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B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α. Περίληψη 

Ο αρθρογράφος επικεντρώνεται στη µονοµερή πληροφόρηση που 
παρέχεται µέσω διαδικτύου. Επισηµαίνει ότι, ενώ αρχικά το διαδίκτυο 
υποσχόταν περισσότερη πληροφόρηση και διάλογο, δηλαδή ενίσχυση της 
δηµοκρατίας, σήµερα προωθεί ακραίες αντιλήψεις και µονόπλευρη 
πληροφόρηση. Σύµφωνα µε τις απόψεις ενός ερευνητή, τις οποίες ο 
αρθρογράφος παραθέτει, αυτό παρατηρείται γιατί οι χρήστες µπορούν να 
επιλέξουν πληροφορίες και επικοινωνία που συµφωνούν µε τις απόψεις τους, 
ενισχύοντας έτσι τις προκαταλήψεις τους. Σηµαντικότερο, όµως, αποτέλεσµα 
αποτελεί η τεκµηριωµένη µε πειράµατα «οµαδική πόλωση», δηλαδή η τάση 
της υιοθέτησης ακόµη πιο ακραίων απόψεων λόγω διαλόγου µε οµοϊδεάτες, ο 
οποίος δίνει νέα επιχειρήµατα ή δηµιουργεί ανταγωνισµό στην υποστήριξη 
απόψεων. Τέλος, ο αρθρογράφος συµπεραίνει ότι η συγκεκριµένη χρήση του 
διαδικτύου το ανάγει σε µέσο παραπληροφόρησης. 

 
Β.1.  Για πολλούς η εµφάνιση του διαδικτύου εµπεριέχει την υπόσχεση της 

άπλετης πληροφόρησης και της βελτίωσης του δηµόσιου διαλόγου. Καθώς στο 
διαδίκτυο παρουσιάζεται πολυφωνία, δηλαδή παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε θέµα από αναρίθµητες πηγές, ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί 
πολυπρισµατικά για οτιδήποτε επιθυµεί. Αλλά και ο δηµόσιος διάλογος 
ενισχύεται, καθώς στο µέσο αυτό αίρεται η παθητικότητα του δέκτη, που 
µπορεί να λάβει αλλά και να µεταδώσει πληροφορίες, διαλεγόµενος για θέµατα 
δηµόσιου ενδιαφέροντος. Έτσι οι χρήστες του διαδικτύου καθίστανται ενεργοί 
δηµοκρατικοί πολίτες, που διαµορφώνουν άποψη αλλά και την εκφράζουν 
δηµόσια, επηρεάζοντας τη λήψη αποφάσεων. 

 
Β.2. Θεµατική περίοδο της παραγράφου αποτελεί η φράση «Το πιο εντυπωσιακό 

στοιχείο … αυτών που βλέπουν», ενώ λεπτοµέρειες / σχόλια είναι το χωρίο 
«Ένα από τα πιο σηµαντικά … στο Drudge Report». Πρόταση κατακλείδα δεν 
υπάρχει. 
Η παράγραφος αναπτύσσεται µε συνδυασµό µεθόδων. Αρχικά εντοπίζεται η 
µέθοδος αίτια αποτελέσµατα. Στη θεµατική περίοδο ως αίτιο τίθεται η νέα 
τεχνολογία και ως αποτέλεσµα «η αυξανόµενη δύναµη των καταναλωτών να 
φιλτράρουν αυτό που βλέπουν». Επιπλέον, χρησιµοποιούνται οι εκφράσεις 
«Ένα από τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα» και «Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι». Τέλος, εντοπίζεται και η µέθοδος των παραδειγµάτων στο χωρίο «Οι 
αριστεροί στις ΗΠΑ… στο Drudge Report». 
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Β.3. Με τη χρήση γ΄ ενικού προσώπου («Αυτό καθιστά το ίντερνετ») ο 
αρθρογράφος παρουσιάζει κοινώς αποδεκτές απόψεις και προσδίδει 
αντικειµενικότητα στα συµπεράσµατά του. Με τη χρήση του β΄ ενικού 
προσώπου («Στο βαθµό που προσφεύγεις», «δεν σε ενδιαφέρει», «να την 
ελέγξεις») απευθύνεται προς τον αναγνώστη του, επιτυγχάνοντας αµεσότητα. 

 
Β.4. Μετατροπή: Οι επιστήµονες έχουν τεκµηριώσει το φαινόµενο της «οµαδικής 

πόλωσης» µε πολλά πειράµατα. 
Ο συγγραφέας επέλεξε την παθητική σύνταξη για να τονίσει κυρίως την πράξη 
του υποκειµένου. Το ποιητικό αίτιο (λογικό υποκείµενο) παραλείπεται, γιατί 
εννοείται εύκολα από τα συµφραζόµενα.  

 
Β. 5. πληροφόρησης: ενηµέρωσης 

κριτική: σχολιασµός, εκτίµηση, αξιολόγηση 
επαληθεύονται: επιβεβαιώνονται, επικυρώνονται, αποδεικνύονται 
οµαδικής: συλλογικής 
ενισχύουν: δυναµώνουν, τονώνουν (ισχυροποιούν) 

 
Γ. Τίτλος: ∆ιαδίκτυο: νέα δεδοµένα – νέες απαιτήσεις! 

Πρόλογος 
 Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο έχει καταστεί αναπόσπαστο τµήµα 
της καθηµερινότητας όλων των πολιτών. Οι νέοι κυρίως αφιερώνουν στο 
σύγχρονο αυτό µέσο µεγάλο µέρος του χρόνου τους είτε αναζητώντας 
πληροφορίες για θέµατα που τους απασχολούν είτε επικοινωνώντας µε 
γνωστούς και αγνώστους είτε απλώς παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εκείνο, 
όµως, που δεν γνωρίζουν όλοι οι χρήστες είναι ότι το διαδίκτυο δεν είναι 
αθώο. Ενέχει πολλούς κινδύνους που είναι καλό να διερευνηθούν, για να 
επιτευχθεί η ασφαλής πλοήγηση σ’ αυτό. 
 
Κυρίως θέµα (αναλυτικό σχεδιάγραµµα) 
Α. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ 
Προβλήµατα υγείας:  
• Σωµατικές και ψυχικές ασθένειες που προκαλούνται από την πολύωρη 

χρήση. Η συνεχής έκθεση στην ακτινοβολία των υπολογιστών και η 
ακινησία µπορούν να δηµιουργήσουν πολλά προβλήµατα, όπως κόπωση, 
πονοκεφάλους, οφθαλµολογικά προβλήµατα, πόνους σε καρπούς και µέση 
κλπ. Ορισµένοι νέοι εθίζονται στο διαδίκτυο, «ζουν» µέσα από αυτό. 
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Προβλήµατα προσωπικότητας:  
• Απώλεια στοιχείων της προσωπικής ταυτότητας και φυσιογνωµίας (π.χ. ο 

γραφικός χαρακτήρας δεν καλλιεργείται, η φαντασία δεν αναπτύσσεται).  
• Απορρόφηση της προσοχής και µέρους της συναισθηµατικής ενέργειας των 

παιδιών, που µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αποµόνωση και µοναξιά.  
 

Προβλήµατα κοινωνικοποίησης: 
• Αποξένωση των ανθρώπων. Το άτοµο γίνεται αντικοινωνικό, καθώς 

εξυπηρετεί πολλές του ανάγκες δίχως να χρειάζεται να έρχεται σε επαφή µε 
άλλους ανθρώπους.  

• Εγκλεισµός στην εικονική πραγµατικότητα και ανάπτυξη στάσης 
παθητικότητας, αδιαφορίας και αδράνειας απέναντι στον πραγµατικό βίο 
και στα προβλήµατά του. 

• Υιοθέτηση αρνητικών προτύπων συµπεριφοράς (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια 
βίαιου περιεχοµένου) – εξοικείωση µε νέες µορφές εγκληµατικότητας (π.χ. 
συκοφάντηση συµµαθητών, πορνογραφία, απάτες, κλοπή πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, παράνοµες συναλλαγές, ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια κλπ.). 

Προβλήµατα στην πνευµατική συγκρότηση: 
• Κίνδυνος υιοθέτησης προπαγανδιστικών αντιλήψεων από πολιτικές ή 

θρησκευτικές οµάδες µε ακραίες αντιλήψεις (δογµατισµός, φανατισµός). 
Αποτελεσµατικότερος έλεγχος σε βάρος των πολιτών απ' την κρατική 
εξουσία µε την ανάπτυξη µηχανισµών παρακολούθησης.  

• Εξοικείωση των µαθητών µε έναν εύκολο τρόπο πρόσληψης πληροφοριών 
και καλλιέργεια αισθηµάτων αποστροφής προς κάθε µορφή πνευµατικού 
µόχθου.  

• Σύγχυση και αποπροσανατολισµός. Ο καταιγισµός από ετερόκλιτες και 
ανούσιες συχνά πληροφορίες περιορίζει τη δυνατότητα κριτικής 
επεξεργασίας και αξιολόγησης από την πλευρά του χρήστη, µε αποτέλεσµα 
την αδυναµία του να διακρίνει το περιττό από το ουσιώδες. 

• Περιορισµός της γλωσσικής έκφρασης µε την υπεραπλούστευση της 
γλώσσας (αρκτικόλεξα, συνθηµατολογία, ξένη ορολογία, «µικτή γλώσσα», 
κ.ά.) 

 
Μετάβαση: Όπως γίνεται αντιληπτό, οι κίνδυνοι είναι αρκετοί και απειλούν 
κυρίως τον νεαρό χρήστη, που λόγω απειρίας και άγνοιας καθίσταται 
ευάλωτος. Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η συνδροµή της εκπαίδευσης, η 
οποία µπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. 
 
Β. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
• Εξοικείωση των νέων µε την τεχνολογία: γνώση χειρισµού των 

προγραµµάτων των Η/Υ, ειδικότερα του διαδικτύου, ώστε να πλοηγούνται 
µε ασφάλεια σ’ αυτό, και γενικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
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διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία (µαθήµατα µέσω διαδικτύου, 
ανάθεση εργασιών που θα εκπονούνται µέσω διαδικτύου).  

• Παροχή ευρύτερης γνώσης για την κοινωνική πραγµατικότητα και 
ενηµέρωση για τους κινδύνους που υπάρχουν (π.χ. εγκληµατικότητα), 
προκειµένου οι νεαροί χρήστες να είναι επιφυλακτικοί στις διαδικτυακές 
πληροφορίες. Ανάπτυξη υγιούς πολιτικής - δηµοκρατικής συνείδησης, για 
να επιτευχθεί άσκηση κριτικής σε προπαγάνδα – παραπληροφόρηση και 
άµυνα σε απόπειρες χειραγώγησης. 

• Όξυνση της κριτικής ικανότητας µε την παροχή γενικότερης παιδείας και 
όχι µόνο εξειδικευµένων γνώσεων, για την καλύτερη αξιολόγηση και 
αξιοποίηση των διαδικτυακών πληροφοριών. 

• Καλλιέργεια ανθρωπιστικών αρχών που λειτουργούν ως αντίβαρο στη 
σύγχρονη µονόπλευρη τεχνολογική ανάπτυξη (ανθρωπιστική παιδεία που 
θα εµφυσήσει στους νέους ηθικές αξίες, οι οποίες αποτελούν κατάλληλα 
εφόδια ώστε να προστατευθούν από το ηλεκτρονικό έγκληµα).  

 
Αναγκαίος καθίσταται, δηλαδή, ο εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης, 

σύµφωνα µε τις αντιλήψεις και τις απαιτήσεις των καιρών. Αυτός προϋποθέτει 
τον εξοπλισµό των σχολείων µε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 
Απαιτείται, λοιπόν, από την Πολιτεία η χρηµατοδότηση σχολείων, ώστε να 
αγοραστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές για κάθε µαθητή, αλλά και η κατάρτιση 
και η συνεχής επιµόρφωση εκπαιδευτικών, ώστε να καθίστανται ικανοί να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νέου µέσου. Επιβάλλεται, ακόµη, η αύξηση 
των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος της πληροφορικής και η δηµιουργία 
αξιόπιστων προγραµµάτων για την αξιοποίηση του διαδικτύου ως εποπτικού 
µέσου σε όλα τα µαθήµατα. Τέλος, κρίνεται σηµαντική η συνεργασία σχολείου 
και γονέων (ενηµέρωση για τα προγράµµατα προστασίας για ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου και εκτός σχολικού περιβάλλοντος).  
 
Επίλογος 

Το διαδίκτυο, όπως και κάθε άλλο µέσο επικοινωνίας και ενηµέρωσης, 
«αποτελεί µια υπόσχεση ελευθερίας και µιαν απειλή καινούριας δουλείας». Γι’ 
αυτό και κρίνεται απαραίτητο η εκπαίδευση, ως κύριος φορέας παιδείας, 
ανταποκρινόµενη στα νέα δεδοµένα, να παρέχει γνώση που διασφαλίζει την 
πνευµατική ελευθερία, ώστε οι νέοι να αµύνονται στις νέες µορφές δουλείας. 
 

 


