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ΘΕΜΑ Α1 
Το άρθρο αναφέρεται στις ίσες ευκαιρίες απόκτησης της γνώσης μέσω του 
διαδικτύου. Αρχικά, ο συντάκτης επισημαίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
οποιαδήποτε βιβλιοθήκη. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι αρκετοί αρνούνται τους 
ενδεχόμενους, αλλά υπαρκτούς κινδύνους που ελλοχεύουν στην τεχνολογία. 
Επίσης, αμφισβητούν το διαδίκτυο, καθώς το μέσο αυτό δεν εξυπηρετεί εξίσου τις 
ανάγκες όλης της ανθρωπότητας. Επιπλέον, επικρίνουν την αναντιστοιχία 
πρόσβασης στο δίκτυο, με την έννοια ότι διαχωρίζει το δυτικό κόσμο από την 
Αφρική. Όμως, τα πλεονεκτήματα του κυβερνοχώρου  είναι πολλά. Ο χρήστης 
ταυτόχρονα καθίσταται πομπός, αλλά και δέκτης πληροφοριών. Επιπρόσθετα, δεν 
υπάρχουν διαχωριστικά κριτήρια στην έκφραση της γνώσης. Ο καθένας μοιράζεται 
τις εμπειρίες του, που όμως αγχώνουν τους χρήστες για την απόκτησή τους. 
Καταληκτικά, τονίζεται ότι, όπως κάθε επανάσταση, έτσι και το διαδίκτυο προκαλεί 
φόβο και ανησυχία.                   
         (124 λέξεις) 

 
 

 ΘΕΜΑ Β1  
Πράγματι, μια ανθρώπινη κοινωνία στηρίζει τη συνοχή της σε μία σωρεία εμπειριών, 
κοινών μεταξύ των μελών της. Οι εμπειρίες αυτές είναι γλωσσικές, ιστορικής μνήμης, 
εθιμικές, ηθικές και πολιτιστικές. Σε περιόδους, ωστόσο, επαναστατικές, όπου συχνά 
οι εξελίξεις είναι ταχείες, οι καινοτομίες καταιγιστικές, ο ρυθμός και ο βαθμός 
αφομοίωσης αυτών των νεωτερισμών ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
Ιδιαίτερα, μάλιστα, μια επανάσταση, όπως αυτή του διαδικτύου, επανάσταση 
μορφωτική, πολιτιστική, κοινωνική, πολιτειακή, είναι εύλογο να προσλαμβάνεται και 
να αξιοποιείται διαφορετικά από τις διάφορες εθνοτικές, ηλικιακές, μορφωτικές, 
οικονομικές ομάδες μιας κοινωνίας. Έτσι, δημιουργούνται ανισότητες στο εσωτερικό 
του κοινωνικού συνόλου, ανισότητες που η εμβέλεια και το μέγεθος της χρηστικής 
διείσδυσης του διαδικτύου καθιστούν σήμερα σημαντικές. Επιβάλλεται, λοιπόν, η 
καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος για τη δημιουργία κοινωνίας πολιτών και όχι 
κοινωνίας ατόμων, άρα για την ομαλή εύρυθμη λειτουργία της κοινότητας.    



 
 

 ΘΕΜΑ Β2 
α) Δύο τρόποι ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου είναι: 

- Η διαίρεση: Στη Θ.Π. γίνεται λόγος για τρεις γκρίνιες. Οι τρεις αυτές «γκρίνιες» 
αναλύονται στις λεπτομέρειες της παραγράφου (« Η μια είναι …. υπάρχουν», 
«Η δεύτερη γκρίνια …..της Αφρικής», «Η τρίτη γκρίνια ….. με την Αφρική»). 

- Η σύγκριση – αντίθεση : « Ο Γουτεμβέργιος τύπωσε…. του 19ου αιώνα». 
Η παράγραφος αναπτύσσεται, επίσης, με: 
- Παράδειγμα:  - « Ο Πολ Βιρίλιο…. την «Πληροφοριακή Βόμβα» 
                            - « Τι να το κάνω εγώ …. για τον πυρετό;» 
- Αιτιολόγηση: «Πραγματικά « τι να το …. Αλτσχάιμερ;»…της Αφρικής». 
-  

β) Η δομή της δεύτερης παραγράφου διαρθρώνεται ως εξής:  
Θεματική πρόταση: « Σ’ αυτόν τον υπαρκτό ….τρεις γκρίνιες» 
Λεπτομέρειες: « Η μια είναι η άρνηση ….κόσμου με την Αφρική».  
Κατακλείδα δεν υπάρχει 

  
ΘΕΜΑ Β3 
α) « Πληροφοριακή βόμβα» αποτελεί είτε τίτλο έργου και γι’ αυτό τίθεται σε 
εισαγωγικά, είτε γίνεται μεταφορική χρήση του όρου «βόμβα».  
«Τι να το κάνω εγώ….πυρετό;» Η συγκεκριμένη πρόταση τίθεται σε εισαγωγικά, 
καθώς παραθέτει αυτούσια τα λόγια εκείνων που διαφωνούν με τη χρήση της 
Τεχνολογίας.(Ευθύς λόγος και έμφαση στον προβληματισμό). 
«Πληροφοριακό άγχος» Η έκφραση τίθεται σε εισαγωγικά, καθώς αποτελεί ορολογία 
της επιστήμης της ψυχολογίας και πρόκειται για μεταφορική χρήση του λόγου. 
 
β) 

 «Βέβαια…..δεν διαχέεται αμέσως σ’ όλη την υφήλιο.» 
 «Το σημαντικό, όμως ….η επανάσταση έγινε και ακόμη προχωρεί.» 
 «Στο διαδίκτυο …. Με το άρθρο ενός πιτσιρίκου.» 
 «Δηλαδή, τα δίκτυα …..ισοπεδώνουν παλιές ιεραρχίες της βιομηχανικής 
κοινωνίας και απομένει να δούμε αν θα συνθέσουν νέες.» 
 «Όλα αυτά ……την πλημμύρα των αιρετικών κειμένων που άρχισαν να 
βγαίνουν από τις τυπογραφικές μηχανές.» 

 
ΘΕΜΑ Β4 
α) 
πιθανών : ενδεχομένων , δυνητικών 
ξεχνάς : λησμονείς 
κατακερματισμό : διασκορπισμό, κομμάτιασμα, κατάτμηση, διαμελισμό 
μετατρέπεται : μεταμορφώνεται, μεταπλάθεται, μετασχηματίζεται, μεταποιείται,   
μεταλλάσσεται 
διασπείρει : μεταδίδει, διασκορπίζει, διαδίδει, διαχέει  
β) 
υπαρκτό : ανύπαρκτο, ανυπόστατο 
άρνηση : αποδοχή, κατάφαση 
σίγουρος : αβέβαιος 
προσβάσιμο : απροσπέλαστο, άβατο 



λογικό : άλογο, παράλογο 
  

 
ΘΕΜΑ Γ 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,  
Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, 
 

Συγκεντρωθήκαμε, σήμερα, όλοι εδώ με αφορμή την ημερίδα που οργανώνει 
το σχολείο μας, με θέμα τη χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο, όπως όλοι 
γνωρίζουμε, το παγκόσμιο, δηλαδή, ηλεκτρονικό δίκτυο αφορά στη σύνδεση, 
μέσω υπολογιστών,  χιλιάδων μικρότερων και μεγαλύτερων δικτύων από όλο τον 
κόσμο, τα οποία βρίσκονται σε σπίτια, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, 
συγκροτώντας αυτό που είναι ευρύτερα γνωστό ως λεωφόρος των επικοινωνιών 
ή κυβερνοχώρος.  Αξιοποιώντας, λοιπόν, την ευκαιρία που μου δίνεται έχω 
αναλάβει να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης, καθώς και στους τρόπους, με 
τους οποίους μπορεί αυτό, να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο πλαίσιο του σχολείου. 

 
1) Ζητούμενο: Υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης. 
(Η γνώση με την ευρεία σημασία του όρου για αυτό και ενδείκνυται η διαίρεση σε 
τομείς) 
 
1. Πνευματικός / Ψυχαγωγικός τομέας 

• Αύξηση γνώσεων με τη δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων με 
απέραντο υλικό. 

• Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και μουσική, καθώς και 
επικοινωνίας με πανεπιστήμια όλου του κόσμου. 

• Δυνατότητα σφαιρικής και δια βίου μόρφωσης, μετάδοση γνώσεων 
από απόσταση.  

• Παροχή γνώσεων μέσα από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. 
• Εφαρμογή νέων τρόπων στη μαθησιακή διαδικασία (προσομοίωση 

εργαστηρίων) 
 

 
2. Κοινωνικός / Οικονομικός τομέας  

• Δυνατότητα μόρφωσης και εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, 
καθώς και μητέρες με μικρά παιδιά. (Τηλεκπαίδευση) 

• Συστήματα ανίχνευσης της κυκλοφορίας στις μεγαλουπόλεις για παροχή 
οδηγιών διευκόλυνσης και παροχής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. 

• Διεθνής συνεργασία για την πάταξη του κοινού και του οργανωμένου 
εγκλήματος. 

• Καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός στην παραγωγική 
διαδικασία. 

• Παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας υγείας, τόσο στη διαγνωστική 
όσο και στην προληπτική ιατρική (τηλεϊατρική). 

 
 
 
 



3. Τομέας δημόσιας διοίκησης / Επικοινωνίας (Αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου) 
• Χρήση πληροφορικών συστημάτων με βάσεις δεδομένων αρκετά από τα 

οποία υποστηρίζουν αυτόματα λήψη αποφάσεων (εμβάθυνση 
δημοκρατικών θεσμών) 

• Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης λειτουργούν συστήματα 
παρακολούθησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων 

• Ενημέρωση για την τέχνη (κινηματογράφος, μουσική κα) 
• Ανάγνωση εφημερίδων / ενημέρωση του κοινού για θέματα της 

επικαιρότητας. 
• Δυνατότητα γνώσης διαφορετικών πολιτισμών. 
• Ανταλλαγή πληροφοριών – πολιτιστικών στοιχείων  με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών στοιχείων. 
 

2) Ζητούμενο: Αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία  
1. Η σύνδεση με άλλα δίκτυα και η δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικών 

μέσων συμβάλλουν στη διάδοση των πληροφοριών και των γνώσεων με 
αποτελεσματικότερο τρόπο και βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία των 
ανθρώπων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Η δικτυακή σύνδεση των σχολείων παρέχει τη δυνατότητα της εξ    
αποστάσεως διδασκαλίας της ανάληψης ομαδικών εργασιών κτλ.  

2. Η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και ανάδρασης του μέσου 
επιτρέπει στο μαθητή να γνωρίζει σχετικά με την ορθότητα των 
απαντήσεών του, καθώς αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, 
επικοινωνώντας με το διδάσκοντα· αυτός συγκρατεί, επίσης, την πορεία 
επίδοσης του μαθητή, βοηθώντας τον να διατηρεί τον έλεγχο της εξέλιξής 
του.  

3. Δημιουργία και αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που θα επιτρέπουν την πλαισίωση της διδασκαλίας με ένα σύνολο 
πληροφοριών, που εκ των πραγμάτων αδυνατεί να μεταδώσει ο 
εκπαιδευτικός στους μαθητές.  

4. Επιλογή από τους διδάσκοντες συγκεκριμένη και έγκριτης ηλεκτρονικής 
βιβλιογραφίας για κάθε μαθησιακό αντικείμενο, με παράλληλη ενημέρωση 
των μαθητών για περαιτέρω δυνατότητες διαδικτυακής διερεύνησης. 

5. Εκπαίδευση των μαθητών από διδάσκοντες με ειδική κατάρτιση στη 
διαλογή και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που χαοτικά και 
αναξιολόγητα διασπείρεται στο διαδίκτυο. 

6. Εισαγωγή της διαδραστικής μάθησης, μέσω της δημιουργίας ερευνητικών 
μαθητικών ομάδων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο με τη δυνατότητα 
επιλεκτικής χρήσης πληροφοριακού υλικού από το διαδίκτυο. 

7. Ειδικότερα στις θετικές επιστήμες το διαδίκτυο μπορεί να επιβοηθήσει στη 
σύζευξη θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής, παρέχοντας θεωρητικό και 
οπτικό υλικό πειραματικών εφαρμογών ή και αξιοποίησης της θεωρίας των 
μαθηματικών, της φυσικής , της χημείας, της βιολογίας π.χ. στη 
βιομηχανικής παραγωγή, σε  χρηστικά προϊόντα της καθημερινότητας, στη 
φαρμακολογία κ.ο.κ.  

8. Επίσης, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η Ιστορία, η μελέτη της 
Αρχαίας ή νεότερης λογοτεχνίας και γλώσσας μπορεί να προσδοθεί 
επιπλέον ενδιαφέρον μέσω της διαδικτυακής «επίσκεψης» σε μουσεία και 
ιστορικούς τόπους σχετικούς με το εκάστοτε μαθησιακό αντικείμενο, μέσω 



της ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών μαχών, μέσω της διαδικτυακής 
«παρακολούθησης» θεατρικών παραστάσεων της αρχαίας η νεότερης 
δραματουργίας  

9. Τέλος, ο κάθε σύγχρονος μαθητής οποιασδήποτε μαθησιακής βαθμίδας, 
ακόμη και αν φοιτά σε ένα μικρό επαρχιακό σχολείο ή πανεπιστημιακή 
σχολή, διαθέτει πρόσβαση στη ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες των 
σημαντικότερων διεθνών Πανεπιστημίων, της Οξφόρδης ή του Χάρβαρντ 
επί παραδείγματι. Έχει, επομένως, τη δυνατότητα πρόσβασης στην αιχμή 
της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και εξέλιξης ακόμη και σε 
πραγματικό χρόνο.     

 
 

Σας Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας  
 

 
 
 

Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων  Βακάλη 
 

 

 

 
 


