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*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ     

*Απαντήσεις  Νέα  Γ΄  Λυκείου  2011 
Α.  

Ο αρθρογράφος αναφέρεται τόσο στον εκδηµοκρατισµό της γνώσης που επιφέρει η χρήση του 

διαδικτύου όσο και τις πιθανές αντιδράσεις και επιφυλάξεις που αυτό πυροδοτεί. Αρχικά, επισηµαίνει την 

αδιαφιλονίκητη ισοτιµία στην πρόσβαση της γνώσης που προσφέρει αλλά και τις διαφωνίες που 

προκύπτουν αφενός εξαιτίας των κινδύνων που ελλοχεύουν από τη χρήση του, και αφετέρου εξαιτίας των 

κοινωνικών προβληµάτων που παραµένουν άλυτα και στα οποία προστίθεται και η ψηφιακή ανισότητα, 

αφού η πρόσβαση στο µέσο δεν είναι ακόµη καθολική. Κατά το συγγραφέα νέα δεδοµένα προκύπτουν, 

καθώς, αδιάκριτα, κάθε δέκτης γίνεται και ποµπός, αλλάζουν οι ιεραρχίες µέσα στην κοινωνία, αυξάνεται 

το άγχος και η εξατοµίκευση της εµπειρίας. Εντούτοις, η αµφισβήτηση και επιφυλακτικότητα που 

γεννιούνται είναι µάλλον αναµενόµενες αφού συνηθίζεται να συνοδεύουν κάθε µεταβατική περίοδο. 

Β.1 

Βασική προϋπόθεση για τη συνοχή µιας κοινωνικής οµάδας είναι η µέθεξη, η βίωση κοινών εµπειριών 

από τα µέλη της. Γι’ αυτό και στο παρελθόν η ύπαρξη ηθών και εθίµων, η αναβίωση των παραδόσεων, η 

συνεύρεση σε χώρους όπως η εκκλησία, το καφενείο, ο κινηµατογράφος αποτελούσαν παράγοντες 

συνοχής που κρατούσαν τα άτοµα σε επαφή και επικοινωνία και έδιναν την ευκαιρία να τονιστούν και να 

συντηρηθούν τα στοιχεία που τους έδεναν σε ένα σύνολο οµοιογενές και συµπαγές. 

Σήµερα η τάση για εξατοµίκευση που παρατηρείται τόσο στο χώρο της ψυχαγωγίας και της µόρφωσης 

όσο και της κοινωνικής ζωής δυναµιτίζει την έννοια της κοινότητας, δηλαδή την ιδιότητα του κοινού που 

αυτή εµπεριέχει.   

Β.2.  

α) ∆ιαίρεση - Παραδείγµατα. 

 

β) Θεµατική περίοδος: «Σ’ αυτόν τον υπαρκτό εκδηµοκρατισµό…γκρίνιες» 

β) Σχόλια/λεπτοµέρειες: «Η µία είναι … µε την Αφρική» 

β) Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει. 

   

Β.3.  

α)  «Πληροφοριακή Βόµβα»: Τίτλος βιβλίου 

      «Τι να το κάνω εγώ το εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ, όταν τα παιδιά της Αφρικής δεν έχουν ούτε 

ασπιρίνη για τον πυρετό;»: Επιχείρηµα της κοινής γνώµης, λεγόµενα άλλων που µεταφέρονται στο 

κείµενο από τον αρθρογράφο ⇒  Ευθύς λόγος που παρεµβάλλεται στον πλάγιο. 

      «Πληροφοριακό άγχος»: Ορολογία της ψυχολογίας (µεταφορά) 

 

β) «κύµα εκδηµοκρατισµού της γνώσης», «ψηφιακό χάσµα», «τυπογραφικό χάσµα», «τα δίκτυα 

επικοινωνιών ισοπεδώνουν παλιές ιεραρχίες της βιοµηχανικής κοινωνίας», «αυτό όµως δηµιουργεί έναν 

κατακερµατισµό της εµπειρίας», «πληµµύρα αιρετικών κειµένων». 
 

B.4  

α) πιθανών = ενδεχόµενων, δυνατών, εφικτών, αναµενόµενων 

 ξεχνάς = λησµονείς, αγνοείς 

 κατακερµατισµό = τεµαχισµό, καταµερισµό 

 µετατρέπεται = µεταβάλλεται, µετουσιώνεται, µεταµορφώνεται 

διασπείρει = διασκορπίζει, διαδίδει, διαχέει 

 

α)  υπαρκτό ≠  ανύπαρκτο, φανταστικό, ανυπόστατο 

άρνηση ≠  αποδοχή, επιδοκιµασία, έγκριση 

σίγουρος ≠  αβέβαιος, επισφαλής, αµφίβολος 

προσβάσιµο ≠  άβατο, απροσέγγιστο  

λογικό ≠  παράλογο, παράξενο, αλλόκοτο 
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Γ. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Πρόλογος: Γίνεται αναφορά στην επανάσταση που ο άνθρωπος έχει πετύχει µε τη χρήση του διαδικτύου 

και τα νέα δεδοµένα που αυτό επιφέρει.   
 

Ζητούµενα  

1. Υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης: 

• Αύξηση θεαµατική της γνώσης µε την εύκολη και ανέξοδη πρόσβαση σε ένα απέραντο υλικό, 

ανάλογα πάντα και µε τις ανάγκες του χρήστη. 

• Στη σχολική ζωή παρέχει µορφωτικά οφέλη και αλλάζει τον τρόπο της µαθησιακής λειτουργίας 

(πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, διεθνή βιβλιογραφία, επικοινωνία µε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα) 

• Εκλαΐκευση της επιστηµονικής γνώσης και των ανακαλύψεων, ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία και 

προώθηση της επιστηµονικής έρευνας 

• ∆ιευκόλυνση και ανάπτυξη στον εργασιακό χώρο 

• ∆ιάδοση της τέχνης και διαπολιτισµικές ανταλλαγές. 

• Γνωριµία µε παγκόσµια προβλήµατα αλλά και επαφή µε πιθανούς τρόπους αντιµετώπισής τους 

(διαµόρφωση οικουµενικής συνείδησης). 

• Ενηµέρωση για θέµατα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά που µπορεί να πυροδοτήσει ακόµη και 

πολιτικές ανατροπές, οικονοµικές συσχετίσεις και κοινωνικές εξελίξεις 

 

Μεταβατική παράγραφος: Μετατροπή της γης σε πλανητικό χωριό που η γνώση διαχέεται ταχύτητα.   

 

2. Τρόποι αξιοποίησης του διαδικτύου στο σχολείο 

µε απαραίτητη προϋπόθεση την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων (παροχή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ύπαρξη διαδραστικών πινάκων) και επιµόρφωση των διδασκόντων,  χρειάζεται: 

• Αναβάθµιση του µαθήµατος της Πληροφορικής (εκµάθηση της χρήσης του, των δυνατοτήτων του και 

των κινδύνων που ελλοχεύουν) 

• Ψηφιοποίηση των βιβλίων και εύκολη πρόσβαση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

• ∆υνατότητα συνδιδασκαλίας µέσω διαδικτύου µε αλλά σχολεία, ακόµα και του εξωτερικού  

• Παρακολούθηση διαλέξεων ή οµιλιών που διεξάγονται από ειδικούς επιστήµονες και αφορούν στα 

διδασκόµενα µαθήµατα 

 

Επίλογος 
 

Το µέλλον µπορεί να παραµένει αβέβαιο και άδηλο αλλά το σίγουρο είναι πως θα είναι ψηφιακό και γι’ 

αυτό καλούµαστε όλοι να προετοιµαστούµε ανάλογα. 

 

 

  

Επιµέλεια: Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή, Συµιρδάνη Άνυ 


