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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΈΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

06.12.20 

 

Κείμενο μη λογοτεχνικό: 

Σε «σκούντησα» στο Facebook 

   Είναι νέοι, έχουν ολόκληρη τη ζωή μπροστά τους και εκατοντάδες φίλους στο 

Facebook. Και όμως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του βρετανικού Ινστιτούτου 

Ψυχικής Υγείας, οι νεαροί ηλικίας 18-24 ετών νιώθουν δύο φορές περισσότερη 

μοναξιά από τους ανθρώπους άνω των 55 ετών. Φαίνεται ότι η καλλιέργεια της 

διαδικτυακής επικοινωνίας δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος και τα ίδια συναισθηματικά 

οφέλη με τη φυσική επαφή με φίλους, γνωστούς και συγγενείς.  

   Από μια πρώτη σκοπιά οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν με τον πραγματικό 

κόσμο των προσωπικών σχέσεων. Όπως και στην καθημερινή επικοινωνία, έτσι και 

στο Facebook νέοι και νέες «χτίζουν» και προωθούν τις σχέσεις τους. Μοιράζονται το 

όνομά τους, τις φωτογραφίες τους, λέξεις, σκέψεις με τόσους άλλους ανθρώπους. 

Επικοινωνούν με άλλους, διαλέγουν «φίλους» και ανοίγουν τους εαυτούς τους, 

δηλώνοντας εάν είναι σε μια σχέση ή μόνοι κ.λπ. Όλα αυτά συμβαίνουν και στην 

καθημερινή επικοινωνία των νέων.  

   Μια πιο προσεκτική ματιά, όμως, αποκαλύπτει ότι αυτού του είδους η επαφή συχνά 

λειτουργεί ως υποκατάστατο της πραγματικής ανθρώπινης επικοινωνίας και δεν 

εμφανίζει τα συναισθηματικά οφέλη μιας συνάντησης από κοντά. Και αυτό επειδή στις 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, οι νέοι προωθούν μια εικονική 

ταυτότητα- όπως οι ίδιοι θα ήθελαν να είναι και όχι πραγματική, διαμορφώνουν 

εικονικές ταυτότητες, συνήθειες και φιλίες και καθίστανται πιο ατομικιστές και 

νάρκισσοι, καθώς «πλάθουν» τον εαυτό τους με τα προφίλ τους. Επιπλέον, στον χώρο 

των προσωπικών σχέσεων υπάρχει ανησυχία για τη λέξη «φίλοι», διότι πολλούς από 

αυτούς δεν τους ξέρουμε. Επομένως, η εικονική επικοινωνία απέχει από την έννοια της 

συναναστροφής μεταξύ φίλων για την ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων κ.λπ. και 

αποτελεί μία «παράσταση» σε ένα εικονικό κοινό με κριτές αντί για πραγματικούς 

φίλους.  

   Υπάρχει φυσικά και η σκοτεινή πλευρά σε αυτό που πολλοί θεωρούν «φίλοι» στο 

Facebook. Χαρακτηριστικά είναι τα περιστατικά όπου άτομα ιδιαίτερα δημοφιλή 

έπεσαν θύματα αλλοφρόνων ή περίεργων οι οποίοι εκδήλωναν την επιθυμία να γίνουν 

ηλεκτρονικοί «φίλοι». Θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι και να γνωρίζουμε ότι στο 
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Facebοok τίποτα δε μένει κρυφό. Οι φωτογραφίες μας και τα βίντεό μας είναι 

εκτεθειμένα σε δημόσιους συνδέσμους όπου ο καθένας μας μπορεί να έχει πρόσβαση 

και έχει τη δυνατότητα να κάνει κακόβουλη χρήση.  

   Ας μη σπεύσουμε, βέβαια, να δαιμονοποιήσουμε το Internet, μιας και το διαδίκτυο 

και οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν έναν πολύ καλό τρόπο για να 

παραμείνει κανείς σε επαφή με συγγενείς ή φίλους που, για παράδειγμα, μένουν πολύ 

μακριά για να τους συναντήσει κανείς δια ζώσης. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να 

ομολογήσουμε ότι, αν και το Διαδίκτυο δεν αποτελεί την πηγή της μοναξιάς, σίγουρα 

επιδεινώνει το πρόβλημα και ότι η επικοινωνία των νέων με εκατοντάδες άτομα μέσω 

δικτύων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι σαν να έχουν μια πραγματική σχέση. 

Άλλωστε, ένας φίλος πρέπει να είναι δίπλα σου όταν τον χρειάζεσαι και όχι να σου 

στέλνει «σκούντημα στην πλάτη» μέσα από το ίντερνετ ή να σου κάνει «poke».  

Από τον ηλεκτρονικό Τύπο 

1η Δραστηριότητα 

i) «Μια πιο προσεκτική ματιά …. να κάνει κακόβουλη χρήση». Για μια εργασία στο 

σχολείο σας καλείστε να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του αποσπάσματος 

σε 70-80 λέξεις και να ενημερώσετε στην τάξη τους συμμαθητές σας για το 

περιεχόμενο του. 

(Μονάδες 10) 

ii) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με 

το νόημα του κειμένου: 

• Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι η πηγή μοναξιάς των σημερινών νέων. 

• Η διαδικτυακή επικοινωνία δεν καλύπτει συναισθηματικά τον έφηβο στον ίδιο 

βαθμό με τη φυσική επαφή. 

• Η διαδικτυακή επικοινωνία είναι ασφαλής και ακίνδυνη. 

• Οι νέοι επιλέγουν να προβάλλουν στα κοινωνικά δίκτυα μια εξιδανικευμένη 

εικόνα του εαυτού τους. 

 (Μονάδες 8) 

2η Δραστηριότητα  

i) «Μια πιο προσεκτική ματιά …» έως «.. αντί για πραγματικούς φίλους». Να βρείτε 

τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου και να τεκμηριώσετε 

επαρκώς την απάντηση σας. 

(Μονάδες 3) 

ii) Να βρείτε πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στην τρίτη παράγραφο του κειμένου. 

(Μονάδες 4) 

iii) Να βρείτε τα συνώνυμα των λέξεων: οφέλη, σκοπιά, εικονική, ηλεκτρονικοί, 

σπεύσουμε. 

(Μονάδες 5) 
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3η Δραστηριότητα 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις πληροφορίες του παραπάνω αποσπάσματος, να συντάξετε 

ένα άρθρο, που θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή σελίδα του σχολείου σας 200-250 

λέξεων, αναφερόμενοι στη θετική και την αρνητική επίδραση των επικοινωνιακών 

μέσων (social media) στη ζωή των νέων.  

(Μονάδες 20) 

 

Κείμενο λογοτεχνικό: 

Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος μόνο όταν είναι συνάνθρωπος 

Πρόσεχε τον συνάνθρωπο 

 

Πρόσεχε τον συνάνθρωπο 

Πρόσεχε τον συνάνθρωπο γιατί μερικές φορές 

τον πληγώνεις δίχως να το αντιληφθείς μόνο και μόνο 

επειδή εσύ δεν του έδωσες σημασία την ώρα 

που είχε ανάγκη γιατί σου ζητούσε λίγο χρόνο 

από τη ζωή σου για να μην μείνει εντελώς μόνος 

καρφωμένος στον σταυρό της μοναξιάς 

γιατί κανείς δεν θέλησε να συζήσει με αυτόν που ήθελε 

ν’ ανήκει στην κληρονομιά της Ανθρωπότητας. 

Ποιήμα του Νίκου Λυγερού  

από το http://www.sophia-ntrekou.gr 

1η Δραστηριότητα  

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει το ποίημα ως προς τη σχέση των 

ανθρώπων; (100 λέξεις).  

(Μονάδες 15) 

2η Δραστηριότητα  

i) Ποιο σχήμα λόγου παρατηρείτε στους στίχους: «καρφωμένος/στον σταυρό/της 

μοναξιάς» και ποια η σημασία του; 

(Μονάδες 10) 

ii) Ποιο ρηματικό πρόσωπο χρησιμοποιείται κυρίως στο κείμενο και τι προσφέρει η 

χρήση του; 

(Μονάδες 5) 

http://www.sophia-ntrekou.gr/
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3η Δραστηριότητα 

Για ποιους λόγους τα μέλη των σύγχρονων κοινωνιών δεν φέρονται με τον τρόπο που 

προτείνει ο Λυγερός; Και ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση 

της στάσης που προτείνει ως στάση ζωής από όλους στη σύγχρονη κοινωνία;  

(Μονάδες 20) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ :  2,5 ΩΡΕΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER»  
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giannopoyloyp@gmail.com: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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