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Επιμέλεια κριτηρίου: Δρ Πολύβιος Ν. Πρόδρομος MA, PhD 
Κείμενο 1 

Οι γλυκές ρίζες των κοινωνικών μέσων 
Αίσθηση προκάλεσαν, μαζί με ένα είδος ηθικής ανησυχίας, οι αποκαλύψεις 

για τις αθέμιτες πρακτικές του Facebook και το μέγεθος της εξάρτησης του μισού 
πλανήτη από τα κοινωνικά δίκτυα. Εσωτερική αναταραχή που όμως δεν άλλαξε 
εγκατεστημένες συνήθειες. Το «μαύρο» στις πλατφόρμες του Ζούκερμπεργκ και όσα 
περιέγραψε η Φράνσις Χόγκεν, το «βαθύ λαρύγγι» του Facebook, στα ΜΜΕ και σε 
επιτροπή του Κογκρέσου αναφορικά με τους επικίνδυνους για τη Δημοκρατία 
αλγορίθμους του Ζούκερμπεργκ, που προκαλούν εθισμό στους χρήστες, κεντρίζουν 
τα μίση, αυξάνουν την πόλωση και την παραπληροφόρηση, απέσπασαν μόνο λίγες 
υποσχέσεις περί επιβολής ρυθμιστικού πλαισίου στον κολοσσό του Διαδικτύου. 
Μερικές ώρες αργότερα, όλα τα αντίγραφα του άυλου κόσμου των ανορθόδοξων 
ιδεών και των τοξικών συναισθημάτων πολλαπλασιάζονταν και πάλι ανεξέλεγκτα. 

Γιατί τα κοινωνικά μέσα έχουν ριζώσει τόσο βαθιά στη ζωή μας; Διότι 
προσφέρουν τους θαλάμους αντήχησης, όπου ο καθείς ακούει όσα επιθυμεί από τους 
ομοϊδεάτες του και νιώθει ασφαλής, αλλά και πλήθος συγκινήσεις. Μας δίνουν το 
μεγάφωνο για να ακουστούμε, ενίοτε πάνω από τους άλλους. Ανοίγουν αυλαία στον 
κόσμο, μέσα από δισεκατομμύρια κάμερες χρηστών, και στην ιδιωτική ζωή των 
άλλων. Παρέχουν το αίσθημα εξουσίας του γνώστη: ακόμη και ένας έφηβος σήμερα 
μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για κάποιον, που άλλοτε μόνο οι μυστικές 
υπηρεσίες των χωρών κατείχαν. 

Αυτή η δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στην αύρα της καθημερινής 
ζωής των άλλων αποτελεί, μαζί με τη δυνατότητα της δημοσιοποίησης της δικής τους 
ζωής, τον έναν πόλο της δύναμης των κοινωνικών μέσων. Όπου όλοι είμαστε 
διάσημοι (έρευνα έδειξε ότι η φήμη είναι ο πρωταρχικός στόχος των χρηστών κάτω 
των 25 ετών). Είμαστε μαζί αστέρες και οπαδοί. Ποτέ άλλοτε στην Ιστορία τόσο 
πολλοί άνθρωποι δεν κατόπτευαν τόσους άλλους και την ίδια στιγμή δεν ήταν υπό το 
βλέμμα τους. Η δυνατότητα αλίευσης πολύτιμων πληροφοριών και ιδεών, που 
αναβαθμίζουν τη ζωή και το πνεύμα με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, είναι ο άλλος πόλος 
της δύναμής τους. Όμως υπερισχύει η ανάγκη μας να φροντίζουμε και να μας 
φροντίζουν, να αγαπάμε και να μας αγαπούν. 

Η δυτική πνευματική παράδοση διατήρησε για χιλιετίες το τείχος μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού, ενσωματώνοντάς το στο δίκαιο, στην πολιτική, στα πρότυπα 
ζωής και στα ήθη. Με τη βοήθεια ολίγων τεχνολογικών κολοσσών, μέσα σε μια 
δεκαετία το γκρεμίσαμε. Δύσκολα θα ξαναχτιστεί. 

Τασούλα Καραϊσκάκη 08.10.2021, kathimerini.gr 
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Κείμενο 2 
 

 
Σκίτσο του Gunduz Adhayev  

 
Κείμενο 3  

Νύχτες 
Καλά, θ’ απορροφήσουν κάτι από την έγνοια σου 
η μέρα, η κίνηση, η δουλειά σου, οι φίλοι, 
και θα μπορέσεις ύστερα να πας 
σε κάνα θέατρο ή κέντρον ή όπου αλλού. 
Όμως όταν τελειώσουν όλα 
τα θέατρα και τα κέντρα κλείσουν, 
και πουν οι φίλοι καληνύχτα, 
και πρέπει να γυρίσεις πια στο σπίτι, τι θα γίνει; 
Το ξέρεις πως σκληρή, αδυσώπητη 
σε περιμένει στο κρεβάτι σου η έγνοια, 
Θα ‘σαι μονάχος. 
Και τότες θα λογαριαστείτε. 
Θες ή δε θες θα μπουν κάτω όλα, να λογαριαστείτε. 
Θα ‘σαι μονάχος 
κι ανυπεράσπιστος απ’ τα θέατρα και τα κέντρα, 
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κι απ’ τη δουλειά σου και τους φίλους. 
Σε περιμένει στο κρεβάτι σου η έγνοια. 
Θά ‘ρθεις, δεν γίνεται. Είν’ τόσο σίγουρη γι’ αυτό, και περιμένει. 
Είναι στο σπίτι και σε περιμένει. 

Κώστας Μόντης, Τα τραγούδια της ταπεινής ζωής (Λευκωσία 1954)   
 
Θέμα Α 
Α1. Πού έγκειται η δύναμη των κοινωνικών μέσων, σύμφωνα με την συντάκτρια του 
Κειμένου 1; (60-70 λέξεις) 

 [Μονάδες 15] 
Β1. Ποιο είναι το θέμα του Κειμένου 1, ποιος ο σκοπός της συγγραφής του και σε 
ποιο αναγνωστικό κοινό απευθύνεται; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

 [Μονάδες 15] 
Β2. α) Ποιο είναι το θέμα του σκίτσου (Κείμενο 2); Με ποιους τρόπους ο 
καλλιτέχνης επιχειρεί να αποδώσει το θέμα του; 
β) Να ξαναγράψετε το πιο κάτω απόσπασμα του Κειμένου 1 αντικαθιστώντας τις 
υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες, που να καθιστούν το ύφος περισσότερο οικείο. 
«Η δυνατότητα αλίευσης πολύτιμων πληροφοριών και ιδεών, που αναβαθμίζουν τη 
ζωή και το πνεύμα με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, είναι ο άλλος πόλος της δύναμής τους. 
Όμως υπερισχύει η ανάγκη μας να φροντίζουμε και να μας φροντίζουν, να αγαπάμε 
και να μας αγαπούν». 

 [Μονάδες 15] 
Β3. Να εξηγήσετε με πιο απλά λόγια την παρακάτω θέση της συντάκτριας του 
Κειμένου 1, ώστε να γίνει κατανοητή από έναν φίλο σας που δεν την καταλαβαίνει. 
(60-70 λέξεις) 
«Ποτέ άλλοτε στην Ιστορία τόσο πολλοί άνθρωποι δεν κατόπτευαν τόσους άλλους 
και την ίδια στιγμή δεν ήταν υπό το βλέμμα τους». 
Εναλλακτικά: 
Πώς σχετίζεται ο τίτλος («Οι γλυκές ρίζες των κοινωνικών μέσων») του Κειμένου 1 
με το περιεχόμενό του;  

 [Μονάδες 10] 
Γ1. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το κύριο θέμα που θίγει το Κείμενο 3; Να το 
παρουσιάσετε αξιοποιώντας τρεις (3) διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες του 
ποιήματος. Ποια είναι η δική σας θέση για το θέμα αυτό; (150-200 λέξεις) 

 [Μονάδες 15] 
Δ1.  Ποια είναι η σχέση σου με τα μέσα δικτύωσης και πώς η σχέση αυτή επηρεάζει 
την καθημερινότητά σου και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις;  Αξιοποιώντας 
δημιουργικά το Κείμενο 1, να γράψεις ένα δικό σου κείμενο (350-400 λέξεις) το 
οποίο θα αναρτηθεί στο προσωπικό σου ιστολόγιο (blog).  

 [Μονάδες 30] 


