
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΘΕΜΑ Α 

Α1 

Α: Σ,    Β:Λ,   Γ:Λ 

Α2  

Στο απόσπασμα ο συντάκτης του κειμένου θεωρεί ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε ποιο 
μέσο πληροφόρησης μας δίνει έγκυρες και διασταυρωμένες πληροφορίες χωρίς να 
εξαπατά, ώστε αυτό που λέγεται ή γράφεται να είναι αληθινό. 

ΘΕΜΑ B 

Β1 

Το κείμενο 1 και η εικόνα 2 αναφέρονται στο ζήτημα της κακής χρήσης του 
διαδικτύου και της εξάρτησής μας από αυτό. Τόσο ο συντάκτης του κειμένου 1 όσο 
και ο εικονογράφος της εικόνας 2 σχολιάζουν τη στρεβλή χρήση που κάνουμε στο 
διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να εισπράττουμε μια λανθασμένη εικόνα της 
πραγματικότητας. Στο κείμενο 1 ο συντάκτης με αναλυτικό λόγο αναφέρεται στις 
παραμέτρους που προκάλεσαν το φαινόμενο και στα αποτελέσματά του, 
παρακινώντας μας να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στο μέσο. Ο 
εικονογράφος με την αμεσότητα της εικόνας εστιάζει σε μια συγκεκριμένη πτυχή, 
αυτή της έλλειψης ανθρώπινης επικοινωνίας εξαιτίας της κατάχρησης του 
διαδικτύου. 

Β2 

Το κείμενο 1 ως άρθρο έχει τίτλο, επικαιρικό χαρακτήρα (αναφέρεται σε στοιχεία 
και γεγονότα της επικαιρότητας), δεν έχει προσωπικό τόνο, αναφέρει τεκμήρια και 
τέλος δίνεται η παραπομπή της δημοσίευσής του. 

Β3 

Ο κειμενογράφος ισχυρίζεται ότι η ανεξέλεγκτη δράση στο διαδίκτυο ακολουθεί την 
πορεία που ακολούθησε η αυθαίρετη ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών 
καναλιών. Για να αποδείξει τον ισχυρισμό του κάνει χρήση του αναλογικού 
συλλογισμού (όπως...έτσι...) και τεκμηρίων (ιδιωτικά ΜΜΕ το 1989). 

ΘΕΜΑ Γ 

Το απόσπασμα αναφέρεται σε ένα φανταστικό σχολείο στο οποίο επιδόσεις και 
συμπεριφορά των μαθητών παρακολουθούνται και ελέγχονται με τεχνολογικά 
μέσα. Παντού υπάρχουν “ματάκια” που καταγράφουν τις κινήσεις των μαθητών, 
ενώ γίνεται εκτεταμένη χρήση ψηφιακών εξαρτημάτων (γυαλιά, βραχιόλια, 



ταμπλέτες, κινητά) με στόχο τον απόλυτο έλεγχο των αντιδράσεων, ως και των 
συναισθημάτων τους. Οι μαθήτριες βιώνουν έντονο άγχος και επιδιώκουν με κάθε 
τρόπο να αντεπεξέλθουν στις προδιαγραφές του αυστηρού και απρόσωπου 
συστήματος του σχολείου, προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλές επιδόσεις ή 
κάποια υποτροφία για την συνέχιση των σπουδών τους. Λειτουργούν -ή 
προσπαθούν να λειτουργήσουν- σαν μηχανήματα με εντατικοποιημένες ενέργειες 
καταπνίγοντας τα συναισθήματά τους. 

Η ζωή σε ένα τέτοιο σχολείο φαντάζει αφόρητη! Μοιάζει με εφιαλτικό σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας. Θα απευχόμουν να βιώσω κάτι ανάλογο, αφενός γιατί η 
ζωή σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον θα μου επέβαλλε σκληρούς περιορισμούς -ή, 
το χειρότερο, αυτοπεριορισμούς- και κανονιστικές συμπεριφορές και αφετέρου θα 
εξαφάνιζε τα συναισθήματα και θα ισοπέδωνε την προσωπικότητά μου. Σε ένα 
ανάλογο σχολικό περιβάλλον θα ασφυκτιούσα και θα ένιωθα σαν ένα γρανάζι 
καλοκουρδισμένης μηχανής, που ανταποκρίνεται σε αυστηρές προδιαγραφές χωρίς 
την παραμικρή δυνατότητα απόκλισης και αυτενέργειας.  
 

ΘΕΜΑ Δ 

Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος 

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, συνδημότες και συνδημότισσες 

Γλώσσα: αναφορική κυρίως λειτουργία/ χρήση κατά βάση γ΄ προσώπου για να 

αποδοθεί αντικειμενικότητα και να μην περιοριστούμε σε μια επικοινωνία 

συναισθηματικού τύπου. Χρησιμοποιούμε εναλλαγή α’ ενικού και β΄ πληθυντικού 

προσώπου. 

Πρόλογος: γενική αναφορά στα θετικά του διαδικτύου 

Προσδιορισμός του όρου “εξάρτηση” (καταναγκαστική, υπερβολική χρήση του, 

δυσθυμική συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά τη στέρησή της) 

 

Αίτια εξάρτησης από το διαδίκτυο 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου: η μαγεία της εικόνας και του ήχου, 

ψυχαγωγικό πρόγραμμα εύπεπτο και ελκυστικό, αποφόρτιση του χρήστη κάθε  

ηλικίας 

Καταργούνται τα σύνορα, αμεσότητα επαφών 

Υποκατάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων με εικονικές, κυρίως για εσωστρεφή 

άτομα, μετά μάλιστα από την αποδυνάμωση-κατάργηση των πρωτογενών ομάδων 

επικοινωνίας, όπως η γειτονιά ή η συνοικία 



Η αίσθηση παντοδυναμίας που χαρίζει στο χρήστη λόγω των πολλών 

δυνατοτήτων που παρέχει (ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάλυψη επαγγελματικών 

αναγκών ή προσωπικών ενδιαφερόντων), αλλά και της ανωνυμίας που 

απελευθερώνει την επιθυμία για οποιαδήποτε περιήγηση. 

Δεν υπάρχουν χώροι ομαδικής ψυχαγωγίας, ομαδικού παιχνιδιού που χάνει 

διαρκώς έδαφος και υποκαθίσταται από το ηλεκτρονικό. 

Αλλοτρίωση οικογενειακών σχέσεων- υπεραπασχολημένοι εργασιακά γονείς 

Όλες οι καθημερινές δραστηριότητες-ανάγκες της καθημερινότητας 

εξυπηρετούνται άμεσα κι εύκολα από το διαδίκτυο 

 

Πρόταση: Έλλογη χρήση- μέτρο- ενίσχυση ανθρωπιστικών αξιών μέσω της παιδείας 

και δεσμών μέσω της οικογένειας. 

 


