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A1. Οι δύο συγγραφείς του κειμένου διαπραγματεύονται το θέμα των νέων τεχνολογιών στη 

ζωή μας και την προσφορά τους προς εμάς. Θέλουν να διερευνήσουν τις επιπτώσεις που 

έχουν αυτές στην καθημερινότητά μας και παρουσιάζουν τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τις 

εν δυνάμει αρνητικές συνέπειες που μπορούν να έχουν, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πρέπει να γίνεται από τον άνθρωπο με επαγρύπνηση και 

με γνώμονα πάντα να προσαρμόζεται, ώστε να αποφεύγει τις αρνητικές συνέπειές τους.   

 

Β1. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας έχει θετικά και αρνητικά 

αποτελέσματα. Με τη χρήση τους πρέπει να προσαρμοζόμαστε με ωριμότητα και κυρίως με 

πίστη πάντα στην αξία του ανθρώπου και στην αξιοποίησή τους προς όφελος των ανθρώπων. 

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να 

επιτύχει τα πάντα μόνος του, οπότε μπορεί να φτάσει στην  απομόνωση, τον εγωισμό, τη 

ματαιοδοξία, την απληστία, στην αδιαφορία για τους άλλους και εν τέλει στην καταστροφή 

της ίδιας της φύσης.    

 

Β2. Η δομή της παραγράφου είναι:  

Θεματική πρόταση: «Είναι πολλά … πληροφορικής […]»  

Σχόλια ή λεπτομέρειες: «Η εκμηδένιση … πραγματικότητα»  

Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.  

 

Β3. « …του φόβου της διάβρωσης μας …»: μεταφορική χρήση της γλώσσας  

«…να επαγρυπνούμε …στη φύση»: συγκινησιακά φορτισμένο λεξιλόγιο.  

 

Β4. α. Ανάπτυξη: εξέλιξη (πρόοδο) 

Πραγματοποιηθεί: συντελεστεί 

Κυριαρχήσει: επικρατήσει 

Πράγμα: θέμα, ζήτημα 

 

Β4. β. Παλαιότερων: σύγχρονων 

Συμμετέχουν: απέχουν 

Μακρινούς: κοντινούς 

Άρνηση: αποδοχή 
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Γ1. Σε ένα κείμενο (400-500 λέξεις), που θα δημοσιευθεί ως άρθρο στην ιστοσελίδα του 

σχολείου σας, να αναλύσετε ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα θετικά και τα αρνητικά 

αποτελέσματα της χρήσης του Διαδικτύου στη ζωή μας.  

 

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.  

Το διαδίκτυο, λοιπόν, έχει θετικές και αρνητικές πλευρές.  

 

Κύριο θέμα: 

[1] Θετικά του Διαδικτύου: 

 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, αφού διευκολύνει και εκπληρεί 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). 
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[2] Αρνητικά του Διαδικτύου: 

 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 κριτικής επεξεργασίας 

 Παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης προσωπικών δεδομένων από 

διάφορους φορείς και Αρχές, σε βάρος της ασφάλειας των ατομικών δικαιωμάτων 

 Ευνοεί την υπεραπλούστευση της γλωσσικής έκφρασης 

 Αποκλείει τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες από τα κοινωνικά, 

πολιτιστικά και άλλα δρώμενα  

 Παραπληροφόρηση, προβολή ακραίων απόψεων, προσηλυτισμός 

 Προβλήματα υγείας από την πολύωρη καθήλωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 Εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικότητας λόγω της έλλειψης διεθνούς νομοθεσίας 

και μηχανισμών ελέγχου του διαδικτύου 

 Καταπάτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας (πειρατεία) 

 Διόγκωση 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. Γι’ αυτό χρειάζεται καθοδήγηση 

από τους φορείς αγωγής, ώστε ο νέος να αξιοποιήσει πλήρως τις θετικές πτυχές του 

διαδικτύου και να αποφύγει τα αρνητικά στοιχεία. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό όλα τα οφέλη του. 

 

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

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα του διαδικτύου στη ζωή του ανθρώπου». 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ΄ ΕΠΑΛ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑΛ 2013 

 


