
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή είναι ότι δεν 

μπορούμε να μιλάμε για φιλία, όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και 

συγκεκριμένα στο Facebook. Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναπαραστάσεις της «φιλίας» στο 

Facebook. Οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτό το συμπέρασμα αναλύονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα 

βασικά στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός δικτύου πραγματικότητα. 

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του Facebook χαρακτηρίζεται ως «σχολιασμός» και 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας». Επίσης, οι σχέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, 

ψυχολογικής υποστήριξης και αμοιβαιότητας, στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για 

τις φιλικές σχέσεις εκτός δικτύου. Το Facebook αποτελεί ένα απρόσωπο περιβάλλον, 

όπου η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε 

διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. Επιπλέον, η αμφιβολία μεταξύ 

προσώπου ή προσωπείου, δηλαδή η αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των 

χρηστών, δεν αφήνει περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να 

μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική, φιλική σχέση. 

Μία ακόμη αιτία προβληματισμού για τη χρήση του όρου «φιλία» σχετίζεται με 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για τη διαμόρφωση 

φιλικών σχέσεων είναι απόντες από το Facebook. Ο α-τοπικός χαρακτήρας των 

διαδικτυακών κοινοτήτων δεν επιτρέπει τη φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική 

ομολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και 

αν μια φιλία είναι δυνατό να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η 

φυσική συνάντηση των ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα 

η προσδοκία της επιστροφής. Το Facebook, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή 

κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο 

επικοινωνίας τη φυσική απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μία από τις 



σημαντικότερες λειτουργίες του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Μπορούμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι το Facebook δεν είναι ένα περιβάλλον 

που προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους 

αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της 

κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, 

αίσθηση που τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων. 

 

Μ. Σαβράμη (2008). Αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 

διαδικτυακή ζωή: Η περίπτωση του FaceBook. Μεταπτυχιακή έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους η ερευνήτρια θεωρεί ότι οι διαδικτυακές επαφές διαφέρουν 

ουσιωδώς από τις φυσικές επαφές; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να δείξετε με ποιες λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή ανάμεσα 

στη θεματική περίοδο και στις λεπτομέρειες της δεύτερης παραγράφου 

(Συγκεκριμένα… φιλική σχέση) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα τις διαδικτυακές επαφές, 

χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): κοινωνικά δίκτυα, 

απουσία, χαρακτηρίζονται, απρόσωπο περιβάλλον, προϋποθέτει (μπορείτε να 



διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί η συγγραφέας τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας» στη δεύτερη παράγραφο 

(Συγκεκριμένα… φιλική σχέση) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή είναι ότι δεν 

μπορούμε να μιλάμε για φιλία, όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και 

συγκεκριμένα στο Facebook. Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναπαραστάσεις της «φιλίας» στο 

Facebook. Οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτό το συμπέρασμα αναλύονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα 

βασικά στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός δικτύου πραγματικότητα. 

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του Facebook χαρακτηρίζεται ως «σχολιασμός» και 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας». Επίσης, οι σχέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, 

ψυχολογικής υποστήριξης και αμοιβαιότητας, στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για 

τις φιλικές σχέσεις εκτός δικτύου. Το Facebook αποτελεί ένα απρόσωπο περιβάλλον, 

όπου η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε 

διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. Επιπλέον, η αμφιβολία μεταξύ 

προσώπου ή προσωπείου, δηλαδή η αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των 

χρηστών, δεν αφήνει περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να 

μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική, φιλική σχέση. 

Μία ακόμη αιτία προβληματισμού για τη χρήση του όρου «φιλία» σχετίζεται με 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για τη διαμόρφωση 

φιλικών σχέσεων είναι απόντες από το Facebook. Ο α-τοπικός χαρακτήρας των 

διαδικτυακών κοινοτήτων δεν επιτρέπει τη φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική 

ομολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και 

αν μια φιλία είναι δυνατό να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η 

φυσική συνάντηση των ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα 

η προσδοκία της επιστροφής. Το Facebook, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή 

κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο 

επικοινωνίας τη φυσική απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μία από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 



Μπορούμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι το Facebook δεν είναι ένα περιβάλλον 

που προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους 

αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της 

κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, 

αίσθηση που τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων. 

 

Μ. Σαβράμη (2008). Αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 

διαδικτυακή ζωή: Η περίπτωση του FaceBook. Μεταπτυχιακή έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους η ερευνήτρια θεωρεί ότι το Facebook, όπως και οποιαδήποτε 

άλλη διαδικτυακή κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει 

την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για τη δεύτερη (Συγκεκριμένα… φιλική 

σχέση) και την τρίτη παράγραφο (Μία ακόμη αιτία… τρόπου ζωής) του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: ερευνητικές μελέτες, ουσιωδώς, προσωπείου, 

διαδικτυακή κοινότητα, ανωνυμία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 



γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό 

πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο πέντε λέξεις/φράσεις που πιστοποιούν τον 

επιστημονικό του χαρακτήρα. 

 (μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι διαδικτυακές επαφές στο περιβάλλον του Facebook] 

 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή, είναι ότι δεν 

μπορούμε να μιλάμε για φιλία όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα και 

συγκεκριμένα στο Facebook. Οι αναπαραστάσεις της φιλίας στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναπαραστάσεις της «φιλίας» στο 

Facebook. Οι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτό το συμπέρασμα αναλύονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο Facebook απουσιάζουν τα 

βασικά στοιχεία που ορίζουν τις φιλικές σχέσεις στην εκτός δικτύου πραγματικότητα. 

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

που αναπτύσσεται στο περιβάλλον του Facebook χαρακτηρίζεται ως «σχολιασμός» και 

«συμπλήρωμα της εκτός δικτύου επικοινωνίας». Επίσης, οι σχέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οικειότητας, εμπιστοσύνης, συναισθήματος, 

ψυχολογικής υποστήριξης και αμοιβαιότητας, στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για 

τις φιλικές σχέσεις εκτός δικτύου. Το Facebook αποτελεί ένα απρόσωπο περιβάλλον, 

όπου η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων καθίσταται αδύνατη, καθώς οτιδήποτε 

διατυπώνεται βρίσκεται δημόσια εκτεθειμένο. Επιπλέον, η αμφιβολία μεταξύ 

προσώπου ή προσωπείου, δηλαδή η αμφιβολία για την πραγματική ταυτότητα των 

χρηστών, δεν αφήνει περιθώρια, για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά και να 

μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική, φιλική σχέση. 

Μία ακόμη αιτία προβληματισμού για τη χρήση του όρου «φιλία» σχετίζεται με 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι παράγοντες που θεωρούνται βασικοί για τη διαμόρφωση 

φιλικών σχέσεων είναι απόντες από το Facebook. Ο α-τοπικός χαρακτήρας των 

διαδικτυακών κοινοτήτων δεν επιτρέπει τη φυσική εγγύτητα, η οποία κατά γενική 

ομολογία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας φιλικής σχέσης. Ακόμα και 

αν μια φιλία είναι δυνατό να διατηρηθεί εξ αποστάσεως, αυτό προϋποθέτει ότι η 

φυσική συνάντηση των ατόμων έχει προϋπάρξει της απομάκρυνσης και υπάρχει πάντα 

η προσδοκία της επιστροφής. Το Facebook, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή 

κοινότητα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να υποκαταστήσει ως μέσο 

επικοινωνίας τη φυσική απουσία του άλλου και αυτό είναι ίσως μία από τις 



σημαντικότερες λειτουργίες του, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι γρήγοροι ρυθμοί του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Μπορούμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι το Facebook δεν είναι ένα περιβάλλον 

που προσφέρεται για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την έννοια που έως τώρα τους 

αποδίδαμε στην εκτός διαδικτύου ζωή. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο μέσω της 

κοινωνικής ανταλλαγής μπορεί απλώς να αναπληρώσει την αίσθηση της κοινότητας, 

αίσθηση που τείνει να εξαφανιστεί μέσα στην ανωνυμία των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων. 

 

Μ. Σαβράμη (2008). Αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και στη 

διαδικτυακή ζωή: Η περίπτωση του FaceBook. Μεταπτυχιακή έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Τι εννοεί η ερευνήτρια με τη φράση «το Facebook μπορεί απλώς να αναπληρώσει 

τη (χαμένη) αίσθηση της κοινότητας»; Να γράψετε την απάντησή σας σε μία 

παράγραφο (50 – 70 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου (Μία ακόμη αιτία… 

τρόπου ζωής) του κειμένου. 

 (μονάδες 2) 

Β2β. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τρίτη παράγραφο. 

(μονάδες 3) 

 



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία αντώνυμη λέξη για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο 

κείμενο: απουσία, βαθύτερων, αμφιβολία, εγγύτητα, φυσική.  

(μονάδες 5) 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις αντώνυμες λέξεις που εντοπίσατε, 

έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.).   

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. «Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν ερευνητικές μελέτες για τις 

αναπαραστάσεις της φιλίας στην πραγματική και τη διαδικτυακή ζωή είναι 

ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για φιλία, όταν αναφερόμαστε στα κοινωνικά 

δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με 

βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης] 

 

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να περνούν 

μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους 

συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους –- 

συνήθως αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν 

επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή 

κακοποίηση. 

Σταδιακά, το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια 

«περαντζάδα
1
», αντικαθιστώντας όλο και περισσότερο την παραδοσιακή βόλτα στην 

πλατεία. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. το FaceBook, αντικαθιστούν τη 

χαμένη αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και προσφέρουν τα αναγκαία 

κοινωνικά «χάδια» και σημάδια αναγνώρισης της ύπαρξης. Οι νέοι έχοντας αφήσει το 

φυσικό τους σώμα πίσω στον πραγματικό χώρο υπερβαίνουν τα όρια και τους 

περιορισμούς τους (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού τους φύλου) και 

πειραματίζονται με διαφορετικές ταυτότητες και προσωπικότητες. Ταυτόχρονα, 

παραμένουν παγιδευμένοι σε εικονικές σχέσεις, που είναι ασφαλείς, ακριβώς επειδή 

είναι ελεγχόμενες. Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή 

ζωντανά με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται, 

ακριβώς επειδή η πραγματικότητα σχεδόν πάντοτε ματαιώνει τη φαντασίωση. Έτσι, 

για να βρει ο χρήστης ανακούφιση, επιστρέφει τις περισσότερες φορές στην ασφάλεια 

του εικονικού, περνώντας όλο και πιο πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του. 

Αυτές οι «συνομιλίες της απουσίας» ανακουφίζουν από τις δυσκολίες της 

πραγματικής ζωής, αλλά είναι πιθανό να τροποποιούν καθοριστικά τον ψυχισμό. Σε 

αρκετές έρευνες, η ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη
2
 επικοινωνία στους νέους έχει 

συνδεθεί με αυξημένη κατάθλιψη, μοναξιά και αποξένωση, με αποτέλεσμα να γίνεται 

λόγος για ένα νέο αναδυόμενο προφίλ: όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα νιώθουν 
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θλιμμένοι, μόνοι και αποξενωμένοι και τείνουν να απορροφώνται σε διαδικτυακές 

περιπλανήσεις και συνάφειες. 

Στη διάρκεια της εφηβείας, ειδικότερα, οι διαδικτυακές συναντήσεις φαίνεται 

να λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις πραγματικές. Το γεγονός 

αυτό υπαγορεύει να εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

την «ψηφιακή» και την «πραγματική», σε συνδυασμό μεταξύ τους. Είναι πιθανό να 

αλληλεπιδρούν και να δρουν συμπληρωματικά, επηρεάζοντας η μία την άλλη, έως 

ότου καταλήξουν σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε μία ομοιοστατική
3
 κατάσταση, η 

οποία ενδεχομένως μετατρέπει τους τρόπους του επικοινωνείν και του σχετίζεσθαι 

των σημερινών εφήβων.  

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ευρήματα διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα 

οποία η χρήση του διαδικτύου από κοινού με την παρακολούθηση τηλεόρασης και 

την τηλεφωνική συνομιλία αποτελούν τυπική συμπεριφορά για το 87% των εφήβων. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

το 90% των ατόμων ηλικίας 16-20 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ το 66% του 

παραπάνω ποσοστού ασχολείται με διαδικτυακές δραστηριότητες καθημερινά. 

 

Α. Σιδηροπούλου (2010). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της 

σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Η ερευνήτρια διαπιστώνει στη μελέτη της ότι «το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια 

πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια ˝περαντζάδα˝». Σε ποια δεδομένα στηρίζει την 

παραπάνω διαπίστωση; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

                                                           
3
 ομοιοστατική: ισόρροπη  



 

B2α.  Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Σταδιακά… οθόνη 

του) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι συγκεκριμένες 

διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 3) 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα τη διάδοση των ιστοχώρων 

κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις 

ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με 

έντονη γραφή): κυβερνοχώρου, διαδικτυακή λάμψη, πολυπληθή, έχει 

συνδεθεί, τυπική συμπεριφορά (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό 

τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το 

ρηματικό χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

  

(μονάδες 5) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης] 

 

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να 

περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους 

συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους - συνήθως 

αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν 

επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή 

κακοποίηση. 

Σταδιακά, το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια 

«περαντζάδα
1
», αντικαθιστώντας όλο και περισσότερο την παραδοσιακή βόλτα στην 

πλατεία. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. το FaceBook, αντικαθιστούν τη 

χαμένη αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και προσφέρουν τα αναγκαία 

κοινωνικά «χάδια» και σημάδια αναγνώρισης της ύπαρξης. Οι νέοι έχοντας αφήσει το 

φυσικό τους σώμα πίσω στον πραγματικό χώρο υπερβαίνουν τα όρια και τους 

περιορισμούς τους (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού τους φύλου) και 

πειραματίζονται με διαφορετικές ταυτότητες και προσωπικότητες. Ταυτόχρονα, 

παραμένουν παγιδευμένοι σε εικονικές σχέσεις, που είναι ασφαλείς, ακριβώς επειδή 

είναι ελεγχόμενες. Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή 

ζωντανά με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται, 

ακριβώς επειδή η πραγματικότητα σχεδόν πάντοτε ματαιώνει τη φαντασίωση. Έτσι, 

για να βρει ο χρήστης ανακούφιση, επιστρέφει τις περισσότερες φορές στην ασφάλεια 

του εικονικού, περνώντας όλο και πιο πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του. 

Αυτές οι «συνομιλίες της απουσίας» ανακουφίζουν από τις δυσκολίες της 

πραγματικής ζωής, αλλά είναι πιθανό να τροποποιούν καθοριστικά τον ψυχισμό. Σε 

αρκετές έρευνες, η ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη
2
 επικοινωνία στους νέους έχει 

συνδεθεί με αυξημένη κατάθλιψη, μοναξιά και αποξένωση, με αποτέλεσμα να γίνεται 

λόγος για ένα νέο αναδυόμενο προφίλ: όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα νιώθουν 

θλιμμένοι, μόνοι και αποξενωμένοι και τείνουν να απορροφώνται σε διαδικτυακές 
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περιπλανήσεις και συνάφειες. 

Στη διάρκεια της εφηβείας, ειδικότερα, οι διαδικτυακές συναντήσεις φαίνεται 

να λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις πραγματικές. Το γεγονός 

αυτό υπαγορεύει να εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

την «ψηφιακή» και την «πραγματική», σε συνδυασμό μεταξύ τους. Είναι πιθανό να 

αλληλεπιδρούν και να δρουν συμπληρωματικά, επηρεάζοντας η μία την άλλη, έως 

ότου καταλήξουν σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε μία ομοιοστατική
3
 κατάσταση, η 

οποία ενδεχομένως μετατρέπει τους τρόπους του επικοινωνείν και του σχετίζεσθαι 

των σημερινών εφήβων.  

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ευρήματα διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα 

οποία η χρήση του διαδικτύου από κοινού με την παρακολούθηση τηλεόρασης και 

την τηλεφωνική συνομιλία αποτελούν τυπική συμπεριφορά για το 87% των εφήβων. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

το 90% των ατόμων ηλικίας 16-20 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ το 66% του 

παραπάνω ποσοστού ασχολείται με διαδικτυακές δραστηριότητες καθημερινά. 

 

Α. Σιδηροπούλου (2010). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της 

σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Τι εννοεί η ερευνήτρια όταν αναφέρεται στις «συνομιλίες της απουσίας»; Να 

αναπτύξετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο αντίστοιχα για κάθε παράγραφο του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

                                                           
3
 ομοιοστατική: ισόρροπη  



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: ανάγκες επικοινωνίας, ταυτότητες, 

αποξένωση, διαδικτυακές περιπλανήσεις, υπαγορεύει (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α . «Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή ζωντανά 

με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου η ερευνήτρια χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε είτε στην κατηγορία των 

ονοματικών προσδιοριστικών είτε των ονοματικών παραθετικών προτάσεων, με 

βάση τη σημασία που αποκτά η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι «συνομιλίες της απουσίας» στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης] 

 

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου δείχνει ότι το διαδίκτυο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες επικοινωνίας των νέων, γιατί τους επιτρέπει να περνούν 

μεγάλο μέρος της ημέρας τους συνομιλώντας με γνωστούς και άγνωστους 

συνομηλίκους. Αλλά αυτή η διαδικτυακή λάμψη οδηγεί ορισμένους νέους - συνήθως 

αυτούς που έχουν δύσκολες σχέσεις στην πραγματική ζωή – να αναπτύξουν 

επικίνδυνες συνάφειες με άγνωστους ανθρώπους ή να υποστούν διαδικτυακή 

κακοποίηση. 

Σταδιακά, το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια πολυπληθή, εικονική, παγκόσμια 

«περαντζάδα», αντικαθιστώντας όλο και περισσότερο την παραδοσιακή βόλτα στην 

πλατεία. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. το FaceBook, αντικαθιστούν τη 

χαμένη αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και προσφέρουν τα αναγκαία 

κοινωνικά «χάδια» και σημάδια αναγνώρισης της ύπαρξης. Οι νέοι έχοντας αφήσει το 

φυσικό τους σώμα πίσω στον πραγματικό χώρο υπερβαίνουν τα όρια και τους 

περιορισμούς τους (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού τους φύλου) και 

πειραματίζονται με διαφορετικές ταυτότητες και προσωπικότητες. Ταυτόχρονα, 

παραμένουν παγιδευμένοι σε εικονικές σχέσεις, που είναι ασφαλείς, ακριβώς επειδή 

είναι ελεγχόμενες. Εάν κάποτε συναντηθούν στον πραγματικό χωρο-χρόνο, δηλαδή 

ζωντανά με τον φίλο που απόκτησαν στο διαδίκτυο, συνήθως απογοητεύονται, 

ακριβώς επειδή η πραγματικότητα σχεδόν πάντοτε ματαιώνει τη φαντασίωση. Έτσι, 

για να βρει ο χρήστης ανακούφιση, επιστρέφει τις περισσότερες φορές στην ασφάλεια 

του εικονικού, περνώντας όλο και πιο πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του. 

Αυτές οι «συνομιλίες της απουσίας» ανακουφίζουν από τις δυσκολίες της 

πραγματικής ζωής, αλλά είναι πιθανό να τροποποιούν καθοριστικά τον ψυχισμό. Σε 

αρκετές έρευνες, η ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη
1
 επικοινωνία στους νέους έχει 

συνδεθεί με αυξημένη κατάθλιψη, μοναξιά και αποξένωση, με αποτέλεσμα να γίνεται 

λόγος για ένα νέο αναδυόμενο προφίλ: όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα νιώθουν 

θλιμμένοι, μόνοι και αποξενωμένοι και τείνουν να απορροφώνται σε διαδικτυακές 

περιπλανήσεις και συνάφειες. 

Στη διάρκεια της εφηβείας, ειδικότερα, οι διαδικτυακές συναντήσεις φαίνεται 
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να λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις πραγματικές. Το γεγονός 

αυτό υπαγορεύει να εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

την «ψηφιακή» και την «πραγματική», σε συνδυασμό μεταξύ τους. Είναι πιθανό να 

αλληλεπιδρούν και να δρουν συμπληρωματικά, επηρεάζοντας η μία την άλλη, έως 

ότου καταλήξουν σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε μία ομοιοστατική
2
 κατάσταση, η 

οποία ενδεχομένως μετατρέπει τους τρόπους του επικοινωνείν και του σχετίζεσθαι 

των σημερινών εφήβων.  

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ευρήματα διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα 

οποία η χρήση του διαδικτύου από κοινού με την παρακολούθηση τηλεόρασης και 

την τηλεφωνική συνομιλία αποτελούν τυπική συμπεριφορά για το 87% των εφήβων. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

το 90% των ατόμων ηλικίας 16-20 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ το 66% του 

παραπάνω ποσοστού ασχολείται με διαδικτυακές δραστηριότητες καθημερινά. 

 

Α. Σιδηροπούλου (2010). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της 

σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Έρευνα. 

Πανεπιστήμιο Αθήνας: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Σύμφωνα με το κείμενο, αρκετές έρευνες κάνουν λόγο για «ένα νέο 

αναδυόμενο προφίλ» των νέων, το οποίο συνδέεται με την αυξημένη χρήση του 

διαδικτύου και των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. Ποια χαρακτηριστικά 

συνθέτουν το προφίλ αυτό; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

νοηματική συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη (Σταδιακά… οθόνη του) και στην 

τρίτη παράγραφο (Αυτές… συνάφειες) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

                                                           
2
 ομοιοστατική: ισόρροπη  



Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι λέξεις/φράσεις που επισημάνατε; 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση για καθεμιά από τις 

ακόλουθες λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημασία τους στο κείμενο: συνάφειες, υπερβαίνουν, παγιδευμένοι, 

ματαιώνει, αναδυόμενο  

(μονάδες 5) 

 

Γ1β.  Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις ή ισοδύναμες 

φράσεις που εντοπίσατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κ.λπ.).  

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στη λέξη λάμψη (επισημαίνεται και στο 

κείμενο με υπογράμμιση) είναι κυριολεκτική/δηλωτική ή 

μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη λάμψη. Στη μία να χρησιμοποιήσετε τη 

λέξη με την κυριολεκτική/δηλωτική της σημασία και στην άλλη με τη 

μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

 (μονάδες 2) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προστασία της ιδιωτικότητας] 

 

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα λαμπρές για το εταιρικό προφίλ
1
 

του facebook, της δημοφιλέστερης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Η συνήθως 

απρόσκοπτη
2
 επέλασή του στο Διαδίκτυο στιγματίστηκε από μαζικές αντιδράσεις 

για την έκθεση ακόμη μεγαλύτερου ποσοστού δεδομένων των χρηστών του σε 

δημόσια χρήση. Mε ομαδική αποχώρηση στις 31 Μαΐου ή αποχή στις 6 Ιουνίου 

αντιδρούν οι χρήστες στους νέους όρους χρήσης του. 

Συγκεριμένα, οι νέοι όροι χρήσης, που υποχρεωτικά αποδέχεται κάθε 

εγγεγραμμένος και ισχύουν από τις 22 Απριλίου 2010, χαρακτηρίζουν εξ ορισμού 

δημόσια όλα όσα αναρτά κανείς εκεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή 

(παίζει ένα παιχνίδι, παίρνει μέρος σε ένα χιουμοριστικό συγκριτικό τεστ με τους 

φίλους του, γράφεται σε μια ομάδα διαμαρτυρίας ή υποστήριξης κ.λπ.) είναι σα να 

κάνει μια δημόσια ανακοίνωση, που υπερβαίνει τα όρια της - ούτως ή άλλως 

τεράστιας - κοινότητας του facebook. Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες 

για εμπορική χρήση από υπηρεσίες και εταιρείες τις οποίες ο χρήστης πιθανότητα 

αγνοεί εντελώς, αλλά στο αρχείο των οποίων εκείνος θα αποτελεί μια αξιοποιήσιμη 

μονάδα για εμπορικούς και άλλους σκοπούς. Ακόμη κι αν ο ίδιος διαγράψει κάποτε 

τον λογαριασμό του, αυτά τα δεδομένα θα εξακολουθήσουν να είναι δημόσια και να 

προσφέρονται για τις παραπάνω χρήσεις, εφόσον τα έχει μοιραστεί με φίλους του στο 

δίκτυο - εκτός αν τα διαγράψουν και εκείνοι. 

Παρ’ όλα αυτά, λίγες χιλιάδες ατόμων δηλώνουν έτοιμοι να αποχωρήσουν 

ομαδικά στις 31 Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον μη σεβασμό στα προσωπικά 

δεδομένα τους. Άλλοι προτιμούν ηπιότερη αντίδραση και οργανώνουν αποχή από το 

μέσο (δηλαδή δε θα συνδεθούν) στις 6 Ιουνίου. Το σημερινό κίνημα εναντίον του 

facebook δεν είναι το πρώτο. Μικρές ομάδες προσπάθησαν αρκετές φορές στο 

παρελθόν να οργανώσουν μαζικές διαμαρτυρίες και αποχωρήσεις από το δίκτυο 

χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η απήχηση των αντιδράσεων μοιάζει με 

τσίμπημα καρφίτσας σε ελέφαντα, αν αντιπαραβάλουμε τις αποχωρήσεις με τις νέες 

εγγραφές. Ο αριθμός των ενεργών μελών έχει υπερβεί τα 400 εκατομμύρια και είναι 

υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρσι.  

Μια πιο δημιουργική αντίδραση, ωστόσο, στη μαζική εμπορευματοποίηση 

των δεδομένων που ανταλλάσσουν οι χρήστες μέσων όπως το  facebook, 

                                                           
1
 εταιρικό προφίλ: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας 

2
 απρόσκοπτος: αυτός που γίνεται χωρίς προσκόμματα, που δε συναντάει εμπόδια, ο ομαλός 



αντιπροτείνουν τέσσερις πιτσιρικάδες σπουδαστές πληροφορικής από τη Νέα Υόρκη, 

οι οποίοι σχεδίασαν το Diaspora, ένα μοντέλο κοινωνικού μέσου που θα επιτρέπει τη 

δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών, όπως τα έχει συνηθίσει ο κόσμος αλλά με 

διασύνδεση των υπολογιστών των διαδικτυακών φίλων (αντί της παραχώρησής τους 

σε βάσεις δεδομένων, σε στιλ facebook). Η ιδέα τους βρήκε απρόσμενα μεγάλη 

χρηματοδότηση από δωρεές και υπόσχονται να την υλοποιήσουν μέχρι τον 

Σεπτέμβριο. Ασφαλώς δεν θα καταφέρουν να αφυπνίσουν την τεράστια μάζα 

χρηστών που αδιαφορούν για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, αλλά υπάρχει 

πολύς «ψαγμένος» κόσμος που περιμένει με αγωνία να δει το Diaspora στην πράξη. 

 

Αγ. Μπουμπούκα, εφημ. Ελευθεροτυπία, 23.5.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιοι είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι νέοι όροι χρήσης της δημοφιλέστερης 

σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (facebook) και ποιων τα συμφέροντα 

εξυπηρετούν; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

Β2. α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Συγκεκριμένα...και εκείνοι) του 

κειμένου σε δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

  



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: στιγματίστηκε, δημοσιεύσεις, αποχή, κίνημα, 

απήχηση. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η 

σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο 

ως προς την πτώση, τον αριθμό, τον χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.  «ψαγμένος» κόσμος: Να εξηγήσετε τη χρήση των εισαγωγικών. 

(μονάδες 5) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προστασία της ιδιωτικότητας] 

 

Οι τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα λαμπρές για το εταιρικό προφίλ
1
 

του facebook, της δημοφιλέστερης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Η συνήθως 

απρόσκοπτη
2
 επέλασή του στο Διαδίκτυο στιγματίστηκε από μαζικές αντιδράσεις 

για την έκθεση ακόμη μεγαλύτερου ποσοστού δεδομένων των χρηστών του σε 

δημόσια χρήση. Mε ομαδική αποχώρηση στις 31 Μαΐου ή αποχή στις 6 Ιουνίου 

αντιδρούν οι χρήστες στους νέους όρους χρήσης του. 

Συγκεριμένα, οι νέοι όροι χρήσης, που υποχρεωτικά αποδέχεται κάθε 

εγγεγραμμένος και ισχύουν από τις 22 Απριλίου 2010, χαρακτηρίζουν εξ ορισμού 

δημόσια όλα όσα αναρτά κανείς εκεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή 

(παίζει ένα παιχνίδι, παίρνει μέρος σε ένα χιουμοριστικό συγκριτικό τεστ με τους 

φίλους του, γράφεται σε μια ομάδα διαμαρτυρίας ή υποστήριξης κ.λπ.) είναι σα να 

κάνει μια δημόσια ανακοίνωση, που υπερβαίνει τα όρια της - ούτως ή άλλως 

τεράστιας - κοινότητας του facebook. Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες 

για εμπορική χρήση από υπηρεσίες και εταιρείες τις οποίες ο χρήστης πιθανότητα 

αγνοεί εντελώς, αλλά στο αρχείο των οποίων εκείνος θα αποτελεί μια αξιοποιήσιμη 

μονάδα για εμπορικούς και άλλους σκοπούς. Ακόμη κι αν ο ίδιος διαγράψει κάποτε 

τον λογαριασμό του, αυτά τα δεδομένα θα εξακολουθήσουν να είναι δημόσια και να 

προσφέρονται για τις παραπάνω χρήσεις, εφόσον τα έχει μοιραστεί με φίλους του στο 

δίκτυο - εκτός αν τα διαγράψουν και εκείνοι. 

Παρ’ όλα αυτά, λίγες χιλιάδες ατόμων δηλώνουν έτοιμοι να αποχωρήσουν 

ομαδικά στις 31 Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον μη σεβασμό στα προσωπικά 

δεδομένα τους. Άλλοι προτιμούν ηπιότερη αντίδραση και οργανώνουν αποχή από το 

μέσο (δηλαδή δε θα συνδεθούν) στις 6 Ιουνίου. Το σημερινό κίνημα εναντίον του 

facebook δεν είναι το πρώτο. Μικρές ομάδες προσπάθησαν αρκετές φορές στο 

παρελθόν να οργανώσουν μαζικές διαμαρτυρίες και αποχωρήσεις από το δίκτυο 

χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η απήχηση των αντιδράσεων μοιάζει με τσίμπημα 

καρφίτσας σε ελέφαντα, αν αντιπαραβάλουμε τις αποχωρήσεις με τις νέες εγγραφές. 

Ο αριθμός των ενεργών μελών έχει υπερβεί τα 400 εκατομμύρια και είναι 

υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρσι.  

Μια πιο δημιουργική αντίδραση, ωστόσο, στη μαζική εμπορευματοποίηση 

των δεδομένων που ανταλλάσσουν οι χρήστες μέσων όπως το  facebook, 

                                                           
1
 εταιρικό προφίλ: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας 

2
 απρόσκοπτος: αυτός που γίνεται χωρίς προσκόμματα, που δε συναντάει εμπόδια, ο ομαλός 



αντιπροτείνουν τέσσερις πιτσιρικάδες σπουδαστές πληροφορικής από τη Νέα Υόρκη, 

οι οποίοι σχεδίασαν το Diaspora, ένα μοντέλο κοινωνικού μέσου που θα επιτρέπει τη 

δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών, όπως τα έχει συνηθίσει ο κόσμος αλλά με 

διασύνδεση των υπολογιστών των διαδικτυακών φίλων (αντί της παραχώρησής τους 

σε βάσεις δεδομένων, σε στιλ facebook). Η ιδέα τους βρήκε απρόσμενα μεγάλη 

χρηματοδότηση από δωρεές και υπόσχονται να την υλοποιήσουν μέχρι τον 

Σεπτέμβριο. Ασφαλώς δεν θα καταφέρουν να αφυπνίσουν την τεράστια μάζα 

χρηστών που αδιαφορούν για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, αλλά υπάρχει 

πολύς «ψαγμένος» κόσμος που περιμένει με αγωνία να δει το Diaspora στην πράξη. 

 

Αγ. Μπουμπούκα, εφημ. Ελευθεροτυπία, 23.5.2010 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι διαφορετικές μορφές αντίδρασης 

απέναντι στη μαζική εμπορευματοποίηση των δεδομένων που ανταλλάσσουν 

οι χρήστες της δημοφιλέστερης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (facebook); Να 

απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος (Οι τελευταίες 

εβδομάδες...χρήσης του) του κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

 

Β2.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

  



 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.α.  Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις, ώστε 

να αποδίδεται το ίδιο νόημα: στιγματίστηκε, αξιοποιήσιμη, προσπάθησαν, 

αντιπαραβάλουμε, αφυπνίσουν.  

 (μονάδες 5) 

 

Γ1.β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες ή 

σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή 

η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, το χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2. α. «Ασφαλώς δεν θα καταφέρουν να αφυπνίσουν την τεράστια μάζα 

χρηστών που αδιαφορούν για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους...»:  

 

Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και να την χαρακτηρίσετε είτε ως 

παραθετική είτε ως προσδιοριστική με βάση τις πληροφορίες που αυτή 

περιέχει για τον προσδιοριζόμενο όρο. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 3) 
 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 

 

Για πολλούς αναλυτές η εμφάνιση του Διαδικτύου εμπεριέχει την υπόσχεση 

της άπλετης πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου 

διαλόγου. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφ’ ενός 

μείωνε το κόστος της πληροφόρησης και αφ’ ετέρου έδινε τη δυνατότητα στους 

πολίτες να ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αμοιβαία κριτική. Όλα αυτά 

φυσικά θα ήταν προς όφελος των δημοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του 

πολιτικού διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δημοκρατία. 

Όμως, δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν 

επαληθεύονται. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον 

πολιτικό εξτρεμισμό
1
 και τη μονοσήμαντη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τον γνωστό 

πανεπιστημιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι καθοριστικό με το Διαδίκτυο δεν 

είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη πληροφόρηση. Ακόμα 

πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την πληροφόρηση που 

δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με τη νέα τεχνολογία», γράφει, «είναι 

η αυξανόμενη δύναμη των καταναλωτών να "φιλτράρουν" αυτό που βλέπουν». Ένα 

από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτού του φιλτραρίσματος είναι ότι οι χρήστες 

εκτίθενται μόνο στην πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήμερα τα ιστολόγια που 

αναπτύσσονται ταχύτερα είναι εκείνα που έχουν μια μονοσήμαντη ιδεολογική και 

πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις 

προτιμήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο παραπέμπει σε άλλα που 

έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει 

την πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να 

πληροφορείται για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το φαινόμενο, το 

οποίο οι ψυχολόγοι ονομάζουν «ομαδική πόλωση»,  δηλαδή την τάση που έχουν οι 

άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν συνομιλούν μόνο με άτομα των ίδιων 

απόψεων. Το φαινόμενο της «ομαδικής πόλωσης» έχει τεκμηριωθεί με πολλά 

πειράματα.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το 

φαινόμενο της ομαδικής πόλωσης. Σύμφωνα με μια θεωρία, όταν τα άτομα συζητούν 

μόνο με άλλους που έχουν τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήματα υπέρ των 

                                                           
1
 εξτρεμισμός: αρνητικός χαρακτηρισμός κάθε πολιτικής, η οποία συνίσταται σε υποστήριξη ή 
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απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις υιοθετούν με ακόμη μεγαλύτερο πάθος. 

Ακόμη, σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, τα άτομα προσπαθούν συνεχώς να ξεπεράσουν 

αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε μια ομάδα συμφωνούν ότι π.χ. θα πρέπει να 

διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, σύντομα θα εμφανιστούν και αυτοί 

που θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

Η τάση της ομαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με τον 

Sunstein παίρνει τη μορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, 

«λειτουργεί για πολλούς ως το εκτροφείο του εξτρεμισμού, επειδή ακριβώς αυτοί που 

συμφωνούν επικοινωνούν μεταξύ τους με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». Αυτό 

το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν μέσο παραπληροφόρησης. Στον βαθμό που προσφεύγεις 

μόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε ενδιαφέρει αν η 

πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται ποτέ να την 

ελέγξεις. 

Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφημερίδων ως 

φορέων της ποικιλομορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώμα γίνεται 

ακόμα πιο σημαντικός. Οι εφημερίδες θα είναι ο μοναδικός χώρος, στον οποίο ο 

αναγνώστης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένες, τόσο τις απόψεις με τις οποίες 

συμφωνεί όσο και αυτές με τις οποίες διαφωνεί.  

 

Τ. Μίχας (επιμ.), εφημ. Ελευθεροτυπία, 7.12.2009 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο, το φαινόμενο της «ομαδικής 

πόλωσης»; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Β2. α. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Όμως...τοποθέτηση) του κειμένου σε 

δύο παραγράφους. 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

  



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου με έντονη γραφή: άπλετης, μονοσήμαντη, καταναλωτών, 

προκαταλήψεις, παραπληροφόρησης. Φροντίστε, ώστε μέσα από την 

πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, το γένος κ.λ.π.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. α. «Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την 

πληροφόρηση που δεν του αρέσει»: 

 

 Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και με 

βάση τις πληροφορίες που αυτή περιέχει σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο 

όρο να την χαρακτηρίσετε είτε ως προσδιοριστική είτε ως παραθετική. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2. β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 

 

Για πολλούς αναλυτές η εμφάνιση του Διαδικτύου εμπεριέχει την υπόσχεση 

της άπλετης πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου διαλόγου. 

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφ’ ενός μείωνε το 

κόστος της πληροφόρησης και αφ’ ετέρου έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αμοιβαία κριτική. Όλα αυτά φυσικά θα ήταν 

προς όφελος των δημοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του πολιτικού 

διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δημοκρατία. 

Όμως, δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν 

επαληθεύονται. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον 

πολιτικό εξτρεμισμό
1
 και τη μονοσήμαντη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τον γνωστό 

πανεπιστημιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι καθοριστικό με το Διαδίκτυο δεν 

είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη πληροφόρηση. Ακόμα 

πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την πληροφόρηση που 

δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με τη νέα τεχνολογία», γράφει, «είναι 

η αυξανόμενη δύναμη των καταναλωτών να "φιλτράρουν" αυτό που βλέπουν». Ένα 

από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτού του φιλτραρίσματος είναι ότι οι χρήστες 

εκτίθενται μόνο στην πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήμερα τα ιστολόγια που 

αναπτύσσονται ταχύτερα είναι εκείνα που έχουν μια μονοσήμαντη ιδεολογική και 

πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις 

προτιμήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο παραπέμπει σε άλλα που 

έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει 

την πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να 

πληροφορείται για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το φαινόμενο, το 

οποίο οι ψυχολόγοι ονομάζουν «ομαδική πόλωση»,  δηλαδή την τάση που έχουν οι 

άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν συνομιλούν μόνο με άτομα των ίδιων 

απόψεων. Το φαινόμενο της «ομαδικής πόλωσης» έχει τεκμηριωθεί με πολλά 

πειράματα.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το 

φαινόμενο της ομαδικής πόλωσης. Σύμφωνα με μια θεωρία, όταν τα άτομα συζητούν 

μόνο με άλλους που έχουν τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήματα υπέρ των 
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απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις υιοθετούν με ακόμη μεγαλύτερο πάθος. 

Ακόμη, σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, τα άτομα προσπαθούν συνεχώς να ξεπεράσουν 

αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε μια ομάδα συμφωνούν ότι π.χ. θα πρέπει να 

διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, σύντομα θα εμφανιστούν και αυτοί 

που θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

Η τάση της ομαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με τον 

Sunstein παίρνει τη μορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, 

«λειτουργεί για πολλούς ως το εκτροφείο του εξτρεμισμού, επειδή ακριβώς αυτοί 

που συμφωνούν επικοινωνούν μεταξύ τους με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». 

Αυτό το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν μέσο παραπληροφόρησης. Στον βαθμό που 

προσφεύγεις μόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε 

ενδιαφέρει αν η πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται 

ποτέ να την ελέγξεις. 

Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφημερίδων ως 

φορέων της ποικιλομορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώμα γίνεται 

ακόμα πιο σημαντικός. Οι εφημερίδες θα είναι ο μοναδικός χώρος, στον οποίο ο 

αναγνώστης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένες, τόσο τις απόψεις με τις οποίες 

συμφωνεί όσο και αυτές με τις οποίες διαφωνεί.  

 

Τ. Μίχας (επιμ.), εφημ. Ελευθεροτυπία, 7.12.2009 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Πως προωθεί το Διαδίκτυο, σύμφωνα με το κείμενο, τη μονοσήμαντη 

πληροφόρηση και τον πολιτικό εξτρεμισμό; Να απαντήσετε σε μία 

παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 

 

Β2.α. Ποια διαρθρωτική λέξη εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στην πρώτη  και τη 

δεύτερη παράγραφο  του κειμένου και ποια μεταξύ τους σχέση σηματοδοτεί;  

 (μονάδες 3) 

 



Β2.β. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη) 

παράγραφο του κειμένου;  

(μονάδες 2) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να αντικαταστήσετε την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, με συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες 

λέξεις/φράσεις, ώστε να αποδίδεται το ίδιο νόημα: επαληθεύονται, 

μονοσήμαντη, υιοθετούν, εξτρεμισμού, παραπληροφόρησης.  

 (μονάδες 10) 

 

Γ2.  «να διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα»: Να εξηγήσετε τη 

χρήση της παθητικής σύνταξης. 

(μονάδες 5) 
 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

[Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 

 

Για πολλούς αναλυτές η εμφάνιση του Διαδικτύου εμπεριέχει την υπόσχεση 

της άπλετης πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου διαλόγου. 

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφ’ ενός μείωνε το 

κόστος της πληροφόρησης και αφ’ ετέρου έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αμοιβαία κριτική. Όλα αυτά φυσικά θα ήταν 

προς όφελος των δημοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του πολιτικού 

διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δημοκρατία. 

Όμως, δυστυχώς σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν 

επαληθεύονται. Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον 

πολιτικό εξτρεμισμό
1
 και τη μονοσήμαντη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τον γνωστό 

πανεπιστημιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι καθοριστικό με το Διαδίκτυο δεν 

είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη πληροφόρηση. Ακόμα 

πιο σημαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την πληροφόρηση που 

δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με τη νέα τεχνολογία», γράφει, «είναι 

η αυξανόμενη δύναμη των καταναλωτών να "φιλτράρουν" αυτό που βλέπουν». Ένα 

από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτού του φιλτραρίσματος είναι ότι οι χρήστες 

εκτίθενται μόνο στην πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήμερα τα ιστολόγια που 

αναπτύσσονται ταχύτερα είναι εκείνα που έχουν μια μονοσήμαντη ιδεολογική και 

πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις 

προτιμήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο παραπέμπει σε άλλα που 

έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

Όμως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει 

την πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να 

πληροφορείται για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το φαινόμενο, το 

οποίο οι ψυχολόγοι ονομάζουν «ομαδική πόλωση»,  δηλαδή την τάση που έχουν οι 

άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν συνομιλούν μόνο με άτομα των ίδιων 

απόψεων. Το φαινόμενο της «ομαδικής πόλωσης» έχει τεκμηριωθεί με πολλά 

πειράματα.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το 

φαινόμενο της ομαδικής πόλωσης. Σύμφωνα με μια θεωρία, όταν τα άτομα συζητούν 

μόνο με άλλους που έχουν τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήματα υπέρ των 
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απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις υιοθετούν με ακόμη μεγαλύτερο πάθος. 

Ακόμη, σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, τα άτομα προσπαθούν συνεχώς να 

ξεπεράσουν αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε μια ομάδα συμφωνούν ότι π.χ. θα πρέπει 

να διατηρηθεί η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, σύντομα θα εμφανιστούν και αυτοί 

που θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

Η τάση της ομαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με τον 

Sunstein παίρνει τη μορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, 

«λειτουργεί για πολλούς ως το εκτροφείο του εξτρεμισμού, επειδή ακριβώς αυτοί που 

συμφωνούν επικοινωνούν μεταξύ τους με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». Αυτό 

το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν μέσο παραπληροφόρησης. Στον βαθμό που προσφεύγεις 

μόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε ενδιαφέρει αν η 

πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται ποτέ να την 

ελέγξεις. 

Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφημερίδων ως 

φορέων της ποικιλομορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώμα γίνεται 

ακόμα πιο σημαντικός. Οι εφημερίδες θα είναι ο μοναδικός χώρος, στον οποίο ο 

αναγνώστης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένες, τόσο τις απόψεις με τις οποίες 

συμφωνεί όσο και αυτές με τις οποίες διαφωνεί.  

 

Τ. Μίχας (επιμ.), εφημ. Ελευθεροτυπία, 7.12.2009 (διασκευή).  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A.  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.   Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, ο ρόλος των εφημερίδων ως φορέων της 

ποικιλομορφίας των απόψεων γίνεται ακόμα πιο σημαντικός; Να απαντήσετε 

σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

 (μονάδες 10) 

 



Β2. α. Πώς αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος (Η τάση...να την ελέγξεις) του 

κειμένου; 

 (μονάδες 2) 

Β2. β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με 

την έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: 

επαληθεύονται, προωθεί, ενισχύει, προσπαθούν, προσφεύγεις. 

(μονάδες 5) 

 

Γ1. β.  Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που 

επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς τον αριθμό, το πρόσωπο, το 

χρόνο κ.λ.π.). 

(μονάδες 5) 

 

Γ2α. (να) "φιλτράρουν", «ομαδική πόλωση»: Να εξηγήσετε τη χρήση 

εισαγωγικών στη διατύπωση της καθεμιάς από τις παραπάνω έννοιες.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να εντοπίσετε στο κείμενο τρεις όρους του ειδικού λεξιλογίου του 

διαδικτύου. 

(μονάδες 3) 

 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις, και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 

εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων μεταξύ 



των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως προωθητική 

δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν αμβλυμένο 

αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι σαφές ότι ο 

μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα κοινωνικής 

διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι οργανισμοί, οι οποίοι 

διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται. Συχνά ο 

άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό ιστό, στερείται 

αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για 

όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και 

στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο. 

Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται στις δικές 

μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1.  Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα χαρακτηριστικά των δεσμών που 

αναπτύσσονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τέταρτη και την πέμπτη 

παράγραφο του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;  

(μονάδες 3) 



 

 

 Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα 

από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: πόλοι, 

πεποιθήσεις, αμεσότητα, γνώρισμα, διογκώνονται (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή 

τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και στη συμπεριφορά που 

εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο». 

  Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη τομή. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις, και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 

εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων 



μεταξύ των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως 

προωθητική δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν 

αμβλυμένο αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι 

σαφές ότι ο μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα 

κοινωνικής διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι οργανισμοί, οι οποίοι 

διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται. Συχνά ο 

άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό ιστό, στερείται 

αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για 

όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και 

στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο. 

Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται στις δικές 

μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιο είναι, σύμφωνα με το κείμενο, το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργεί η 

εικονική διασύνδεση; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2α.  Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τελευταία παράγραφο (Τα κοινωνικά ...κρίση) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

Β2β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. 

 

(μονάδες 3) 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: αναζητούσε τρόπους, 

φιλικοί, συναίσθημα, φαινόμενο, ανάγκη. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.  

 (μονάδες 2)  

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3)  

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 



εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων μεταξύ 

των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως προωθητική 

δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν αμβλυμένο 

αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι σαφές ότι ο 

μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα κοινωνικής 

διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι οργανισμοί, οι οποίοι 

διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται. Συχνά ο 

άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό ιστό, στερείται 

αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για 

όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική συμπεριφορά και 

στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο. 

Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται στις δικές 

μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Nα εξηγήσετε τη θέση της αρθρογράφου ότι οι δικτυακοί φίλοι είναι 

«εικονικοί έστω, αλλά φίλοι».  (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Φυσικά ...αρνητική.) και 

την τέταρτη παράγραφο (Ένας …δίκτυο) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2.β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;  

(μονάδες 3) 



 

 

 Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις  

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα 

από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: διαστάσεις, 

επηρεάζεται, συντονισμός, πηγάζει, πρόκληση. (μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, τον χρόνο κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Σημαντικό είναι να δούμε κατά πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά 

δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ των ανθρώπων…». 

 

 Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη πόλοι. Στην πρώτη χρησιμοποιήστε τη 

λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Κοινωνικά δίκτυα, συν και πλην] 

 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν νέο 

τρόπο επικοινωνίας ευρύτατα διαδεδομένο, ο οποίος αποκτά όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος αναζητούσε τρόπους να αλλάξει την 

προσωπική του οπτική σε ό,τι αφορούσε τις κοινωνικές του σχέσεις, και το διαδίκτυο 

στάθηκε το προσφορότερο έδαφος για κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να δούμε κατά 

πόσο και σε ποιον βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεταξύ 

των ανθρώπων, για ποιους λόγους κάποιος συμμετέχει σε αυτά, ποιοι δεσμοί 

συνεργασίας αναπτύσσονται διαδικτυακά και, τέλος, πόσο επηρεάζεται ο ατομικός 

αυτοπροσδιορισμός, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί ως μέλος ενός ευρύτερου 

οργανισμού που διαρκώς αλλάζει και αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις.  

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται σε αυτούς τους κοινωνικούς ιστούς, 

οικογενειακοί, επαγγελματικοί ή φιλικοί, συνδέουν ομάδες ατόμων με διαφορετικά 

συναισθήματα, πολιτικές πεποιθήσεις και οικονομική κατάσταση. Ακόμη, οι 

κοινωνικοί ιστοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως αγωγοί ιδεών, αλτρουιστικών 

πράξεων, σκέψεων, επιθυμιών, καθώς είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν στον 

διαφορετικό ορίζοντα ενός άλλου ατόμου ανάλογες αξίες και να προκαλέσουν 

συμπεριφορές. 

Φυσικά, υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου, 

όπως η σύνδεση, ο δεδομένος και προαπαιτούμενος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας, και η μετάδοση μιας πληροφορίας, η οποία σχετίζεται κυρίως με την 

ταχύτητα και την αμεσότητα. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ο γρήγορος συντονισμός 

συναισθημάτων, η ικανότητα της μαζικής αντίδρασης μπορούν να λάβουν επιδημικές 

διαστάσεις μέσα στο διαδίκτυο και να φορτίσουν ή να αποφορτίσουν ανάλογα μια 

συγκεκριμένη αντίδραση, θετική ή αρνητική. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το 

προσωπικό συναίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«δίπλα» μας άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν «φίλοι». Εικονικοί έστω, αλλά φίλοι. Είναι 

γεγονός ότι ο άνθρωπος διακρίνεται και από το εγγενές γνώρισμα της επιζήτησης 

κοινωνικών σχέσεων, επομένως είναι δεδομένη η ευχαρίστηση που νιώθει στον 

εικονικό, έστω, κόσμο της φιλίας που αναπτύσσει ο ίδιος μέσα σε ένα πολυοργανικό 

σώμα, όπως είναι κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Όμως, στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας υπάρχει πάντα το τεράστιο 

κοινωνικό φαινόμενο των ημερών, εκείνο της μοναξιάς, το οποίο δημιουργεί η 



εικονική διασύνδεση . Η βασική ανάγκη για οικειότητα και κοινωνία σχέσεων μεταξύ 

των ανθρώπων και η σύγχρονη, αστική κυρίως, μοναξιά λειτουργούν ως προωθητική 

δύναμη διασύνδεσης. Τα άτομα με πολλούς εικονικούς φίλους νιώθουν αμβλυμένο 

αυτό το συναίσθημα, μια και η εγγύτητα τροφοδοτείται συνεχώς και είναι σαφές ότι ο 

μοναχικός άνθρωπος τείνει να προσδεθεί πιο σφιχτά στα δίκτυα κοινωνικής 

διασύνδεσης, απαλύνοντας ταυτόχρονα και άλλες αρνητικές ψυχολογικές 

καταστάσεις, όπως είναι το άγχος, η απόρριψη, ο θυμός, η θλίψη και η κατάθλιψη. 

Τα κοινωνικά δίκτυα, επομένως, είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι 

οργανισμοί, οι οποίοι διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, αναπροσαρμόζονται ή 

περιορίζονται. Συχνά ο άνθρωπος, καθώς είναι συνδεδεμένος σε κάποιον κοινωνικό 

ιστό, στερείται αναγκαστικά ένα μέρος της ατομικότητάς του. Επομένως, η μεγάλη 

πρόκληση για όλους μας είναι να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ατομική 

συμπεριφορά και στη συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα σύνδεσης σε 

κάποιο δίκτυο. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, όπως σε όλα τα πράγματα, 

έτσι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επωφελής ή επιβλαβής χρήση εναπόκειται 

στις δικές μας επιλογές και στη δική μας κρίση.  

 

Τ. Μπάιλα, Διαδικτυακό περιοδικό Thinkfree, 21.8.2012 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Από πού πηγάζει, σύμφωνα με την αρθρογράφο, το συναίσθημα ικανοποίησης 

που νιώθει το άτομο, όταν είναι «δικτυωμένο» (60 – 80 λέξεις);  

(μονάδες 10) 

 

Β2α.  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πέμπτη (Όμως ...κατάθλιψη.) και 

την έκτη παράγραφο (Τα κοινωνικά …κρίση) του κειμένου; 

(μονάδες 2) 

Β2β.  Ποια σχέση συνοχής σηματοδοτεί η διαρθρωτική λέξη;  

(μονάδες 3) 



 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1.  Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά τις ακόλουθες λέξεις 

(επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα 

από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: αναντίρρητο, 

οπτική, πεποιθήσεις, Εικονικοί, πολύπλοκοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Τα κοινωνικά δίκτυα, επομένως, είναι πολύπλοκοι και πολυεπίπεδοι 

οργανισμοί, οι οποίοι διαρκώς εξελίσσονται, διογκώνονται, 

αναπροσαρμόζονται ή περιορίζονται…». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω περίοδο είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2β. Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη οργανισμοί. Στην πρώτη 

χρησιμοποιήστε τη λέξη κυριολεκτικά/δηλωτικά και στη δεύτερη 

μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 2) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι κίνδυνοι της Διαδικτυακής Παραπληροφόρησης] 

 

Διατυπώνεται η άποψη πως όσον αφορά στην ενημέρωση και γενικότερα στη 

μετάδοση των πληροφοριών, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα ανατρέψει 

τον παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε μέχρι πρόσφατα, με τα ΜΜΕ αποκλειστικά στη 

θέση του πομπού και τον πολίτη περιορισμένο στη θέση του δέκτη. Σήμερα, ένας 

πολίτης μπορεί να παρακάμψει τα μέσα που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν την 

αποκλειστικότητα του ρόλου να ενημερώνουν το κοινό. Πλέον ο πολίτης έχει το πάνω 

χέρι: μπορεί να επιλέξει την πηγή από την οποία θέλει να ενημερωθεί: Tο πρακτορείο 

ειδήσεων, εξειδικευμένες ιστοσελίδες, ιστολόγια κ.λπ. Μπορεί να ψάξει από μόνος 

του στο διαδίκτυο για ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει είτε μέσω κάποιας μηχανής 

αναζήτησης, είτε προσφεύγοντας στο αρχείο κάποιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, σε 

συλλογές πληροφοριών κ.ά. 

Μέχρι τώρα στο παρόν άρθρο «λιβανίσαμε» τα πλεονεκτήματα της νέας 

κατάστασης, ότι δηλαδή με το διαδίκτυο ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης 

στα χέρια του. Έχοντας, λοιπόν, πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ενημέρωση με σαφείς προεκτάσεις στις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες (και όχι 

μόνο), αναμφισβήτητα δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη θετική ανατροπή που 

έφερε το διαδίκτυο, ουσιαστικά ενδυναμώνοντας τους πολίτες. 

Δεν είναι όμως όλα καλά κι όμορφα. Η άκρατη ελευθερία διακίνησης 

πληροφοριών και ενημέρωσης έχει και μία αρνητική πλευρά, που, αν δεν υπάρχει 

προσωπική θωράκιση από πλευράς χρηστών (όχι βέβαια με τη μορφή ενός 

επιβαλλόμενου κρατικού προστατευτισμού) ενδέχεται να επιφέρει επικίνδυνες 

συνέπειες. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι συμβαίνει, όταν το διαδικτυακό κοινό, ενώ 

απέσεισε
1
 την τυφλή εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ που μονοπωλούσαν την 

ενημέρωσή του, μεταφέρει τώρα την εμπιστοσύνη στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα; 

Από τη μια αυτό είναι κατανοητό: Το διαδίκτυο είναι ένα σχετικά καινούριο και 

ριζοσπαστικό μέσο και η ευρύτερη κοινωνία δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως ακόμα 

στον τρόπο που λειτουργεί και εξελίσσεται. Αποτελεί ένα θαύμα και αυτόματα αποκτά 

κύρος. Επιπλέον, το διαδικτυακό κοινό δεν έχει ακόμα ξεθυμάνει από την προηγούμενη 

εποχή του ουσιαστικά καταπιεστικού περιορισμού της μετάδοσης της πληροφορίας. Δε 

συγκρίνεται η διαδικτυακή εμπειρία με τη μονόδρομη κατάσταση τού «ο τύπος στην 

                                                           
1
 Αποσείω: απαλλάσσομαι από κάτι ενοχλητικό, από μια δυσάρεστη κατάσταση. 



τηλεόραση μιλά ασταμάτητα και, ενώ αυτά που λέει εμένα μου φαίνονται 

ασυναρτησίες, δεν μπορώ ούτε να τον σταματήσω ούτε να αντιδράσω». 

Από την άλλη όμως, το ενδεχόμενο παραμένει: Tι γίνεται όταν π.χ. ένα 

ιστολόγιο, ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μια ιστοσελίδα λέει ψέματα ή 

έστω ανοησίες; Όταν επικαλείται ανυπόστατες πληροφορίες; Όταν κατασκευάζει 

ψευδείς πληροφορίες και συκοφαντίες; Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με 

σκοτεινούς σκοπούς; Και φυσικά, τι συμβαίνει στο τέλος, εάν έχουμε ένα διαδικτυακό 

κοινό, το οποίο αποδέχεται τις ανακρίβειες εκλαμβάνοντάς τις ως πραγματικά 

γεγονότα; Ποιες οι συνέπειες, λοιπόν, της διαδικτυακής παραπληροφόρησης; Φυσικά, 

οι συνέπειες είναι ίδιες με τις συνέπειες και της «παραδοσιακής» παραπληροφόρησης. 

Δηλαδή σύγχυση στο κοινό, πλάνη, εσφαλμένες εντυπώσεις, έλλειψη κρίσης, αποδοχή 

κάθε πληροφορίας, παρωπιδισμός
 2
 και ό,τι άλλο σκεφτείτε. 

Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Η παραπληροφόρηση μέσω του διαδικτύου 

αποκτά ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

διακτινίζει αφιλτράριστες πληροφορίες, λόγω της δυνατότητας κάθε χρήστη να 

κοινοποιεί την άποψή του στους υπόλοιπους. Και όλα αυτά στην ταχύτητα του φωτός 

και με γεωμετρική πρόοδο. Προφανώς, αυτό είναι και ευλογία και κατάρα. Αποτελεί 

ένα δίκοπο μαχαίρι με αποτελέσματα σαν κι αυτά που έχει η διάδοση της μαζικής 

παραπληροφόρησης. Και το πιο λυπηρό είναι ότι αυτή η διάδοση συχνά γίνεται 

αθέλητα από καλοπροαίρετους χρήστες. 

 

Ορ. Τριγγίδης, Ιστολόγιο tringides.blogspot.gr, 25.05.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

 

 

 

                                                           
2
  παρωπιδισμός: η υιοθέτηση μονόπλευρων και δογματικών απόψεων, η περιορισμένη 

αντίληψη των πραγμάτων. 



Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα 

ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών; (60–80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του 

κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις 

του κειμένου με έντονη γραφή: μετάδοση των πληροφοριών, εξειδικευμένες 

ιστοσελίδες, επίγνωση, κοινό, ανυπόστατες. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε 

τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το 

πρόσωπο κλπ.) 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με σκοτεινούς σκοπούς;». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω πρόταση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β.  Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να 

χρησιμοποιήσετε την υπογραμμισμένη λέξη σπέρνει μεταφορικά/ 

συνυποδηλωτικά.  

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι κίνδυνοι της Διαδικτυακής Παραπληροφόρησης] 

 

Διατυπώνεται η άποψη πως όσον αφορά στην ενημέρωση και γενικότερα στη 

μετάδοση των πληροφοριών, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα ανατρέψει τον 

παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε μέχρι πρόσφατα, με τα ΜΜΕ αποκλειστικά στη θέση 

του πομπού και τον πολίτη περιορισμένο στη θέση του δέκτη. Σήμερα, ένας πολίτης 

μπορεί να παρακάμψει τα μέσα που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν την αποκλειστικότητα 

του ρόλου να ενημερώνουν το κοινό. Πλέον ο πολίτης έχει το πάνω χέρι: μπορεί να 

επιλέξει την πηγή από την οποία θέλει να ενημερωθεί: Tο πρακτορείο ειδήσεων, 

εξειδικευμένες ιστοσελίδες, ιστολόγια κ.λπ. Μπορεί να ψάξει από μόνος του στο 

διαδίκτυο για ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει είτε μέσω κάποιας μηχανής 

αναζήτησης, είτε προσφεύγοντας στο αρχείο κάποιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, σε 

συλλογές πληροφοριών κ.ά. 

Μέχρι τώρα στο παρόν άρθρο «λιβανίσαμε» τα πλεονεκτήματα της νέας 

κατάστασης, ότι δηλαδή με το διαδίκτυο ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης 

στα χέρια του. Έχοντας, λοιπόν, πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ενημέρωση με σαφείς προεκτάσεις στις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες (και όχι 

μόνο), αναμφισβήτητα δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη θετική ανατροπή που 

έφερε το διαδίκτυο, ουσιαστικά ενδυναμώνοντας τους πολίτες. 

Δεν είναι όμως όλα καλά κι όμορφα. Η άκρατη ελευθερία διακίνησης 

πληροφοριών και ενημέρωσης έχει και μία αρνητική πλευρά, που, αν δεν υπάρχει 

προσωπική θωράκιση από πλευράς χρηστών (όχι βέβαια με τη μορφή ενός 

επιβαλλόμενου κρατικού προστατευτισμού) ενδέχεται να επιφέρει επικίνδυνες 

συνέπειες. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι συμβαίνει, όταν το διαδικτυακό κοινό, ενώ 

απέσεισε
1
 την τυφλή εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ που μονοπωλούσαν την 

ενημέρωσή του, μεταφέρει τώρα την εμπιστοσύνη στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα; 

Από τη μια αυτό είναι κατανοητό: το διαδίκτυο είναι ένα σχετικά καινούριο και 

ριζοσπαστικό μέσο και η ευρύτερη κοινωνία δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως ακόμα 

στον τρόπο που λειτουργεί και εξελίσσεται. Αποτελεί ένα θαύμα και αυτόματα αποκτά 

κύρος. Επιπλέον, το διαδικτυακό κοινό δεν έχει ακόμα ξεθυμάνει από την προηγούμενη 

εποχή του ουσιαστικά καταπιεστικού περιορισμού της μετάδοσης της πληροφορίας. Δε 

συγκρίνεται η διαδικτυακή εμπειρία με τη μονόδρομη κατάσταση τού «ο τύπος στην 

                                                           
1
 Αποσείω: απαλλάσσομαι από κάτι ενοχλητικό, από μια δυσάρεστη κατάσταση. 



τηλεόραση μιλά ασταμάτητα και, ενώ αυτά που λέει εμένα μου φαίνονται 

ασυναρτησίες, δεν μπορώ ούτε να τον σταματήσω ούτε να αντιδράσω». 

Από την άλλη όμως, το ενδεχόμενο παραμένει: Tι γίνεται όταν π.χ. ένα 

ιστολόγιο, ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μια ιστοσελίδα λέει ψέματα ή 

έστω ανοησίες; Όταν επικαλείται ανυπόστατες πληροφορίες; Όταν κατασκευάζει 

ψευδείς πληροφορίες και συκοφαντίες; Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με 

σκοτεινούς σκοπούς; Και φυσικά, τι συμβαίνει στο τέλος, εάν έχουμε ένα διαδικτυακό 

κοινό, το οποίο αποδέχεται τις ανακρίβειες εκλαμβάνοντάς τις ως πραγματικά 

γεγονότα; Ποιες οι συνέπειες, λοιπόν, της διαδικτυακής παραπληροφόρησης; Φυσικά, 

οι συνέπειες είναι ίδιες με τις συνέπειες και της «παραδοσιακής» παραπληροφόρησης. 

Δηλαδή σύγχυση στο κοινό, πλάνη, εσφαλμένες εντυπώσεις, έλλειψη κρίσης, αποδοχή 

κάθε πληροφορίας, παρωπιδισμός
 2
 και ό,τι άλλο σκεφτείτε. 

Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Η παραπληροφόρηση μέσω του διαδικτύου 

αποκτά ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

διακτινίζει αφιλτράριστες πληροφορίες, λόγω της δυνατότητας κάθε χρήστη να 

κοινοποιεί την άποψή του στους υπόλοιπους. Και όλα αυτά στην ταχύτητα του φωτός 

και με γεωμετρική πρόοδο. Προφανώς, αυτό είναι και ευλογία και κατάρα. Αποτελεί 

ένα δίκοπο μαχαίρι με αποτελέσματα σαν κι αυτά που έχει η διάδοση της μαζικής 

παραπληροφόρησης. Και το πιο λυπηρό είναι ότι αυτή η διάδοση συχνά γίνεται 

αθέλητα από καλοπροαίρετους χρήστες. 

 

Ορ. Τριγγίδης, Ιστολόγιο tringides.blogspot.gr, 25.05.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον αρθρογράφο, οι αρνητικές πλευρές της αλματώδους 

διάδοσης του διαδικτύου; (60 – 80 λέξεις) 

(μονάδες 10) 

                                                           
2
  παρωπιδισμός: η υιοθέτηση μονόπλευρων και δογματικών απόψεων, η περιορισμένη 

αντίληψη των πραγμάτων. 



Β2. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις 

παραγράφους του κειμένου; 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις 

φράσεις: δύναμη της ενημέρωσης, αποδοχή κάθε πληροφορίας. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τις λέξεις της ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, 

το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε αν στις παρακάτω φράσεις ή προτάσεις του κειμένου η γλώσσα 

χρησιμοποιείται κυριολεκτικά/δηλωτικά ή μεταφορικά/ συνυποδηλωτικά: 

 

1. «ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης στα χέρια του» 

2.  «ο πολίτης έχει το πάνω χέρι» 

3. « …τη θετική ανατροπή που έφερε το διαδίκτυο» 

4. «αφιλτράριστες πληροφορίες …» 

5. «[Το Διαδίκτυο] αποτελεί ένα δίκοπο μαχαίρι …» 

(μονάδες 5) 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Οι κίνδυνοι της Διαδικτυακής Παραπληροφόρησης] 

 

Διατυπώνεται η άποψη πως όσον αφορά στην ενημέρωση και γενικότερα στη 

μετάδοση των πληροφοριών, το διαδίκτυο ως μέσο έχει αναμφισβήτητα ανατρέψει τον 

παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε μέχρι πρόσφατα, με τα ΜΜΕ αποκλειστικά στη θέση 

του πομπού και τον πολίτη περιορισμένο στη θέση του δέκτη. Σήμερα, ένας πολίτης 

μπορεί να παρακάμψει τα μέσα που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν την αποκλειστικότητα 

του ρόλου να ενημερώνουν το κοινό. Πλέον ο πολίτης έχει το πάνω χέρι: μπορεί να 

επιλέξει την πηγή από την οποία θέλει να ενημερωθεί: το πρακτορείο ειδήσεων, 

εξειδικευμένες ιστοσελίδες, ιστολόγια κ.λπ. Μπορεί να ψάξει από μόνος του στο 

διαδίκτυο για ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει είτε μέσω κάποιας μηχανής 

αναζήτησης, είτε προσφεύγοντας στο αρχείο κάποιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, σε 

συλλογές πληροφοριών κ.ά. 

Μέχρι τώρα στο παρόν άρθρο «λιβανίσαμε» τα πλεονεκτήματα της νέας 

κατάστασης, ότι δηλαδή με το διαδίκτυο ο κόσμος παίρνει τη δύναμη της ενημέρωσης 

στα χέρια του. Έχοντας, λοιπόν, πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 

ενημέρωση με σαφείς προεκτάσεις στις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες (και όχι 

μόνο), αναμφισβήτητα δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τη θετική ανατροπή που 

έφερε το διαδίκτυο, ουσιαστικά ενδυναμώνοντας τους πολίτες. 

Δεν είναι όμως όλα καλά κι όμορφα. Η άκρατη ελευθερία διακίνησης 

πληροφοριών και ενημέρωσης έχει και μία αρνητική πλευρά, που, αν δεν υπάρχει 

προσωπική θωράκιση από πλευράς χρηστών (όχι βέβαια με τη μορφή ενός 

επιβαλλόμενου κρατικού προστατευτισμού) ενδέχεται να επιφέρει επικίνδυνες 

συνέπειες. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι συμβαίνει, όταν το διαδικτυακό κοινό, ενώ 

απέσεισε
1
 την τυφλή εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ που μονοπωλούσαν την 

ενημέρωσή του, μεταφέρει τώρα την εμπιστοσύνη στα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα; 

Από τη μια αυτό είναι κατανοητό: το διαδίκτυο είναι ένα σχετικά καινούριο και 

ριζοσπαστικό μέσο και η ευρύτερη κοινωνία δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως ακόμα 

στον τρόπο που λειτουργεί και εξελίσσεται. Αποτελεί ένα θαύμα και αυτόματα αποκτά 

κύρος. Επιπλέον, το διαδικτυακό κοινό δεν έχει ακόμα ξεθυμάνει από την προηγούμενη 

εποχή του ουσιαστικά καταπιεστικού περιορισμού της μετάδοσης της πληροφορίας. Δε 

συγκρίνεται η διαδικτυακή εμπειρία με τη μονόδρομη κατάσταση τού «ο τύπος στην 

                                                           
1
 Αποσείω: απαλλάσσομαι από κάτι ενοχλητικό, από μια δυσάρεστη κατάσταση. 



τηλεόραση μιλά ασταμάτητα και, ενώ αυτά που λέει εμένα μου φαίνονται 

ασυναρτησίες, δεν μπορώ ούτε να τον σταματήσω ούτε να αντιδράσω». 

Από την άλλη όμως, το ενδεχόμενο παραμένει: Tι γίνεται όταν π.χ. ένα 

ιστολόγιο, ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μια ιστοσελίδα λέει ψέματα ή 

έστω ανοησίες; Όταν επικαλείται ανυπόστατες πληροφορίες; Όταν κατασκευάζει 

ψευδείς πληροφορίες και συκοφαντίες; Όταν σπέρνει την παραπληροφόρηση με 

σκοτεινούς σκοπούς; Και φυσικά, τι συμβαίνει στο τέλος, εάν έχουμε ένα διαδικτυακό 

κοινό, το οποίο αποδέχεται τις ανακρίβειες εκλαμβάνοντάς τις ως πραγματικά 

γεγονότα; Ποιες οι συνέπειες, λοιπόν, της διαδικτυακής παραπληροφόρησης; Φυσικά, 

οι συνέπειες είναι ίδιες με τις συνέπειες και της «παραδοσιακής» παραπληροφόρησης. 

Δηλαδή σύγχυση στο κοινό, πλάνη, εσφαλμένες εντυπώσεις, απουσία κρίσης, αποδοχή 

κάθε πληροφορίας, παρωπιδισμός
 2
 και ό,τι άλλο σκεφτείτε. 

Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Η παραπληροφόρηση μέσω του διαδικτύου 

αποκτά ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

διακτινίζει αφιλτράριστες πληροφορίες, λόγω της δυνατότητας κάθε χρήστη να 

κοινοποιεί την άποψή του στους υπόλοιπους. Και όλα αυτά στην ταχύτητα του φωτός 

και με γεωμετρική πρόοδο. Προφανώς, αυτό είναι και ευλογία και κατάρα. Αποτελεί 

ένα δίκοπο μαχαίρι με αποτελέσματα σαν κι αυτά που έχει η διάδοση της μαζικής 

παραπληροφόρησης. Και το πιο λυπηρό είναι ότι αυτή η διάδοση συχνά γίνεται 

αθέλητα από καλοπροαίρετους χρήστες. 

 

Ορ. Τριγγίδης, Ιστολόγιο tringides.blogspot.gr, 25.05.2009 (διασκευή). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).  

 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Γιατί, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, με το διαδίκτυο «ο κόσμος παίρνει τη 

δύναμη της ενημέρωσης στα χέρια του»; (60 - 80 λέξεις).  

(μονάδες 10) 

                                                           
2
  παρωπιδισμός: η υιοθέτηση μονόπλευρων και δογματικών απόψεων, η περιορισμένη 

αντίληψη των πραγμάτων. 



Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος 

στην πρώτη παράγραφο (Διατυπώνεται… πληροφοριών κ.ά.) του κειμένου; Να 

αιτιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: περιορισμένο, 

ανατροπή, θωράκιση, ανυπόστατες, κοινό (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κλπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «το διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να διακτινίζει αφιλτράριστες 

πληροφορίες». 

 

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στο παραπάνω απόσπασμα  είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική.  

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το Διαδίκτυο αλλάζει τη δημόσια ζωή] 

 

Στα μέσα του 20ού αιώνα, οι Αμερικανοί πληροφορούνταν τις ειδήσεις κυρίως 

από λίγα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και από τα έντυπα μαζικής 

κυκλοφορίας. Χάρη σε αυτά, ενημερώνονταν και για τις πολιτικές απόψεις που ήταν 

διαφορετικές από τις δικές τους. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συνέβαλαν στο να 

μοιράζονται οι Αμερικανοί τις εμπειρίες τους. Αν συναντούσαν κάποιον, μπορούσαν 

να συζητήσουν κάτι μαζί του, επειδή παρακολουθούσαν τις ίδιες εκπομπές στην 

τηλεόραση ή επειδή διάβαζαν τις ίδιες πάνω-κάτω ειδήσεις στον τύπο. 

Το 2001 ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Σικάγο Κας Ρ. Σάνστιν έγραψε ένα 

δοκίμιο, στο οποίο διερωτάτο αν το Διαδίκτυο υπονομεύει τόσο την «πολυφωνική» 

ενημέρωση, όσο και τις συζητήσεις μεταξύ πολιτών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 

χώρους. Τα νέα μέσα ενημέρωσης, υποστήριζε, δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες 

να κόβουν και να ράβουν στα μέτρα τους τις εφημερίδες που διαβάζουν σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να βλέπουν μόνο τις ειδήσεις που τους ενδιαφέρουν. Στο Διαδίκτυο οι 

άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που επιβεβαιώνουν 

τις προκαταλήψεις τους. Ο Σάνστιν εξέφραζε ιδιαίτερη ανησυχία για το ζήτημα αυτό, 

διότι έχει ασχοληθεί πολύ με τις προκαταλήψεις μας αναφορικά με τη γνώση. 

Επιθυμούν οι άνθρωποι, ισχυρίζεται, να μαθαίνουν όσα επιβεβαιώνουν τις εικασίες 

τους. Επίσης, έχουμε όλοι μας μια φυσική ροπή προς τις πολωτικές
1
 απόψεις. 

Επιπλέον, έχουμε την τάση να συγκεντρωνόμαστε σε ομάδες με άλλους που έχουν τις 

ίδιες θέσεις με τις δικές μας. Και από τη στιγμή που θα ενταχθούμε σε αυτές τις 

ομάδες, ο συγχρωτισμός μας με άλλους ομοίους μας ενισχύει περαιτέρω τις απόψεις 

μας. 

Ο φόβος του Σάνστιν είναι μήπως το Διαδίκτυο οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

εκλογικού σώματος πιο πολωμένου. Ωστόσο, μια νέα έρευνα αποτυπώνει μια πιο 

σύνθετη εικόνα. Στην έρευνά τους, οι Μάθιου Γκέντσκοου και  Τζέσε Σαπίρο, 

συνάδελφοι του Σάστιν, υπολόγισαν το καθεστώς των ιδεολογικών διακρίσεων στο 

Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που είχε χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό των φυλετικών διακρίσεων. Σύμφωνα με την έρευνά τους, κάποιος που 

                                                           
1
 πόλωση: κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την επικράτηση ακραίων αντίπαλων 

θέσεων, αντιλήψεων ή συμπεριφορών, από την έλλειψη (κλίματος) διαλόγου, 

συνεννόησης μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών. 



επισκέπτεται την ιστοσελίδα ενός συντηρητικού δικτύου έχει πολλές πιθανότητες να 

συναντηθεί με συντηρητικούς στο Διαδίκτυο. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάποιος που 

επισκέπτεται την ιστοσελίδα κάποιας προοδευτικής εφημερίδας έχει περισσότερες 

πιθανότητες να συναντηθεί με προοδευτικούς στο Διαδίκτυο. 

Όμως, το σημαντικότερο εύρημα αυτής της έρευνας είναι ότι οι χρήστες του 

Διαδικτύου δεν περιορίζονται μόνο στις διαδικτυακές κοινότητες των ομοίων τους. Οι 

περισσότεροι διαθέτουν αρκετό χρόνο διαβάζοντας ειδήσεις σε πολλούς δικτυακούς 

τόπους και από εκεί συνηθίζουν να μεταβαίνουν συχνά σε άλλους δικτυακούς τόπους, 

στους οποίους οι χρήστες δεν μοιάζουν με αυτούς. Με άλλα λόγια, η πλειονότητα των 

ανθρώπων επιθυμεί ποικιλία στην ενημέρωση και τείνει να διασταυρώνει τις 

πληροφορίες. Αν τα ευρήματα αυτής της έρευνας επαληθευτούν, τότε μπορούμε με 

αρκετή δόση βεβαιότητας να υποθέσουμε πως Διαδίκτυο δε δημιουργεί μια 

προστατευμένη, αλλά μια ελεύθερη, πολυεπίπεδη σφαίρα δημόσιας ζωής. 

 

Εφ. Καθημερινή, 23.04.2010 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70-90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνεται η άποψη ότι στο Διαδίκτυο οι άνθρωποι 

συνηθίζουν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες που επιβεβαιώνουν τις 

προκαταλήψεις τους; (50-70 λέξεις) 

(μονάδες 11) 

 

B2.α. Να επισημάνετε δύο από τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η 

συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ο φόβος… Διαδίκτυο) του κειμένου.  

(μονάδες 2) 

 

B2.β. Ποια σχέση συνοχής δηλώνει η κάθε συνδετική λέξη ή φράση; 

(μονάδες 2) 



 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: Διαδίκτυο, ενημέρωση, 

ενδιαφέρουν, γνώση, απόψεις.  

(Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, 

τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο, τον χρόνο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε λέξεις ή φράσεις ειδικού/επιστημονικού 

λεξιλογίου. 

 (μονάδες 5) 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Διαδίκτυο και κοινωνικότητα] 

 

Η εμφάνιση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας συνδέεται με 

συγκρουόμενους ισχυρισμούς ως προς την επίδρασή του στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο σχηματισμός εικονικών κοινοτήτων, που βασίζονται στην 

ταχύτατη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου – ασύγχρονη, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) και οι ομάδες συζητήσεων (forums) ή σύγχρονη, όπως λόγου 

χάρη η συνομιλία σε «πραγματικό χρόνο» (chat) - θεωρήθηκε πως δημιούργησε νέα 

πρότυπα κοινωνικών σχέσεων που υποκαθιστούν τις εδαφικά καθοριζόμενες σχέσεις 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το 

Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η επέκτασή του οδηγεί τόσο στην κατάρρευση της 

επικοινωνίας στους κόλπους της οικογένειας όσο και γενικά στην κοινωνική 

απομόνωση. 

Σε αντίθεση τόσο με τους ισχυρισμούς που υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι 

πηγή διαμόρφωσης μιας νέας κοινότητας, όσο και με εκείνους που διατείνονται πως 

συνιστά την κύρια αιτία απομόνωσης από τον πραγματικό κόσμο, νεότερες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά και την καθημερινή ζωή των 

ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου. Βέβαια, οι καινούργιες μορφές ταχείας 

επικοινωνίας φαίνεται πως ασκούν μεγάλη επίδραση στους ενήλικους που ανήκουν 

στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι εμφανίζονται ενθουσιώδεις στο να 

επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου με φίλους τους που ζουν μακριά. Αντίθετα, οι 

ενήλικοι που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις έχουν την τάση για 

περισσότερες απρογραμμάτιστες και «διά ζώσης» επαφές με μέλη της οικογένειας και 

φίλους και μικρότερη ανάγκη να επικοινωνούν από απόσταση. 

Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα ενήλικα άτομα που έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο δεν περνούν λιγότερο χρόνο διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας τηλεόραση ή 

αναλαμβάνοντας κοινωνικές δραστηριότητες στην οικογένεια, σε σύγκριση με εκείνα 

τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που 

συνδέονται με την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η αύξηση του χρόνου 

που δαπανάται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και την περιήγηση στον Παγκόσμιο 

Ιστό (World Wide Web – www). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες σύμφωνα με τις 

οποίες, ενώ οι ενήλικοι χρήστες του Διαδικτύου δεν εμφανίζουν μειωμένη 

κοινωνικότητα, εντούτοις υποκαθιστούν με τη χρήση του Διαδικτύου άλλες 

δραστηριότητες, όπως είναι οι δουλειές του νοικοκυριού, η φροντίδα των μελών της 

οικογένειας και ο ύπνος. 



Επισκοπώντας κανείς τις νεότερες έρευνες σχηματίζει την εντύπωση πως το 

Διαδίκτυο μάλλον δεν οδηγεί τους ενηλίκους σε μικρότερη κοινωνική αλληλεπίδραση 

και σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Εντούτοις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 

υπό ορισμένες συνθήκες η χρήση του μπορεί να λειτουργεί ως υποκατάστατο άλλων 

κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όμως, επειδή οι μελέτες έχουν γίνει σε διαφορετικούς 

χρόνους, σε διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικά στάδια της διάδοσης του 

διαδικτύου, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα 

για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην κοινωνικότητα των ενηλίκων. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση κάποιων στοχαστών, οι 

οποίοι θεωρούν ότι η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη 

να τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων κοινωνικότητας στη 

σύγχρονη κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι 

επιπτώσεις του Διαδικτύου στη συνολική εξέλιξη των προτύπων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, καθώς και στη σχέση του με τα υλικά στηρίγματα αυτής της 

αλληλεπίδρασης: το πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας, τις δομές και την οργάνωσή της 

και τις διαθέσιμες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

 

M. Castells (2005). Ο γαλαξίας του Διαδικτύου. Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία (μτφ. Ε. Αστερίου). Αθήνα: Καστανιώτης, 148-

157 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι η κοινωνική 

αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να επιδρά επιβλαβώς στην 

κοινωνική συμπεριφορά των ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου; (50-70 λέξεις). 

 

 (μονάδες 10) 

 

 

 



Β2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο 

συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο (Η εμφάνιση… απομόνωση) του κειμένου; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: εικονικών κοινοτήτων, 

επικοινωνία, σχέσεων, αλληλεπίδρασης, Διαδίκτυο. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος, το πρόσωπο κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Nα επισημάνετε στο κείμενο δύο ξενόγλωσσους όρους και να αιτιολογήσετε με 

συντομία τη χρήση τους. 

(μονάδες 5) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Διαδίκτυο και κοινωνικότητα] 

 

Η εμφάνιση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας συνδέεται με 

συγκρουόμενους ισχυρισμούς ως προς την επίδρασή του στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο σχηματισμός εικονικών κοινοτήτων, που βασίζονται στην 

ταχύτατη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου – ασύγχρονη, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) και οι ομάδες συζητήσεων (forums) ή σύγχρονη, όπως λόγου 

χάρη η συνομιλία σε «πραγματικό χρόνο» (chat) - θεωρήθηκε πως δημιούργησε νέα 

πρότυπα κοινωνικών σχέσεων που υποκαθιστούν τις εδαφικά καθοριζόμενες σχέσεις 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το 

Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η επέκτασή του οδηγεί τόσο στην κατάρρευση της 

επικοινωνίας στους κόλπους της οικογένειας όσο και γενικά στην κοινωνική 

απομόνωση. 

Σε αντίθεση τόσο με τους ισχυρισμούς που υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι 

πηγή διαμόρφωσης μιας νέας κοινότητας, όσο και με εκείνους που διατείνονται πως 

συνιστά την κύρια αιτία απομόνωσης από τον πραγματικό κόσμο, νεότερες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά και την καθημερινή ζωή των 

ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου. Βέβαια, οι καινούργιες μορφές ταχείας 

επικοινωνίας φαίνεται πως ασκούν μεγάλη επίδραση στους ενήλικους που ανήκουν 

στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι εμφανίζονται ενθουσιώδεις στο να 

επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου με φίλους τους που ζουν μακριά. Αντίθετα, οι 

ενήλικοι που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις έχουν την τάση για 

περισσότερες απρογραμμάτιστες και «διά ζώσης» επαφές με μέλη της οικογένειας και 

φίλους και μικρότερη ανάγκη να επικοινωνούν από απόσταση. 

Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα ενήλικα άτομα που έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο δεν περνούν λιγότερο χρόνο διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας τηλεόραση ή 

αναλαμβάνοντας κοινωνικές δραστηριότητες στην οικογένεια, σε σύγκριση με εκείνα 

τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που 

συνδέονται με την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η αύξηση του χρόνου 

που δαπανάται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και την περιήγηση στον Παγκόσμιο 

Ιστό (World Wide Web – www). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες σύμφωνα με τις 

οποίες, ενώ οι ενήλικοι χρήστες του Διαδικτύου δεν εμφανίζουν μειωμένη 

κοινωνικότητα, εντούτοις υποκαθιστούν με τη χρήση του Διαδικτύου άλλες 

δραστηριότητες, όπως είναι οι δουλειές του νοικοκυριού, η φροντίδα των μελών της 

οικογένειας και ο ύπνος. 



Επισκοπώντας κανείς τις νεότερες έρευνες σχηματίζει την εντύπωση πως το 

Διαδίκτυο μάλλον δεν οδηγεί τους ενηλίκους σε μικρότερη κοινωνική αλληλεπίδραση 

και σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Εντούτοις, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 

υπό ορισμένες συνθήκες η χρήση του μπορεί να λειτουργεί ως υποκατάστατο άλλων 

κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όμως, επειδή οι μελέτες έχουν γίνει σε διαφορετικούς 

χρόνους, σε διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικά στάδια της διάδοσης του 

διαδικτύου, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα 

για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην κοινωνικότητα των ενηλίκων. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση κάποιων στοχαστών, οι 

οποίοι θεωρούν ότι η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη 

να τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων κοινωνικότητας στη 

σύγχρονη κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι 

επιπτώσεις του Διαδικτύου στη συνολική εξέλιξη των προτύπων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, καθώς και στη σχέση του με τα υλικά στηρίγματα αυτής της 

αλληλεπίδρασης: το πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας, τις δομές και την οργάνωσή της 

και τις διαθέσιμες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

 

M. Castells (2005). Ο γαλαξίας του Διαδικτύου. Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία (μτφ. Ε. Αστερίου). Αθήνα: Καστανιώτης, 148-

157 (διασκευή) 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 70 – 90 λέξεις. 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψη ότι δεν μπορούμε 

να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην 

κοινωνικότητα των ενηλίκων; (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 11) 

 

Β2. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται 

η συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Σε αντίθεση... απόσταση) του κειμένου και 

να προσδιορίσετε τη σχέση που καθεμιά σηματοδοτεί. 

 (μονάδες 4) 

 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: Διαδίκτυο, απομόνωση, 

πρόσβαση, χρόνου, κοινωνικότητα. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους 

γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο 

κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους ειδικού/επιστημονικού λεξιλογίου. 

 

(μονάδες 2) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 

(μονάδες 3) 

 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

Κείμενο 

 

[Διαδίκτυο και κοινωνικότητα] 

 

Η εμφάνιση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας συνδέεται με 

συγκρουόμενους ισχυρισμούς ως προς την επίδρασή του στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Ο σχηματισμός εικονικών κοινοτήτων, που βασίζονται στην 

ταχύτατη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου – ασύγχρονη, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) και οι ομάδες συζητήσεων (forums) ή σύγχρονη, όπως λόγου 

χάρη η συνομιλία σε «πραγματικό χρόνο» (chat) - θεωρήθηκε πως δημιούργησε νέα 

πρότυπα κοινωνικών σχέσεων που υποκαθιστούν τις εδαφικά καθοριζόμενες σχέσεις 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το 

Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η επέκτασή του οδηγεί τόσο στην κατάρρευση της 

επικοινωνίας στους κόλπους της οικογένειας όσο και γενικά στην κοινωνική 

απομόνωση. 

Σε αντίθεση τόσο με τους ισχυρισμούς που υποστηρίζουν ότι το Διαδίκτυο είναι 

πηγή διαμόρφωσης μιας νέας κοινότητας, όσο και με εκείνους που διατείνονται πως 

συνιστά την κύρια αιτία απομόνωσης από τον πραγματικό κόσμο, νεότερες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο δε φαίνεται να έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά και την καθημερινή ζωή των 

ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου. Βέβαια, οι καινούργιες μορφές ταχείας 

επικοινωνίας φαίνεται πως ασκούν μεγάλη επίδραση στους ενήλικους που ανήκουν 

στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι εμφανίζονται ενθουσιώδεις στο να 

επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου με φίλους τους που ζουν μακριά. Αντίθετα, οι 

ενήλικοι που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις έχουν την τάση για 

περισσότερες απρογραμμάτιστες και «διά ζώσης» επαφές με μέλη της οικογένειας και 

φίλους και μικρότερη ανάγκη να επικοινωνούν από απόσταση. 

Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα ενήλικα άτομα που έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο δεν περνούν λιγότερο χρόνο διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας τηλεόραση ή 

αναλαμβάνοντας κοινωνικές δραστηριότητες στην οικογένεια, σε σύγκριση με εκείνα 

τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που 

συνδέονται με την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η αύξηση του χρόνου 

που δαπανάται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και την περιήγηση στον Παγκόσμιο 

Ιστό (World Wide Web – www). Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες σύμφωνα με τις 

οποίες, ενώ οι ενήλικοι χρήστες του Διαδικτύου δεν εμφανίζουν μειωμένη 

κοινωνικότητα, εντούτοις υποκαθιστούν με τη χρήση του Διαδικτύου άλλες 

δραστηριότητες, όπως είναι οι δουλειές του νοικοκυριού, η φροντίδα των μελών της 

οικογένειας και ο ύπνος. 



Επισκοπώντας κανείς τις νεότερες έρευνες σχηματίζει την εντύπωση πως το 

Διαδίκτυο μάλλον δεν οδηγεί τους ενηλίκους σε μικρότερη κοινωνική 

αλληλεπίδραση και σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Εντούτοις, υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις ότι υπό ορισμένες συνθήκες η χρήση του μπορεί να λειτουργεί ως 

υποκατάστατο άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όμως, επειδή οι μελέτες έχουν 

γίνει σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικά στάδια της 

διάδοσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή και οριστικά 

συμπεράσματα για τις επιπτώσεις του Διαδικτύου στην κοινωνικότητα των ενηλίκων. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση κάποιων στοχαστών, οι 

οποίοι θεωρούν ότι η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη 

να τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων κοινωνικότητας στη 

σύγχρονη κοινωνία. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι 

επιπτώσεις του Διαδικτύου στη συνολική εξέλιξη των προτύπων κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, καθώς και στη σχέση του με τα υλικά στηρίγματα αυτής της 

αλληλεπίδρασης: το πολιτιστικό επίπεδο κάθε χώρας, τις δομές και την οργάνωσή της 

και τις διαθέσιμες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

 

M. Castells (2005). Ο γαλαξίας του Διαδικτύου. Στοχασμοί για το Διαδίκτυο, τις 

επιχειρήσεις και την κοινωνία (μτφ. Ε. Αστερίου). Αθήνα: Καστανιώτης, 148-

157 (διασκευή) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. (Μονάδες 20) 

 

A. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (70 – 90 λέξεις). 

(μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

Β1. Να εξηγήσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην περίοδο λόγου: 

«η μελέτη της κοινωνικότητας μέσω του Διαδικτύου είναι ανάγκη να 

τοποθετηθεί στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των προτύπων 

κοινωνικότητας στη σύγχρονη κοινωνία». (50-70 λέξεις) 

 (μονάδες 10) 

 

Β2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Η εμφάνιση… 

απομόνωση) του κειμένου; 

 (μονάδες 5) 



Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: φροντίδα, Διαδίκτυο, 

κοινωνική αλληλεπίδραση, δραστηριοτήτων, επιπτώσεις. (Μπορείτε να 

διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το 

γένος  κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2.α. «Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κριτικά το Διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι 

η επέκτασή του οδηγεί στην κατάρρευση της επικοινωνίας».  

 

Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση και 

να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική/προσθετική. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 2) 

 


