
 

 

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2013 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
A1. Περίληψη 
  

Οι συγγραφείς πραγµατεύονται την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών και την προσφορά 
τους στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά, παραθέτουν κάποια ερωτήµατα σχετικά µε τις επιπτώσεις τους, 
παρουσιάζοντας και κάποια πλεονεκτήµατά τους. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρουν την 
ελαχιστοποίηση των αποστάσεων και την πραγµατοποίηση της οικονοµίας. Άλλες θετικές πτυχές 
του διαδικτύου είναι η ανάπτυξη σπουδών, η διεξαγωγή ερευνών και η πρόοδος της ιατρικής. Στη 
συνέχεια, επισηµαίνουν ότι τα αποτελέσµατα των νέων τεχνολογιών µπορούν να είναι θετικά 
εφόσον ο άνθρωπος κάνει σωστή αξιοποίησή τους. Τέλος, προτείνουν ως τρόπους αποφυγής των 
µειονεκτηµάτων την προσαρµογή του ατόµου στις εξελίξεις και την επαγρύπνηση του. 
 
Β1.  

Λίγοι θα διαφωνούσαν µε την άποψη ότι η ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ζωή 
µας επιφέρει θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, µε τη χρήση του διαδικτύου ο 
άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε άλλους λαούς, διερευνώντας έτσι τους πολιτισµικούς ορίζοντες. 
Παράλληλα, όµως, µπορεί να τηρεί αρνητική στάση εξαιτίας ενδεχόµενης εθνικής διάβρωσης. 
Αβίαστα, λοιπόν, από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι επιβάλλεται η επαγρύπνηση και 
η ωριµότητα, ώστε να µην παγιδεύεται το άτοµο σε εκδηλώσεις αδιαφορίας για το διαφορετικό, 
απληστίας και εγωκεντρισµού. 
 
Β2. Η δοµή της παραγράφου είναι: 
Θεµατική πρόταση: «Είναι πολλά… πληροφορικής.[…]» 
Σχόλια-λεπτοµέρειες: «Η εκµηδένιση…πραγµατικότητα.» 
Πρόταση-κατακλείδα: παραλείπεται 
 
Β3. «…του φόβου της διάβρωσης µας…»: µεταφορική χρήση της γλώσσας 
«…να επαγρυπνούµε …στη φύση»: συγκινησιακά φορτισµένο λεξιλόγιο 
 
Β4α.  

• Ανάπτυξη: εξέλιξη (πρόοδο) 
• Πραγµατοποιηθεί: συντελεστεί 
• Κυριαρχήσει: επικρατήσει 
• Πράγµα: θέµα, ζήτηµα 

 
Β4β. 

• Παλαιότερων: σύγχρονων 
• Συµµετέχουν: απέχουν 
• Μακρινούς: κοντινούς 
• Άρνηση: αποδοχή 

 
 
 
 



 

 

Γ1.  
Επικοινωνιακό πλαίσιο 
 
Ζητείται άρθρο εποµένως χρειάζεται τίτλος: 

«Τα αποτελέσµατα του διαδικτύου στη ζωή του ανθρώπου» 
 
Πρόλογος 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου είναι ευρεία στη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται για ένα νέο µέσο, 
το οποίο έφερε επανάσταση στον τοµέα της τεχνολογίας. Το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο έχει 
κάποιες θετικές πτυχές σε τοµείς όπως η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, ο πολιτισµός και η παιδεία. 
Παράλληλα όµως ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι σε τοµείς όπως η γλώσσα, η κοινωνικοποίηση 
του ατόµου και η προσκόλληση στο τεχνοκρατικό µοντέλο ζωής. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η διερεύνηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων του διαδικτύου.  
 
Κύριο θέµα 
 
Α) Θετική αποτίµηση του ∆ιαδικτύου: 
 

• Αναζήτηση πληροφοριών µε προσωπικά κριτήρια. Εύκολη πρόσβαση σε τεράστιο όγκο 
πληροφοριών. 

• Εξασφαλίζει νέες δυνατότητες επικοινωνίας των ανθρώπων. 
• Προωθεί εντυπωσιακές µορφές ψυχαγωγίας. 
• Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας, ενοποιεί τον κόσµο και επιταχύνει τις πολιτιστικές 

ανταλλαγές. 
• Ωθεί την εκπαίδευση σε πρωτόγνωρες αλλαγές, ενισχύει τη συνεργατική µάθηση, 

αποµακρύνει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
• Εξοικειώνει τους µαθητές µε τις νέες τεχνολογίες και επιτρέπει την αξιολόγηση και 

αυτοαξιολόγηση των µαθητών. 
• Εκσυγχρονίζει το δηµόσιο τοµέα, προωθεί την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την 

αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη. 
• Επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς διεκπεραιώνει τις βασικές οικονοµικές 

λειτουργίες. 
• Προσφέρει νέες δυνατότητες δηµοκρατικής συµµετοχής και εµποδίζει την προπαγάνδα µε 

την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. 
• Παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας (τηλε-ιατρική). 

 
Β) Αρνητικά στοιχεία του ∆ιαδικτύου: 
 

• Αποξένωση του ατόµου από την κοινωνική ζωή µε τον περιορισµό των ενδιαφερόντων του, 
λόγω της υπερβολικής ενασχόλησης µε τον υπολογιστή. Καλλιέργεια εσωστρέφειας. 

• Προκαλεί σύγχυση και αποπροσανατολισµό λόγω του τεράστιου όγκου των πληροφοριών 
και περιορίζει τη δυνατότητα κριτική επεξεργασίας. 

• Παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης προσωπικών δεδοµένων, σε βάρος της 
ασφάλειας των ατοµικών δικαιωµάτων. 

• Ευνοεί την υπεραπλούστευση της γλωσσικής έκφρασης. 
• Αποκλεισµός ατόµων που δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. 
• Παραπληροφόρηση, προβολή ακραίων απόψεων, προσηλυτισµός. 



 

 

• Προβλήµατα υγείας από την πολύωρη καθήλωση στον Η/Υ. 
• Εµφάνιση νέων µορφών εγκληµατικότητας λόγω της έλλειψης διεθνούς νοµοθεσίας και 

µηχανισµών ελέγχου του διαδικτύου. 
• Καταπάτηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας (πειρατεία). 
• ∆ιόγκωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, περικοπή των εργασιακών δικαιωµάτων. 
 
Επίλογος 
 
Συµπερασµατικά, το νέο αυτό µέσο βρίθει πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων, τα οποία 
αφορούν πολλούς τοµείς στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται 
σωστή καθοδήγηση από τους φορείς αγωγής, ώστε ο νέος να αξιοποιήσει πλήρως τις θετικές 
πτυχές του διαδικτύου. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
ατόµου για να µπορέσει να εκµεταλλευτεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό όλα τα οφέλη του. 
 

Επιµέλεια: 
Βασιλειάδου Μ. - Εσκιτζή Ρ. - Ευθυµιάδου Ν. - Μπάσιου Α. - Παρασχάκη Ε. - Σεβρής Κ. -  
Χατζηνικολάου Ν. 
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