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Α1. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως το διαδίκτυο αποτελεί μια επανάσταση στην επικοινωνία 

και στην πρόσβαση στην πληροφορία και πως οι «διαθέσιμες πληροφορίες» είναι κτήμα 

όλων. Αυτή είναι όμως η μία πλευρά του διαδικτύου. Η άλλη είναι πιο ύπουλη και 

επικίνδυνη. Οι πληροφορίες έχουν μετασχηματιστεί σε εμπόρευμα. Οι χρήστες του 

διαδικτύου έγιναν αγοραστές του προϊόντος των πληροφοριών και έχει αποκτήσει αξία το 

γεγονός ότι πρέπει να είσαι ενημερωμένος για όσα διακινούνται σ’ αυτό. Υπάρχουν οι 

πληροφορίες της καθεστηκυίας τάξης, οι οποίες προφυλάσσονται από τους κρατούντες και οι 

πληροφορίες των ιδιωτών, που διατίθενται χωρίς περιορισμούς έναντι τιμήματος στο κοινό. 

Ακόμη και πληροφορίες που αφορούν τα άτομα και την προσωπική τους ζωή διατίθενται 

ελεύθερα στο διαδίκτυο στο όνομα του δικαιώματος του κοινού να γνωρίζει τα πάντα.     

 

Β1. α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ. Λάθος  

ε. Σωστό 

 

Β2. Η συλλογιστική πορεία είναι παραγωγή. Η θεματική του πρόταση είναι ότι οι έννομες 

τάξεις συναποδέχονται τις συνέπειες της προόδου, που αποτελεί κάτι γενικό. Στη συνέχεια 

εξειδικεύεται ο περιορισμός αυτού του γενικού με τις δύο προτάσεις του: α) Οι κρατούντες 

γνωρίζουν πώς να εμποδίσουν τη διάχυση των δικών τους πληροφοριών και β) επιτρέπουν 

ελεύθερα τη διάχυση των πληροφοριών, οι οποίες αφορούν τους κοινούς θνητούς.  

 

Β3. α. διασφάλιση, διαμορφώνεται/διαρθρώνεται, γενικά, έννομου 

 

β. «Θεωρείται αξία για τον σημερινό άνθρωπο να είναι πληροφορημένος για αυτά που 

διακινούνται στο διαδίκτυο».  

«Οι πληροφορίες για το κάθε άτομο και για την ιδιωτική του ζωή δεν υπόκεινται σε κανένα 

περιορισμό και σε κανένα έννομο έλεγχο».  

 

Β4. α. Και έτσι, ίσως παραδόξως: Είναι τροπικό επίρρημα και δηλώνει ομοιότητα ή 

συμφωνία με τα προηγούμενα. Μπορεί να αποδοθεί με τη φράση: Με αυτόν τον τρόπο.  
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Έτσι ανοίγει μια νέα εποχή: Παρατακτικός σύνδεσμος, ο οποίος συνδέει τα προηγούμενα με 

αυτά που θα ακολουθήσουν.  

 

Έτσι, προκειμένου: Παρατακτικός σύνδεσμος, ο οποίος συνδέει τα προηγούμενα με αυτά που 

θα ακολουθήσουν.  

 

Και έτσι οι μη ειδικώς προστατευόμενες πληροφορίες: Είναι τροπικό επίρρημα και δηλώνει 

ομοιότητα ή συμφωνία με τα προηγούμενα. Μπορεί να αποδοθεί με τη φράση: Με αυτόν τον 

τρόπο. 

 

β. Η σύνταξη είναι ενεργητική.  

Μετατροπή σε παθητική σύνταξη:  

«Νέα επικοινωνιακά ήθη καθορίζονται από τα νέα μέσα».  

 

Γ1. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο για την επικοινωνία των ανθρώπων και για 

τη διάχυση των πληροφοριών. Ωστόσο, ραγδαίως μετατρέπεται και σε ένα εργαλείο 

επικίνδυνο με ψευδείς υποβολιμαίες πληροφορίες και με εμπορευματοποίηση της κάθε είδους 

πληροφορίας. Με δεδομένα τα παραπάνω σε ένα δοκίμιο 500-600 λέξεων:  

α) Ποιους κινδύνους εγκυμονεί το διαδίκτυο;  

β) Πώς θα μπορούσε να μεταβληθεί αυτή η κατάσταση, ώστε να αποτελεί μόνον χρήσιμο 

εργαλείο για την κοινωνία;  

 

Πρόλογος 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου είναι ευρεία στη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται για ένα νέο μέσο, το 

οποίο έφερε επανάσταση στον τομέα της τεχνολογίας. Το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο έχει 

κάποιες θετικές πτυχές σε τομείς, όπως η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, ο πολιτισμός και η 

παιδεία. 

Έχει όμως και αρνητικές συνέπειες, τις οποίες οι εχέφρονες μπορούν να απομονώσουν ή να 

αποφύγουν  τα αρνητικά στοιχεία και να αξιοποιήσουν μόνον τα θετικά, ειδικά οι μαθητές 

κατά την περίοδο της σχολικής τους ηλικίας ή οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ακόμη την απαραίτητη πείρα, για να προφυλάσσονται από τις παγίδες που αυτό κρύβει.   
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Κύριο θέμα: 

[1] Αρνητικά του Διαδικτύου: 

 Η πληροφόρηση δεν είναι πάντα έγκυρη. Οι πηγές πληροφόρησης δεν μεταφέρουν 

έγκυρα και τεκμηριωμένα τα γεγονότα 

 Ύπαρξη τυχοδιωκτών, μέσω ιστοσελίδων τους, οι οποίοι θέλουν να αποκομίσουν 

οικονομικά οφέλη από τους χρήστες του διαδικτύου 

 Παραπλάνηση για εκμετάλλευση των θυμάτων τους 

 Εκβιασμοί από την κατοχή προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου 

 Υπερβολική διαφήμιση υλιστικών προϊόντων με μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση 

του κέρδους 

 Υπερβολή παρουσία παιγνιδιών με σκοπό τον εθισμό και τον εγκλωβισμό της 

νεολαίας σε ανθυγιεινές μορφές απασχόλησης και πνευματικής αποβλάκωσης 

 Χρήση του διαδικτύου από πολιτικά κόμματα για παραπλάνηση και εγκλωβισμό των 

πολιτών, ιδιαίτερα προ των εκλογών 

 Χρήση του διαδικτύου από πολυεθνικές και άλλες εταιρείες για προώθηση και 

πώληση άχρηστων, μη απαραίτητων για τη ζωή προϊόντων (σκευάσματα ομορφιάς, 

μπουκαλάκια με υγρά ευζωίας κ.τ.ό.).   

 

[2] Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα αρνητικά του διαδικτύου: 

 Χρήση διαδικτύου για την πρόσκτηση της γνώσης από φερέγγυες και αξιόπιστες πηγές 

 Ενημέρωση από το σχολείο για αποφυγή επικίνδυνων ιστοσελίδων. Μέθοδοι 

προστασίας και αποφυγής αυτών των ιστοσελίδων 

 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, για να γνωρίζουν οι ίδιοι πρώτα 

τι είναι το διαδίκτυο και τι κινδύνους αυτό εμπεριέχει 

 Η πολιτεία έχει χρέος να θωρακίσει, όσο μπορεί, την άμυνά της σε ανεξέλεγκτες και 

επικίνδυνες πηγές πληροφόρησης των πολιτών της  

 Δημιουργία ειδικού φορέα για παρακολούθηση των επικίνδυνων ιστοσελίδων και 

άμεση ενημέρωση των πολιτών της για τον ρόλο τους  

 Ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ (με συζητήσεις, ανακοινώσεις, κ.λπ.) των διαστάσεων που 

έχει το διαδίκτυο, ώστε το κοινό να είναι ενημερωμένο και να γνωρίζει τι πρέπει να 

κάνει.  

 

Επίλογος: 
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Συμπερασματικά, το νέο αυτό μέσο βρίθει πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, τα οποία 

αφορούν πολλούς τομείς της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Γι’ αυτό χρειάζεται 

καθοδήγηση από τους φορείς αγωγής, ώστε ο κάθε άνθρωπος αλλά ιδιαίτερα ο νέος να 

αξιοποιήσει πλήρως τις θετικές πτυχές του διαδικτύου και να αποφύγει τα αρνητικά στοιχεία. 

 

 

 


