
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 Α) 

 Ο συγγραφέας αναλύει τον ρόλο του διαδικτύου στη ζωή των νέων. Με αφορμή τη 

Σύμβαση του 1989, που κατοχύρωσε τα δικαιώματα του παιδιού και διασφαλίζει η 

Unicef, εστιάζει στη δυνατότητα πρόσβασής του στην πληροφόρηση και στην 

ψυχαγωγία. Στη συνέχεια, επικυρώνει με επίσημες έρευνες την αυξημένη 

χρηστικότητα του διαδικτύου από τους νέους, η οποία έχει δύο όψεις: την 

επικοινωνία και τη διεθνή ενημέρωση, που ωφελούν τους νέους, τον εκφοβισμό και 

την παραβίαση της ιδιωτικότητας, που τους απειλούν. Για την αντιμετώπιση αυτών 

επιβάλλεται η πληροφόρηση παιδιών, γονέων και ειδικών και οι ισχυρές κυρώσεις 

από την πολιτεία στους επιτήδειους χρήστες. 

 

Β1) α) λάθος β) σωστό γ) λάθος δ) σωστό ε) λάθος 

 Β2) α) Θεματική περίοδος: «Μπορούμε να θωρακίσουμε … στον κυβερνοχώρο» 

Λεπτομέρειες/Σχόλια: «Συγκεκριμένα, πρέπει να δοθεί … στο ψηφιακό περιβάλλον» 

Κατακλείδα πρόταση: δεν υπάρχει 

Β2) β) Ο συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο του κειμένου χρησιμοποιεί ως τρόπους 

πειθούς την επίκληση στη λογική («Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα … πρόσβαση στο 

ίντερνετ») και την επίκληση στην αυθεντία (αναφορά στη Unicef).  

Β3) συμφωνούν ≠ διαφωνούν 

 δικαίωμα ≠ καθήκον,υποχρέωση 

 χρήσιμο ≠ άχρηστο 

 αυστηρή ≠ επιεική 

 αποτελεσματική ≠ αναποτελεσματική  

Β4) α) §2: «Η Unicef είναι θεματοφύλακας της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού.» 

 §5: «Μπορούμε να "θωρακίσουμε" τα παιδιά …»  



 

 

β) «Τα παιδιά μπορούν να "θωρακιστούν" (από εμάς) με συγκεκριμένες στρατηγικές 

για την «πρόληψη» 

Γ.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο:Ομιλία 

Προσφώνηση:Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,αγαπητοί καθηγητές 

Πρόλογος:Παραγωγικός:αναφορά στις νέες τεχνολογίες και ειδικά στο διαδίκτυο που 

πέρα από τις ευκαιρίες στη διαδικτυακή ενημέρωση,στη σύνδεση με την παγκόσμια 

κοινότητα,την ανταλλαγή πληροφοριών.ενέχει και κινδύνους,που απειλούν την 

ασφάλει των παιδιών. 

Κύριο θέμα: 

Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:Να αναλύσετε τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια των 

παιδιών στο διαδίκτυο. 

 Παραπληροφορεί  και εξαπατά. Μπορεί να αποβεί ο πιο ύπουλος εχθρός. Το 

άτομο μπορεί εύκολα να πέσει θύμα καλοστημένης μέσω ιστοσελίδων 

προπαγάνδας, αν δεν έχει υπόψη του ότι οι πληροφορίες δεν είναι πάντα 

αξιόπιστες. 

 Οδηγεί, πολλές φορές, στη σύναψη επικίνδυνων προσωπικών σχέσεων. Δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις που νέοι απογοητευμένοι από τη ζωή ή για να 

ξεφύγουν από την αφόρητη εσωστρέφεια συνάπτουν, μέσω διαδικτύου, 

σχέσεις και πέφτουν θύματα των επιτηδείων. Η αναζήτηση συντρόφου μέσω 

των εικονικών λεωφόρων του διαδικτύου πρέπει να γνωρίζουμε ότι εγκυμονεί 

κινδύνους. 

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να παραβιαστούν ποικιλοτρόπως. 

Υπάρχει, λόγου χάρη, κίνδυνος να γίνουν γνωστά τα προσωπικά δεδομένα 

των νέων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε διάφορες υπηρεσίες. Ακόμη, είναι 

δυνατόν να ασκηθούν και εκβιασμοί διάφορων μορφών μέσω του διαδικτύου. 

 Αυξάνει την εγκληματικότητα, προσφέροντας μάλιστα και τους κατάλληλους 

τρόπους για εγκληματικότητα νέας μορφής και ενθαρρύνει μορφές κοινωνικής 

παθογένειας. Ακόμη, και τρόποι αυτοκτονίας προτείνονται μέσω του 

διαδικτύου. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οδηγεί σε μια «μοντέρνα» 

βαρβαρότητα. 

 Προωθεί την ανηθικότητα και καλλιεργεί την επιθετικότητα μέσω 

πορνογραφικών διαφημίσεων και προβολών. Επίσης, μέσω του διαδικτύου 

γίνεται και διακίνηση παιδικής πορνείας, ενέργεια που θεωρείται από τα πιο 

σοβαρά ηλεκτρονικά εγκλήματα. 

 Διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλων σκευασμάτων 

επικίνδυνων για την υγεία των νέων. 

 Μέσω προπαγανδιστικών άρθρων προωθεί ιδέες συντηρητικές και καλλιεργεί 

προκαταλήψεις και φοβίες. Προπαγανδίζονται ακόμη και θρησκευτικές 



 

 

αιρέσεις. Αν δεν προσέξει ο χρήστης, το διαδίκτυο μπορεί να γίνει μέσο 

υποταγής συνειδήσεων. 

 Δημιουργεί κόσμο εικονικό, εξωπραγματικό, φανταστικό με τις 

συναρπαστικές εικόνες, τον κατάλληλο ήχο και την ποικιλία των χρωμάτων. 

Δημιουργεί εθισμό. Γινόμαστε «αιχμάλωτοι» της δικτατορίας του διαδικτύου. 

Μας δημιουργεί εθισμό και  εξάρτηση, μας κυριεύει και μας καθιστά 

«υπηκόους» του. 

 Αρκετοί επιτήδειοι, πολλές φορές, χρεώνουν το χρήστη με μεγάλα χρηματικά 

ποσά. Υποκλέπτουν κωδικούς πιστωτικών καρτών ανυποψίαστων χρηστών 

του διαδικτύου και τους επιβαρύνουν με μεγάλα χρηματικά ποσά. Η 

παράνομη χρέωση είναι από τους σοβαρότερους κινδύνους που διατρέχουν οι 

χρήστες του διαδικτύου. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι στη χώρα μας δεν 

υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των 

χρηστών και να τιμωρεί τους αιτίους των αξιόποινων πράξεων. 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

 

Β ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: 

Τρόποι προστασίας 

 

Το διαδίκτυο είναι ένας πολύτιμος φίλος, αλλά και ένας ύπουλος εχθρός. 

Είναι ένα γοητευτικό, αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνο εργαλείο. 

Επισημαίνουμε τους κυριότερους τρόπους για το ξεπέρασμα των αρνητικών 

του επιδράσεων. 

 

 Ορθολογική χρήση του διαδικτύου, για να μην καταστούμε αιχμάλωτοί 

του. Επίσης, ο χρόνος που διατίθεται για το διαδίκτυο να κατανέμεται και 

να αξιοποιείται ορθά. 

 Αυστηρός έλεγχος της ποιότητας των προγραμμάτων και προσεκτική 

επιλογή. Να μάθουμε να αμφισβητούμε, γιατί η αμφισβήτηση είναι η 

αξιοπρέπεια του πνεύματος. 

 Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, για να αποφευχθεί η εσωστρέφεια 

και να περιοριστούν τα ψυχολογικά προβλήματα, που προέρχονται από τη 

μονότονη ενασχόληση με το διαδίκτυο. Οφείλουμε να μην αφήνουμε την 

εποχή της τεχνολογίας να γίνει και εποχή της μοναξιάς. 

 Συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι και ανάπτυξη 

υπερατομικής συνείδησης. 

 Σωστή παιδεία και εκπαίδευση. Να μην είναι μονομερής, δηλαδή μόνο 

τεχνοκρατική, αλλά να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωπιστική 

παιδεία, που θα διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του νέου, θα του 

καλλιεργήσει το συναίσθημα, θα τον ευαισθητοποιήσει, θα του 

ολοκληρώσει την προσωπικότητα και θα τον καταστήσει όχι μόνο 

άνθρωπο αλλά και συνάνθρωπο. 



 

 

 Πολιτιστικές δραστηριότητες. Γόνιμη επαφή με την παράδοση, καθώς και 

με το βιβλίο, για να αποφευχθεί τόσο η πολιτιστική ισοπέδωση, ΄σο και 

χειραγώγηση του ανθρώπου από το δημιούργημά του. 

 Ορθή καθοδήγηση από όλους τους φορείς αγωγής, πολιτεία, οικογένεια, 

σχολείο, ώστε να γίνεται συνετή και υπεύθυνη χρήση. 

 Η πολιτεία να θεσπίσει νόμους, οι οποίοι θα προστατεύουν τους χρήστες 

από τους επιτήδειους εκμεταλλευτές. 

 

 

Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αποφώνηση 

 

 


