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ΘΕΜΑ Α
Α. Και στα δύο κείμενα γίνεται λόγος για την αποξένωση των ανθρώπων λόγω της
κυριαρχίας των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου.
Εξαιτίας αυτών, οι άνθρωποι σταμάτησαν να συνάπτουν ουσιαστικές σχέσεις, να
συνομιλούν καταπρόσωπο και απομονώθηκαν, βιώνοντας έντονα συναισθήματα
μοναξιάς. Αλώβητα δεν έμειναν ούτε τα παιδιά. Πλέον οι άνθρωποι προτιμούν την
ηλεκτρονική από τη δια ζώσης επικοινωνία, συνθήκη απογοητευτική και ιδιαίτερα
ανησυχητική για τους συντάκτες των κειμένων.

Β.
1ο Κείμενο: Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2ο Κείμενο: Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΜΑΡΕΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ
ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΘΕΜΑ Β
Α.




Υποκείμενο: τα μάτια / οι φωνές
Ρήμα: έγιναν
Κατηγορούμενο: οθόνες / πληκτρολόγια




Υποκείμενο: άλλοι
Ρήμα: υποστηρίζουν
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Υποκείμενο: το διαδίκτυο
Αντικείμενο: τα σύνορα
Ρήμα: έχει καταργήσει






αληθινά: -ινά (-ινός) < αλήθεια
εικονικός: -ικός < εικόνα
αλματώδους: -ώδους (-ώδης) < άλμα
ανθρώπινος: - ινος < άνθρωπος






μοναξιάς: μοναχικός
αδιαφορία: αδιάφορος
αποτέλεσμα: αποτελεσματικός
οικογένεια: οικογενειακός



ο καλύτερος φίλος τους  «ο»: οριστικό άρθρο (Αναφέρεται σε κάτι
συγκεκριμένο)
ένα άψυχο μηχάνημα  «ένα»: αόριστο άρθρο (Αναφέρεται γενικά σε
οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή)
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (σε) «τα»: οριστικό άρθρο (Αναφέρεται
σε κάτι συγκεκριμένο, γνωστό σε όλους)

Β.

Γ.

Δ.




ΘΕΜΑ Γ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τόπος, Χρόνος
Αγαπημένε/-η μου φίλε/-η ….,
Αν και έχουμε πολύ καιρό να επικοινωνήσουμε, ξέρεις ότι μόνο μαζί σου μπορώ να
μοιραστώ κάποιες βαθύτερες ανησυχίες και σκέψεις μου. Αυτός είναι και ο λόγος
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που σου γράφω σήμερα. Με αφορμή μια εργασία στο σχολείο για το διαδίκτυο,
προβληματίστηκα πολύ γύρω από τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή μας η
συγκεκριμένη εφεύρεση.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Ζ1: ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Αναλογιζόμενος/-η τις τρομερές δυνατότητες του διαδικτύου, κανείς δε θα
μπορούσε να αμφισβητήσει τις ωφέλειές του. Χάρη σε αυτό:
 τα σύνορα στην επικοινωνία έχουν καταργηθεί (διευκολύνεται η επαφή με
ανθρώπους κάθε εθνικότητας, από οποιοδήποτε μέρος το κόσμου, που
μπορούν να γνωριστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν φιλίες, να συζητούν για
τα κοινά τους ενδιαφέροντα και να βρίσκουν διέξοδο στη μοναξιά τους)
 υπάρχει πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων
(πρόσβαση σε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, διεθνείς βιβλιοθήκες, τράπεζες
δεδομένων)
 υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην ψυχαγωγία (μουσική, ηλεκτρονικά παιχνίδια,
ταινίες)
 ενδυναμώνεται η δημοκρατία (αποτελεί χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών
και δίνει δικαίωμα τοποθέτησης σε κάθε χρήστη. Όμως, αυτό ενέχει και
κινδύνους για τους κακεντρεχείς.)
 ενισχύονται

οι

οικονομικές

συναλλαγές

και

ενδυναμώνονται

οι

επιχειρήσεις (αυτοματοποιήσεις των συναλλαγών, ηλεκτρονικό εμπόριο,
διαφήμιση)

Ζ2: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Όμως, παρά τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς από το διαδίκτυο, δε θα
μπορούσε να αρνηθεί ότι εξαιτίας του έχουν προκύψει πολλά προβλήματα. Λόγω
της ραγδαίας εξάπλωσής του:
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 αποξενώνει τους νέους από την κοινωνική τους ζωή (οι άνθρωποι
προσκολλώνται στην εικονική πραγματικότητα, γίνονται εσωστρεφείς και
αποξενώνονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον)
 διευκολύνεται η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής (παρέχει τεράστιες
δυνατότητες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης προσωπικών
δεδομένων, σε βάρος της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας αλλά και των
ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών μίας κοινωνίας)
 υποβαθμίζεται

η

γλωσσική

έκφραση

(το

διαδίκτυο

ευνοεί

την

υπεραπλούστευση της γλωσσικής έκφρασης, η οποία αγγίζει τα όρια της
συντομογραφίας και της τυποποίησης, αλλά και την χρήση ξένων γλωσσικών
στοιχείων)
 παρατηρείται πνευματική συρρίκνωση και παραπληροφόρηση (Το
διαδίκτυο συνιστά ένα τεράστιο αποθετήριο πληροφοριών, με αποτέλεσμα
να είναι συχνά αδύνατος ο έλεγχός τους από τον χρήστη.)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τελικά, όπως μπορείς κι εσύ να παρατηρήσεις, το σπουδαίο αυτό επίτευγμα έχει
θετική αλλά και αρνητική πλευρά. Σίγουρα, είναι σε μεγάλο βαθμό στο χέρι του
ανθρώπου πώς θα το αξιοποιήσει.

Φιλικά
Ονοματεπώνυμο

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

