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ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Το  κείμενο  αναφέρεται  στον  εσφαλμένο  τρόπο  πληροφόρησης  των  Ελλήνων  από  το

Διαδίκτυο.  Οι  αρθρογράφοι  επισημαίνουν  αρχικά  την  κρίση  των  παραδοσιακών  μέσων

ενημέρωσης σε πολλές χώρες, ιδίως σε νεαρά άτομα, και την στροφή τους προς το Διαδίκτυο

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στάση αυτή χαρακτηρίζει περισσότερο τους Έλληνες,

που αμφισβητούν το κύρος των ειδήσεων και των δημοσιογράφων, γι΄αυτό ενημερώνονται

κυρίως  από  προσωπικούς  ιστότοπους  δημοσιογράφων  ή  ανώνυμες  πηγές  κι  όχι  από

αξιόπιστους ιστοχώρους, καθιστώντας την έγκυρη ενημέρωσή τους επισφαλή. 

Α2. Οι συντάκτες του άρθρου ξεκινούν την παρουσίαση του θέματός τους με αναφορά στα

ευρήματα μιας έρευνας, για να δομήσουν από την αρχή την επιχειρηματολογία τους σε λογικά

τεκμήρια. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν την ορθότητα της βασικής τους

θέσης,  ότι  σε  πολλές  χώρες  οι  παραδοσιακοί  τρόποι  ενημέρωσης  θεωρούνται  πλέον

παρωχημένοι  και  έχουν  αντικατασταθεί  από  το  Διαδίκτυο.  Επίσης,  τα  αδιαμφισβήτητου

κύρους πορίσματα της έρευνας προσφέρουν ερεθίσματα στην σκέψη των αναγνωστών, ώστε

λειτουργώντας λογικά να υιοθετήσουν την άποψή τους. 

Α3. 1β , 2γ, 3γ, 4α, 5γ

Β1.  

Τύπος κειμένου: ομιλία σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο μας

Πομπός : μαθητής

Δέκτης : σχολική κοινότητα, ευρύτερο κοινό

Ρηματικά πρόσωπα : α΄ενικό και πληθυντικό, β΄πληθυντικό, γ΄ενικό και πληθυντικό

Προσφώνηση ( αγαπητό κοινό…)

Πρόλογος                                                                                                                                     -

- Αφόρμηση : εκδήλωση του σχολείου με θέμα « Νέοι και Διαδίκτυο»

- Συνοπτική παρουσίαση του θέματος
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Κύριο μέρος 

Α΄ζητούμενο

- Αποξενώνει το νέο από την κοινωνική ζωή           

-Κίνδυνοι  παρενόχλησης,  εκφοβισμού,  εξαπάτησης,  κλοπής  προσωπικών  δεδομένων,

έκθεσης του χρήστη σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο που δεν είναι ασφαλές

-Υποβαθμίζει  τη  γλωσσική  έκφραση,  με  τη  συνεχή  χρήση  συντομογραφιών  και  ξένης

ορολογίας

-Εθισμός του χρήστη → αρνητικός τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του

-Παραπληροφόρηση

Β΄ζητούμενο                                                                        

Η οικογένεια οφείλει : 

-να ενημερώνει το νέο για τους κινδύνους που καιροφυλακτούν στο διαδίκτυο

-να  ενθαρρύνει  την  κοινωνικότητα  του  παιδιού,  την  ενασχόλησή  του  με  δημιουργικές

δράσεις

-να ελέγχει διακριτικά την πρόσβαση των νέων στο διαδίκτυο

-να προμηθεύεται λογισμικό ηλεκτρονικής προστασίας για το παιδί

Το σχολείο οφείλει : 

-να παρέχει ανθρωπιστική παιδεία, που καλλιεργεί την κρίση και το ήθος του μαθητή

-να τροφοδοτεί το νέο με ερεθίσματα που ευνοούν την ενασχόλησή του με τις τέχνες, τον

αθλητισμό, τις επιστήμες….

-να τον εξοικειώνει με τη νέα τεχνολογία και να τον ενημερώνει για τους κινδύνους που

κρύβει

-να τον ασκεί στην αξιολόγηση και διασταύρωση των πληροφοριών που δέχεται από το

διαδίκτυο

Επίλογος

Γενικό συμπέρασμα για την παρουσία του διαδικτύου στη ζωή του νέου και τους τρόπους

ελέγχου της χρήσης του

Αποφώνηση ( ευχαριστώ που με ακούσατε, ευχαριστώ για το χρόνο σας…)
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Γ1
Ο συγγραφέας ειρωνεύεται τη σχέση του Νεοέλληνα με την τηλεόραση. Αυτό είναι διάχυτο σε όλο
το ποίημα και εκφράζεται με πολλά μέσα αντίστοιχα :
Παρομοιώσεις: «τι ζώο!», «έντομο πελώριο , αστρικό», « πλανητικό προπάππο μας Βεελζεβούλ».

Η τηλεόραση  είναι   κάτι  άλογο  και  προκαλεί  κακό  ,  αν  και  φαινομενικά  είναι
ήσυχο  ζώο. 

Μεταφορές: «σιδερένια κέρατα της», «στην πρίζα τον ομφάλιο λώρο της»
Ο  άνθρωπος  απομακρύνεται  από  τη  φύση  και  προτιμά  τα  τεχνητά  και  εικονικά
στοιχεία.

Απλό λεξιλόγιο: «μούγκριζαν», «ξέσχιζαν», το περιεχόμενο είναι κατανοητό από όλους.
Αντίθεση: «όμως, η τηλεόραση, τι ζώο!»

Η τηλεόραση είναι ήσυχο ζώο που δεν πειράζει σε αντίθεση με τα άγρια ζώα που ζουν
ελεύθερα στη φύση. Στην πραγματικότητα όμως ειρωνεύεται γιατί προκαλεί  κακό και
μάλιστα υποχθόνια.  Αυτό εντείνεται  με  τη  χρήση επιθέτων («ήσυχη,  ήσυχο ζώο,
όμορφο»). Τα επίθετα αυτά παραπέμπουν σε μια αληθοφανή κατάσταση. 

Δυνητική έγκλιση: «θα μούγκριζαν», «θα κόπριζαν», «θα ξέσχιζαν»
Η δυνητική οριστική δηλώνει  το απραγματοποίητο,  γιατί αυτή που «ξεσχίζει»  τον
άνθρωπο είναι η τηλεόραση.

Δ1
Το ποιητικό υποκείμενο ,  αν και  φαίνεται  να μιλάει  με θετικά  σχόλια για την τηλεόραση, στην
πραγματικότητα ειρωνεύεται. Θεωρεί ότι αυτό το «ζώο» , παρόλο που «είναι ήσυχο και όμορφο» και
οι «κεραίες-κέρατα δεν ξεσχίζουν τις κουρτίνες», «ξεσχίζει» την ψυχή, εφόσον την παρομοιάζει με
τον Βεελζεβούλ, δηλαδή τον διάβολο που διαφθείρει τον άνθρωπο. Επίσης, υπονοεί ότι τα θεάματα
από  την  τηλεόραση  είναι  ιστορίες  που   μας  «αποκοιμίζουν»  αποπροσανατολίζοντάς  μας  από
οτιδήποτε θα μπορούσε να μας εξελίσσει, ρίχνοντας μας στο «σπήλαιο των σκιών» , όπως θα έλεγε
και ο Σωκράτης, και απομακρύνοντάς μας από τη θέαση του «Αγαθού».    
Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η αποστροφή του συγγραφέα για αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα. Θα
έπρεπε να είναι διάχυτη στη σκέψη του καθενός συνειδητοποιώντας ότι υπάρχουν άλλες ποικίλες
ενασχολήσεις και μορφές ψυχαγωγίας ανωτέρου επιπέδου. Τέλος, η χρήση της τηλεόρασης κρίνεται
σκόπιμο να γίνεται με μέτρο και μόνο κατ’ ανάγκη.  (144 λέξεις)
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