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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
Α. Το απόσπασμα αναφέρεται στη σχέση των παιδιών με τα 

σύγχρονα τεχνολογικά μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
Αρχικά, με σύγκριση του παρελθόντος με το παρόν, 
επισημαίνεται η δυνατότητα προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού στις μέρες μας, χάρη στην πρόσφατη σχετική 
σύμβαση. Συγκεκριμένα, με την αρωγή της Unicef, παρέχεται η 
ευκαιρία πρόσβασης των παιδιών στην ενημέρωση, στη 
ψυχαγωγία, στην επικοινωνία και στον πολιτισμό, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από τεκμήρια, όπως σχετικές εκθέσεις και 
αποτελέσματα ερευνών. Εντούτοις, παρά τα θετικά 
αποτελέσματα που έχει η έκθεση των παιδιών στον ψηφιακό 
κόσμο, ελλοχεύουν κίνδυνοι που απειλούν την ψυχοσωματική 
ισορροπία τους και ενδεχομένως να τα θυματοποιήσουν. Γι’ 
αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συνεργαστούν και να 
ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς (οικογένεια, πολιτεία, 
σχολείο) και με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών, να 
εκπονηθεί ένα σχέδιο προστασίας τους από τους 
διαδικτυακούς κινδύνους, με έμφαση στην πρόληψη αλλά και 
στις αυστηρές κυρώσεις στους αυτουργούς του ηλεκτρονικού 
εγκλήματος. 

 
Β1. α) Λάθος,    

β) Σωστό,   
γ) Λάθος,   
δ) Σωστό,  
ε) Λάθος.  



 
Β2. α) Θεματική περίοδος = «Μπορούμε … κυβερνοχώρο» 

Σχόλια – Λεπτομέρειες = «Συγκεκριμένα … περιβάλλον» 
Κατακλείδα = δεν υπάρχει 
 

β) Επίκληση στη λογική με τεκμήριο την έκθεση της Unicef. 
Επίκληση στη λογική με τεκμήριο τα αποτελέσματα της 
έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
→ Εναλλακτικά η Unicef θα μπορούσε να θεωρηθεί αυθεντία 
ως αναγνωρισμένος φορέας. 

 
Β3. συμφωνούν  διαφωνούν 

δικαίωμα  υποχρέωση 
χρήσιμο  άχρηστο  
αυστηρή  ελαστική  
αποτελεσματική  αναποτελεσματική 

 
Β4. α) – «Η Unicef είναι θεματοφύλακας της Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του παιδιού» 
          – Μπορούμε να «θωρακίσουμε» τα παιδιά. 

β) «Τα παιδιά μπορούν να θωρακιστούν από εμάς με 
συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη». 

 

 
Γ.  Επικοινωνιακό πλαίσιο : Ομιλία 
 
Αγαπητοί συμμαθητές,  
Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση με ένα θέμα που συνδέεται 
άμεσα με τη γενιά μας, όπως είναι το διαδίκτυο, έκρινα σκόπιμο 
στην εισήγηση μου πέρα από τα θετικά αποτελέσματα που έχει το 
διαδίκτυο για τα παιδιά να αναφερθώ αναλυτικά στους κινδύνους 
που απειλούν την ασφάλεια τους, αναζητώντας παράλληλα και 
αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας από αυτούς.  



 
 
Α’ Ζητούμενο : Οι κίνδυνοι που απειλούν την ασφάλεια των 
παιδιών στο διαδίκτυο  
 
Η μη συνετή χρήση του διαδικτύου εγκυμονεί κινδύνους, οι οποίοι 
επιδρούν αρνητικά στην προσωπικότητα των νέων. 
- Εσωστρέφεια, αποξένωση από το περιβάλλον και προσκόλληση 

στον κόσμο της «εικονικής» πραγματικότητας. 
- Παραμέληση της άθλησης, της κοινωνικής ζωής και των 

σχολικών υποχρεώσεων. 
- Αποπροσανατολισμός του παιδιού από τους εκπαιδευτικούς 

στόχους, εξαιτίας της άσκοπης περιήγησης στο διαδίκτυο, με 
αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου. 

- Σύγχυση λόγω της υπερπληροφόρησης  και της αδυναμίας του 
νέου να διακρίνει τις σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες από 
τις ανούσιες. 

- Διάδοση ακραίων ιδεολογικών και νέων μορφών 
εγκληματικότητας. 

- Η χρήση του διαδικτύου για πολλές ώρες οδηγεί σε εθισμό το 
παιδί και γίνεται το σημαντικότερο κεφάλαιο της 
καθημερινότητας του. 

- Ενδεχόμενη «θυματοποίηση» του παιδιού εξαιτίας της 
ψευδοπροσωπείας και προσφοράς παράνομων προϊόντων. 

- Λόγω της «αναρχίας» του διαδικτύου και της έλλειψης διεθνούς 
νομοθεσίας ο κυβερνοχώρος είναι ανοιχτός στη δράση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της πορνογραφίας.



 
Β’ Ζητούμενο : Τρόποι προστασίας από τους κινδύνους  
- Εκπαίδευση των παιδιών στην ικανότητα να διακρίνουν τις 

σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες από τον απέραντο όγκο 
γνώσεων και πληροφοριών που χαρακτηρίζει την κοινωνία του 
διαδικτύου. 

- Κατάρτιση γονιών και εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, έλεγχος της πρόσβασης των ανηλίκων στο 
διαδίκτυο και προστασία από ηλεκτρονικές σελίδες με 
επικίνδυνο για τα παιδιά περιεχόμενο. 

- Υιοθέτηση κατάλληλης νομοθεσίας σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα για την προστασία ανηλίκων από 
ιστοσελίδες με περιεχόμενο επιβλαβές. 

- Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κόσμου της 
πληροφορικής για το ζήτημα της ασφάλειας και της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. 

- Δημιουργία εξελιγμένων προγραμμάτων προστασίας του 
χρήστη, αντιμετώπισης επικίνδυνων ιών, προστασίας των 
συναλλαγών. 

- Καλλιέργεια της απαραίτητης φιλοσοφίας μέσω του σχολείου 
και παροχή παιδείας που θέτει ως κέντρο τον άνθρωπο και όχι 
την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. 

- Φροντίδα για την κοινωνική ζωή του νέου και διεύρυνση των 
ενδιαφερόντων του.  

                                                                          
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 


