
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΤΡΙΤΗ  21  ΜΑΪΟΥ  2013 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Α1. Ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στα θετικά 

και αρνητικά αποτελέσματα της διαχείρισης των τεχνολογικών 
μέσων και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, στη ζωή μας. 
- Αναφορά στις δυνατότητες διακρατικής-διασυνοριακής 
επικοινωνίας και ανταλλαγής υλικών και πολιτιστικών αγαθών. 

- Παγκοσμιοποίηση της οικονομικής και πολιτικής ζωής, καθώς 
και δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία και 
στην εξειδικευμένη γνώση.  

- Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, μέσω του διαλόγου πάνω 
σε οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και επιστημονικά ζητήματα. 

- Κίνδυνος κακής διαχείρισης του διαδικτύου για την ικανοποίηση 
οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων που μόνο με τη 
συνεχή επαγρύπνηση και το σεβασμό στις ανθρωπιστικές αξίες 
μπορεί να εξαλειφθεί. 

 
Β1. Κανείς δεν μπορεί να αντικρούσει την άποψη ότι στις σύγχρονες 

παγκοσμιοποιημένες πολιτισμικές κοινωνίες ελλοχεύει ο κίνδυνος 
της επικράτησης του «δικαίου της πυγμής» στον οικονομικό, 
κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό τομέα. Ωστόσο η 
συντηρητική στάση απέναντι στις εξελίξεις, μπορεί να οδηγήσει 
σε άγονο απομονωτισμό. 
Γι’ αυτό : 
- Είναι απαραίτητη η ανθρωπιστική διαχείριση όλων των 
τεχνολογικών επιτευγμάτων και ιδιαίτερα του διαδικτύου. 

- Αδιάλειπτη επαγρύπνηση για την αποφυγή ενδεχόμενων 
αρνητικών αποτελεσμάτων από την άλογη χρήση του. 



 

 

- Επαναπροσδιορισμός του ατόμου και χάραξη πορείας με 
γνώμονα τις ανθρωπιστικές αξίες του αλτρουισμού, της 
δικαιοσύνης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στο 
φυσικό περιβάλλον. 

 
Β2. - Θεματική πρόταση : Είναι πολλά … πληροφορικής. 

- Σχόλια-λεπτομέρειες : Η εκμηδένιση … πραγματικότητα. 
- Δεν υπάρχει κατακλείδα 

 
Β3. α. Στη θεματική περίοδο της παραγράφου χρησιμοποιούνται από 

το συγγραφέα  συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις (φόβος, 
διάβρωση, απομόνωση) – συγκινησιακή χρήση της γλώσσας. 
Με τον τρόπο αυτόν προκαλούνται στον αναγνώστη 
συναισθήματα φόβου, αγωνίας, ανασφάλειας. 

 
β. Συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο εντοπίζεται και στις 

λεπτομέρειες της παραγράφου(επαγρυπνούμε, αγωνιζόμαστε, 
απληστία, αλαζονεία, παγιδεύει, εγωκεντρισμό, «ύβρι») 
προκαλώντας επιπλέον συναισθήματα ενοχής και ταυτόχρονα 
ευθύνης για ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσης. 

 
Β4. α. ανάπτυξη : ακμή, πρόοδο 

πραγματοποιηθεί : υλοποιηθεί 
κυριαρχήσει : επικρατήσει 
πράγμα : κατάσταση, θέμα 

 
β. παλαιότερων : σύγχρονων 

συμμετέχουν : απέχουν 
μακρινούς : κοντινούς 
άρνηση : αποδοχή 

 



 

 

Γ1. « Τα αποτελέσματα της χρήσης του Διαδικτύου» 
Θετικά  
 Διεύρυνση γνωστικών οριζόντων (πρόσβαση σε αρχεία 
βιβλιοθηκών, σε ξένη βιβλιογραφία, ανταλλαγή πληροφοριών 
για πραγματοποίηση πανεπιστημιακών εργασιών-μελετών) 
 Δημιουργία εγκυκλοπαιδειών σε cd-rom, συνδυάζοντας τον ήχο 

με την εικόνα και μεταδίδοντας τη γνώση με ευχάριστο τρόπο. 
 Ευκολία επικοινωνίας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / 

e-mail (ασφαλής, άμεση μετάδοση και λήψη πληροφοριών) 
 Θεαματική κατάργηση των αποστάσεων. 
 Εξασφάλιση πρόσβασης στην πολιτική και κοινωνική ζωή της 

χώρας (άμεση ενημέρωση) 
 Ενθάρρυνση της παγκοσμιοποίησης της αγοράς (διαφημίσεις, 

πραγματοποίηση συναλλαγών). 
 Ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 Βοηθά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες -μητέρες, άτομα με 

ειδικές ανάγκες- στο θέμα της μόρφωσης ή της εργασίας 
(τηλεργασία). 

 Μειώνει τη χρονοτριβή της γραφειοκρατίας και αναβαθμίζει τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

  Συμβάλλει στις πολιτισμικές αλλαγές και την αλληλεπίδραση 
των λαών. 

Αρνητικά  
 Περιορίζει την κοινωνικότητα του ατόμου (απομόνωση). 
 Διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες (αποκλεισμός όσων δεν 

διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το ανάλογο βιοτικό 
και μορφωτικό επίπεδο).  

 Παραγκωνίζεται η εθνική γλώσσα – κυριαρχία της αγγλικής. 
 Κίνδυνος διασποράς προσωπικών δεδομένων – 

καταστρατήγηση προσωπικής ελευθερίας. 
 Δυσκολία ελέγχου των πηγών πληροφόρησης. Η 

παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα μπορούν να 
επιτευχθούν εύκολα μέσω του διαδικτύου. 



 

 

 Ανυπαρξία ασφαλιστικών δικλείδων στην είσοδο οποιουδήποτε 
είδους πληροφοριών στο διαδίκτυο (πορνογραφικό υλικό, 
τυχερά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια). 

 Εθισμός – εξάρτηση ιδιαίτερα των νέων. 
 


