
 

 

Απαντήςεισ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ, 2016 

Α. Το κείμενο αναφζρεται ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων των παιδιϊν ςτον ψθφιακό 

κόςμο. Αρχικά επιςθμαίνεται ότι θ κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν, που 

περιφρουρείται από τθ Unicef   ζγινε μόλισ πρόςφατα. Στθ ςυνζχεια καταγράφεται ότι θ 

παιδικι χριςθ κινθτϊν και διαδικτφου διανοίγει προοπτικζσ επιμόρφωςθσ , διαςκζδαςθσ 

και ανάπτυξθσ ςχζςεων και είναι επιβεβαιωμζνθ ςτατιςτικά τόςο ςτον ευρωπαϊκό όςο και 

ςτον ελλθνικό χϊρο. Αυτό , ωςτόςο, κρίνεται και κετικό και αρνθτικό, (πλθροφόρθςθ, αλλά 

και παραπλάνθςθ, ακόμθ και κακοποίθςθ, ελευκερία αλλά  και πικανι  παρακολοφκθςθ). 

Ζτςι τονίηεται πωσ είναι αναγκαία θ κατάλλθλθ διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν από όλουσ 

τουσ φορείσ, θ πλθροφόρθςι τουσ για τουσ κινδφνουσ και θ παραδειγματικι τιμωρία των 

ενόχων.   

Β1.  Α Λ , β Σ , γ Λ , δ Σ , ε Λ 

Β2. Α) «Μποροφμε να «κωρακίςουμε»…» κεματικι πρόταςθ,  «Συγκεκριμζνα, πρζπει…», 

ςχόλια λεπτομζρειεσ,  Κατακλείδα δεν υπάρχει.   

Β) Πρόκειται για επίκλθςθ ςτθ λογικι, που κυριαρχεί ςτο απόςπαςμα, που εκφράηεται με 

χριςθ αποτελεςμάτων ερευνϊν  και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και για επίκλθςθ ςτθν 

αυκεντία, που εκφράηεται με τθ Unicef  και το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

Β3.  Συμφωνοφν – διαφωνοφν, δικαίωμα – υποχρζωςθ, χριςιμο – άχρθςτο , αυςτθρι – 

επιεικισ, αποτελεςματικι – αναποτελεςματικι, ατελζςφορθ. 

Β4. Α) «Η Unicef είναι κεματοφφλακασ,  «δίνει φωνι ςτα παιδιά»  (2θ παράγραφοσ του 

κειμζνου)  

B) «Tα παιδιά μποροφν να κωρακιςτοφν από εμάσ με ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ για τθν 

πρόλθψθ» 

Γ.  Επικοινωνιακό πλαίςιο ειςιγθςθσ, ςε οικείο φφοσ, αφοφ  πρόκειται για ςχολικι 

εκδιλωςθ. Προςφϊνθςθ : «Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτοί κακθγθτζσ και μακθτζσ, φίλεσ και 

φίλοι….»  Αποφϊνθςθ: «ςασ ευχαριςτϊ (για τθν προςοχι ςασ).» 

Για το περιεχόμενο ζδινε πολλά ςτοιχεία και το κείμενο , που μποροφςαν να αξιοποιθκοφν 

από τουσ μακθτζσ. 

Πρόλογοσ :  θ μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ προςφζρει ευκαιρίεσ αλλά ενζχει και 

κινδφνουσ….  Δεν αποκλείονται χιουμοριςτικζσ επιλογζσ  , ««Κάνε μου λιγάκι like… κι εγώ 

αμέσως θα σε κάνω add…»!»…με κατάλληλη αξιοποίηςη για έναν πρωτότυπο πρόλογο. 

Κ. Μζροσ : 

 α) Κίνδυνοι που απειλοφν τθν αςφάλεια των παιδιών ςτο διαδίκτυο 

Αποξζνωςθ  από τθν πραγματικι κοινωνικι ηωι  :  Οι απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ του Η/Υ 

εντυπωςιάηουν τα νεαρά άτομα, με αποτζλεςμα να προςκολλϊνται ςτθν εικονικι ηωι, να 

γίνονται εςωςτρεφείσ και να αποξενϊνονται από το κοινωνικό τουσ περιβάλλον ςε μια 

κρίςιμθ θλικία για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτάσ τουσ. Η υπερβολικι και πολφωρθ 



 

 

χριςθ κάνει τουσ ανκρϊπουσ μονοδιάςτατουσ και αντικοινωνικοφσ.  Δθμιουργεί ςφγχυςθ 

και αποπροςανατολιςμό, αποδυναμϊνοντασ διακζςεισ αυτενζργειασ και κριτικισ.  

Εμφάνιςθ νζων μορφών εγκλθματικότθτασ : λόγω τθσ «αναρχίασ» του διαδικτφου και τθσ 
ζλλειψθσ διεκνοφσ νομοκεςίασ και μθχανιςμϊν ελζγχου το ίντερνετ είναι ζνασ χϊροσ 
ανοιχτόσ: 

 Στθν προπαγάνδα ακραίων και επικίνδυνων πολιτικϊν απόψεων (π.χ. νεοναηιςμόσ, 
τηιχαντιςμόσ), 

 Στθ δράςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ πορνογραφίασ, 

 Στθν καταπάτθςθ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (πειρατεία μζςω διαδικτφου), 

 Στθν ζκκεςθ τθσ προςωπικισ ηωισ του νζου ςε κοινι κζα, παρακολοφκθςθ και 
πικανι αξιοποίθςθ. Μάλιςτα ςε αυτι τθν καταπάτθςθ των ατομικϊν δικαιωμάτων 
ςυνθγορεί αςυνείδθτα και ο ίδιοσ ο νζοσ άνκρωποσ.  
 

Περιορίηει τθ γλωςςικι ζκφραςθ και τθ γενικότερθ πνευματικι ςυγκρότθςθ : Ευνοεί τθν 
υπεραπλοφςτευςθ τθσ γλωςςικισ ζκφραςθσ, θ οποία αγγίηει τα όρια τθσ ςυντομογραφίασ 
και τθσ τυποποίθςθσ  (αρκτικόλεξα, ςλόγκαν, ξζνθ ορολογία, «μικτι γλϊςςα» κ.ά.). Μειϊνει 
τθ διάκεςθ για διάβαςμα και πνευματικζσ αναηθτιςεισ. Ο νζοσ μακαίνει ςτισ ζντονεσ 
ςυγκινιςεισ των οπτικοακουςτικϊν ερεκιςμάτων και γίνεται πνευματικά νωκρόσ ι 
ςυχνότερα αδιάφοροσ.  
 
  

Β) Τρόποι προςταςίασ  

Η ευκφνθ τθσ οικογζνειασ 

 Ενκάρρυνςθ των νζων για τθν εναςχόλθςι τουσ με τον κόςμο τθσ τεχνολογίασ 
χωρίσ υπερβολζσ. Κατάλλθλθ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ. Ζλεγχοσ τθσ 
πρόςβαςθσ των ανθλίκων ςτο διαδίκτυο και προςταςία από θλεκτρονικζσ ςελίδεσ 
με επικίνδυνο για τα παιδιά περιεχόμενο. 

 Φροντίδα για τθ ςωςτι κοινωνικοποίθςθ του νζου και τθν καλλιζργεια πολλαπλϊν 
ενδιαφερόντων . 

 
Οι εκπαιδευτικοί τθσ τυποποιθμζνθσ και τθσ άτυπθσ παιδείασ κακώσ και όλοι οι φορείσ 
διαπαιδαγώγθςθσ οφείλουν να ενδιαφερκοφν για :  

 Εξοικείωςθ των νζων με τθ νζα τεχνολογία, αλλά και για προϊδεαςμό για τουσ 
κινδφνουσ που ςυνεπάγεται θ χριςθ τθσ (τόςο των κινθτϊν τθλεφϊνων όςο και του 
διαδικτφου). 

 Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ για τθν αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν, τθ 
διαςταφρωςθ και τθν επιλογι τουσ, για τον ζλεγχο  τθσ ςοβαρότθτασ, τθσ 
αιςκθτικισ και του περιεχομζνου  των δικτυακϊν τόπων.  

 
Η ευκφνθ τθσ Πολιτείασ και των επιχειριςεων 

 Υιοκζτθςθ κατάλλθλθσ νομοκεςίασ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτο διαδίκτυο και ιδιαίτερα για τθν 
προςταςία των ανθλίκων από ιςτοςελίδεσ με περιεχόμενο επιβλαβζσ για τθν 
ψυχικι και πνευματικι τουσ υγεία. 

 Συνεργαςία των κρατϊν και εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν αςτυνόμευςθσ, ϊςτε 
να μποροφν αποτελεςματικά να εξαλείψουν το οργανωμζνο θλεκτρονικό ζγκλθμα. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ του κόςμου τθσ πλθροφορικισ (εταιρείεσ, 
οργανιςμοί, κρατικοί φορείσ) για το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ και τθσ προςταςίασ των 
προςωπικϊν δεδομζνων. 

 Δθμιουργία εξελιγμζνων προγραμμάτων προςταςίασ του χριςτθ, αντιμετϊπιςθσ 
επικίνδυνων ιϊν, προςταςίασ των ςυναλλαγϊν κ.λπ. 



 

 

 Θζςπιςθ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθ διαςφάλιςθ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 
 
Επίλογοσ  : Τα νζα μζςα τθσ τεχνολογίασ , όπωσ και κάκε επίτευγμα του πολιτιςμοφ, 
μποροφν να καλυτερζψουν τον άνκρωπο, όπωσ επίςθσ μποροφν και να τον χειροτερζψουν 
(ςαν τον διαρρικτθ με τα τελειοποιθμζνα εργαλεία, που επικαλείται ο Παπανοφτςοσ ςτο 
ςχετικό δοκίμιο του).  Το δρόμο πάντωσ τθσ προόδου θ ανκρωπότθτα τον ζχει πάρει και δεν 
μπορεί να γυρίςει πίςω. Ασ διαπαιδαγωγιςουμε κατάλλθλα τουσ νζουσ και ασ τουσ 
κωρακίςουμε να αξιοποιιςουν ςωςτά αυτι τθν πρόοδο.  
 

  Επιμζλεια : Στζλλα Αλιγιηάκθ 

 

 

 

 

 

 


