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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΕΞΙ (6) 

Κείμενο Ι  

Δείχνω , άρα υπάρχω 

Να μπορείς να βλέπεις προσωπικές στιγμές φίλων, γνωστών ή αγνώστων; Οι άλλοι να 

βλέπουν τη δική σου ζωή; Να διαφημίζεσαι με το πάτημα ενός κουμπιού; Να μπορείς να 

σχολιάσεις ή να αντιπαρατεθείς με τόση ευκολία; Να έχεις βήμα το κάθε δευτερόλ επτο; 

Κάποτε φαινόταν απίστευτο , αλλά  σήμερα τα πάντα έχουν αλλάξει ! Ναι,  χωρίς καμιά 

αμφιβολία, παλιότερα τα πράγματα ήταν αλλιώς…  Όμως οι εποχές προχωρούν και το 

διαδίκτυο έχει π ια καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας . Και δεν έχει βέβαια κανένα νόημα να 

αναπολούμε το παρελθόν, ούτε να καταδικάζουμε με απόλυτο τρόπο τις  νέες 

πραγματικότητες.  

Ωστόσο, είναι σημαντικό να στεκόμαστε απέναντι σε κάποια θέματα με επιφύλαξη, 

ωριμότητα και κριτική σκέψη. Η κοινωνική δικτύωση,  όπως καθετί έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Σίγουρα, δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας, που παλιότερα δεν ήταν δυνατή. 

Μπορούμε πια να έχουμε επαφή με ανθρώπους, με τους οποίους είχαμε χαθεί ή να αποκτάμε 

επαφή με ανθρώπους, που υπό άλλες συνθήκες θα  χανόμασταν. Αυτό είναι κάτι σίγουρα 

πολύτιμο! Είναι μια ανάσα μέσα στις αγχωτικές ζωές μας, στις οποίες συχνά δεν υπάρχει ο 

χρόνος για κοινωνικότητα, που θα θέλαμε. Η δυνατότητα έκφρασης είναι  κάτι εξαιρετικά 

θετικό, επίσης . Ο άνθρωπος, που εκφράζεται ελεύθερα, έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του 

αλλά και με άλλους ανθρώπους, στους οποίους έχει κάτι να πει ή από τους οποίους μπορεί 

κάτι να μάθει.  

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι,  όμως ; Δύο ίσως είναι οι σημαντικότεροι .  Ο πρώτος είναι ότι ,  

παρότι η κοινωνική δικτύωση  μας δίνει  θεωρητικά τη δυνατότητα διαλόγου, ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται τελικά τον καταργεί. Μας είναι πια πολύ εύκολο να έχουμε άποψη για όλα, 

να κρίνουμε, να θυμώνουμε, να αναπαράγουμε το αρνητικό, ακόμη και να μ ισούμε. Είναι 

σημαντικό πιστεύω, κάθε τι  που βλέπουμε, καθετί  που διαβάζουμε, να το επεξεργαζόμαστε. 

Να αναλογιζόμαστε αν μπορούμε να έχουμε άποψη για αυτό. Αν θα έχει νόημα, 

ενδεχομένως, να το σχολιάσουμε. Είναι προς τιμήν μας να πούμε μερικές φορές «δεν ξέρω». 

Είναι σημαντικό να μιλάμε, όταν έχουμε όντως κάτι να πούμε και όχι  όταν απλώς θέλουμε 
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να δείξουμε ότι είμαστε ευαίσθητοι, ειδήμονες,  έξυπνοι ή οτιδήποτε άλλο. Κι εδώ έρχεται ο 

δεύτερος κίνδυνος. Δείχνω, άρα υπάρχω. Αυτό είναι ο σημερινός άνθρωπος; Πρέπει συνεχώς 

να δείχνει την ευτυχία του , την επιτυχία του, τη διασκέδασή του, την οικογένειά του, το 

καθετί,  που τρώει ή πίνει.  Μερικές φορές τη λύπη του ή την ατυχία του ή το κάθε του 

συναίσθημα.  

Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η τόσο καινούρια ανάγκη; Φυσικά, δεν είναι κατακριτέο να 

θέλουμε να μοιραστούμε μια στιγμή, ένα τραγούδι, μια φωτογραφία, ένα ποίημα ή κάτι από 

εμάς. Είναι όμορφο να μοιραζόμαστε και να νιώθουμε ότι  ενδιαφέρονται για εμάς και μας 

αγαπούν. Όμως, πότε αυτό γίνεται εθισμός; Όταν νιώθουμε πως πρέπει να μοιραστούμε τα 

πάντα; Όταν χαιρόμαστε περισσότερο, επειδή θα δείξουμε κάτι, παρά από αυτό το ίδιο; Όταν 

η διάθεσή μας αλλάζει ανάλογα με το πόσο δημοφιλής είναι μια ανάρτησή μας; Μήπως τότε 

τελικά το μέσο μας εξουσιάζει; Μήπως κυριαρχεί στη ζωή μας κι εμείς ξεχνάμε πώς να 

ζούμε, πώς να απολαμβάνουμε, πώς  να είμαστε τελικά ο εαυτός μας ;   

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πώς τα παιδιά και οι έφηβοι χρησιμοποιούν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σημαντικό να μην τα περιορίσουμε, να μην τα φοβίσουμε, 

να μην πάμε να τα βγάλουμε από  την εποχή τους. Ωστόσο, πρέπει να τα ενημερώσουμε για 

τους κινδύνους, που είναι πολύ σοβαροί. Πρέπει να τα βοηθήσουμε να μάθουν να χαίρονται 

τη ζωή για την ίδια τη ζωή και όχι για την εικόνα της. Να μην συγκρίνονται με τους χιλιάδες 

άλλους, που περνούν από μπροστά τους σε μια μικρή οθόνη κινητού. Να μάθουν να αγαπούν 

τον εαυτό τους, να αντέχουν να μην είναι δημοφιλή, να αντέχουν τη μοναξιά, που όλοι μας 

κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε. Να μπορούν να εκφράζονται και να επικοινωνούν 

ουσιαστικά. Να μην κρίνεται  η αίσθηση της ταυτότητάς τους από την επιβεβαίωση των 

άλλων. Φυσικά, δεν αρκεί να τους τα πούμε όλα αυτά. Πρέπει εμείς οι ίδιοι  με το 

παράδειγμά μας να παλεύουμε να είμαστε ψύχραιμοι,  αυθεντικοί. Να πολεμάμε τους 

εθισμούς μας. Να βρίσκουμε τον εαυτό μας, τη χαρά μας, την ικανοποίησή μας και εκτός 

οθονών. Κι έτσι η κοινωνική δικτύωση δεν θα είναι απειλητική. Δεν θα μας στερεί τη ζωή, 

δεν θα μας βαραίνει ,  ούτε θα γίνεται μια συνεχής επιθυμία, που δεν ικανοποιείται. Θα είναι 

ενημέρωση, έκφραση, επικοινωνία, δ ιάλογος, ευκαιρία για ομαδική προσπάθεια και 

αλληλεγγύη. Έτσι θα είμαστε εμείς οι κύριοι του εαυτού μας και όχι χαμένοι,  

ανικανοποίητοι ναυαγοί σε μια θάλασσα, που μας πνίγει…  

Κ. Τζωρτζάκη, Κοινωνική Ψυχολόγος  
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Κείμενο ΙΙ  

Προστασία δεδομένων, ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

  Το επίπεδο της πληροφοριακής τεχνολογίας που έχει  κατακτηθεί τον 20ό αιώνα έχει  

προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις στον τρόπο που επικοινωνούμε, συμπεριφερ όμαστε, 

εργαζόμαστε και ζούμε. Όπως συμβαίνει με όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα ,  πάντα υπάρχει  

και η σκοτεινή τους πλευρά. Με την πληροφορία να είναι η τροφή των νέων τεχνολογιών, η 

ανάγκη για προστασία και ασφάλεια των δεδομένων είναι πιο αναγκαία από ποτέ.  

Η κυβερνο -ασφάλεια είναι ένας τομέας που φαίνεται να χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και στην 

Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατικής κοινωνίας. Το παραπάνω προκύπτει από τη σύσταση 

φορέων με αντικείμενο την περιφρούρηση  και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ιδιωτών 

και των επιχειρήσεων. 
Ωστόσο η μετάβαση στην πληροφοριακή εποχή δημιουργεί πλήθος κινδύνων για τον 

ιδιώτη, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αφενός λόγω της συνεχούς ζήτησης και 

εμπορευματοποίησης  προσωπικών δεδομένων των πολιτών και αφετέρου λόγω της διαρροής 

ή κλοπής ευαίσθητων δεδομένων των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Με τις νέες τεχνολογίες να κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια καθώς και τη συνεχή 

άνοδο του Internet of Things (το Διαδίκτυο των Πραγμάτων), η αξία της πληροφορίας 

αυξάνεται διαρκώς και ταυτόχρονα η ζήτησ η και η απόκτησή της. Σημείο ενδιαφέροντος 

αποτελεί το γεγονός ότι οι προσωπικές προτιμήσεις και οι συνήθειες του καθενός μπορούν 

να γίνουν ευκαιρία κέρδους. Με τα ατομικά δεδομένα να διακινούνται και να αποθηκεύονται 

σε πολλαπλές συσκευές συνδεδεμένες μετ αξύ τους,  όπως κινητές συσκευές,  wearables 

(υπολογιστές –  αξεσουάρ) και sensors (αισθητήρες), η πληροφορία γίνεται ευάλωτη  σε 

πιθανές υποκλοπές και παραβιάσεις. [..]  

Ο κυριότερος ίσως κίνδυνος για τους ιδιώτες είναι η παραβίαση της ιδιωτικότητάς 

τους.  Οι επ ιχειρήσεις και οι ιδιωτικοί οργανισμοί κινδυνεύουν από την εκροή  πολύτιμων και 

ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία τους,  τους πελάτες τους και τη 

στρατηγική τους. Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η 

σημαντικότητα του  ρόλου του στη λειτουργία του κράτους, συνοδεύεται από την απειλή 

διαρροής κρίσιμων κρατικών δεδομένων και πληροφοριών. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να 

προέρχονται από τη δράση αυτόνομων hackers με πολιτικά ή οικονομικά κίνητρα αλλά και  

από εταιρείες ή άλλα κράτη με σκοπό την κατασκοπεία.  

Η στρατηγική ασφάλειας έχει δύο βασικές κατευθύνσεις,  τις αμυντικές και τις  

επιθετικές. Με βάση πρόσφατη μελέτη της McKinsey, oι οργανισμοί θα πρέπει να 

επενδύσουν στο χτίσιμο της ψηφιακής  τους ανθεκτικότητας (digital  resil ience) ώστε να 

προστατεύσουν τις πιο πολύτιμες και ευαίσθητες πληροφορίες τους.  

εφημ.  Η Καθημερινή,  24 .10.2015 (δ ιασκευασμένο)  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Κείμενο ΙΙΙ  

Καίτη Καλή, Μόνο εγώ  

18 Ιουνίου στις 2:30 μ.μ.  

24 ημερών το φεγγαράκι  

Πέντε τα λάικ, τρία και τα αιτήματα φιλίας στην Αφεντούλα μου. Ένας μάλιστα, 

ονόματι Στέλιος Παφ Πουφ, ζητάει και φωτογραφία. Όχι τόση θάλασσα, γράφει, όχι τόση 

ταραχή. Και λίγη κάλμα δεν βλάπτει! Καραμελέ πικρόγλυκα και τα στιχάκια σου, σκοτεινή 

κυρία! Με πήρε στο ψιλό ή με φλερτάρει; Νά κι ένα χαχά από μια Κλαούντια Κλαουδάτου, 

τι να τα πούμε τώρα όλα αυτά, κυρία μου, σκουπίδια να τα πούμε; Ταράχτηκα προς στιγμήν, 

να την ειρωνευτώ, να της στείλω και καμιά φατσούλα με τη γλώσσα έξω; Σκέφτηκα όμως ότι  

μάλλον έχει δίκιο η γυναίκα. Και τι να κάνω, να σκάσω; Δεν θα σκάσω. Ούτε καν την 

αναζήτησα, να δω τα πεπραγμένα της, να καταλάβω αν είναι αληθινή, ή μήπως κρύβεται 

πίσω της (ποιος το αποκλείει;)  άλλη μια Αίθρα; Και τέλος πάντων, πιο πολύ μπορώ να πω 

ότι  με απασχόλησε, με προβλημάτισε, σωστότερα, το έλεος που δέχτηκα από κάποιον Πέτρο 

Φωκά. Πότε εμφανίστηκε, ούτε που τον κατάλαβα, και νά τος τώρα να κρίνει την Αφεντούλα 

μου ή και να την αποδοκιμάζει.  Διότι τι ακριβώς σημαίνει  έλεος; Αυτόν τον έψαξα αμέσως, 

αοριστίες στην εισαγωγική του κάρτα, στο εξώφυλλό του δυο μηχανές από κείνες τις  

αεροδυναμικές, όπως λέγαμε παιδιά, πλαισιωμένες, παρακαλώ, με τη φράση: A man went 

looking for America and couldn’t find it  anywhere. Και στο προφίλ ο γλυκύτατος εκείνος, ο 

ωραίος ηθοποιός Πίτερ Φόντα, της γνωστής οικογένειας,  ως Easy rider. Κάποιος που 

κρύβεται κι αυτός,  σκέφτηκα αλλά μπορεί, δεν αποκλείεται και αυτή η εκδοχή, να μη θέλει 

απλώς να φανερωθεί. Υπάρχει, πιστεύω, διαφορά ανάμεσα στο κρύβομαι και στο δεν θέλω 

να φανερωθώ, λεπτή, εντάξει,  αλλά ορατή και σεβαστή, μπορώ να πω. Πέτρος Φωκάς, 

λοιπόν, ή μήπως, γιατί όχι , Πέτρος Φωτίου; Εφόσον και του Αντώνη Φωτίου, του δικού μας,  

του λατρευτού, το δεύτερο βαφτιστικό Πέτρος δεν είναι; Δεν έχει  σημασία που δεν τον 

φωνάξαμε ποτέ Πέτρο, Πετραντώνη μόνο τον πειράζαμε καμιά φορά, ώσπου το ξεχάσαμε το 

πείραγμα. Αυτός όμως γιατί να ξεχάσει το δεύτερο βαφτιστικό του; Και γιατί να ξεχάσει 

επίσης ότι θαύμαζε κάποτε (πρότυπό του ήταν) εκείνον τον ψηλό ηθοποιό, τον Σπύρο Φωκά; 

Μήπως κι εσύ από θαυμασμό στη Βλαντί δεν υπέγραφες με το όνομά της στα μαθητικά μας 

λευκώματα; Αλλά κι εγώ, κι  ας με κορόιδευαν οι καλόψυχες,  Μαρλέν Ντίτριχ δεν υπέγραφα;  

Και ιδού, αν και το θεωρώ απίθανο, τίποτα δεν αποκλείεται.  Γιατί να μην έχει τώρα ο 

Αντώνης μας, με το άλλο του  βαφτιστικό και με το επώνυμο του αγαπημένου του ηθοποιού, 

κι ένα δεύτερο, επιθυμητό προφίλ, εκτός απ’ το επίσημο (το διαφημιστικό) της δημόσιας 

εικόνας του; Χθες βράδυ, πάντως, που φάγαμε μαζί,  ούτε καν σαν υποψία στο βλέμμα του 
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(πώς άλλωστε;) ότι μπορεί πίσω απ’ την Αφεντούλα Κάπα, στην οποία κλίκαρε και έλεος, θα 

μπορούσα να κρύβομαι εγώ.  

 Μάρω Δούκα, Πύλη Εισόδου ,  εκδ. Πατάκη ,  σ.168 -169 ,  ΟΕΦΕ  

Θέμα Α  

Α1.  Στο πλαίσιο μια συζήτησης για τους κινδύνους που κρύβουν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, να παρουσιάσετε συνοπτικά τους κινδύνους που αναφέρονται στο Κείμενο I.  

(50-60 λέξεις)  

Μονάδες 15  

Θέμα Β  

Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα Ι και ΙΙ,  τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές 

στα κείμενα :  

α.   Η κοινωνική δικτύωση υπονομεύει κατάφωρα την κοινωνικότητα των ανθρώπων  

(Κείμενο Ι) .  

β.   Η αρθρογράφος θεωρεί αξιόμεμπτη την επιθυμία του  ανθρώπου να μοιράζεται 

στιγμές, εμπειρίες και συναισθήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (Κείμενο Ι).  

γ.   Τα προσωπικά δεδομένα που διαρρέουν επηρεάζουν τόσο τους ιδιώτες όσο και τις  

επιχειρήσεις  (Κείμενο ΙΙ).  

δ.   Οι τεχνολογικές εξελίξεις του 21 ο υ  αι. απαιτούν τη δημιουργία αναβαθμισμένων 

ψηφιακών συστημάτων ασφαλείας (Κείμενο ΙΙ).  

ε.   Η σύνδεση του χρήστη από πολλές διαφορετικές συσκευές συχνά συνδεδεμένες 

μεταξύ τους, αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τη φύλαξη προσωπικών δεδομένων 

(Κείμενο ΙΙ) .  

Μονάδες 10  

Β2.  α.  Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης  παραγράφου του 

Κειμένου ΙΙ  και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας («Με τις νέες τεχνολογίες … 

παραβιάσεις»). (5 μονάδες)  

β.   Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου Ι  η αρθρογράφος εμφανίζεται πολύ βέβαιη για 

τις απόψεις της.  Με ποιες γλωσσικές επιλογές, λέξεις ή φρ άσεις δείχνει  τη 

βεβαιότητά της ;  Συμμερίζεστε τη βεβαιότητά της ;  Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

(5 μονάδες)  

γ.   Κείμενο ΙΙ: «Με την πληροφορία να είναι η τροφή των νέων τεχνολογιών, η ανάγκη 

για προστασία και ασφάλεια των δεδομένων είναι πιο αναγκαία από ποτέ» .  
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Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 70 -80 λέξεων το παραπάνω απόσπασμα του 

κειμένου. (5 μονάδες)  

Μονάδες 15  

Β3.  α.  Να εντοπίσετε δύο (2) σημεία συνυποδηλωτικής (μεταφορικής) λειτουργίας της 

γλώσσας από το Κείμενο Ι και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  (5 μονάδες)  

β.   Αφού μελετήσετε τα  ερωτήματα της 1ης παραγράφου (« Να μπορείς να βλέπεις 

προσωπικές στιγμές φίλων, γνωστών ή αγνώστων;.. .Να έχεις βήμα το κάθε 

δευτερόλεπτο;» ) και το αρχικό ερώτημα της 3ης παραγράφου ( «Ποιοι είναι οι  

κίνδυνοι,  όμως;») να απαντήσετε :  Τι πετυχαίνει  η αρθρογράφος με τη χρήση των 

ερωτημάτων αυτών, ως προς την οργάνωση του κειμένου και ως προς την αντίδρ αση 

του αναγνώστη ;  (5 μονάδες)  

γ.   επιτεύγματα ,  εμπορευματοποίησης ,  ευάλωτη ,  εκροή ,  ψηφιακής :   

Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις του Κειμένου Ι Ι  σε προτάσεις οι  οποίες θα 

αναδεικνύουν το νόημα των λέξεων (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις  λέξεις σε 

οποιονδήποτε τύπο τους).  (5 μονάδες)  

Μονάδες 15  

Θέμα Γ  

Με βάση όσα παρατηρεί η ηρωίδα του Κειμένου III στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιμοποιεί , τα συναισθήματά της μεταβάλλονται ταχύτατα. Να παρουσιάσετε τη 

συναισθηματική πορεία της ηρωίδας, σχολιάζοντας συνδυαστικά και τον ρόλο των 

ερωτήσεων στο κείμενο. Ποιες σκέψεις σάς προκαλεί η αντίδρασή της ;  (150 –  200 λέξεις)  

Μονάδες 15  

Θέμα Δ  

Τα παραπάνω κείμενα με τα οποία ασχοληθήκατε στην τάξη σας αναφέρονται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του διαδικτύου  και τα οποία 

χρησιμοποιείτε σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητά σ ας εσείς οι έφηβοι.  Σας προξένησαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι  ιδέες που πρεσβεύουν και σκεφτήκατε να σχολιάσετε το περιεχόμενό 

τους σε μια ομιλία σας προς τους συμμαθητές σας.  Αρχικά ,  να  αναφερθείτε σύντομα στις 

δυνατότητες που σας προσφέρουν  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , αλλά και στους κινδύνους 

που κρύβουν. Στη συνέχεια, να προτείνετε ιδέες που θα οδηγήσουν και εσάς τους ίδιους και 

τους συμμαθητές σας στο να τα χρησιμοποιείτε με ασφάλεια  (350-400 λέξεις) .   

Μονάδες 30  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


