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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Α) 

Οι αρθρογράφοι στο κείμενο αυτό πραγματεύονται και επισημαίνουν τον 

εσφαλμένο τρόπο πληροφόρησης των Ελλήνων από το Διαδίκτυο. Αρχικά 

ισχυρίζονται πως οι παραδοσιακοί τρόποι πληροφόρησης πλέον γίνονται 

παρωχημένοι, π.χ. από τον έντυπο Τύπο, καθώς έχουν αντικατασταθεί 

από το διαδίκτυο. Τονίζουν πως αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο στην 

ελλαδική κοινωνία, καθώς η άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο 

είναι αθρόα και μάλιστα άκριτα. Ισχυρίζονται πως η αλόγιστη χρήση του 

διαδικτύου στην Ελλάδα οδηγεί στην παραπληροφόρηση, καθώς οι 

Έλληνες εμπιστεύονται τις πληροφορίες στα social media και όχι 

έγκυρους και αξιόπιστους ιστοχώρους.  

 

Β) 

Οι συγγραφείς του άρθρου στην πρώτη παράγραφο χρησιμοποιούν 

στατιστικά στοιχεία έρευνας. Πρόκειται για τεκμήρια που στηρίζονται 

στην λογική, προκειμένου να ενισχύσουν την ορθότητα της θέσης τους ότι 

τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης αντικαθίστανται από το διαδίκτυο.  

 

Γ) 

1.α, 2.γ, 3.γ, 4.γ, 5.γ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Τίτλος :  

Η παραπληροφόρηση 
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2. Πρόλογος : εισαγωγή στο θέμα της αντικατάστασης του τρόπου 

πληροφόρησης και του υποσκελισμού της εγκυρότητάς της από το 

διαδίκτυο.  

 

3. Κυρίως θέμα :  

Κίνδυνοι > παραπληροφόρηση, ετεροκαθορισμός σκέψης, στρεβλή 

ιεράρχηση αξιών και αληθειών, υποβάθμιση αξιών, δυσλειτουργία 

δημοκρατικών θεσμών, αναζωπύρωση ακραίων ιδεολογιών, ατομικισμός, 

έλλειψη ενδιαφέροντος για έρευνα, κ.λπ. 

Αιτίες κινδύνων > βαρύτητα στην ποσότητα και στον συγχρονισμό με τα 

γεγονότα και όχι στην ποιότητα και έγκυρη ενημέρωση, άγνοια, 

δογματισμός, απουσία δεοντολογίας και νομικού πλαισίου στο διαδίκτυο, 

ιδιοτέλεια, χρήση αθέμιτων μέσων, κ.λπ. 

Τρόποι αντιμετώπισης > ανθρωπιστική παιδεία, αξιοποίηση τεχνολογίας 

στο σχολείο και καθοδήγηση για ορθή χρήση της, νομικό πλαίσιο στο 

διαδίκτυο, δεοντολογία από σημοσιογράφους, κ.λπ. 

 

4. Επίλογος : Ανακεφαλαίωση του προβλήματος και πρόταση των 

ενδεικτικών τρόπων δράσης με βάση τους τρόπους αντιμετώπισης.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ο ποιητής εκφράζει την δυσαρέσκειά του για την τηλεόραση (κειμενικός 

δείκτης περιεχομένου) και την ακούσια επιρροή της στην κοινωνία 

(κειμενικός δείκτης περιεχομένου). Αυτά επιλέγει να τα κάνει με 

μεταφορές «Όμως, η τηλεόραση, τι ζώο!», και με προσωποποίηση-

εικονοποιία «Έχει τα σιδερένια κέρατά της στην ταράτσα ενώ ήσυχη -

κάθεται στο σαλόνι μας και μόνο - αν βάλουμε στην πρίζα τον ομφάλιο 

λώρο της ξυπνά.». 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

O ποιητής στο συγκεκριμένο ποίημα καταφέρεται εναντίον της 

τηλεόρασης και της εν γένει επιρροής της στους ανθρώπους.  

  Καταρχάς την παραλληλίζει με τα κεφάλια των ταράνδων, που κάποτε 

είχαμε κρεμασμένα στους τοίχους των σπιτιών, ως λάφυρα κυνηγών, μία 

πράξη αποτρόπαια και δείγμα κτηνώδους διάθεσης. Την προσωποποιεί 

την τηλεόραση με ζώο, με έντομο και στο τέλος με τον ίδιο τον σατανά, 

που μας ναρκώνει και δεν αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, 

καθώς μας αποχαυνώνει σ’ έναν κόσμο ψεύτικο και επίπλαστο.    

  Η ειρωνεία προς το μέσο αυτό είναι ξεκάθαρη και λειτουργεί ως 

προτροπή να ελευθερωθούμε από την κατάσταση αυτή. 

 


