
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Πώς τα social media επηρεάζουν την ψυχολογία του χρήστη; 

Αναμφισβήτητα, τα social media αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της συλλογικής 

ψυχολογίας, με δεδομένη τη μαζική επίδρασή τους στον σύγχρονο χρήστη. H online ζώνη έχει εισχωρήσει 

σε τέτοιον βαθμό στην οffline, με αποτέλεσμα τα όρια μεταξύ της σύνδεσης στο διαδίκτυο και της 

πραγματικής ζωής να είναι πλέον λεπτά. Σε τι βαθμό, λοιπόν, τα social media επηρεάζουν την ψυχολογία 

του νέου τύπου χρήστη; Πού τελειώνει ο πραγματικός εαυτός και που αρχίζει ο ιδανικός;  

Η αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα σηματοδότησε την άνθιση των social media και άλλαξε μια για 

πάντα τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. Η έννοια του online available και unavailable, οι followers, 

τα status updates και τα likes αποτελούν κομβικούς όρους της online επικοινωνίας. Παράλληλα, στον 

αντίποδα της eye to eye επικοινωνίας βρίσκονται οι συζητήσεις των διαφόρων chats, με τα emoticons να 

εκφράζουν κάθε ίχνος συναισθηματικής εμπλοκής του χρήστη. Για ποιον λόγο, όμως, ένας χρήστης κάνει 

log out στην πραγματική ζωή, για να συνδεθεί στα social media και να μοιραστεί προσωπικό υλικό με τους 

online φίλους τους; 

Σύγχρονοι αναλυτές και ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν πως η ανάγκη για social share προέρχεται από το 

συναίσθημα του ανικανοποίητου. Μεγάλα ποσοστά των ανθρώπων που κάνουν κατάχρηση των social 

media δηλώνουν πως θα προτιμούσαν να έχουν μία διαφορετική ζωή, για αυτό και αναζητούν διέξοδο στον 

online κόσμο. Άλλοι πάλι κάνουν λόγο για τάση των Millennials να καταργούν εντελώς την ιδιωτικότητα 

και να μιλούν δημόσια για κάθε μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους σε Instagram και 

LinkedIn αντίστοιχα. 

Ο όρος FoMo δηλώνει τον φόβο «μην χάσεις το τι συμβαίνει» και αποτελεί μία τάση που γεννήθηκε 

λόγω των social media και κυρίως του Facebook. Συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία διαγιγνώσκονται με 

FoMo, διακατέχονται από ένα διαρκές άγχος ή λύπη ότι κάποιος άλλος ζει μία συναρπαστική εμπειρία, από 

την οποία αυτοί είναι απόντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν διαρκώς online για να μαθαίνουν 

ανά πάσα στιγμή το τι κάνουν οι άλλοι.  

Οι φανταχτερές ζωές όμως δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση τον πραγματικό εαυτό μας. 

Αντίθετα, τα posts στα social media προβάλλουν την εικόνα του ιδανικού εαυτού μας, παρουσιάζουν 

δηλαδή τις πτυχές, τις οποίες επιλέγουν οι ίδιοι οι χρήστες να προβάλλουν δημόσια. Αυτό σημαίνει πως 

προτού πατήσουν το κουμπί του share, φιλτράρουν και ωραιοποιούν κάθε πληροφορία που θα εμφανιστεί 

δημόσια στο profile τους. Στη πραγματικότητα δεν μοιραζόμαστε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, αλλά 

μόνο αυτές που θα θέλαμε οι άλλοι να γνωρίζουν για εμάς. 

Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να ενοχοποιήσετε το μέσο. Η χρήση είναι αυτή η οποία μπορεί να 

επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα social media δημιουργήθηκαν ακριβώς για να μας 

διασκεδάζουν και να καλύψουν τη βαθύτερη ανάγκη μας για επικοινωνία. Επομένως, το μέσο από μόνο του 

σχεδιάστηκε για να προσφέρει ψυχαγωγία και σε καμία περίπτωση για να τραυματίσει τον χρήστη. Αν όμως 

κάποιος καταναλώνει σημαντικό χρόνο της ημέρας του στα social media, παραμελώντας άλλες ανάγκες 



του, όπως την ανάγκη για κοινωνικοποίηση, σίγουρα τότε οι επίδραση των social media στην ψυχολογία 

του θα είναι αρνητική. 

Μπορεί το φαινόμενο των social media να είναι σχετικά πρόσφατο, σίγουρα όμως μπορούμε να έχουμε 

μία αρχική εικόνα για την επίδρασή τους στην ψυχολογία του χρήστη. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν τα 

social media που διασκεδάζουν τον χρήστη, καταργούν την απόσταση, προσφέρουν ελευθερία στη 

διακίνηση της πληροφορίας και αμεσότητα στην ενημέρωση. Από την άλλη πλευρά, όμως, ασκούν 

κοινωνική πίεση λόγω των προτύπων συμπεριφοράς που προωθούν. Για αυτόν τον λόγο, κρίνεται αναγκαίο 

να επικεντρωθούμε στην πρώτη πλευρά τους και να διαχειριζόμαστε με κριτικό πνεύμα κάθε τι που 

προβάλλεται μέσα από αυτά. 

ελαφρώς διασκευασμένο άρθρο από το διαδίκτυο, https://developgreece.com  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, οι χρήστες 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται σε υπερβολικό βαθμό με αυτά. (50-60 λέξεις) 

μονάδες 15 

 

Α2. Τι εννοεί ο αρθρογράφος με τη φράση: «Από την άλλη πλευρά, όμως, ασκούν κοινωνική πίεση λόγω 

των προτύπων συμπεριφοράς που προωθούν»; Να αναπτύξετε την απάντησή σας σε 60 λέξεις. 

μονάδες 15 

 

Β1. α. Στο κείμενο χρησιμοποιούνται αρκετές ξενόγλωσσες λέξεις. Να εντοπίσετε τρεις και να 

αιτιολογήσετε τη χρήση τους από τον αρθρογράφο.  

β. Η δεύτερη παράγραφος («Η αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα… με τους online φίλους τους;») 

τελειώνει με μία ερώτηση. Γιατί τη χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος; 

μονάδες 10 

 

Β2. α. «μην χάσεις το τι συμβαίνει»: να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών. 

β. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου («Μπορεί το φαινόμενο… 

μέσα από αυτά.»);  

μονάδες 10 

 

Β3. συναισθηματικής εμπλοκής, ανικανοποίητου, ιδιωτικότητα, παραμελώντας, επικεντρωθούμε: Να 

δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, τον χρόνο). 

μονάδες 10 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Να γράψετε ένα άρθρο (300-350 λέξεις) που θα δημοσιευθεί στο ιστολόγιο του σχολείου σας στο οποίο να 

αναπτύξετε: 

α. τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων (θετικό ή/και αρνητικό) στις διαπροσωπικές σχέσεις των νέων και  

β. τις προϋποθέσεις για τη σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

μονάδες 40 

 

 

 

 

 

 



Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ποιητική Τεχνολογία 

  

Χαίρε, ω χαίρε 

ποίημα 

από τα σπλάχνα του υπολογιστή βγαλμένο 

με δύο κλικ σε κατεδαφίζω 

και σε τρεις μέρες σε χτίζω 

σε κάνω κάθετο 

σε οριζοντιώνω 

σε επιλέγω 

και σε ακυρώνω 

σε ανατρέπω 

και σε μετατρέπω 

Αν θέλω, το στυλ σού αλλάζω 

τώρα τα γράμματά σου πλαγιάζω 

τα μεγαλώνω, τα κάνω δεκάρια 
Τα μικραίνω, τα κάνω εφτάρια. 

  

Εκδικούμαι για τους ποιητές που ικετέψαν 

κι ένα νεύμα σου μάταια γυρέψαν. 

Λοιπόν, τα άειδε1 και τα έννεπε2 τέλος. 

Θα σε σβήσω απ’ την μνήμη αν δεν θέλω. 

Έχω επάνω σου μια εξουσία· 

όσο ανθίστασαι, θ’ αλλάζω στοιχεία. 

Σωρό με πεσσούς3 θα σε κάνω 

  

Να σωριάσω τα κομμάτια μου επάνω. 

  

 

Τασούλα Καραγεωργίου, Ποιητική Τεχνολογία, εκδ. Κέδρος 1998 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. Σύμφωνα με την ποιήτρια τι υποκαθιστά ο υπολογιστής, όσον αφορά τις πηγές της ποιητικής 

έμπνευσης; (60 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το ποίημα, το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων, 

γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, 

ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

 

                                                 
1 άειδε: (από το ρ. αείδω) τραγούδησε, ψάλλε 
2 έννεπε: (από το ρ. εννέπω) διηγήσου, αφηγήσου· τα δύο αυτά ρήματα χρησιμοποιεί ο Όμηρος στο προοίμιο της 

Ιλιάδας και της Οδύσσειας αντίστοιχα για να επικαλεστεί τη Μούσα στην αρχή του έργου του

·εδώ δηλώνουν την ποιητική έμπνευση γενικότερα. 
3 πεσσοί: ξύλινες ή κοκάλινες ψηφίδες με τις οποίες παιζόταν ένα παιχνίδι παρόμοιο με τη σημερινή ντάμα. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/601/3949,17606/#09


α. Στο ποίημα εκφράζονται οι προσδοκίες της ποιήτριας για τις δυνατότητες των υπολογιστών στην 

καλλιτεχνική δημιουργία. 

β. Η ποιήτρια έχει την αίσθηση ότι μπορεί να ασκήσει έλεγχο πάνω στο αντικείμενο της δημιουργίας της.  

γ. Η δυνατότητα επέμβασης της ποιήτριας πάνω στο δημιούργημά της αποτυπώνεται και μορφικά με 

διαφορετικό στυλ γραμματοσειράς. 

δ. Στο τέλος του ποιήματος γίνεται κατανοητό ότι ο υπολογιστής πέτυχε τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή 

ανάμεσα στην ποιήτρια και την ποιητική δημιουργία. 

μονάδες 15 

 

Β1. Να εντοπίσετε μία μεταφορά και μία αντίθεση μέσα στο ποίημα και να σχολιάσετε τη χρήση τους. 

μονάδες 15 

 

Β2. Στο ποίημα εναλλάσσεται το α΄ με το β΄ ενικό πρόσωπο. Να εντοπίσετε δύο σημεία (δύο για κάθε 

πρόσωπο) και να αιτιολογήσετε τη χρήση αυτών των προσώπων από την ποιήτρια. 

μονάδες 15 

 

Γ. Η εμφάνιση και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών γενικότερα 

δημιούργησε προσδοκίες βελτίωσης της καθημερινότητάς μας. Θεωρείτε ότι αυτές οι προσδοκίες 

επαληθεύτηκαν; Να εκθέσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων. 

μονάδες 40 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 


