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Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κείμενο 1 

[Η Γενιά Ζ] 

Το παρακάτω συντομευμένο κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του John Higgs, Το μέλλον 

αρχίζει εδώ και τώρα: Περιπέτειες στον 21ο αιώνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2019, σσ. 149-150 & 

163-164. Μετάφραση: Ανδρέας Παππάς. 

 

 ‘Εχουν γίνει αρκετές απόπειρες να βρεθεί όνομα για τη γενιά που ακολούθησε 

αυτή των Μιλένιαλ: «Γενιά Ζ», «Χιονονιφάδες», «μετα-Μιλένιαλ», «Ζιλένιαλ» κ.ά. Καθώς τα 

γράφω αυτά, δεν είναι σαφές ποια από αυτές τις ονομασίες θα επικρατήσει. Προς το παρόν 

πάντως, το Γενιά Ζ είναι η επικρατέστερη.  

 Η Γενιά Ζ άρχισε το σχολείο στον 21ο αιώνα και δεν έζησε ποτέ σε έναν κόσμο 

χωρίς διαδίκτυο. Είναι η πρώτη γενιά που πηγαίνει στο σχολείο με «έξυπνο» τηλέφωνο 

στην τσέπη. Σύμφωνα με την Αμερικανίδα ψυχολόγο και αναλύτρια δημογραφικών 

στοιχείων Τζιν Μ. Τουέντζ, η συνεχής πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο έχει καθορίσει αυτή 

τη γενιά και έχει προκαλέσει μια απροσδόκητη αλλαγή στη συμπεριφορά της.  

Είναι κάπως αστείο, αλλά υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι η 

τεράστια αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας στους εφήβους συνέβη την εποχή κατά 

την οποία αυτοί έβαλαν το «έξυπνο» τηλέφωνο στη ζωή τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα 

με το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, 56% περισσότεροι έφηβοι βίωσαν ένα μείζον 

καταθλιπτικό επεισόδιο το 2015 σε σύγκριση με το 2010! Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή, 

για την οποία έχει επιχειρηθεί να δοθούν και άλλες εξηγήσεις. Τα άτομα της Γενιάς Ζ 

περνούν περισσότερο χρόνο μόνα, με το κινητό τους, στα δωμάτιά τους. Αυτό έχει 

επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, όπως έχει και η έλλειψη ύπνου λόγω της χρήσης του 

κινητού τηλεφώνου αργά τη νύχτα. Η σποραδική χρήση των κινητών συσκευών δεν 

θεωρήθηκε επιβλαβής, αν και έχει συζητηθεί πολύ πότε η χρήση θεωρείται υπερβολική και 

βλαβερή. Υπάρχουν πάντως μελέτες που δείχνουν ότι η κατάθλιψη έχει μεγαλύτερα 

ποσοστά στα κορίτσια παρά στα αγόρια, επειδή οι κοπέλες περνούν περισσότερη ώρα 

συνδεδεμένες στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς τα ψυχικά προβλήματα συνδέονται με τη 

χρήση των κοινωνικών δικτύων για περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα. […] 

Η ανησυχία για τα συναισθηματικά τραύματα έχει εκδηλωθεί σε μια γενιά που 

έχει μείνει ασφαλής στο δωμάτιό της, μιλώντας με τους φίλους της μέσα από το φίλτρο του 



κινητού διαδικτύου. Συγκριτικά με την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, η διαδικτυακή 

επικοινωνία συχνά στερείται ενσυναίσθησης. […] 

Για να αντισταθμίσει την έλλειψη ενσυναίσθησης στο διαδίκτυο, αυτή η γενιά έχει 

εισαγάγει τη χρήση των ιμόντζι (emoji) και των γκιφ (gif) από την ποπ κουλτούρα: ένα 

πρόσωπο, μια γκριμάτσα, εκφράζει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, στο μέτρο που η 

διαδικτυακή επικοινωνία δεν συνοδεύεται από τη γλώσσα του σώματος, όπως η άμεση 

επαφή. […] 

 

Κείμενο 2 

Στο γιο μου 

Το παρακάτω ποίημα προέρχεται από την ποιητική συλλογή της Μυρτιώτισσας (1885-1968) Κίτρινες 

φλόγες, η οποία εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1925 (εκδ. Γράμματα). 

 

Ω γιε μου εσύ! μοναχογιέ, που ίσαμε χτες ακόμα 

μου ζέσταινες τα γόνατα με το μικρό σου σώμα. 

 
τώρα μού ανοίγεις τα φτερά και φεύγεις μακριά μου 

κι αφήνεις το σπιτάκι μας κι αφήνεις τα φιλιά μου. 

 
Τι γρήγορα μεγάλωσες! και πως να το πιστέψω 

πως ήρθε κιόλας ο καιρός για να σε ξενιτέψω, 

 
εσέ, που λίγο να στραφεί στα πίσω ο λογισμός μου, 

σε βλέπω να γοργοπερνάς αδιάκοπα από μπρος μου 

 
με το αναμμένο, απ’ το τρεχιό, γλυκό σου προσωπάκι 

και το κοντούλι, ναυτικό, λινό φορεματάκι. 

 
Και τώρ’ ακόμα, ψάχνοντας με δακρυσμένα μάτια, 

της παιδικής ζωούλας σου ξεθάβω τα κομμάτια. 

 
Και βρίσκω βόλους με χαρτιά μαζί και με βιβλία, 

και βρίσκω από το χέρι σου ζωγραφισμένα πλοία, 

 
τα πλοία που ελαχτάριζες μακριά για να σε φέρουν 

στις χώρες που είναι όνειρο, στις χώρες που μαγεύουν 

 



κάθε παιδιού τη νέα καρδιά, που όλο ποθεί και θέλει 

να ιδεί, ν’ αγγίξει, να γευτεί της γης όλο το μέλι! 

 
Την άγια θύρα της ζωής τρεμάμενη σου ανοίγω 

και κρύβω τη λαχτάρα μου, και τον καημό μου πνίγω. 

 
Μα είναι μεγάλος μου ο καημός, κι είναι πικρή η ψυχή μου… 

Ω διάφανο αγριολούλουδο βγαλμένο απ’ την πνοή μου, 

 
μονάχα εσύ, φωτίζοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου, 

το νεκρωμένο εξύπναγες παλμό μες στην καρδιά μου. 

 
Τώρα σε χάνω, αμίλητη, αδάκρυτη και μόνη, 

βλέπω τη νύχτα να ’ρχεται βαριά και να με ζώνει… 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να αποδώσεις συνοπτικά, με δικά σου λόγια, τις επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου και 

των «έξυπνων» κινητών στους εφήβους της Γενιάς Ζ, όπως δηλώνονται στο Κείμενο 1 (γύρω 

στις 60 λέξεις). 

Μονάδες 10 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

«Τα άτομα της Γενιάς Ζ περνούν περισσότερο χρόνο μόνα, με το κινητό τους, στα δωμάτιά 

τους. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, όπως έχει και η έλλειψη ύπνου λόγω 

της χρήσης του κινητού τηλεφώνου αργά τη νύχτα. Η σποραδική χρήση των κινητών 

συσκευών δεν θεωρήθηκε επιβλαβής, αν και έχει συζητηθεί πολύ πότε η χρήση θεωρείται 

υπερβολική και βλαβερή. Υπάρχουν πάντως μελέτες που δείχνουν ότι η κατάθλιψη έχει 

μεγαλύτερα ποσοστά στα κορίτσια παρά στα αγόρια …» 

Στο παραπάνω χωρίο του Κειμένου 1 να σχολιάσεις τις λέξεις που υπογραμμίζονται ως προς 

το πώς συμβάλλουν στην συνοχή των νοημάτων του. 

Μονάδες 10 

 



3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 αποσκοπεί να παραθέσει αντικειμενικά τις συνέπειες της 

χρήσης του κινητού διαδικτύου στη ζωή των εφήβων της Γενιάς Ζ. Να καταγράψεις τρεις 

τρόπους ή γλωσσικές επιλογές με τους οποίους/τις οποίες αποτυπώνεται στο κείμενο η 

πρόθεσή του αυτή; Στην απάντησή σου να συμπεριλάβεις παραδείγματα (λέξεις ή χωρία) 

από το κείμενο.  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να προσδιορίσεις το συναισθηματικό κλίμα του Κειμένου 2 καταγράφοντας τις αντιδράσεις 

της μητέρας στο γεγονός της ενηλικίωσης του παιδιού της (μονάδες 10). Εσύ «μπαίνοντας» 

στη θέση της θα αντιδρούσες με τον ίδιο ή με διαφορετικό τρόπο; (μονάδες 5) Με βάση τα 

ερωτήματα αυτά να συνθέσεις ένα κείμενο 130-150 λέξεων. 

Μονάδες 15 


