Ονομαηεπώνυμο:

………………………………………………………………

Μάθημα:

………………………………………………………………

Υλη:

………………………………………………………………

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:

………………………………………………………………

Αξιολόγηζη :

………………………………………………………………

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΔΚΘΔΗ-ΔΚΦΡΑΗ Γ’ ΛΤΚΔΙΟΤ
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ
Πξηλ από ζαξάληα πεξίπνπ ρξόληα, ηo 1971, εζηάιε ην πξώην e-mail. Γεθαεπηά ρξόληα κεηά, ην
1988, δεκηνπξγήζεθε ε IRC, ε πξώηε ππεξεζία αληαιιαγήο κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
(γλσζηό σο online chat). Έθηνηε, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρνπλ θαηαθιύζεη ηνλ θόζκν.
Σήκεξα, ρξεζηκνπνηνύληαη από 1 ζηνπο 4 αλζξώπνπο παγθνζκίσο, κε κόλν ην Facebook λα
απαξηζκεί πάλσ από 1.3 δηζεθαηνκκύξηα ρξήζηεο. Σύκθσλα, κάιηζηα, κε κηα έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ην 2014 ην Pew Research Center ζηελ Ακεξηθή, ην 70% ησλ ρξεζηώλ ηνπ
Facebook ζπλδέεηαη θαζεκεξηλά, ελώ ην 45% ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο κέζα ζηε κέξα. Δπίζεο, ην
52% ησλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηεί δύν ή θαη πεξηζζόηεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο,
πνζνζηό πνπ εκθαλίδεη ζεκαληηθή αύμεζε (ην 2013 ήηαλ 42%). Αιιά θαη ζηε ρώξα καο, ζύκθσλα
κε κηα έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014, ππάξρεη
απμεηηθή ηάζε ζηε ρξήζε όισλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα
ρξόληα.
Πνηα είλαη ,όκσο, άξαγε ε επίδξαζε απηνύ ηνπ θαηαηγηζκνύ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ
ςπρηθή καο πγεία θαη ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο; Όπσο θαη ηα πεξηζζόηεξα ηερλνινγηθά
επηηεύγκαηα, έηζη θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξεί λα έρνπλ ηόζν ζεηηθέο όζν θαη
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή καο, αλάινγα πάληα κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύκε.
Αλακθηζβήηεηα ,ινηπόλ, απνηεινύλ έλαλ εύθνιν, γξήγνξν θαη αλέμνδν ηξόπν γηα δηθηύσζε θαη
ελεκέξσζε. Μαο επηηξέπνπλ λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε επαθέο κε θίινπο θαη
ζπγγελείο πνπ βξίζθνληαη καθξηά, αθόκα θαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ πιαλήηε. Μαο δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπκε θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο θαη λα αιιειεπηδξάζνπκε καδί ηνπο. Μέζσ
ησλ social media κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε επαθή άλζξσπνη από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, θνπιηνύξεο θαη
πνιηηηζκνύο. Δπίζεο, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζύκπξαμεο γηα θνηλνύο
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ζθνπνύο, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο εθάζηνηε πξνζπάζεηαο. Μηα άιιε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
ζπλεηζθνξά ησλ social media έγκειηαι ζην όηη επηηξέπνπλ ηε δεκόζηα θαη ειεύζεξε κεηάδνζε
πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ησλ πνιηηώλ, ζηνηρείν πνπ δελ ππήξρε ηηο
πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο ζηε δεκόζηα δσή.
Παξόια απηά, από ηε κε ζπλεηή ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ ελλοχεύουν θαη θηλδύλνη, γηα
ηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ελήκεξνη. Καη' αξράο, πξόθεηηαη γηα κηα ζπλήζεηα ζηελ νπνία
είλαη εύθνιν θαλείο λα εζηζηεί, δειαδή λα αθηεξώλεη ζηαδηαθά όιν θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε απηή
ηε δξαζηεξηόηεηα, εηο βάξνο ηειηθά άιισλ πηπρώλ ηεο δσήο ηνπ. Έλαο άιινο θίλδπλνο είλαη όηη ζηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κπνξεί θαλείο λα παξνπζηάζεη ςεπδείο πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα κπνξνύλ
νη ππόινηπνη εύθνια λα εμαθξηβώζνπλ ηελ αιήζεηα απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ. Σύκθσλα κε ηνπο
εξεπλεηέο από ηελ Έλσζε Νεπξνςπραλάιπζεο ηεο Βξεηαλίαο, ην 68% (δειαδή ηα δύν ηξίηα!) ησλ
ρξεζηώλ ηνπ Facebook, ιέεη πξάγκαηα γηα ηε δσή θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηα νπνία δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηελ αιήζεηα, επεηδή δε ζέινπλ λα θαλνύλ βαξεηνί ζηνπο άιινπο θαη
αποζκοπώνηας ζηελ επξεία απνδνρή ηνπ ςεθηαθνύ, θνηλσληθνύ ηνπο θύθινπ. Πέξα από απηή ηελ
«αζώα» παξαπιάλεζε, όκσο, ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο όπνπ θαλείο δεκηνπξγεί έλα ζπλνιηθά
ςεύηηθν πξνθίι, κε ζθνπό λα εμαπαηήζεη ηνπο άιινπο.
Δπηπιένλ, ε επιβλαβής έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ αηόκνπ απνηειεί έλαλ επηπξόζζεην
πηζαλό θίλδπλν από ηε ρξήζε ησλ social media. Οη άλζξσπνη, ζπρλά, εθζέηνπλ ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ρσξίο λα ην
πνιπζθεθηνύλ. Άιιεο θνξέο, πάιη, βιέπνπλ πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα λα εκθαλίδνληαη ζην
δηαδίθηπν, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, όπσο θσηνγξαθίεο ηνπο ή πιεξνθνξίεο γηα ην πνύ θαη κε
πνηνπο βξίζθνληαη εθείλε ηε ζηηγκή. Απηά ηα δεδνκέλα, όκσο, είλαη νξαηά από έλα ηεξάζηην πιήζνο
αλζξώπσλ, αθνύ ε αιπζίδα θίισλ πνπ έρεη θαλείο κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε ρξήζηε
δηαζέζηκα ζηνλ νπνηνλδήπνηε. Έηζη, νη ρξήζηεο θαζίζηαληαη επάισηνη ζε πνιύ κεγαιύηεξν αξηζκό
άγλσζησλ αηόκσλ, ζπρλά κε αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο.
Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε, ινηπόλ, ώζηε λα πξνζηαηεπηνύκε από ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ε
ρξήζε ησλ social media θαη λα επσθειεζνύκε από ηα ζεηηθά πνπ έρεη λα καο πξνζθέξεη; Πξώηα απ'
όια, ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηα απηνύο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο. Δπηπιένλ, είλαη
ππνρξέσζή καο σο θνηλσλία (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, ππνπξγείν παηδείαο) λα ελεκεξώζνπκε θαη λα
εθπαηδεύζνπκε ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο. Άιισζηε, είηε καο αξέζεη είηε όρη, εηδηθά γηα ηηο λεόηεξεο γεληέο, απνηεινύλ
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αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο. Οπόηε, είλαη αλαγθαίν λα ιάβνπλ όιε ηε ζρεηηθή παηδεία,
ώζηε λα κπνξνύλ, αθελόο λα πξνθπιαρζνύλ από ηνπο θηλδύλνπο θαη, αθεηέξνπ, λα αμηνπνηήζνπλ
απηά ηα κέζα σο έλα ρξήζηκν θαη πνιύηηκν εξγαιείν.
Απαξαίηεην είλαη, όκσο, λα ππάξρεη κέηξν ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Έηζη,
ζαθώο θαη κπνξνύκε, γηα παξάδεηγκα, λα ζπλδεζνύκε όηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα από
ηελ εξγαζία καο ή όηαλ είκαζηε κόλνη ζην ζπίηη θαη ζέινπκε λα απαζρνιεζνύκε κε θάηη. Να κελ
μερλνύκε, όκσο, όηη, όηαλ είκαζηε κε θίινπο ή κε ηελ νηθνγέλεηα καο, είλαη ε κηα επθαηξία γηα λα
αιιειεπηδξάζνπκε νπζηαζηηθά καδί ηνπο. Κνηηώληαο θάζε ηόζν ηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ καο,
θνβνύκελνη κήπσο ράζνπκε θάπνηα θαηλνύξγηα αλάξηεζε, χάνουμε, νπζηαζηηθά, ηελ επαθή κε
ηνπο γύξσ καο!
Η online θνηλσληθή δηθηύσζε έρεη λα καο πξνζθέξεη πνιιά, αξθεί λα κελ ππνθαζηζηά ηελ θνηλσληθή
καο επαθή ζηνλ «πξαγκαηηθό» θόζκν. Γηαηί, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, αλαισλόκαζηε κόλν ζε
δηαδηθηπαθέο επαθέο, πνπ, ζπλήζσο, ζπλδένληαη κε εθήκεξεο ζρέζεηο, βάδνληαο ζε δεύηεξε κνίξα
ηελ νπζηαζηηθή, θνηλσληθή καο δσή. Αο κελ μερλνύκε όηη νη άλζξσπνη είλαη πεξηζζόηεξν
επραξηζηεκέλνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηε δσή ηνπο, όηαλ ζπλαληνύλ θαη ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηα
αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα εθηόο δηαδηθηπαθνύ πεξηβάιινληνο. Η γεληθή αίζζεζε, άιισζηε, ηεο
δηάζεζεο θαη ηεο επεμίαο πνπ ληώζνπκε ζπλδέεηαη, θπξίσο, κε ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ
ιακβάλνπκε από ηνπο πξαγκαηηθνύο καο θίινπο!

Κνξδεξά Δηξήλε, Ψπρνιόγνο (Γηαζθεπή)
Β. ΑΚΗΔΙ
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε, ζε 110 – 130 ιέμεηο.
(Μονάδες 25)
Β1.Να αλαπηύμεηε ην πεξηερόκελν ηεο αθόινπζεο πεξηόδνπ ηνπ θεηκέλνπ: Η online θνηλσληθή
δηθηύσζε έρεη λα καο πξνζθέξεη πνιιά, αξθεί λα κελ ππνθαζηζηά ηελ θνηλσληθή καο επαθή
ζηνλ«πξαγκαηηθό» θόζκν (ηειεπηαία παξάγξαθνο / 90-100 ιέμεηο). Η παξάγξαθόο ζαο λα είλαη
δνκηθά πιήξεο
(Μονάδες 10)
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Β2.Να βξείηε ηνλ βαζηθό ηξόπν αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ («Παξόια
απηά...ηνπο άιινπο). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε θεηκεληθέο αλαθνξέο.
(Μονάδες 5)
Β3. Να βξείηε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα πεηζνύο ηεο 1εο θαη ηεο 6εο(πξνηειεπηαίαο) παξαγξάθνπ.
(Μονάδες 10)
Β4. α) Να βξείηε ηα ζπλζεηηθά κέξε ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ: επηδξάζεηο,
ζύκπξαμεο, ζπλεηζθνξά , δεκηνπξγεί, δηαζέζηκα.
β) Να δεκηνπξγήζεηε πξνηάζεηο ή πεξηόδνπο ιόγνπ κε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα έληνλα
γξάκκαηα:

έγθεηηαη,

ειινρεύνπλ,

απνζθνπώληαο,

επηβιαβήο,

ράλνπκε.

Μπνξείηε

λα

δηαθνξνπνηήζεηε ηνλ γξακκαηηθό ηύπν σο πξνο ην πξόζσπν, ηνλ αξηζκό, ηελ πηώζε.
(Μονάδες 5)

Β5. Να βξείηε πώο επηηπγράλεηαη ε ζπλεθηηθόηεηα κεηαμύ ηεο δεύηεξεο («Πνηα είλαη όκσο ... ζηε
δεκόζηα δσή») θαη ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ («Παξόια απηά... ηνπο άιινπο) ηνπ θεηκέλνπ. Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(Μονάδες 5)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ
Τνλ ηειεπηαίν θαηξό, ζπρλά γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ ππέξκεηξε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο . Ωο πξνβιεκαηηζκέλνο λένο-α, αλαιακβάλεηο λα εθθσλήζεηο νκηιία (500-600 ιέμεηο) ζε
εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ ζνπ κε ζέκα: «Έθεβνη θαη θνηλσληθά δίθηπα», κε ζθνπό λα ελεκεξώζεηο
ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ απηώλ ζηνπο εθήβνπο,
θαζώο θαη λα ηνπο πξνηείλεηο ηξόπνπο απνθπγήο ησλ θηλδύλσλ πνπ ειινρεύνπλ από ηελ ππέξκεηξε
ρξήζε ηνπο.
(Μονάδες 40)
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