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Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

 

Κείμενο 1 

Μικροί αδελφοί 

 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από άρθρο του Χρήστου Χωμενίδη στο περιοδικό «Capital», 

(ηλεκτρονική έκδοση), 3.1.2018. 

 

[…] Ούτε όσοι εχθρεύονταν ούτε όσοι υποστήριζαν τις κρυφές κάμερες θα 

μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συνέβαινε μισή γενιά αργότερα. Δηλαδή, να προβλέψουν 

ότι και οι πλέον λαύροι1 υπερασπιστές της ιδιωτικότητας, θα παρασύρονταν απ' τις σειρήνες 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ότι θα καθιστούσαν, αυτοβούλως και ενθουσιωδώς, την 

καθημερινότητά τους κοινό θέαμα και ακρόαμα. 

Εάν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, περιηγηθείτε στο facebook και στο instagram. Και  

αντικρίστε τις ζωές των άλλων (και τη δική σας κατά πάσα πιθανότητα) να γίνονται - κάθε 

ώρα και στιγμή - κοινό κτήμα του παγκόσμιου χωριού μας. Ο Τζορτζ Όργουελ 2 του «1984» 

θα έμενε άναυδος. Η μανιώδης βιντεοσκόπηση, η φρενήρης φωτογράφιση δεν 

πραγματοποιείται από κάποιον Μεγάλο Αδελφό. Αλλά από δισεκατομμύρια μικρούς 

αδελφούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν εναλλάξ τις δύο κάμερες των κινητών τους, την 

μπροστινή για να ρουφήξουν ό,τι βλέπουν, την πίσω για να καθρεφτίσουν -με τον 

νομιμοποιημένο ναρκισσισμό των σέλφις- το είδωλό τους. 

Θα χαρακτηρίζαμε τον παραπάνω τρόπο ζωής -διότι για τρόπο ζωής πρόκειται, όταν 

δεν είσαι οφλάιν 3 παρά μονάχα τις ώρες που κοιμάσαι- νοσηρό; 

Από τη μία, ναι. Καθώς σκρολάρεις4 στο τάιμλάιν 5σου (πόσοι νεολογισμοί σε μία 

μόνο φράση!) σου δημιουργείται βάσιμα η υποψία ότι ο homo sapiens 6 των αρχών του 21ου 

αιώνα δεν ζει. Παίζει σε μια αέναη παράσταση με κεντρικό πρόσωπο τον ίδιο, 

 
1 Αρχ. λάβρος= γεμάτος σφοδρότητα, θυελλώδης, ακάθεκτος κλπ. 

2 Βρετανός συγγραφέας, λογοτέχνης και δημοσιογράφος (1903-1950) 

3 Offline=εκτός σύνδεσης 

4 Μετατοπίζεις την εικόνα ή το κείμενο στην οθόνη (πληροφορική) 

5 Τimeline : χρονοδιάγραμμα, πρόγραμμα 

6 Ο άνθρωπος ο έμφρων, ο σοφός (οι σύγχρονοι άνθρωποι, όπως αναφέρεται, εξελίχτηκαν από το 

αρχαϊκό αυτό είδος) 



συμπρωταγωνιστές τους φίλους και τους συγγενείς του και εν δυνάμει κοινό του σύσσωμη 

την ανθρωπότητα. 

Ότι αν -ο μη γένοιτο- χαλούσαν τα κινητά ή διακοπτόταν η σύνδεση στο διαδίκτυο, 

τα πάρτι ακαριαία θα διαλύονταν. Τα εορταστικά δείπνα επίσης. Τα ζευγάρια θα έπαυαν να 

ρομαντζάρουν και να ποζάρουν με φόντο ειδυλλιακά τοπία. Τα πιτσιρίκια θα απαξιούσαν 

πλέον να μας φτιάχνουν το κέφι με τις γκριμάτσες και τα αστεία τους καμώματα. Και οι 

αντιρρησίες ακόμα πάσης φύσεως θα κλείνονταν στους εαυτούς τους. Τι νόημα έχει μια 

ειρηνική διαδήλωση ή ένα βίαιο ντου εναντίον των φορέων της εξουσίας αν δεν μπορείς να 

το ανεβάσεις στο youtube; 

Από την άλλη, όχι. Ποιος είσαι εσύ για να αναθεματίσεις ως νοσηρή, στρεβλή, μια 

συμπεριφορά που -προφανώς- εκπορεύεται από τη φύση μας; Ανέκαθεν, αφότου απέκτησε 

συνείδηση του εαυτού του, ο άνθρωπος μηρύκαζε μετά μανίας την μικρή και τη μεγάλη, την 

ατομική και τη συλλογική του ιστορία. Απαθανατίζοντας και απαθανατιζόμενος - το λέει και 

η λέξη - ξεγελάς, αφελώς έστω, τον θάνατο. Ελπίζεις ότι το ίχνος που θα αφήσεις στη γη θα 

επιβιώσει του φθαρτού σαρκίου σου. […] 

 

Κείμενο 2 

Η μνήμη των κομπιούτερς 

Από τη συλλογή του ποιητή Γιάννη Κοντού (1943-2015) «Ο Αθλητής  του Τίποτα», η οποία  βραβεύτηκε 

με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1998. Αφορά την ανθολόγηση «Τα ποιήματα (1970-2010), Εκδόσεις 

Τόπος και Γιάννης Κοντός, 2013  

 

Το χαδάκι στο λαιμό σου 

δεν το πιάνει το πεδίο ενέργειας 

του κομπιούτερ. Δεν μπαίνει στο 

πρόγραμμά του. Αρνείται αυτές 

τις λεπτομέρειες. Ούτε τις κάλτσες σου  

πιάνει, γιατί τις έχει στο χέρι 

και ακουμπάει στον ώμο μου. 

Τα φιλιά σου τα μεταγράφει 

ως θερμότητα. Δεν βλέπει τον 

αποχαιρετισμό, το φως που κάνει 

ρίγες στη φούστα σου. Ούτε το μολύβι 

που γράφει τις παραγγελίες 

για τον μπακάλη. Κάνει ένα μονότονο 



θόρυβο, σαν ανεμιστήρας, και βγάζει 

ταινίες με στοιχεία για πολύ σοβαρά πράγματα. 

Την τετραγωνική ρίζα της λύπης 

δεν θα τη βρει ποτέ. Ούτε 

το ενδιαφέρει. Θα ανακαλύψει 

πολλά και διάφορα, αλλά 

τα μικρά, τα μισοσβησμένα, 

θα τα έχει σε κενό στις καταγραφές 

με τα αθροίσματά του. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Σε 50-60 λέξεις να αποδώσεις συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με τον 

συγγραφέα του Κειμένου 1, είναι νοσηρός ο τρόπος ζωής που βασίζεται στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίον συνδέονται νοηματικά οι τέσσερις 

τελευταίες παράγραφοι του Κειμένου 1. 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να εντοπίσεις τρεις (3) γλωσσικές επιλογές με τις οποίες ο συγγραφέας του Κειμένου 1 

επιχειρεί να προβληματίσει τον/την αναγνώστη/αναγνώστρια και να εξηγήσεις, με συντομία, 

πώς το πετυχαίνει για καθεμία από αυτές. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις στο Κείμενο 2 τη συναισθηματική φόρτιση στην οποία βρίσκεται το ποιητικό 

υποκείμενο (μονάδες 10) και να εκθέσεις την προσωπική σου τοποθέτηση στις απόψεις που 

αυτό εκφράζει (μονάδες 5). Ανάπτυξε την απάντησή σου σε 120-150 λέξεις. 

Μονάδες 15 

 


