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Απαντήσεις:
Α. Ο αρθρογράφος του κειμένου πραγματεύεται γενικά τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
εστιάζοντας στο Facebook. Αρχικά αναφέρει ότι η αξία των κοινωνικών δικτύων πιστοποιείται από τον
διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, την προσοχή των ερευνητών
προσελκύει το Facebook λόγω της δημοτικότητάς του, που το έκανε να επεκταθεί ταχύτατα. Έπειτα,
τονίζει ότι η γρήγορη ανάδειξή του οφείλεται στο ότι επιτρέπει τη σύνδεση με άλλους ανθρώπους και
διαμοιράζει πολύμορφο υλικό βάσει της «δωρεάν ιντερνετικής κουλτούρας». Επίσης, λειτουργεί ως
μέσο διατήρησης παλαιών σχέσεων, ανάπτυξης ιδιαίτερων κωδικών για άσκηση κριτικής σε άλλα
πρόσωπα και δημιουργίας καταλόγων με φίλους. Τέλος, επισημαίνει ότι τα μέλη προσδιορίζουν την
ταυτότητα των άλλων μελών μέσω των προφίλ και ότι τα κοινωνικά μέσα δείχνουν με ποιους τρόπους
τα μέλη ικανοποιούν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.
(120 λέξεις)
Β1. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν στις μέρες μας τους τρόπους με τους οποίους
κατανοούμε την κοινωνικότητα, την ενεργό συμμετοχή και εν γένει την εμπλοκή του κοινού με τα νέα
μέσα επικοινωνίας. Ειδικότερα, μέσα από τις διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες
μπορούν να διατηρήσουν παλιότερες φιλικές ή προσωπικές σχέσεις, ενώ δίνεται η ευκαιρία και για τη
σύναψη καινούριων. Παράλληλα είναι σε θέση να σκιαγραφήσουν τους «φίλους» τους και όλους
εκείνους που πρόκειται να συναντήσουν εκτός δικτύου, μέσα από αυτά που δημοσιεύουν και
κοινοποιούν στους «τοίχους» τους οι τελευταίοι. Συν τοις άλλοις στο Facebook συχνά οργανώνονται
εκστρατείες για ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα όπως το AIDS, οι διάφορες εξαρτήσεις και η
προστασία του περιβάλλοντος, όπου μέσα από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα οι
νέοι, μπορούν να δηλώσουν τη συναίνεση και τη συμμετοχή τους σε αυτές, καθιστώντας εαυτούς
ενεργούς πολίτες. Τέλος το γεγονός ότι τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν τη σύνδεση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιστά αλληλένδετη τη μεταξύ τους σχέση και δομείται μια καινούρια
διάδραση με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
(120 λέξεις)
Β2. α. Θεματική περίοδος: «Επίσης, μια μελέτη … κεφαλαίου».
Λεπτομέρειες – σχόλια: «Η πιο σημαντική … πρόσβασης».
Κατακλείδα: δεν υπάρχει.
β. Η τρίτη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με αιτιολόγηση («Η μεγαλύτερη επιτυχία του
οφείλεται … ταχυδρομείου») αφού αιτιολογεί την επιτυχία του Facebook. Επίσης η παράγραφος
αναπτύσσεται με παραδείγματα («φωτογραφίες … μικροεφαρμογές»).
Γ1. Η σύνταξη της κύριας πρότασης είναι ενεργητική. Μετατροπή: «Οι παγκόσμιες τάσεις υιοθέτησης
του διαδικτύου αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τάσεις υιοθέτησης της κοινωνικής
δικτύωσης».
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Γ2.α. σημαντικός ≠ ασήμαντος
ενδιαφέρον ≠ αδιαφορία
επιτυχία ≠ αποτυχία
συμμετέχουν ≠ απέχουν
συχνά ≠ σπάνια
β. διαμορφώνουν < διά + μορφώνω -> μορφοποίηση, επιμορφωτικός.
κατανοούμε < κατά +νοώ -> επινοητικός, διανοούμενος.
συμμετοχή < συν + μετά + έχω -> κατοχικός, εξοχικός, πτυχιούχος.
συγκροτούσαν < συν + κροτώ -> κρότος -> χειροκρότημα, πυροκροτητής
ιστότοποι < ιστός + τόπος -> τοποθεσία, τοπογράφος.
Δ. Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Άρθρο – Τίτλος («Διαδίκτυο: ευχή ή κατάρα;»)
Πρόλογος: Αναφορά στην εποχή μας και στην ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, σπουδαίο επίτευγμα της
οποίας συνιστά το διαδίκτυο. Οι χρήστες του τελευταία αυξάνονται σε παγκόσμια κλίμακα χάρη στα
ποικίλα πλεονεκτήματα που προσφέρει.
Κύριο Μέρος: α’ ερώτημα -> Λόγοι για τους οποίους το Διαδίκτυο γοητεύει τους νέους
Θετικές επιδράσεις, στους παρακάτω τομείς:
Κοινωνικό
- καταπολέμηση του ρατσισμού και του εθνικισμού, με τη διαμόρφωση ομάδων συζήτησης από
ανθρώπους όλου του πλανήτη
- δυνατότητα μόρφωσης και εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και μητέρες με μικρά
παιδιά
- παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας υγείας, τόσο στη διαγνωστική όσο και στην προληπτική
ιατρική (τηλεϊατρική)
- 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.
Οικονομικό
- δημιουργία νέας αγοράς εργασίας και υπηρεσιών αυτοματοποίησης στο χώρο εργασίας
- εμφάνιση νέων επαγγελμάτων (χειριστές Η/Υ, προγραμματιστές, αναλυτές)
- βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ποσότητας της προσφερόμενης εργασίας (γρήγορη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων προβλημάτων, με τη χρήση εξειδικευμένου
λογισμικού σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς)
- ποιοτική βελτίωση και μείωση των τιμών των προϊόντων (καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών,
αυτοματοποίηση στην παραγωγή)
- καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός στην παραγωγική διαδικασία
- ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (διεθνοποίηση του εμπορίου), αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, κατάργηση της γραφειοκρατίας στο εμπόριο
- κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών στη δουλειά, αφού με την τηλε- εργασία δεν απαιτείται η
φυσική παρουσία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.
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Πνευματικό
- αύξηση των γνώσεων με τη δυνατότητα δημιουργίας Βάσης Δεδομένων με απέραντο υλικό
- δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και Μουσεία, καθώς και επικοινωνία με Πανεπιστήμια
όλου του κόσμου
- η εκθετική αύξηση των γνώσεων και η αναγκαιότητα της πιο ορθολογικής και λειτουργικής χρήσης
τους στα πλαίσια των κοινωνιών της επικοινωνίας μετατοπίζει την έμφαση από τη μάθηση γνώσεων
και γεγονότων στη μάθηση των δομών και των εννοιών
,
- εφαρμογή νέων τρόπων στη μαθησιακή διαδικασία (προσομοίωση εργαστηρίων)
- δυνατότητα σφαιρικής και δια βίου μόρφωσης, μετάδοση γνώσεων από απόσταση.
Στη Δημόσια Διοίκηση
- αναβάθμιση των παρεχόμενων από τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς υπηρεσιών προς τον
πολίτη
- στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης λειτουργούν συστήματα παρακολούθησης των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων
- αυτοματοποίηση της μισθοδοσίας, της επεξεργασίας των φορολογικών δηλώσεων
- χρήση πληροφοριακών συστημάτων με βάσεις δεδομένων, αρκετά από τα οποία υποστηρίζουν
αυτόματη λήψη αποφάσεων
- καλύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση στην αποκέντρωση της Δημόσιας Διοίκησης.
Ψυχαγωγικό
- αύξηση του ελεύθερου χρόνου, προϋπόθεση για ταξίδια και συμμετοχή σε πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
- εμφάνιση νέας μορφής διασκέδασης (τηλεπαιχνίδια), παιχνίδια δράσης, εξομοίωσης κλπ.
- Παραγωγή κινούμενων σχεδίων, ταινίες γυρισμένες με κομπιούτερ, σύνθεση μουσικής, ηλεκτρονική
τυπογραφία.
Στο χώρο της επικοινωνίας
- η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταβάλλει τόσο τις
δυνατότητες όσο και τη λογική της επικοινωνίας
- η διαρκής εγρήγορση και η σίγουρη μετάδοση του μηνύματος αντικαθιστά τους παραδοσιακούς
τρόπους επικοινωνίας, ιδίως στα πιο δυναμικά τμήματα της σύγχρονης κοινωνίας (επιστήμονες,
ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων)
β’ ερώτημα -> Κίνδυνοι που ελλοχεύουν στη χρήση του Κυβερνοχώρου
Αρνητικές επιδράσεις, στους παρακάτω τομείς:
Κοινωνικό
- δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την προσωπική, πολιτική, οικονομική και
στρατιωτική ζωή, λόγω έλλειψης ενημερότητας των στελεχών όλων των βαθμίδων της διοίκησης
- περιορισμός της κοινωνικότητας του ατόμου, λόγω της δυνατότητας για τηλεργασία,
τηλεκπαίδευση, τηλε-εξυπηρέτηση
- διακριτικότερος αλλά αποτελεσματικότερος έλεγχος των εργαζομένων
- εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικότητας (πρόσβαση και παραποίηση δεδομένων)
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- διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων (οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι κι οι φτωχοί
φτωχότεροι).
Οικονομικό
- κίνδυνος αύξησης της ανεργίας, λόγω εξαφάνισης επαγγελμάτων, αντικατάστασης εργατών και
υπαλλήλων από υπολογιστές (αυτοκινητοβιομηχανίες, εκδοτικά συγκροτήματα)
- αύξηση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και των οργανισμών και ανάγκη αναδιάρθρωσης του
προσωπικού και του εξοπλισμού τους, που συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες για κατάρτιση και
αγορά νέου υλικού.
Πολιτισμικό - Πνευματικό
- η ραγδαία πληροφοριοποίηση της κοινωνίας απαιτεί νέες σύνθετες προσεγγίσεις αντιμετώπισης
της πολιτισμικής πραγματικότητας, ώστε πολλές φορές αυτή να καθίσταται αδύνατη
- παρακμή των προφορικών πολιτισμών καθώς και της εποχής της γραφής και της τυπογραφίας και
πέρασμα στην εποχή της πληροφορικής
- συρρίκνωση των εθνικών γλωσσών, με την προώθηση της μεταγλώσσας της πληροφορικής και
την καθιέρωση της αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας.
- εντατικοποίηση της διανοητικής προσπάθειας, που απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση.
Πολιτικό
- συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων από διάφορες Βάσεις Δεδομένων, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εναντίον των ατόμων (κατάλυση προσωπικής ελευθερίας)
- ύπαρξη κενού νομοθεσίας για προστασία των πολιτών από την άκριτη χρήση των αρχείων που
τους αφορούν, ώστε να μη διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της δημοκρατίας
- η δημοκρατία είναι απούσα στην ανάπτυξη της «εικονικής δημοκρατίας», γιατί οι αποφάσεις δεν
είναι αποτέλεσμα άμεσης διαλογικότητας.
Ψυχαγωγικό
- εργασιακή μετατόπιση προς νέες περιοχές απασχόλησης για την κάλυψη των καταναλωτικών
αναγκών, λόγω της δημιουργίας νέας καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Επίλογος: Σύνοψη -> Το διαδίκτυο είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές,
Συμπέρασμα: Επομένως είναι αναγκαία η με μέτρο και ορθολογική χρήση του.
ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
Βέτος Δημήτρης
Γιάννηλερ Κατερίνα
Δήλμα Αναστασία
Μπαλλά Γιώτα
Νάσκου Χρύσα
Παππάς Παναγιώτης
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