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Α. Ο συγγραφέας προβληματίζεται για τον ρόλο της τεχνολογίας στη ζωή μας και για τη 

χρήση της από τον άνθρωπο. Ισχυρίζεται πως η τεχνολογία είναι ένα μέσο, που μπορεί να 

χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να βελτιώσει ή να καταστρέψει τη ζωή του. Σε επίπεδο 

εφαρμογής της στη σημερινή εποχή διατείνεται πως αυτή χρησιμοποιείται προς βλάβη του 

ανθρώπου και τα αποδεικτικά του στοιχεία είναι η φτώχεια και η δυστυχία που επικρατούν σε 

πολλά σημεία του πλανήτη μας και η ολοένα και περισσότερο ανάπτυξη της πολεμικής 

βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων, που δεν προοιωνίζουν κανένα καλό 

για την ανθρωπότητα.  

 

Β.1. Αν πάρουμε για παραδείγματα τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις χώρες δηλαδή 

που έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία, διαπιστώνουμε πως τα προβλήματα τόσο της υποδομής 

όσο και αυτά που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη είναι μεγάλα. Καμία τεχνολογική 

ανάπτυξη δεν έχει καταφέρει να λύσει θέματα φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, 

πυρκαγιές, καταιγίδες, χιονοστιβάδες κ.λπ.) και καμία τεχνολογική πρόοδος δεν έκανε τους 

ανθρώπους των πόλεων αυτών πιο ευτυχισμένους. Αντίθετα, παρατηρούμε πως η φτώχεια 

μεγαλώνει, άνθρωποι περισσότεροι πετιούνται στο περιθώριο και στη δυστυχία. Αν λάβουμε 

υπόψη και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με ρύπους από αυτοκίνητα και 

βιομηχανίες, θα καταλήξουμε στη διαπίστωση πως καμία τεχνολογική πρόοδος δεν καταλήγει 

τελικά σε όφελος της κοινωνίας συνολικά.   

 

Β.2. Στην τέταρτη παράγραφο χρησιμοποιεί αιτιολόγηση (μέσω παραδείγματος) στη θέση 

του ότι η ευτυχία δεν θα προέλθει μέσω της τεχνολογίας. Απόδειξη τούτου αποτελεί η χρήση 

της πυρηνικής ενέργειας.  

Στην πέμπτη παράγραφο χρησιμοποιεί παράδειγμα για να πείσει πώς μπορεί να εξαφανιστεί η 

ένδεια από τον πλανήτη.  

 

Β.3.α. στοιχειωδών: βασικών   

αλλαγές: μεταβολές   

αποτελέσματα: συμπεράσματα   

παρέχει: δίδει   

συγχρόνως: ταυτοχρόνως   

 

β. υπεύθυνη: ανεύθυνη  

πρόσφερε: αφαίρεσε   
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δύναμη: αδυναμία, ανικανότητα  

περισσότερο: λιγότερο   

αδιαφορία: ενδιαφέρον 

 

Β.4.α. «Πόσο όμως υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η τεχνολογία;». 

 

β. Δεν ζητάει απάντηση για την ευθύνη της τεχνολογίας. Αντίθετα, διατείνεται πως δεν έχει 

καμία ευθύνη η τεχνολογία για τα αρνητικά του κοινωνικού μας βίου και πως υπεύθυνοι είναι 

αυτοί που διαμορφώνουν την κοινωνική οργάνωση.  

 

Γ. Στο πλαίσιο αφιερώματος του σχολικού σας περιοδικού στην τεχνολογία να γράψετε ένα 

άρθρο περίπου 500 λέξεων. Σ’ αυτό να αναφερθείτε στη σχέση των σύγχρονων νέων με τα 

τεχνολογικά μέσα, καθώς και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε οι νέοι να αξιοποιούν 

την τεχνολογία προς όφελός τους.  

 

Πρόλογος  

Ορισμός της τεχνολογίας.  

Είδη τεχνολογίας (υπολογιστές, κινητά, τηλεόραση, ρομποτική κ.λπ.).  

Γενική διαπίστωση για την ευρεία χρήση της τεχνολογίας και διαπίστωση ότι γίνεται 

υπερβολική χρήση από τους νέους.  

 

Κύριο Θέμα 

[1] Σχέση νέων με την τεχνολογία  

 Έχουν εύκολη εξοικείωση και κάνουν υπερβολική χρήση από πολύ νεαρή ηλικία. 

 Χρήση κινητού τηλεφώνου και υπολογιστή σε καθημερινή βάση.  

 Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πληροφόρηση τόσο για τα μαθήματα του σχολείου τους 

όσο και για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

 Χρησιμοποιούν τις εφαρμογές για τα κοινωνικά δίκτυα σε ευρεία κλίμακα. 

 Μια μερίδα νέων έχουν ροπή προς την έρευνα γύρω από θέματα προχωρημένης 

τεχνολογίας (ρομποτική, αυτοκίνηση, μηχανολογία κ.λπ.).    

 

[2] Προϋποθέσεις ωφέλιμης αξιοποίησης της τεχνολογίας  
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 Παιδεία ουσιώδη με ανθρωπιστική κατεύθυνση και έμφαση στην πίστη προς τον άνθρωπο 

και όχι στα αντικείμενα.  

 Βοήθεια από το σχολείο και τους γονείς τους για τα αρνητικά και θετικά της τεχνολογίας. 

 Προσωπική συνειδητοποίηση ότι η τεχνολογία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Η τεχνολογία 

είναι εργαλείο και όχι αυτοσκοπός και σκοπός της ζωής τους. 

 Καμία τεχνολογική εφεύρεση και καμία τεχνολογική διευκόλυνση δεν υποκαθιστά τις 

ανθρώπινες σχέσεις.    

 

Επίλογος  

Έκκληση να χρησιμοποιείται η τεχνολογία προς όφελος του ανθρώπου χωρίς υπερβολική 

χρήση.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Η τεχνολογία στη ζωή μας» 

«Έκανε η τεχνολογία τον άνθρωπο πιο ευτυχισμένο;» κ.λπ. 

 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Ομογενών 2009. 


