
 
 

 

 

 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Το Cyberbullying  υπάρχει στις ζωές των παιδιών μας, αναγνώρισέ  το και 
συζήτησέ το  

του Γεώργιου Χαριστού 

Η τεχνολογία έχει επηρεάσει τις ζωές και την καθημερινότητα τόσο των γονέων όσο 
και των παιδιών. Η τεχνολογική εξέλιξη, καθημερινά παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που 
στόχο έχουν την διευκόλυνση των ανθρώπων σε εργασίες στις οποίες παλαιότερα ήταν 
δύσκολο να διεκπεραιωθούν. Με την χρήση μίας ηλεκτρονικής συσκευής και των 
λειτουργιών που μας παρέχονται, υπάρχει η δυνατότητα να συνομιλούμε με άτομα που 
βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου, να αναζητούμε προορισμούς και την διαδρομή που 
πρέπει να ακολουθήσουμε, να εργαζόμαστε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτές 
είναι ελάχιστες από τις λειτουργιές που μπορούμε να εκτελέσουμε με την χρήση της 
τεχνολογίας. 

Από την μεριά της καθημερινότητας των παιδιών μας, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται 
στην δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους, απρόσωπα 
μέσα από ένα ψηφιακό προφίλ που δημιουργείται στο διαδίκτυο. Είναι τα γνωστά σε όλους 
μας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Messenger, Instagram και άλλα), τα οποία έχουν 
ως στόχο να μηδενίσουν τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων. Μεγάλο 
κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών μας, είναι και η ενασχόληση με τα 
βιντεοπαιχνίδια. Παλαιότερα έπρεπε να έχεις μία ηλεκτρονική συσκευή μεγάλη σε μέγεθος 
και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορέσεις να εκτελέσεις το βιντεοπαιχνίδι 
της επιλογής σου. Στην σημερινή εποχή, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης βιντεοπαιχνιδιών 
υψηλών απαιτήσεων, σε μία ηλεκτρονική συσκευή που την κουβαλάμε καθημερινά στην 
τσέπη μας και δεν είναι καμία άλλη από το έξυπνο τηλέφωνό μας.  

Πλέον η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών δεν χρειάζεται να γίνεται πρόσωπο με 
πρόσωπο, αλλά με την χρήση μίας ηλεκτρονικής συσκευής και ενός προφίλ που 
δημιουργείται σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή ένα βιντεοπαιχνίδι.  Η επικοινωνία έχει 
γίνει απρόσωπη, όμως το βασικό μειονέκτημα της είναι ότι έχει γίνει πολύ ελεύθερη σε 
έκφραση. […] 

Ο Harry S. Truman, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είπε, 
“The best way to give advice to your children is to find out what they want and then advise 
them to do it.”1. Το μεγαλύτερο όπλο ενάντια στο φαινόμενο που ονομάζεται cyberbullying, 
είναι η επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού. 

Πολλοί επιστήμονες δίνουν σαν λύση την παρακολούθηση της δραστηριότητας του 
παιδιού στο διαδίκτυο και των ηλεκτρονικών συσκευών που κατέχει. Ωστόσο, προσωπική 
μου άποψη είτε το παιδί είναι cyberbully είτε δέχεται cyberbullying είναι, να συζητάτε με το 

                                  KΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΕΠΑΛ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ
είτ
ολ
μο

 

Δά
φν
η -

 Άγ
. Δ
ημ
ήτρ
ιος



 
 

παιδί σας έτσι ώστε να μετατρέψετε το cyberbullying σε όπλο που θα στοχεύσει την υγιή 
καθημερινότητα και την εξέλιξη του. 

Διασκευή, CSIi 
 

1 Απόδοση: Ο καλύτερος τρόπος να συμβουλεύσεις τα παιδιά σου είναι να καταλάβεις τι 

θέλουν και έπειτα να τα συμβουλεύσεις να το κάνουν. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1η δραστηριότητα 

Α1.  Να παρουσιάσετε περιληπτικά σε 80-90 λέξεις το περιεχόμενο του κειμένου που σας 

δόθηκε. 

         15 μονάδες 

2η δραστηριότητα 

Α2.  Να προσδιορίσετε τα δομικά στοιχεία και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης 

παραγράφου: «Η τεχνολογία … της τεχνολογίας.» 

      6 μονάδες 

 

Α3.  Να διαχωρίσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη και να γράψετε μία νέα 

σύνθετη λέξη χρησιμοποιώντας το δεύτερο συνθετικό της καθεμιάς: τεχνολογία, 

παρέχονται, εκτελέσεις, βιντεοπαιχνίδι, μετατρέψετε. 

           5 μονάδες 

 

Α4.  Στη 2η παράγραφο «Από την μεριά …  τηλέφωνό μας.»  να εντοπίσετε έναν τρόπο πειθούς 

και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί ο συντάκτης. 

      4 μονάδες 

 

3η δραστηριότητα 

Α5.  Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου σου 

αναλαμβάνεις να εκφωνήσεις μια ομιλία στην οποία θα επισημάνεις την αναγκαιότητα της 

αντιμετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισμού και θα αναφέρεις τους τρόπους με τους 

οποίους αυτή (η αντιμετώπιση) μπορεί να επιτευχθεί από τη μεριά της οικογένειας και του 

σχολείου. 

         20 μονάδες 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Κοινωνική Δικτύωση 

Βρήκανε τοίχους αδειανούς, για τα συνθήματά τους, 

σε δρόμους πολυσύχναστους, χωρίς έναν διαβάτη. 

  

Εκεί όλοι μαζεύονται, κι όλοι μονάχοι μένουν, 

για την ματαιοδοξία τους, να μοιραστούν επαίνους. 

  

Όλα όσα εσκόρπισαν, χωρίς φειδώ και σκέψη, 

πίσω να πάρουν και αυτοί, τα δανεικά τους μπράβο. 

  

Μπούμερανγκ που επέταξε, ο πρώτος τους αφέντης, 

κι ανεμοστροβιλίζουνε, ξαναγυρνούνε πίσω. 

  

Φίλοι που δεν γνωρίζονται κι αγάπη προσποιούνται 

κι αλληλοκολακεύονται κι αλληλοσυγχωρούνται. 

  

Λέξεις και σύντομα ρητά, σκέψεις παραφρασμένες, 

αράδες, θράσος, τσαμπουκάς, χωρίς καμιάν αξία. 

  

Ανθρώπων κατηγόριες, με ευφυΐα γραμμένες, 

σπεύδουν του κόσμου οι σοφοί, με θέρμη να ασπαστούνε. 

  

Ούτε το συλλογίστηκαν, ούτε περνά απ’ τη σκέψη 

κι ούτε λεπτό δεν ένιωσαν, ότι αφορούν κι εκείνους. 

  

Και γράφουνε κι εκτίθενται και τίποτα δεν κρύβουν, 

βγαίνει ο φθόνος τους γυμνός, για όσα κρυφά ποθήσαν. 

  

Του κόσμου τα παράδοξα, ψυχές, μυαλά χαμένα, 

παράνοια στα άκρα της, κομμάτια κι από εμένα; 

 

Της Αφροδίτης Μανουσάκη 

 

H Μανουσάκη Αφροδίτη  σπούδασε πληροφορική, αλλά ασχολείται με την συγγραφή 

μυθιστορημάτων. Το μυθιστόρημα της «Αν δεν πετάξεις θα χαθείς», βραβευμένο δύο φορές, έχει 

εκδοθεί. Συνεχίζει τις λογοτεχνικές της αναζητήσεις  στο μεταπτυχιακό «Δημιουργική γραφή» του ΕΑΠ 

και ταξιδεύει μέσα από τις λέξεις παντού… Αγαπημένο της ποίημα το «Όχι του σήμερα Γυναίκα» 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1η δραστηριότητα 

 
Β1.  Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος; Ποια θεωρείτε ότι είναι η γνώμη του ποιητικού 

υποκειμένου για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; 

15 μονάδες 

2η δραστηριότητα 

 
Β2.  Να εντοπίσετε δύο στοιχεία της παραδοσιακής και δύο της μοντέρνας ποίησης. 

10 μονάδες 

Β3.  Να σχολιάσετε τις γλωσσικές επιλογές της ποιήτριας (είδος γλώσσας, λεξιλόγιο, στίξη, 

σχήματα λόγου, ύφος). 

5 μονάδες 
 

3η δραστηριότητα 

 
Β4.  Το ποιητικό υποκείμενο αναρωτιέται στον τελευταίο στίχο εάν και το ίδιο είναι μέρος 

της απόλυτης ελευθερίας που χαρακτηρίζει την κοινωνική δικτύωση και φτάνει ως την 

ασυδοσία και την παράνοια.  Εσείς με ποιο τρόπο και σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητά σας; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων.  

20 μονάδες 

 

 

 

 

 

Ευχόμαστε επιτυχία!!! 
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