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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2011  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 

Α1. Περίληψη κειμένου 
 Ο αρθρογράφος πραγματεύεται τον εκδημοκρατισμό της γνώσης μέσω του 
διαδικτύου επισημαίνοντας πως σήμερα η πρόσβαση στη γνώση είναι εφικτή για 
όλους. Ωστόσο, προβάλλονται τρεις διαφωνίες: άρνηση της τεχνολογίας εξαιτίας 
των αγνώστων κινδύνων που ελλοχεύουν, αμφισβήτηση της αναγκαιότητας της 
νέας τεχνολογίας, όταν εκλείπουν βασικές ανάγκες επιβίωσης και τέλος το 
«ψηφιακό χάσμα» μεταξύ ανεπτυγμένων και υπανάπτυκτων χωρών. Βεβαίως, κάθε 
επανάσταση στην αφετηρία της δεν είναι εφικτή για όλη την ανθρωπότητα, αλλά 
εξελίσσεται σταδιακά. Στη συνέχεια τονίζεται πως οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση 
στη γνώση μέσω του κυβερνοχώρου ως πομποί και ως δέκτες ανεξαρτήτως 
οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων, κάτι που οδηγεί στον 
κατακερματισμό των βιωμάτων αλλά που ταυτοχρόνως συνέχει το κοινωνικό 
σύνολο. Εντούτοις, τονίζεται πως εξαιτίας της υπερπληροφόρησης δημιουργείται 
πληροφοριακό άγχος, κατά τους ψυχολόγους, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό. 
Τέλος, συμπεραίνει πως η πληροφορική επανάσταση εξελίσσεται και όπως κάθε 
μετάβαση στο καινούριο είναι λογικό να προκαλεί σύγχυση. 

 
Β1.  Είναι γεγονός πως η κοινότητα χρειάζεται την κοινή εμπειρία για να είναι 

κοινότητα. Ο άνθρωπος, ως φύσει κοινωνικό ον, στην καθημερινότητα του αποκτά 
διαφορετικές εμπειρίες. Η ανταλλαγή τους, ωστόσο, με τους συνανθρώπους του 
στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης, γίνεται κοινή εμπειρία. Έτσι, η γόνιμη 
αξιοποίηση τους συντελεί ώστε οι πολίτες να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο και 
να επιτύχουν τον κοινό σκοπό τους, δηλαδή την εύρυθμη λειτουργία του 
κοινωνικού συνόλου και γενικότερα την πρόοδο της κοινωνίας.   

 
Β2 α)  Η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων  

— Με διαίρεση: «ορθώνονται τρεις γκρίνιες»… η μια είναι η άρνηση της 
τεχνολογίας  η δεύτερη τα «παιδάκια της Αφρικής»… η τρίτη γκρίνια… 
«ψηφιακό χάσμα» 

— Με παραδείγματα: “Ο Πόλ Βιρίλιο, για παράδειγμα, έγραψε την 
«Πληροφοριακή Βόμβα»” 

 
β) Δομή παραγράφου 
Θεματική Περίοδος: «Σε αυτόν τον υπαρκτό.. τρεις γκρίνιες» 
Λεπτομέρειες: «Η μια είναι η άρνηση… δυτικού κόσμου με την Αφρική» 
Κατακλείδα: Παραλείπεται 
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Β3. α) Η χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει: 
 «Πληροφοριακή Βόμβα»: Τίτλος βιβλίου του Πολ Βιρίλιο 
 «Τι να το κάνω εγώ το εμβόλιο για το Αλταχάιμερ, όταν τα παιδιά της 

Αφρικής δεν έχουν ούτε ασπιρίνη για τον πυρετό;» : Αυτούσια Μεταφορά 
λόγων τρίτου. 

 «Πληροφοριακό άγχος»:  Επιστημονική Ορολογία  
β) Πέντε παραδείγματα μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας είναι τα εξής: 
 «Πασχίζουμε να γίνει κτήμα του ελληνικού λαού» 
 «Ποιο είναι το τυπογραφικό χάσμα του δυτικού κόσμου με την Αφρικής» 
 «Τα δίκτυα επικοινωνιών ισοπεδώνουν παλιές ιεραρχίες της βιομηχανικής 

κοινωνίας» 
 «Δημιουργεί έναν κατακερματισμό της εμπειρίας» 
 «Βλέποντας την πλημμύρα των αιρετικών κειμένων» 
   

Β4. α)  πιθανών = ενδεχομένων 
 ξεχνάς  = λησμονείς 
 κατακερματισμός  = διασπορά, διαμελισμός 
 μετατρέπεται  = μεταβάλλεται 
 διασπείρει  = διαχέει 

 
β) υπαρκτό    ανύπαρκτο 
άρνηση    αποδοχή 
σίγουρος    επιφυλακτικός 
προσβάσιμο    απρόσιτο, ακατάληπτο 
λογικό    παράλογο  

 
Γ1.  Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Ομιλία σε ημερίδα 

    
Χρήση όλων των ρηματικών προσώπων εκτός από το    
Β΄ ενικό. 
Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι 
                        Αγαπητοί συμμαθητές. 
Αποφώνηση:  Σας ευχαριστώ. 

Πρόλογος: Αφορμή η οργάνωση της ημερίδας από το σχολείο. Γενική αναφορά 
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα στην ευρεία χρήση του διαδικτύου. 

 
Κύριο Μέρος: 
Α΄ Ζητούμενο: Υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης 

— Πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων. Εύκολη – 
ευχάριστη πρόσβαση στη γνώση με το συνδυασμό εικόνας –ήχου. 

— Διευκολύνει την κατανόηση και κριτική επεξεργασία των πληροφοριών. 
— Ο συνδυασμός  των παραπάνω συνεπάγεται τη διάνοιξη των πνευματικών 

οριζόντων. 
— Οργάνωση, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση γνώσης. Πληροφόρηση για οτιδήποτε 

συμβαίνει στο εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
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— Επαφή με όλες τις μορφές Τέχνης  
— Επικοινωνία λαών με αποτέλεσμα την εδραίωση της ανεκτικότητας και την 

απαλλαγή από προκαταλήψεις και στερεότυπα.  
— Νέες δυνατότητες δημοκρατικής συμμετοχής με την ανταλλαγή απόψεων, 

γνώσεων, πληροφοριών. 
— Μεγαλύτερες δυνατότητες στο σχολείο και δυνατότητες δια βίου 

εκπαίδευσης μεταγενέστερα  
 
Β΄ Ζητούμενο: Τρόποι αξιοποίησης του διαδικτύου στο πλαίσιο του σχολείου. 
   -   Ανάλογη υποδομή από το σχολείο – υπολογιστές σε όλους τους μαθητές. 

— Γόνιμη αξιοποίηση του διαδικτύου από τον καθηγητή. Προσεκτική μελέτη 
και υπεύθυνος προγραμματισμός, κατάρτιση, κατάλληλα προγράμματα σε 
συνδυασμό με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. 

— Αξιοποίηση των διαθεματικών δραστηριοτήτων προσομοίωσης, επαφή με 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα ώστε η γνώση να αποβεί ευχάριστη και 
αποδοτική. 

— Συνεργατική μάθηση, εξοικείωση των νέων με την τεχνολογία αλλά 
ταυτόχρονη γνώση των κινδύνων που συνεπάγεται συνετή χρήση του. 

— Προγράμματα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκριση στο ψυχισμό των 
παιδιών, προάγοντας ταυτοχρόνως τη δημιουργικότητα τους. 

 
Επίλογος: Παιδεία και Νέες Τεχνολογίες πρέπει να συνυπάρχουν ,ωστόσο 
απαιτείται μέτρο, σωστή καθοδήγηση και  χρήση του Η/Υ 

 
 
 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση μοναδικές 
 

Επιμέλεια απαντήσεων: 
Σκυριανού Μαίρη 
Μπέκου Νατάσα 
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