
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Έγινα μπαμπάς, θα σας τα πω στο blog μου 

Τα ακόλουθα, ελαφρώς διασκευασμένα, αποσπάσματα είναι από το ομώνυμο άρθρο είναι της Έλλης 

Ισμαηλίδου, δημοσιευμένο στις 25 Απριλίου 2012 στην εφημερίδα «Το Βήμα» (ανακτήθηκε 

14/10/2021).  

 

[…] Οι σύγχρονοι γονείς δεν είναι μόνο αναγνώστες, αλλά και παραγωγοί του 

διαδικτυακού υλικού. Με το πληκτρολόγιο ανά χείρας, με το Facebook1 διαρκώς 

συνδεδεμένο και με το Instagram2 έτοιμο να απαθανατίσει (και να μοιραστεί) φευγαλέες 

οικογενειακές στιγμές, παράγουν σελίδες επί σελίδων ως μπλόγκερ3, χρήστες των social 

media4 ή ακόμα και ως διαχειριστές δημοφιλών ιστοσελίδων. Ξεκινούν με το να 

μοιράζονται την καθημερινότητα τους, συνεχίζουν εκφράζοντας σχόλια και απόψεις, 

ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο, συνδέονται με άλλους γονείς και, πριν καλά-καλά το 

καταλάβουν, μετατρέπονται σε διαχειριστές δημοφιλών ιστοσελίδων με χιλιάδες 

αναγνώστες, διαδικτυακή διαφήμιση και λαμπρές επαγγελματικές προοπτικές! 

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατη έρευνα της αμερικανικής εταιρίας «e-Marketer» 

ονόμασε της μαμάδες-μπλόγκερ ως τη «νέα δύναμη του μάρκετινγκ», καθώς 32 

εκατομμύρια μητέρες διαβάζουν τακτικά γονεϊκά μπλογκ στις ΗΠΑ, ενώ 3,9 εκατομμύρια 

γράφουν σε τέτοια μπλογκ. Στην Ελλάδα οι αριθμοί είναι σαφώς λιγότερο εντυπωσιακοί, 

ωστόσο παρουσιάζουν αυξητική τάση, με περίπου 200 γονεϊκά μπλογκ να έχουν 

καταγραφεί στο ελληνικό διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, οι πρώτες γονεϊκές ομάδες αρχίζουν να 

σχηματίζονται μέσω διαδικτύου. Ξεκινώντας από τον κυβερνοχώρο, οι εν λόγω γονείς 

καταλήγουν να συναντώνται και σε «φυσικό» χώρο, δημιουργώντας κοινότητες που 

αλληλοϋποστηρίζονται και αναπτύσσουν πολύπλευρη δράση. […] 

 
1 Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. 

2 Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. 

3 Blogger είναι ο άνθρωπος αυτό ο οποίος δημοσιεύει άρθρα σε ένα blog, το οποίο είτε είναι δικό 

του, είτε όχι. Το ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την άκλιτη ονομασία μπλογκ (blog), είναι μορφή 

ιστοχώρου. 

4 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων ανθρώπων 

μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. 

https://www.tovima.gr/2012/04/25/society/egina-mpampas-tha-sas-ta-pw-sto-blog-moy/


Την πρωτοκαθεδρία στα γονεϊκά μπλογκ διατηρούν – όπως θα ήταν αναμενόμενο 

σε μια πατριαρχική κοινωνία όπως η ελληνική– οι μητέρες. Ωστόσο, πρόσφατα έχουν 

παρουσιάσει αύξηση τα γονεϊκά μπλογκ που προέρχονται από την πένα ανήσυχων 

πατεράδων που μοιράζονται τις χαρές (και τα δεινά) της πατρότητας στο διαδίκτυο. 

«Ξεκίνησα το 2005 ένα προσωπικό μπλογκ χωρίς να έχω πρόθεση να γίνω ένας πατέρας-

μπλόγκερ. Ωστόσο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω καταλήξει να γράφω όλο και 

περισσότερο για τα παιδιά μου. Συνήθως τα κείμενά μου είναι αυθόρμητα. Συμβαίνει κάτι 

και αμέσως γράφω μια σκέψη, ένα σχόλιο, ένα συναίσθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν εκεί έξω 

πολλοί πατεράδες στους οποίους θα προκαλέσω αντίστοιχες σκέψεις και αντιδράσεις», λέει 

στο «Βήμα» ο κ. Χρήστος Λουφόπουλος, ο οποίος διατηρεί δημοφιλές μπλογκ για γονείς. Ο 

ίδιος τονίζει ότι οι Έλληνες πατεράδες είναι εξαιρετικοί μπλόγκερ και παράγουν αξιόλογο 

υλικό για όποιον έχει το «μικρόβιο» να το αναζητήσει. «Η βασική διαφορά με τις μητέρες, 

ωστόσο, είναι ότι οι πατεράδες δύσκολα ζητούν συμβουλές. Μοιράζονται τις εμπειρίες τους 

με έναν τρόπο κατεξοχήν μονομερή. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχω λάβει πολλές φορές e-

mails από μητέρες αναγνώστριες, αλλά ποτέ από πατέρα!» καταλήγει ο ίδιος. […] 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Ψάχνουμε τα θνητά τους μάτια 

Το ακόλουθο ποίημα είναι από τη συλλογή του Γιάννη Τζανετάκη (1956 - ) «Θαμπά πατίνια», 

εκδόσεις Πόλις (2017).  

 

Ας λένε με τις μάνες τους 

πως δένονται τ’ αγόρια 

οι άντρες χαμογελάνε 

-κρυφά μην πληγωθούν- 

πάει στους μπαμπάδες μας ο νους 

βρέφη γινόμαστε ξανά 

φωτογραφίες 

γέρνουμε στο σακάκι τους 

κι αν το ΄χετε προσέξει 

έτσι όπως μας σηκώνουν 

στον αέρα 

-λες και τους νοσταλγούμε ήδη- 

ψάχνουμε τα θνητά τους μάτια 

και τη μικρή μας 



με λαχτάρα 

ανοίγουμε αγκαλιά. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1(μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να παρουσιάσεις, σε ένα κείμενο 50- 60 λέξεων, τη χρησιμότητα των γονεϊκών μπλογκ, 

σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο Κείμενο 1. 

Μονάδες 10  

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στη θεματική περίοδο της 3ης παραγράφου: «Την πρωτοκαθεδρία στα γονεϊκά μπλογκ 

διατηρούν – όπως θα ήταν αναμενόμενο σε μια πατριαρχική κοινωνία όπως η ελληνική– οι 

μητέρες» επιχειρείται η ομαλή μετάβαση μεταξύ των παραγράφων 2 και 3, αλλά και η 

εισαγωγή στα νοήματα της 3ης. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται αυτό; 

Μονάδες 10  

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)  

Να χαρακτηρίσεις το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων με την ένδειξη Σωστό ή 

Λάθος, σύμφωνα με το Κείμενο 1. Η απάντησή σου να μεταφερθεί στο απαντητικό φύλλο. 

 

1. Στο Κείμενο διατηρούνται οι ξενόγλωσσες ονομασίες και όροι, γιατί δεν υπάρχουν 

αντίστοιχοι στα ελληνικά.  

2. Η παράθεση της μαρτυρίας του Χρήστου Λουφόπουλου ενισχύει την οικειότητα στο 

ύφος λόγου του κειμένου. 

3. Το ασύνδετο σχήμα στο χωρίο της 1ης παραγράφου «Ξεκινούν με το να μοιράζονται … 

και λαμπρές επαγγελματικές προοπτικές!» επιλέγεται, για να διατυπωθούν, με 

συντομία, πολλές πληροφορίες. 

4. Η φράση «νέα δύναμη του μάρκετινγκ» περικλείεται σε εισαγωγικά, γιατί παραθέτει 

επιπλέον λεπτομέρειες για τις μαμάδες-μπλόγκερ. 



5. Στο χωρίο: «οι Έλληνες πατεράδες είναι εξαιρετικοί μπλόγκερ και παράγουν αξιόλογο 

υλικό για όποιον έχει το «μικρόβιο» να το αναζητήσει» παρατηρείται συνυποδηλωτική 

χρήση της γλώσσας. 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να αναγνωρίσεις, με παραπομπές στα σχετικά χωρία του ποιήματος, τα στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν τη σχέση πατέρα-γιου (μονάδες 10). Ποια είναι η προσωπική σου στάση 

απέναντι σ’ αυτή τη σχέση και γιατί (μονάδες 5); Η απάντησή σου να έχει έκταση 120-150 

λέξεων. 

Μονάδες 15 


