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Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το κείμενο αναφέρεται στη διαδικτυακή φιλία΄ πιο συγκεκριμένα, η 

κειμενογράφος προβληματίζεται για το είδος φιλίας που δημιουργείται από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά, επισημαίνεται πως οι νέες τεχνολογίες 

οδήγησαν σε νέα είδη κοινωνικών σχέσεων καταρρίπτοντας τις έως τότε 

παραδοσιακές. Εν συνεχεία, ο προβληματισμός επικεντρώνεται στην κατάχρηση 

του όρου «φιλία» από τα μέσα αυτά και στο δίλημμα αν η νέα σημασία του όρου 

είναι καλύτερη ή οδηγεί στην αποξένωση των ατόμων και δη των εφήβων. 

Συμπερασματικά, τονίζεται η σημασία νέας διερεύνησης και 

επαναπροσδιορισμού του όρου «φιλία» στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Λέξεις:91 

 

Β1. Σωστό ή Λάθος 

Α Λάθος 

Β Λάθος 

Γ Σωστό 

Δ Λάθος 

Ε Σωστό 

 

 

 



Β2. Δομή και Τρόπος Ανάπτυξης Παραγράφου 

α) Θεματική Περίοδος: Η εισαγωγή … και επικοινωνίας. 

     Λεπτομέρειες/Σχόλια: Η ανάπτυξη … των φιλικών. 

     Απουσιάζει η Κατακλείδα.   

β) Ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου είναι με Αίτιο – Αποτέλεσμα. 

Πιο συγκεκριμένα, το αίτιο εντοπίζεται στην πρόταση «η ανάπτυξη των νέων 

μέσω επικοινωνίας» και το αποτέλεσμα στην πρόταση «δημιούργησε νέες μορφές 

… φιλικών». 

 

Β3. Πλαγιότιτλοι 

Β’ Παράγραφος: «Η κατάχρηση του όρου φιλία» 

Δ’ Παράγραφος: «Ανάγκη επαναπροσδιορισμού του όρου φιλία» 

 

Β4. Συνώνυμα 

Ζωή  Βίος 

προκαλέσει Δημιουργήσει 

μορφή  Είδος 

ενίσχυση  Επιβεβαίωση 

μεταβολές  Αλλαγές 

 

Γ. Σχεδιάγραμμα Έκθεσης 

Ενδεικτικοί Τίτλοι Άρθρου: «Η νέα μορφή διαδικτυακής φιλίας», 

«Ασφαλέστερες διαδικτυακές φιλίες» κ.ο.κ. 

 

 Πρόλογος: Ο/Η μαθητής/-τρια καλείται να αναφερθεί στο προς ανάπτυξη 

θέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καλό θα ήταν να αναφερθεί στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και στις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στους 

σημερινούς νέους: 

o έχουν αλλάξει δραστικά την έννοια της επικοινωνίας, 

o επηρεάζουν σημαντικά τις 

διαπροσωπικές/επαγγελματικές/διακρατικές σχέσεις. 

 Κυρίως Θέμα: Το θέμα μπορεί να χωριστεί σε 3 παραγράφους (αρνητικά, 

θετικά, προτάσεις). 

o Αρνητικά Χρήσης Μ.Κ.Δ.: 

 Περιορίζεται δραστικά η άμεση επαφή/συνομιλία/συζήτηση. 

Οι νέοι προτιμούν την εικονική φιλία παρά την πραγματική. 

Η επιλογή αυτή εντείνει το αίσθημα της μοναξιάς, καθώς η 



ψηφιακή επικοινωνία δεν προσφέρει τις ψυχολογικές 

ευεργεσίες της άμεσης επαφής, αφού απουσιάζουν οι 

χειρονομίες, τα βλέμματα, οι κινήσεις του σώματος κ.ά. 

 Οι διαδικτυακές φιλίες δεν βασίζονται στην ειλικρίνεια και 

στην πραγματική προσωπικότητα των ατόμων. Οι χρήστες 

έχουν την τάση να βάζουν ψεύτικες πληροφορίες του προφίλ 

τους για να δημιουργήσουν μια διαφορετική προσωπικότητα 

από αυτήν που είναι. Έτσι, οι φιλίες που δημιουργούνται 

βασίζονται σε μια ψεύτικη εικόνα των χρηστών.  

 Οι νέοι δίνουν πλέον περισσότερη έμφαση στην ψηφιακή 

τους εικόνα και παραμελούν την πραγματική τους 

προσωπικότητα. Τους νοιάζει πώς θα φαίνονται και όχι πώς 

φαίνονται. Έτσι, ο ίδιος ο χρήστης οδηγείται στην πλάνη για 

τον ίδιο τον εαυτό του. 

 Το άτομο περιορίζεται στις ψηφιακές φιλίες και δεν τον 

απασχολούν οι πραγματικές.  

 Το άτομο μπορεί να πέσει θύμα εκφοβισμού από κακόβουλα 

άτομα.  

 Το άτομο μοιράζεται -ουσιαστικά- με αγνώστους 

προσωπικές πληροφορίες αλλά και προσωπικά δεδομένα 

(φωτογραφίες, βίντεο κ.ά.). 

o Θετικά Χρήσης Μ.Κ.Δ.: 

 Δυνατότητα επικοινωνίας που ξεπερνά τους τοπικούς 

περιορισμούς και φέρνει σε επαφή ανθρώπους από όλα τα 

μέρη του κόσμου. Οι χρήστες μπορούν να μιλήσουν με 

άτομα που ενδέχεται να μη γνωρίζουν, αλλά με τα οποία 

έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κάτι που οι παλαιότερες μέθοδοι 

δεν το κατάφερναν.  

 Αξιοποίηση στον επαγγελματικό τομέα, αφού ο 

επαγγελματίας διαμορφώνει σελίδες όπου προωθεί την 

επαγγελματική του ιδιότητα, αλλά και έρχεται σε επαφή με 

μελλοντικούς συνεργάτες.  

 Είναι καλή πηγή ενημέρωσης. Επιτρέπουν την 

αναμετάδοση ειδήσεων και οι χρήστες καταγράφουν και 

μεταδίδουν πληροφορίες για γεγονότα που συμβαίνουν 

στην πόλη ή την περιοχή τους.  

 Επιτρέπουν την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα σε 

πολίτες από όλες τις χώρες.  

 Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν, να σχολιάζουν και 

να αξιολογούν πολύ πιο αποτελεσματικά τη δράση της 

εκάστοτε κυβέρνησης, γεγονός που ενισχύει τη δημοκρατία. 

 Παρέχουν πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας, καθώς είναι 

πλέον δυνατό το μοίρασμα διάφορων εφαρμογών που 



επιτρέπουν τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία των 

χρηστών. 

o Προτάσεις για ασφαλέστερα ΜΚΔ: 

 Προφύλαξη προσωπικών δεδομένων και λογική δημοσίευση 

προσωπικών στοιχείων. 

 Προσοχή και επιφυλακτικότητα σε προσκλήσεις από 

αγνώστους. 

 Φροντίδα για κοινωνικές συναναστροφές στον πραγματικό 

κόσμο, όπου το άτομο δημιουργεί πραγματικές φιλίες με 

όλα τα θετικά της άμεσης επαφής.  

 Η Πολιτεία χρειάζεται να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 

απέναντι στους κινδύνους και την προστασία τους στο 

διαδίκτυο.  

 Η Πολιτεία χρειάζεται να συμβάλλει στην προφύλαξη 

ειδικότερα των νέων που πέφτουν θύμα κακόβουλων 

ατόμων.  

 Κρίνεται αναγκαίο οι γονείς να παρακολουθούν με 

διακριτικό τρόπο τη διαδικτυακή δραστηριότητα των 

παιδιών τους διατηρώντας πάντοτε ανοιχτή και άνετη 

επικοινωνία μαζί τους.  

 Χρήσιμες μπορούν να αναδειχθούν εφαρμογές για ασφαλή 

περιήγηση στο διαδίκτυο. 

 Επίλογος: Ο/Η μαθητής/-τρια αναφέρεται ξανά στο θέμα δίνοντας ένα 

συμπέρασμα. Επίσης, μπορεί να εκφράσει την ελπίδα του/της ότι η 

βελτίωση της κατάστασης είναι εφικτή.  

 


