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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-1-2022 
 

Κείμενο 1 

 

Νέα γενιά και εθισμός στα social media 

        [1] Πολλοί κατηγορούν τη νέα γενιά (millennials και τη γενιά Ζ) ότι είναι 

αδιάφορη, εγωκεντρική, τεμπέλικη, ότι νοιάζεται μόνο για τον εαυτό της ή προχωρά 

τη ζωή της χωρίς προσανατολισμό και διαθέτει μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη 

ψυχοσύνθεση. Οι επικριτές της χαρακτηρίζουν αυτή τη γενιά ως "τη γενιά του εγώ". 

Σχετικές μελέτες έχουν πράγματι δείξει ότι, σε μεγάλο ποσοστό, πρόκειται για 

εγωκεντρικά άτομα, που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη φήμη και την (ψηφιακή) 

εικόνα τους και λιγότερο στο "εμείς". Ζουν στον δικό τους κόσμο, τον κόσμο  των 

check-in, του Facebook, των SocialMedia, του Instagram, των selfie και των 

Photoshop, των like, των follower, και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι η 

γενιά που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το smartphone ή το tablet (το 83% αυτών 

κοιμάται με τα κινητά ανοικτά δίπλα στο κρεβάτι τους).  

         [2] Ζώντας στην εποχή των κοινωνικών δικτύων (Facebook/Instagram/Twitter) 

και της τεχνολογίας, βλέπουμε νέους ανθρώπους να βάζουν "φίλτρα" σε πολλά 

πράγματα της ζωής τους. Είναι εξαιρετικοί στο να δείχνουν στους άλλους πως η ζωή 

είναι "φανταστική", στο να τονίζουν πόσο εξαιρετικά περνάνε (στον ψηφιακό τους 

κόσμο), παρόλο που στην πραγματική τους ζωή είναι καταπιεσμένοι. Στην εποχή 

των socialmedia, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που παγιδεύονται στην ψηφιακή τους 

εικόνα. Μια εικόνα που θα πρέπει να είναι άρτια, αψεγάδιαστη και ειδυλλιακή, 

ακόμη και αν δεν συνάδει με την πραγματικότητα. 

         [3] Πόσες φορές δεν έχουμε δει φωτογραφίες-selfie μέσα από τα κοινωνικά 

δίκτυα από ανθρώπους που προσποιούνται ότι χαμογελάνε; Πόσες φορές δεν 

πασχίζουμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή selfie, για να κερδίσουμε 

περισσότερα likes;  Μάλιστα αρκετοί είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν και 

την ίδια τους τη ζωή για μια τέλεια selfie. Πρόσφατα είναι τα παραδείγματα 

κάποιων νέων στη Ρωσία που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να τραβήξουν την 



 

 

τέλεια selfie, ακροβατώντας στο κενό ψηλών κτιρίων ή της νεαρής κοπέλας που 

έπεσε από τον 27ο όροφο σε κτήριο του Παναμά, προσπαθώντας να βγάλει μια 

selfie καθισμένη στο κάγκελο του μπαλκονιού. Παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνες, 

πάνω από 250 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να 

βγάλουν selfie! 

         [4] Επίσης, πόσες φορές δεν έχουμε δει νέους να δείχνουν πόσο ωραία και 

γεμάτη είναι η ζωή τους, κοινοποιώντας ακατάπαυστα το πού πήγαν, τι έφαγαν, τι 

ήπιαν, πού διασκέδασαν, τι φόρεσαν, τι ψώνισαν και άλλα παρόμοια; Ενδεικτική 

είναι μια πρόσφατη περίπτωση "lifestyleblogger" του Instagram, που έδειχνε στον 

λογαριασμό της πόσο ωραία περνάει και διασκεδάζει σε διάφορα κοσμοπολίτικα 

μέρη του κόσμου. Η συγκεκριμένη, ωστόσο στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν 

κέρδισε λεφτά, αλλά χρεοκόπησε  και αυτή τη στιγμή φαίνεται να χρωστάει 

επιπλέον 10.000 δολάρια. Όπως δήλωσε η ίδια, αυτό που αναζητούσε ήταν η 

ψηφιακή αναγνώριση και καταξίωση (μέσα από τα χιλιάδες likes) δείχνοντας στους 

followers της πόσο αψεγάδιαστη, ειδυλλιακή και glamorous ήταν η καθημερινή της 

ζωή. 

         [5] Σήμερα πάρα πολλοί νέοι συμφωνούν ότι δεν έχουν πραγματικούς φίλους 

ώστε να στραφούν προς αυτούς όταν αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα. 

Δεν έχουν δημιουργήσει ουσιαστικούς δεσμούς φιλίας. Όλες τους οι φιλίες είναι 

επιφανειακές. Γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι φίλοι που έχουν αποκτήσει θα τους 

παρατήσουν με την πρώτη ευκαιρία (αν εμφανιστεί κάτι καλύτερο να κάνουν). Τη 

δεξιότητα της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης φιλικής διαπροσωπικής σχέσης δεν 

την εξάσκησαν ποτέ. 

         [6] Επομένως, όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα (κοινωνικό, υπαρξιακό, 

επαγγελματικής αποκατάστασης, αισθηματικής σχέσης, κοκ), στρέφονται στα 

κινητά και στα κοινωνικά δίκτυα για προσωρινή ανακούφιση. Τελευταίες έρευνες 

έχουν δείξει ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν λιγότερο τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 

λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης από εκείνους που 

τα χρησιμοποιούν συνέχεια.  

         [7] Πόσες φορές δεν κοιτάμε πρώτα το κινητό μας όταν ξυπνήσουμε, πριν 

πούμε καλημέρα στην οικογένειά μας, στον φίλο μας ή στην φίλη μας; Πόσες φορές 

δεν κοιτάμε το κινητό μας πριν κοιμηθούμε; Πόσες φορές δεν φορτίζουμε το κινητό 

μας, ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι που κοιμόμαστε; Πόσες φορές δεν έχουμε πάρει 

μαζί μας το κινητό ακόμα και στην τουαλέτα; Πόσες φορές δεν ασχολούμαστε με το 

κινητό μας όταν βρισκόμαστε έξω με μια παρέα; Αυτό είναι εθισμός. 

Μιχάλης Μάρκου 4/1/2019 http://www.capital.gr/me-apopsi/3336280/ 

 

 

 

 

 



 

 

Κείμενο 2 

Το ποίημα ανήκει τα πρώιμα φιλοσοφικά ποιήματα του Κ. Π.  Καβάφη, που σκοπό 

έχουν να διδάξουν τον αναγνώστη. 

Τείχη 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κι υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 

 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

 

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1  

 

1ο υποερώτημα 

Γιατί σύμφωνα με το Κείμενο 1 πολλοί χαρακτηρίζουν τη νέα γενιά ως «τη γενιά του 

εγώ»; (50-60 λέξεις) 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα 

Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο αρθρογράφος επιλέγει να οργανώσει το 

κείμενό του με παραδείγματα. Αφού προσδιορίσετε τι είδους παραδείγματα 

χρησιμοποιεί (μονάδες 2), να γράψετε δύο λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη 

σας, επιχειρεί αυτόν τον τρόπο οργάνωσης του λόγου (μονάδες 8).  

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συντάκτης χρησιμοποιεί το τρίτο 

πρόσωπο του ρήματος, ενώ στην τελευταία παράγραφο κυρίως το πρώτο 

πληθυντικό πρόσωπο. Ποιο το επικοινωνιακό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση 

(μονάδες 10); Αν στην τελευταία παράγραφο άλλαζες το πρώτο πληθυντικό 

πρόσωπο σε δεύτερο ενικό, θα άλλαζε και το ύφος του λόγου και γιατί (μονάδες 5); 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2  

Με αφορμή μια συζήτηση στην τάξη σου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με 

βάση την προσωπική σου εμπειρία, αναλύεις σε ένα κείμενο που θα αναρτηθεί στο 



 

 

ιστολόγιο του σχολείου σου τον διαφορετικό ρόλο που έχουν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στη ζωή των νέων  της ηλικίας σου (350-400 λέξεις). 

 

Μονάδες 30 

ΘΕΜΑ 3  

Στο Κείμενο 2 είναι φανερή η απελπισία του ποιητικού υποκειμένου 

και η  αδυναμία του να συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Να 

εντοπίσεις δύο εκφραστικά μέσα που αποτυπώνουν τα συναισθήματά του και να 

σχολιάσεις τη λειτουργία τους. (100-150  λέξεις) 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 4  

Στο Κείμενο 2 το ποιητικό υποκείμενο αισθάνεται εγκλωβισμένο από τα τείχη. Τι 

συμβολίζουν κατά τη γνώμη σας τα τείχη στη ζωή του ποιητικού υποκειμένου και τι 

στη δική σας; ( 100- 150 λέξεις). 

Μονάδες 15 

 

 


