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ΘΕΜΑ Α 

Ο οµιλητής αναφέρεται στην ασφάλεια των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο. Αρχικά, 

προβάλλει το δικαίωµά τους στην προστασία, που κατοχυρώνεται από τη Σύµβαση 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη Unicef. Αυτή ενθαρρύνει την πρόσβαση των 

παιδιών στην ψηφιακή πληροφόρηση για την ανάπτυξη της παιδείας και του 

πολιτισµού, αφού η πλειονότητα των παιδιών χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο και τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η χρήση προσφέρει ενηµέρωση, 

πληροφορητικότητα, ελευθερία αλλά δυστυχώς εκθέτει τα παιδιά σε 

εκµετάλλευση, βία και παραβίαση της ιδιωτικότητας. Για αυτό οφείλουµε να 

στηρίξουµε τα θύµατα, την οικογένεια και να τιµωρούµε αυστηρά το «ψηφιακό» 

έγκληµα, µε την παράλληλη συµµετοχή παιδιών και φορέων αγωγής. 

( 99 λέξεις) 

 

ΘΕΜΑ Β.1 

Α: λάθος 

Β: σωστό 

Γ: λάθος 

∆: σωστό 

Ε: λάθος 

 

ΘΕΜΑ Β.2 

α) 

Θεµατική περίοδος: « Μπορούµε να … στον κυβερνοχώρο. » 

Σχόλια – λεπτοµέρειες: « Συγκεκριµένα, πρέπει … ψηφιακό περιβάλλον. » 

Κατακλείδα: δεν υπάρχει 

β)  

Στην παράγραφο εµφανίζεται επίκληση στην αυθεντία. Ως αυθεντία προβάλλεται η 

Unicef και καταγράφονται οι διαπιστώσεις της στο χωρίο: «αναφέρεται ενδεικτικά 

Απαντήσεις πανελληνίων θεµάτων Νέων Ελληνικών,Γ’ ΕΠΑΛ, 

2016-05-17 

Με το νέο σύστηµα
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… κοινωνικής δικτύωσης.». Επίσης υπάρχει επίκληση στη λογική µε τεκµήρια, τα 

οποία είναι στατιστικά στοιχεία και πορίσµατα έρευνας, στο χωρίο: « Εξάλλου, … 

στο ίντερνετ.» 

ΘΕΜΑ Β.3 

∆ιαφωνούν, υποχρέωση, άχρηστο, επιεική, αναποτελεσµατική 

ΘΕΜΑ Β.4 

α. Η Unicef είναι θεµατοφύλακας 

     µπορούµε να «θωρακίσουµε» τα παιδιά 

β. «Τα παιδιά µπορούν να θωρακιστούν (από εµάς) µε συγκεκριµένες στρατηγικές 

για την πρόληψη. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Αγαπητοί συµµαθητές/– τριες,  

Πρόλογος 

Αναφορά στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. 

Οι νέοι παρουσιάζονται ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε αυτή και κυρίως µε τη χρήση 

του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέγουν το διαδίκτυο ως 

βασικό τρόπο επικοινωνίας στην καθηµερινότητά τους, συχνά όµως αγνοούν τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό. 

Κύριο Θέµα 

Α Ζητούµενο: Κίνδυνοι 

• Παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, αποπροσανατολισµός του δέκτη 

• Έκθεση σε εγκληµατικά «στοιχεία» 

• Περιορισµός της άµεσης επικοινωνίας, αποµόνωση 

• Υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων 

• Κατάχρηση, εθισµός 

• ∆ιεύρυνση του χάσµατος των γενεών 

Μεταβατική Παράγραφος 

Οι φορείς διαπαιδαγώγησης δεν πρέπει να είναι ανυποψίαστοι όσον αφορά τους 

κινδύνους αλλά να λαµβάνουν µέτρα προστασίας. 

Β Ζητούµενο: Τρόποι προστασίας 

Γονείς- Εκπαιδευτικοί: Συνεργασία και ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους 
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Πολιτεία: Κατάλληλοι ελεγκτικοί µηχανισµοί 

επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες 

έλεγχος της ασυδοσίας 

προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών 

Άτοµο: έχει την ευθύνη να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της τήρησης του 

«µέτρου» 

Επίλογος 

Συµπέρασµα: Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία- αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη η εγρήγορση όλων των εµπλεκοµένων φορέων. 

      Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

Σχολιασµός: Τα θέµατα αξιολογούνται ως βατά και µέσα στις δυνατότητες των 

µαθητών που έχουν προετοιµαστεί κατάλληλα. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΣΙΑΒΕΛΟΥ 

ΚΙΚΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΧΑΙ∆Ω ΠΑΡΛΙΤΣΗ 

 


