ΘΕΜΑ 1ο
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σε 500-600 λέξεις να αναπτύξετε το ρόλο του διαδικτύου στη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος. Αναφερθείτε τόσο στη θετική όσο και στην αρνητική επίδραση του διαδικτύου.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Α] ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή μας σφραγίστηκε από τουs
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ιδιαίτερα τη χρήση του διαδικτύου. Τον ενθουσιασμό για τις
δυνατότητες του ηλεκτρονικού αυτού μέσου ακολούθησε ο προβληματισμός για τους κινδύνους
που εγκυμονεί. Σκεπτικισμός αναπτύχθηκε και για το ρόλο του διαδικτύου όσον αφορά την
αναβάθμιση της δημοκρατίας, καθώς από τη μια δείχνει να προάγει το δημοκρατικό πολίτευμα κι
από την άλλη να το απειλεί.
Β] ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ


Α) Διαδίκτυο  Η δημοκρατία προάγεται

1. Όλο και περισσότεροι έχουν πρόσβαση στη γνώση.
2. Πολυφωνία (πολίτες, οργανισμοί, σύλλογοι, φορείς κάθε είδους έχουν βήμα).
3. Πλούσια και ταχύτατη ενημέρωση - πληροφόρηση.
4. Δυνατότητα δημοψηφισμάτων όταν καταστεί μαζικό αγαθό.
5. Διάλογος, επικοινωνία.
6. Πολιτισμική ανταλλαγή / καλλιέργεια διεθνιστικής κουλτούρας  αποφυγή εθνικιστικών
αντιλήψεων.
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Β)Διαδίκτυο  Απειλή για τη δημοκρατία

1. Ο Η/Υ οδηγεί στην απομόνωση και συνακόλουθα στην αδιαφορία για τα κοινά.
2. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος  προπαγάνδα - παραπληροφόρηση.
3. Πνευματική νάρκωση / έτοιμη τροφή / παθητικοί δέκτες.

4. Υπερπληροφόρηση  σύγχυση  αδυναμία επισήμανσης του ουσιώδους.
5. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
6. Ιστοσελίδες που παρασύρουν κυρίως νέους σε παράνομες δραστηριότητες η στην υιοθέτηση
δογμάτων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ανακεφαλαίωση και τρόποι
- Επισήμανση και συνειδητοποίηση των κινδύνων / υπόδειξη ορθής χρήσης από το
σχολείο.
- Μέτρο και σύνεση στη χρήση.
- Έλεγχος από τους γονείς για τη χρήση του από παιδιά.
- Θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει απ’ την ασυδοσία και την αδυναμία ελέγχου που κυριαρχεί
στο χώρο.... Η αξία ή η απαξία κάθε πράγματος έγκειται στη χρήση του.
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ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πιστεύετε ότι οι δυνατότητες επικοινωνίαs που παρέχει το Ίντερνετ συμβάλλουν στην ανάπτυξη
των ανθρώπινων σχέσεων; Η ενασχόληση με το διαδίκτυο είναι μήπως αποτέλεσμα ή αιτία της
αποξένωσης των ανθρώπων; Να αναπτύξετε την άποψή σας (500-600 λέξειs περίπου) σε ένα
αποδεικτικό δοκίμιο.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Α] ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρέασε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ιδιαίτερα η
τεχνολογία των υπολογιστών και του διαδικτύου επέφερε αρκετές αλλαγές σε πολλά πεδία, ακόμη
και σ’ αυτό των ανθρώπινων σχέσεων και δη της επικοινωνίας που κατέστη ηλεκτρονική. Ωστόσο,
οι νέες επικοινωνιακές δυνατότητες αποτελούν αμφιλεγόμενο θέμα όσον αφορά την επίδρασή τους
στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Β] ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Ζ1: Συμβάλλει υπό προϋποθέσεις
α. Όταν αφιερώνουμε ένα μέρος μόνο του ελεύθερου χρόνου.
β. Όταν σεβόμαστε τον εαυτό μας και τον άλλον.
γ. Όταν επιλέγουμε προσεκτικά τουs συνομιλητές μας.
δ. Όταν συνειδητοποιούμε ότι είναι μέσο επικοινωνιακό και όχι έμψυχο υλικό που ανάγεται σε
αυτοσκοπό.
Διαμέσου του διαδικτύου το βέβαιο είναι ότι αυξάνονται οι επαφές και οι γνωριμίες μεταξύ
των ανθρώπων. Ωστόσο, κάποιοι εκμεταλλεύονται κατάλληλα τις νέες δυνατότητες και καθιστούν
τις επαφές αυτές (η κάποιες από αυτές) γόνιμες σχέσεις, και κάποιοι άλλοι μένουν στο επίπεδο μιας
ρηχής και απρόσωπης επικοινωνίας, που δεν έχει τίποτε να τους προσφέρει. Απλά δημιουργούν
υποκατάστατα σχέσεων και στην ουσία εντείνουν την απομόνωση τους.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3

Z2: Αιτία αποξένωσης;
Το διαδίκτυο δεν αποτελεί αιτία αποξένωσης. Η μη ορθή χρήση του ίσως. Είναι αλήθεια ότι η
υπερβολική ενασχόληση οδηγεί σε μια απρόσωπη και «γυάλινη» επικοινωνία, σε αποξένωση
αρκετούς νέους κυρίως. Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά που προτιμούν να αφιερώσουν τον
ελεύθερο χρόνο τους (ενίοτε και όχι μόνο αυτόν) «σερφάροντας» στον κυβερνοχώρο παρά να
συνευρεθούν με φίλους, με παρέες και να συνάψουν σχέσεις.
Αποτέλεσμα αποξένωσης;
Αυτό δείχνει πιο κοντά στην αλήθεια. Η αποξένωση των ανθρώπων, ο φόβος για τον άλλον,
η επιφυλακτικότητα, ο φόβος απόρριψης, η ασφάλεια της προσωπικής απόκρυψης πίσω από το
μόνιτορ ενός υπολογιστή, ωθεί αρκετούς σε μια εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς - έστω και
τυπική - επικοινωνία.
Γ] ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ηλεκτρονική τεχνολογία άνοιξε νέους δρόμους στην επικοινωνία των ανθρώπων. Η
επικοινωνιακή λειτουργία του διαδικτύου μπορεί αναμφίβολα να ωφελήσει τις διαπροσωπικές
σχέσεις. Αποβάλλοντας τις φοβίες μας για την τεχνολογία των υπολογιστών αλλά και
συμμεριζόμενοι τους κινδύνους που εγκυμονεί, αν δε σταθούμε με μέτρο και σύνεση απέναντί της,
έχουμε ακόμη μια ευκαιρία. Aς την εκμεταλλευτούμε.
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