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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

Α1. Τα παιδιά καλούνται να επισημάνουν τα εξής σημεία για να έχουν ολοκληρωμένη απάντηση: 

Οι επιπτώσεις που εμφανίζονται ατα παιδιά από την ευρύτατη χρήση του διαδικτύου είναι οι εξής: 

 Μεγάλες εντάσεις με τους γονείς. 

 Πέρα από προβλήματα υγείας λόγω ακτινοβολίας, καθώς οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ο 

μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εθισμός σε αυτό και η ανάπτυξη συγκεκριμένων μόνο 

ικανοτήτων. 

 Η έλλειψη αυτοεκτίμησης και ο αποκλεισμός τους από το κοινωνικό τους περιβάλλον. 

 Το ξενύχτι που στην ουσία η απουσία ύπνου σε αυτές τις ηλικίες επιφέρει την κούραση, την 

ένταση, τη διάσπαση της προσοχής και τη δημιουργία νεύρων. 

 

 

Α2  

Α Σ 

β Λ 

γ Σ 

δ Λ 

ε Λ 

 

Α3  

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο των παραδειγμάτων καθώς χρησιμοποιεί πορίσματα 

έρευνας  για να τεκμηριώσει τη θεματική του περίοδο, δηλαδή ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των μικρών 

παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 

Τα παιδιά οφείλουν να κάνουν κειμενικές αναφορές στα ποσοστά και στην έρευνα που αναφέρεται. 

Α4 

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφορικής χρήσης της γλώσσας. 

Εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας της γης έλιωσαν μεγάλοι όγκοι πάγου. 

Ο γιατρός του σύστησε να μην πάρει βάρος. 

Ενδεικτικά παραδείγματα ποιητικής χρήσης της γλώσσας  

Μπροστά  στη θέα του νεογέννητου μωρού ο πατέρας έλιωσε από τη συγκίνηση. 

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν εις βάρος των συμφερόντων της εταιρείας.  

Α5 

Οι συγκεκριμένες διορθωτικές λέξεις σημαίνουν τα εξής:  

Αλλά : αντίθεση 

Ακόμα: προσθήκη 

Γιατί: αιτιολόγηση 

Κυρίως : έμφαση,  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2020 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Α6 

Πρόκεται για μία ομιλία σε σχολείο , άρα το ύφος πρέπει να είναι αντίστοιχο.  

Αγαπητοί καθηγητές και φίλοι συμμαθητές,  

Ζούμε με μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την έκρηξη των μέσων πληροφόρησης. Το διαδίκτυο 

αποτελεί πλέον καθημερινότητά μας, αφού για τους περισσότερους από εμάς θα λέγαμε ότι είναι 

«προέκταση του χεριού μας».Στο πλαίσιο, λοιπόν,  της φετινής θεματικής εβδομάδας που αφορά το 

«Ασφαλές Διαδίκτυο» θα ήθελα ως εκπρόσωπος του 15 μελούς να εκφράσω τους φόβους μου γύρω 

από τους κινδύνους που αυτό επιφέρει, αλλά και να σας προτείνω τρόπους για την ορθή χρήση του. 

Κίνδυνοι διαδικτύου  

 Οδηγεί σε εθισμό καθώς το άτομο εθίζεται στο Διαδίκτυο και το θωρεί ως το πιο σημαντικό 

κομμάτι της καθημερινότητάς του. Έτσι φθείρεται ψυχολογικά και συνδέεται με τη χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, το σύνδρομο υπερκινητικότητας , την ελλειμματική προσοχή κ.α. 

 Διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να προκύψει μέσα από τη χρήση του διαδικτύου, καθώς 

συχνά εξευτελίζονται και αμαυρώνονται προσωπικότητες, ενώ άλλες πάλι φορές μπορεί να 

εκβιάζονται άνθρωποι καθώς υποκλέπτονται προσωπικά τους δεδομένα. 

 Κοινωνική περιθωριοποίηση. Η θεοποίηση του διαδικτύου αποκόβει το σύγχρονο νέο από το 

περιβάλλον του και τον εισάγει σε μια πλασματική πραγματικότητα. Δεν επικοινωνεί με τους φίλους 

του  και απομονώνεται. 

 Είναι επικίνδυνο γιατί υπάρχει ανωνυμία ανάμεσα στα «συνδιαλεγόμενα» πρόσωπα. Ο νέος 

επικοινωνεί με άλλους που υποτίθεται ότι είναι νέοι ή έχουν κοινά ενδιαφέρονται. Ποτέ κανείς όμως 

δεν γνωρίζει τί κρύβεται πίσω από την οθόνη  

 Συχνές απουσίες από το σχολείο αλλά και πτώση της σχολικής επίδοσης. Αυξάνεται ο κίνδυνος 

της παχυσαρκίας, μυοσκελετικών προβλημάτων και οφθαλμικών παθήσεων λόγω πολλών ωρών 

ακινησίας μπροστά στην οθόνη.  

 Μέσω του διαδικτύου δίνονται με κάθε λεπτομέρεια οδηγίες παιχνιδιών τα οποία μπορεί να 

οδηγήσουν τα παιδιά στον θάνατο. 

Προτάσεις – τρόποι ορθής χρήσης  

 Το Διαδίκτυο χρειάζεται την κριτική σκέψη και τη διευρυμένη πνευματική καλλιέργεια. Επειδή 

πολλά παιδιά εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας τους δεν έχουν την απαιτούμενη κριτική σκέψη γι’΄αυτό 

επιβάλλεται οι γονείς να είναι συνεχώς μαζί τους και να φροντίζουν να ελέγχουν τους διαδικτυακούς 

τόπους που τα παιδιά τους επισκέπτονται. 

 Οι γονείς και το σχολείο οφείλουν να συζητήσουν με τα παιδιά τους για την ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο. Πρέπει να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή χρήση του, όπως πότε το 

χρησιμοποιούμε , σε ποιο χώρο, για πόση ώρα κλπ.  

 Να υπάρξει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την ηλικία των παιδιών που πηγαίνουν σε 

Ίντερνετ καφέ και κυρίως για το τι βλέπουν αυτά. 

 Να υπάρξουν φίλτρα προστασίας μέσα στον υπολογιστή, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των 

ιστότοπων που επισκέπτονται τα παιδιά. 

 Ο υπολογιστής μέσα στο σπίτι να βρίσκεται σε χώρο μη απομονωμένο , ώστε εύκολα να μπορεί 

να ελέγχεται τι κάνει το παιδί. 

 Να περιοριστεί ο χρόνος χρήσης του Διαδικτύου και να επιδιωχθεί από τους γονείς τα παιδιά 

τους να έχουν πολλαπλές δραστηριότητες που θα τα φέρνουν σε επαφή με άλλα παιδιά της ηλικίας 

τους και δεν θα τα απομονώνουν. 
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Το Διαδίκτυο, αγαπητοί καθηγητές και συμμαθητές, αποτελεί τη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι 

δείγμα της τεχνολογικής ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να διεκπεραιώσει τις 

υποθέσεις του. Όμως η χρήση του πρέπει να είναι λελογισμένη και να μην λησμονάται από εμάς ότι 

υπάρχει για να διευκολύνει τη ζωή μας και όχι για να μας υποδουλώνει. 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας 

 

Απαντήσεις λογοτεχνικού κειμένου  

 

1η Δραστηριότητα  

Β1.  

 Η εικόνα ενός ήρωα πίσω από την οθόνη μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που είναι στην 

πραγματικότητα ή να ταυτίζεται με αυτή. Στην περίπτωση του Dvp η εικόνα του είναι παρεμφερής, 

εφόσον χρησιμοποιεί τη βία τόσο στο κόσμο του διαδικτύου, όσο και στην καθημερινή του ζωή.  

Πλέον δεν μπορεί να παίξει εξαιτίας του ότι είναι φυλακισμένος. Άρα η εικόνα της βίας και της 

εγκληματικότητας αποτελούν κομμάτι του χαρακτήρα του, 

Ο Jimako πάλι είναι ένα παιδί μόλις 15 χρόνων, ευτραφής,  με λιγδωμένα μαλλιά και με μάτια που 

παρατηρούν τα πάντα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς το πόσο μεγάλος ή μικρός είναι κάποιος πίσω από 

την οθόνη ή ποιος είναι ο αληθινός του χαρακτήρας . Στην ουσία όμως κι αυτός έχει τόσο πολύ εθιστεί 

από τη διαδικτυακή του εικόνα στην προσωπική του ζωή. 

 

2η Δραστηριότητα  

Β2. 

Α)Είδος αφηγητή: δραματοποιημένος- ομοδιηγητικός , γιατί συμμετέχει στην ιστορία κάτι που 

αποδεικνύεται από τη χρήση του α΄ ενικού προσώπου π.χ. έκατσα, περιφερόμουν κλπ 

Οπτική γωνία : εσωτερική, γιατί παρουσιάζει τα γεγονότα από τη δική του σκοπιά 

 

Β)Αφηγηματικοί τρόποι   

Θα μπορούσαν να δοθούν πολλά και διαφορετικά παραδείγματα. Ενδεικτικά δίνονται τα παρακάτω: 

Αφήγηση:     Έκατσα μπροστά στο κομπιούτερ και μπήκα στο παιχνίδι....... Το παιχνίδι ποτέ δεν 

σταματάει. Ποτέ. BRB**. 

 

   Εσωτερικός μονόλογος: Στην ουσία ο ήρωας φαίνεται να εξωτερικεύει τις ενδόμυχες σκέψεις του  

π.χ. Όταν παίζεις τόσες ώρες, οι καθημερινές σου ανάγκες.................. Τα μάτια σου καίνε, αλλά ξέρεις 

πως αισθάνεσαι καλύτερα όταν παίζεις. 

 

Περιγραφή: Μικρός αλλά ήρωας........... Το αγαπημένο του όπλο είναι ο διπλός πέλεκυς. 

 

3η Δραστηριότητα 

Επισημαίνεται από τα παιδιά ο μεγάλος βαθμός επιρροής του διαδικτύου στη διαμόρφωση των 

προσωπικοτήτων των δύο νέων και στη συνέχεια αναζητούνται τα αίτα της προσκόλλησης στο 

διαδίκτυο. 

Αίτια  

 Η τεχνολογία ενσωματώνεται πιο εύκολα στη ζωή του νέου, όπως και οτιδήποτε νέο. 

 Οι νέοι είναι αθώοι ακόμα και δεν έχουν πλήρως συγκροτήσει την προσωπικότητά τους. 

Γι΄αυτό το λόγο είναι ευκολόπιστοι και χειραγωγήσιμοι. 

 Το διαδίκτυο συνδέεται με την αμεσότητα και την ταχύτητα, χαρακτηριστικά που ελκύουν τους 

νέους. 
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 Το αντιμετωπίζουν ως παιχνίδι και χωρίς να το συνειδητοποιήσουν γίνεται η καθημερινότητά 

τους. 

 Ελλιπής πληροφόρηση από τους φορείς αγωγής  για τους κινδύνους 

 οικογένεια: καθεστώς ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ασυδοσίας 

 Σχολείο: παροχή περιορισμένων ερεθισμάτων 

 ΜΜΕ: υπερπροβολή διαφημιστικών μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα  

 

 


