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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Σύμφωνα με τον συντάκτη το διαδίκτυο καθίσταται σημαντικό τμήμα της 

καθημερινότητας των πολιτών και αρχίζει να αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες στους οποίους στηρίζεται η παγκόσμια οικονομία. Οι σχέσεις των 

ατόμων μέσω του διαδικτύου βελτιώνονται και η ταχύτητα εύρεσης 

πληροφοριών και ενημέρωσης είναι ήδη εντυπωσιακή. Επίσης η ανάπτυξη της 

τεχνητής νοημοσύνης και το πλήθος των δεδομένων που παρέχονται θα δώσουν 

τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αντιληφθούν τον κόσμο σε βαθύτερο 

βαθμό. Ο συγγραφέας επισημαίνει βέβαια και τον κίνδυνο για την δημιουργία 

μεγάλου χάσματος ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και στις χώρες που πλήττονται 

από τη φτώχεια. (96 λέξεις) 

Α2.  

α. Σωστό 

Αιτιολόγηση (Από την παράθεση…δυτικής οικονομίας) 3η παράγραφος 

β. Σωστό 

Αιτιολόγηση (Αξίζει να σημειωθεί…ανθρώπινου πληθυσμού) 3η παράγραφος 

γ. Λάθος 

Αιτιολόγηση (Το χάσμα…οι κοινωνικές ανισότητες) 6η παράγραφος 

δ. Σωστό 

Αιτιολόγηση (ένας τεράστιος…συμπεριφοράς τους) 5η παράγραφος 

ε. Λάθος  

Αιτιολόγηση (Αναλογιστείτε μόνον…της πανδημίας) 3η παράγραφος. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Στο κείμενο 1 ο συντάκτης επιθυμεί, αφού πρώτα κάνει μια σύντομη 

αναδρομή στο παρελθόν,  να ενημερώσει τους δέκτες για τις νέες εξελίξεις στο 

χώρο του διαδικτύου, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται και στη 

συνέχεια θα γίνουν ακόμα πιο επιδραστικές στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Χρησιμοποιείται κυρίως το γ΄ ενικό πρόσωπο (αναπτύσσεται, θα ενισχύσει, 
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παραμένει), καθώς ο συγγραφέας θέλει να παρουσιάσει με αντικειμενικότητα 

τα στοιχεία που αναφέρει, δίνοντας παράλληλα ένα ουδέτερο και τυπικό ύφος 

στο κείμενο. Επίσης στο κείμενο εντοπίζουμε στις περισσότερες προτάσεις 

βραχυπερίοδο λόγο, μέσω του οποίου μεταδίδεται με συντομία και καθαρότητα 

το μήνυμα που μεταφέρει ο πομπός στους δέκτες, ώστε να είναι σαφές και να το 

αντιληφθούν. Ακόμα το λεξιλόγιο που επιλέγεται στο συγκεκριμένο κείμενο 

είναι σοβαρό και τυπικό, χωρίς να υπάρχουν όμως λέξεις οι οποίες θα 

δυσκολέψουν τον αναγνώστη στην κατανόηση του θέματος και στην εμβάθυνση 

στο κεντρικό ζήτημα. 

Β2α. (Αλλά θα μπορούσε αυτό να είναι κακή παρά καλή είδηση);  

Με τη χρήση του παραπάνω ερωτήματος ο συντάκτης επιθυμεί να 

προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει τους δέκτες σχετικά με το θέμα της 

ραγδαίας εξέλιξης του διαδικτύου. Καλεί δηλαδή τον αναγνώστη να αναλογιστεί 

μήπως δημιουργηθούν προβλήματα σε αρκετές χώρες, οι οποίες δεν έχουν τη 

δυνατότητα να ακολουθήσουν την ανάπτυξη. Παράλληλα ο συγγραφέας 

προσπαθεί με επιχειρήματα να απαντήσει στην ερώτηση υποστηρίζοντας ότι 

υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να μεγαλώσει η 

απόσταση ανάμεσα στα κράτη. Ακόμα με το ερώτημα που τίθεται προσδίδεται 

ζωντάνια, αμεσότητα και οικειότητα στο λόγο. 

<<Επόμενο διαδίκτυο>> 

Η φράση μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά καθώς παρατίθεται ένας νέος όρος που 

χρησιμοποιείται για να αποδώσει τις νέες προοπτικές στο χώρο του διαδικτύου 

λόγω της εξάπλωσης του. 

Β2β.  Ο συγγραφέας διαπιστώνει στην τρίτη παράγραφο, ότι οι εξελίξεις στον 

τομέα του διαδικτύου θα φέρουν ένα νέο κύμα σαρωτικών αλλαγών που θα 

δημιουργήσουν ποικίλες δυνατότητες και θα μεταβάλλουν ριζικά την 

καθημερινότητα των πολιτών. Προσπαθεί ο συντάκτης να αποδείξει την 

ορθότητα της άποψης του χρησιμοποιώντας τεκμήρια. Συγκεκριμένα αναφέρει 

αποτελέσματα ερευνών και στατιστικά στοιχεία (Οι αριθμοί…ανθρώπους το 

2022) τα οποία αποδεικνύουν ότι οι χρήστες του διαδικτύου αυξάνονται ραγδαία 

ακόμα και σε περιοχές της γης με έντονα οικονομικά προβλήματα. Παράλληλα 

για να τεκμηριώσει τη γνώμη του, ότι στον οικονομικό τομέα το διαδίκτυο 

ξεπερνά άλλους τομείς που κατείχαν μέχρι τώρα κεντρική θέση στην ανάπτυξη 

της οικονομίας, παραθέτει με τη μορφή παραδειγμάτων σημαντικούς κλάδους 

που με την πάροδο του χρόνου, αρχίζουν να χάνουν την δυναμική τους και να 

αφήνουν την πρωτοπορία στο διαδίκτυο στη σημερινή εποχή (Από την 

παράθεση…δυτικής οικονομίας). 
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Β3.  Η εικόνα του κειμένου 2 παρουσιάζει μια ομάδα νέων ανθρώπων που θα 

μπορούσαν να είναι μαθητές ή φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο 

αλλά δεν συνδιαλέγονται μεταξύ τους, ούτε έχουν ουσιαστικά οπτική επαφή, 

αφού όλα τα πρόσωπα είναι αφοσιωμένα στις ηλεκτρονικές συσκευές τους και 

ασχολούνται με το διαδίκτυο. Μάλιστα την εικόνα συνοδεύει μια φράση, μέσω 

της οποίας επισημαίνεται ότι η συνύπαρξη αρκετών ατόμων στον ίδιο χώρο δεν 

εξασφαλίζει αυτόματα και την επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά δημιουργεί 

χάσμα, όταν όλοι είναι παγιδευμένοι στον κόσμο του διαδικτύου. Θίγεται λοιπόν 

μέσω της φωτογραφίας, το πρόβλημα που δημιουργεί η αλόγιστη χρήση του 

διαδικτύου, δηλαδή η αλλοτρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και η 

απομόνωση των ατόμων, που τους οδηγεί μελλοντικά σε ψυχικά και 

συναισθηματικά αδιέξοδα. Ιδιαίτερα σήμερα που το διαδίκτυο είναι απαραίτητο 

στην καθημερινότητα των πολιτών, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να 

αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες.  

Το κείμενο 1 αναφέρεται κυρίως στα οφέλη που αποκομίζει η 

ανθρωπότητα από το διαδίκτυο και στις δυνατότητες που θα προσφέρει η 

περαιτέρω εξέλιξη του. Αντίθετα το κείμενο 2 διαπιστώνει έναν από τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν από την άμετρη χρήση του διαδικτύου, την 

περιθωριοποίηση των ατόμων, όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες βάσεις για τη 

σωστή αξιοποίηση του. Θεωρώ ότι το κείμενο 2 επηρεάζει περισσότερο τους 

δέκτες, καθώς η εικόνα που παρουσιάζεται είναι οικεία και προκαλεί 

συναισθήματα απογοήτευσης και άγχους για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το 

κείμενο 1 παρουσιάζει τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά είναι εκτενές και δεν 

μπορεί να δημιουργήσει τον ίδιο προβληματισμό στον αναγνώστη. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Κεντρικό θέμα που αναπτύσσεται στο απόσπασμα του διηγήματος είναι ο 

εθισμός που μπορεί να προκληθεί στους χρήστες του διαδικτύου από την 

πολύωρη ενασχόληση. Ιδιαίτερα τα διαδικτυακά παιχνίδια μεταφέρουν τους 

συμμετέχοντες σε ένα διαφορετικό κόσμο που προσελκύει το ενδιαφέρον τους 

και τους ωθεί να ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις 

δεν μπορούν να αφήσουν το παιχνίδι ούτε για λίγο και παραμελούν τις 

υποχρεώσεις τους. Παράλληλα αρχίζουν και προβλήματα υγείας, αφού 

δημιουργείται άγχος, αυξάνεται η κούραση και ταλαιπωρείται η όραση. Στο 

απόσπασμα ο συγγραφέας χρησιμοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο (έκατσα, 

περιφερόμουν, συνάντησα) καθώς παρουσιάζει τις προσωπικές του σκέψεις και 

εμπειρίες από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Αφηγείται δηλαδή τον τρόπο που 

λειτουργούσε και τις δυσκολίες που άρχισε να αντιμετωπίζει στην 
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καθημερινότητα του. Με αυτό τον τρόπο προσδίδεται ζωντάνια στο κείμενο και ο 

αναγνώστης πλησιάζει τον πρωταγωνιστή. Επίσης στο διήγημα συναντάμε 

αρκετές μεταφορές (Είσαι πτώμα, τα μάτια σου καίνε). Με τη χρήση αυτών των 

εκφράσεων ο συγγραφές επιθυμεί να προβάλλει τις ολέθριες συνέπειες που έχει 

για την υγεία του χρήστη, η συνεχής ενασχόληση με το διαδίκτυο. Με την 

παράθεση των μεταφορών ο δέκτης αποκτά σαφή εικόνα με παραστατικό τρόπο 

για τα προβλήματα υγείας που δημιουργούνται. Ακόμα εντοπίζουμε στο κείμενο 

αρκετές εικόνες. Ο αφηγητής περιγράφει τον διαδικτυακό φίλο του, που τον 

συνάντησε για πρώτη φορά (Προχθές…διπλός πέλεκυς). Η εμφάνιση του απέχει 

από τον χαρακτήρα που χρησιμοποιεί στο παιχνίδι, καθώς η εικόνα είναι 

απογοητευτική για ένα νεαρό παιδί που δεν προλαβαίνει να κάνει μπάνιο και 

δεν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον.  

Έχω την εντύπωση ότι το διαδίκτυο επηρεάζει τα άτομα όλων των 

ηλικιών με τον ίδιο τρόπο. Πιθανόν ως νέοι, που χειριζόμαστε άριστα την 

τεχνολογία αρχικά να είμαστε πιο ευάλωτοι αλλά και οι ώριμοι άνθρωποι, όταν 

αποκτήσουν την γνώση του χειρισμού μαγεύονται από το διαδίκτυο και 

ασχολούνται με πλείστες εφαρμογές που προσφέρει, όπως η ενημέρωση και τα 

μέσα κοινωνική δικτύωσης. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο  Ομιλία 

Πομπός                             Εσείς 

Δέκτες                                Καθηγητές, μαθητές 

 

Πρόλογος 

Αγαπητοί καθηγητές, φίλοι συμμαθητές, 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία με αφορμή τη 

σημερινή εκδήλωση να διατυπώσω τις σκέψεις μου και τους προβληματισμούς 

μου σχετικά με τους κινδύνους που δημιουργούνται από την διαρκή ενασχόληση 

με το διαδίκτυο, αλλά και να προτείνω κάποιους τρόπους, με τους οποίους η 

εκπαίδευση θα έδινε στους νέους τις σωστές κατευθύνσεις ώστε να το 

αξιοποιούν γόνιμα και χρήσιμα. 
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1ο ζητούμενο Κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση του διαδικτύου 

Κοινωνικός τομέας 

-Αποξενώνει τα άτομα και τα περιθωριοποιεί αφού τα καθιστά μονοδιάστατα με 

αποτέλεσμα να προσκολλώνται στην εικονική ζωή και να αποκόπτονται από το 

ευρύτερο περιβάλλον. 

-Διευκολύνει την παραβίαση της ιδιωτικότητας, καθώς παρέχει σε 

εξειδικευμένους χρήστες τη δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων σε βάρος της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των 

πολιτών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιο οι χρήστες παραχωρούν πληροφορίες 

έχοντας τη βεβαιότητα ότι μοιράζονται στοιχεία με ένα κύκλο γνωστών ατόμων.  

-Το διαδίκτυο αποτελεί για πολλά άτομα το κύριο ενδιαφέρον στο καθημερινό 

τους πρόγραμμα και αφιερώνονται σε αυτό για μεγάλο διάστημα της ημέρας. 

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας οδηγεί σε εθισμό που δημιουργεί πληθώρα 

προβλημάτων υγειάς τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. 

Πολιτιστικός τομέας 

-Οι αναπτυγμένες χώρες στο χώρο της τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να 

εξάγουν μαζικά τον πολιτισμό τους και να διεισδύσουν πολιτιστικά στις 

ασθενέστερες χώρες. 

-Καθιερώνεται η υπεραπλούστευση της γλωσσικής έκφρασης με ένα ιδιαίτερο 

τρόπο επικοινωνίας, που αλλοιώνει τη σύνταξη και την ορθογραφία. 

Πνευματικός τομέας 

-Η συνεχής προσκόλληση στον υπολογιστή δεν αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη 

άλλων ενδιαφερόντων, καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και ανάπτυξη των 

γνώσεων. 

-Προσφέρει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που πολλές φορές είναι ανακριβείς  

και ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την αξιοπιστία τους. Η 

αδυναμία ελέγχου της ενημέρωσης επιτρέπει σε άτομα που εξυπηρετούν 

προσωπικά ή άλλα συμφέροντα να  παραπληροφορήσουν μεγάλη μερίδα των 

πολιτών. 

 

2ο ζητούμενο Τρόποι με τους οποίους η εκπαίδευση θα μπορούσε να διδάξει 

στους μαθητές τη σωστή αξιοποίηση του. 



 

Εκπαιδευτικός οργανισμός : Ρούλα Μακρή Σελίδα 6 

 

-Το σχολείο μέσα από το μάθημα της πληροφορικής έχει τη δυνατότητα να 

ενημερώσει τους μαθητές από μικρή ηλικία για τον τρόπο με τον οποίο 

χρειάζεται να αξιοποιούν το διαδίκτυο προς όφελος τους. 

-Η εκπαίδευση οφείλει να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο στην διαδικασία της 

μάθησης, με την ανάθεση ομαδικών εργασιών και την αναζήτηση πληροφοριών 

από αξιόπιστες ιστοσελίδες που θα προτείνει ο καθηγητής.  

- Χρειάζεται να διοργανωθούν σεμινάρια στα πλαίσια του σχολείου με τη 

συμμετοχή και των γονέων, στα οποία θα υπάρχει ενημέρωση από υπεύθυνους 

παράγοντες για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 

παιδί. 

Συμπερασματικά αν και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από 

την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου είναι ποικίλα, το σχολείο έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει προστασία στα παιδιά και να τους δείξει έναν ασφαλή 

δρόμο που θα μπορούν να τον ακολουθήσουν στην υπόλοιπη ζωή τους και να 

ξεπεράσουν τις δυσκολίες. 

                                                                Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

 

 


