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Κείμενο 1 

[Επανάσταση στην επικοινωνία] 

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε από τον Σ. Παπαθανασόπουλο στην εφ. Τα Νέα στις 15.8.2014 

(διασκευή). 

Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις, κυρίως τις αλλαγές που 

συντελούνται στη διάρκεια του χρόνου, όσον αφορά την κατεύθυνση για περισσότερη 

ταχύτητα, καλύτερη διανομή, ευρύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη ευελιξία. Μπορεί οι 

μελετητές των ΜΜΕ να μην πιστεύουν στα άμεσα μηχανιστικά αποτελέσματα των νέων 

τεχνολογιών, δεν μπορούν όμως να παραβλέψουν ότι στις μέρες μας η ταχύτητα ανάπτυξης 

των καινούριων μέσων είναι θεαματική. 

Για το ραδιόφωνο χρειάστηκαν 38 χρόνια, για να καταφέρει να διεισδύσει σε 50 

εκατομμύρια νοικοκυριά. Παρομοίως η τηλεόραση, ένα από τα τεχνολογικά θαύματα του 

εικοστού αιώνα, χρειάστηκε 13 χρόνια για να διεισδύσει σε 50 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το 

Διαδίκτυο αναπτύχθηκε με τριπλάσια ταχύτητα, σε σύγκριση με εκείνη της τηλεόρασης. 

Μετά δυσκολίας ήταν αποδεκτό ως νέο μέσο πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια, ενώ τώρα 

έχει δισεκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, προσφέροντάς τους αστείρευτο όγκο 

πληροφοριών και ακατάπαυστη ροή ενημέρωσης, ανταλλαγής μηνυμάτων, ψυχαγωγίας, 

ταινιών και βίντεο (υλικό που παράγεται συχνά από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι 

και το διοχετεύουν στο Διαδίκτυο). Και μάλιστα για το Facebook ήταν αρκετά τριάμισι 

χρόνια, για να κυριαρχήσει στο Διαδίκτυο, ενώ υπολογίζεται ότι σήμερα κυκλοφορούν στον 

πλανήτη περισσότερα κινητά από ό,τι ο ανθρώπινος πληθυσμός.  

Ακόμη πιο εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εφαρμογές για τους 

υπολογιστές, τα «τάμπλετ» και τα κινητά χρειάζονται μόλις 50 μέρες, για να εξαπλωθούν σε 

50 εκατομμύρια χρήστες. Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν ευρύτερες μεταβολές στο 

επικοινωνιακό πεδίο, καθώς παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα είναι ξεπερασμένα, νέα δεν 

έχουν ακόμη αναδυθεί και παλαιές κραταιές επιχειρήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας 

αντικαθίστανται χωρίς καν να το αντιληφθούν από νεότερες, που βασίζονται σε καινοφανή 

λογική και κουλτούρα.  



Οι νέες συνθήκες που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν ένα 

πρώτο βήμα σε μια μακρά, επίπονη και σύνθετη διαδρομή προς μια νέα πραγματικότητα. 

Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και αφορισμούς, καλύτερο είναι 

να εξετάσουμε τα καινούρια δεδομένα που συνδέονται με το νέο τεχνολογικό και 

επικοινωνιακό τοπίο, το οποίο σταδιακά αναδύεται και στη χώρα μας, και να 

αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του 

μέλλοντος της πατρίδας μας. 

 

Κείμενο 2 

Τα Εικονίσματα III 

Το συγκεκριμένο ποίημα της Ζωής Καρέλλη ανήκει στη συλλογή Tα ποιήματα, Tόμος δεύτερος, Oι 

εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1973. 

Tα μάτια στις βυζαντινές εικόνες, 

αγίων και μαρτύρων, τα εκστατικά, 

είναι διαφορετικά απ' των αρχαίων αγαλμάτων. 

 

- Ω δόξα της πατρίδας μου διπλή κι' απέραντη 

χαρά η προσφορά, ανθρώπινη, 

δική σου παρηγοριά και διδαχή σου. 

 

Σ' ολόκληρη την όρθωση1, την άρθρωση2 

του ωραίου σώματός των, είναι υπεροπτικά 

σχεδόν, τα ελληνικά αγάλματα 

και στην ευγενική θωριά, το βλέμμα 

δείχνει αλλού να θεωρεί. 

 

Oι άγιοι μονάχο δε σ' αφήνουνε, 

το στρογγυλό τους μάτι ολάνοιχτο, 

 
1η ορθή στάση 
2η σύνδεση (των μελών του σώματος) 



κι' ωσάν έκπληκτο, σε παρακολουθεί 

σε μυστικήν, ενδόμυχη3 ατένιση σε οδηγεί 

για να πιστέψεις στο δικό τους όραμα 

με πάσαν την υποταγή. 

           Όχι πια φοβισμένη, 

μα φωτισμένη απ' της ψυχής το νόημα 

που αντελήφθη και ομολογεί. 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να παρουσιάσεις συνοπτικά τις απόψεις που εκθέτει ο συγγραφέας στην πρώτη και στην 

τελευταία παράγραφο του Κειμένου 1 σχετικά με την επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας 

(50-60 λέξεις). 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Δύο από τους τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του Κειμένου 1 είναι α) η 

χρήση παραδειγμάτων και β) η σύγκριση και αντίθεση. Να τους εντοπίσεις στη 

συγκεκριμένη παράγραφο (μονάδες 4) και να εξηγήσεις τη λειτουργία τους στην ανάπτυξη 

του κειμένου (μονάδες 6).  

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

«Από το να προβαίνουμε σε χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και αφορισμούς, καλύτερο είναι 

να εξετάσουμε τα καινούρια δεδομένα που συνδέονται με το νέο τεχνολογικό και 

επικοινωνιακό τοπίο, […] και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του προς όφελος του 

 
3 που βρίσκεται κρυμμένη στο βάθος της συνείδησης, της ψυχή κάποιου 



κοινωνικού συνόλου και του μέλλοντος της πατρίδας μας»: στο απόσπασμα της τελευταίας 

παραγράφου του Κειμένου 1 ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συγκεκριμένο ρηματικό 

πρόσωπο. Να γράψεις ποιο πρόσωπο επιλέγει (μονάδες 5) και τι προσφέρει αυτή η επιλογή 

στο ύφος του κειμένου (μονάδες 10). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις τη στάση που έχει το ποιητικό υποκείμενο του Κειμένου 2 απέναντι στα 

στοιχεία που συνιστούν μέρος της παράδοσής μας. Να εκφράσεις τη συμφωνία ή διαφωνία 

σου με την άποψή του. Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε ένα κείμενο 120-150 λέξεων. 

Μονάδες 15 

 


