο σηκωνότανε ορθός και λάβαινε μέρος βοηθώντας τη δασκάλα στη διδασκαλία 

της: 

—  Μα, βρε Βαγγελίτσα, δεν ξέρεις αν είναι τα τέσσερα πιο πολλά από τα πέντε; Για 

να σου χαρίζανε καραμέλες; Τέσσερις θέλεις να σου χαρίσουνε ή πέντε; 

 

 

Πρώτη δραστηριότητα 

Β.1. Ποια είναι η στάση της δασκάλας απέναντι στη Βαγγελίτσα; Πώς βοηθάει ο 

διάλογος για ν’ αναδειχθεί αυτή τη στάση;  

Μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα  

Β.2.1. Να χαρακτηρίσεις το ποιόν ενεργείας των παρακάτω υπογραμμισμένων 

ρημάτων ως συνοπτικό, μη συνοπτικό και να γράψεις τη διάθεση του κάθε ρήματος 

(ενεργητική, παθητική, μέση, ουδέτερη) αιτιολογώντας την απάντησή σου. 
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I. τη ρώτησε η δασκάλα της 

II. γιατί για το χατίρι της αδικούσε τ' άλλα παιδιά 

III. Όπως μέτρησες τα τέσσερα 

IV. Η Βαγγελίτσα κοίταζε πάλι σα χαμένη. 

V. μόνο σηκωνότανε ορθός 

 

 

Μονάδες 10 
 

Β.2.3. Να γράψεις τα δύο συνθετικά των παρακάτω λέξεων. 

 

I. παράπονο 

II. απόφαση 

III. ξεπερνώντας 

IV. πρωτοβγάλαμε 

V. ξαναρχινά 

 

Μονάδες 5 

 

 

Τρίτη δραστηριότητα 

Β.3. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τη στάση της δασκάλας απέναντι στη Βαγγελίτσα και 

στα άλλα παιδιά; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. Το κείμενό σου να έχει 

έκταση 80-100 λέξεις.  

Μονάδες 20 
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