
 
 

 
ΕΠΑΛ Γ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α. Το θεματικό κέντρο του κειμένου είναι η προστασία των παιδιών 

από τους κινδύνους του διαδικτύου. 
1η § Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού διασφαλίζει τα 

δικαιώματα αυτού. 
2η § Η Unicef προωθεί και διασφαλίζει τα δικαιώματα των νέων για 

πληροφόρηση και έκφραση μέσω της τεχνολογίας. 
3η § Πόρισμα έρευνας της Unicef για τη συμμετοχή των νέων στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
4η § Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 

επικοινωνίας. 
5η § Η πληροφόρηση των παιδιών και των γονέων και η επιβολή 

ποινών ως μέσα πρόληψης και αντιμετώπισης των θυμάτων του 
κυβερνοχώρου. 

6η § Απαραίτητη η συμμετοχή των παιδιών και η παροχή παιδείας 
στους ενήλικες. 

 
B1. 

α) Λάθος 
β) Σωστό 
γ) Λάθος 
δ) Σωστό 
ε) Λάθος 

 
Β2. α) Θεματική πρόταση: «Μπορούμε να … στον κυβερνοχώρο». 
          Λεπτομέρειες/Σχόλια: «Συγκεκριμένα … περιβάλλον». 
          Κατακλείδα: Δεν υπάρχει. 
 
β) - Επίκληση στη λογική, τεκμήρια. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται 
πόρισμα έρευνας («σύμφωνα με έρευνα») και στατιστικά στοιχεία 
(59%...78%) 
- Επίκληση στην αυθεντία («Στην έκθεση της Unicef…, … έρευνα 
του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών») 
 
Β3. συμφωνούν ≠ διαφωνούν 
δικαίωμα ≠ καθήκον 
χρήσιμο ≠ άχρηστο 
αυστηρή ≠ επιεική 
αποτελεσματική ≠ αναποτελεσματική 
 
Β4.α) 2η § «Δίνει φωνή…», «…καταλαμβάνουν ολοένα και 
μεγαλύτερο χώρο» 
 



 
 

 
β) Μετατροπή σε παθητική φωνή: Μπορούν να θωρακιστούν τα 
παιδιά με στρατηγικές για την πρόληψη. 
 
 
Γ1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία 
 
Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές, 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
- αναφορά στην αφορμή της εκφώνησης της ομιλίας 
- ρόλος του διαδικτύου στην καθημερινότητα των νέων, οφέλη και 
κίνδυνοι. 
 
Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Κίνδυνοι που απειλούν την ασφάλεια των 
παιδιών στο διαδίκτυο 
 
- Επαφή με άτομα άγνωστης ταυτότητας λόγω της ανωνυμίας, 

ψευδοπροσωπία 
- Υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων του χρήστη 
- Πρόσβαση σε ιστοσελίδες με βίαιο ή ακατάλληλο περιεχόμενο 
- Εθισμός στην χρήση του διαδικτύου με ψυχολογικές επιπτώσεις 
- Προβλήματα υγείας (προβλήματα όρασης, μυοσκελετικά, 

παχυσαρκία κλπ.) 
- Εγκλεισμός και παθητικότητα 
- Έκθεση σε αρνητικά πρότυπα 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
 
Καθώς οι κίνδυνοι είναι πολλοί και οι επιπτώσεις πολύ σημαντικές, 
προκύπτει πως είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την προστασία 
των παιδιών. 
 
 
 
Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Τρόποι προστασίας 
 

- ανάληψη πρωτοβουλιών απ' την οικογένεια και το σχολείο για την 
εξοικείωση των νέων με το διαδίκτυο, την ωφέλιμη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει και την προφύλαξη απ' τους κινδύνους 
που εγκυμονεί.  

- αποφυγή απ' την πλευρά του ατόμου κάθε μορφής υπερβολής στο 
χρόνο και στον τρόπο της χρήσης του διαδικτύου. 

- αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, ώστε να αποτελούν 
μέσο διεύρυνσης της προσωπικότητας του ατόμου και όχι 
χειραγώγησής της. 

-  



 
 

 
- υιοθέτηση κατάλληλης νομοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στο διαδίκτυο και 
ιδιαίτερα για την προστασία των ανηλίκων από ιστοσελίδες με 
περιεχόμενο επιβλαβές. 

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

- έλεγχος από την οικογένεια της πρόσβασης των ανηλίκων στο 
διαδίκτυο και προστασία από ηλεκτρονικές σελίδες με επικίνδυνο για τα 
παιδιά περιεχόμενο. 

 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Το διαδίκτυο είναι πλέον απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για την 
καθημερινότητά μας. Δεν είναι λογικό να αφορίζουμε το μέσο, 
αλλά είναι βασικό να μάθουμε να το χειριζόμαστε σωστά. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και 
προετοιμαστούμε σωστά. 
 
Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. 


