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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 

Α1. 

 Το κείμενο αναφέρεται στην προσφορά του διαδικτύου σχετικά με την 
επέκταση της γνώσης. Αρχικά, τονίζεται η συμβολή του στον εκδημοκρατισμό της, 
πράγμα που προκαλεί αντιρρήσεις. Κάποιοι αρνούνται την τεχνολογία, 
επικαλούμενοι τους κινδύνους που ενέχει η ανάπτυξή της. Άλλοι θεωρούν ότι οι νέες 
τεχνολογίες είναι περιττές, εφόσον δεν έχουν επιλυθεί ακόμα ουσιώδη κοινωνικά 
προβλήματα. Τέλος, από άλλους θεωρείται πως δημιουργείται χάσμα ανάμεσα σε 
όσους θα έχουν και σε αυτούς που δε θα έχουν πρόσβαση στην πληροφορική. 
Πάντως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετέχουν στη γνώση. Αυτό, αφενός 
καταργεί παραδοσιακές ιεραρχίες, αφετέρου οδηγεί στον τεμαχισμό της εμπειρίας και 
στο άγχος της διαχείρισης του όγκου των πληροφοριών. Όμως, όπως κάθε άλλη 
επανάσταση, έτσι και η πληροφορική προκαλεί σύγχυση όσο βρίσκεται στη 
μεταβατική φάση της. 

Β1. 

 Η κοινότητα χρειάζεται την κοινή εμπειρία για να γίνει κοινότητα. Είναι 
επιβεβλημένο, δηλαδή, να υπάρχουν κοινά βιώματα, γνώσεις, πληροφορίες, κοινή 
αφετηρία και κοινός προορισμός. Διαφορετικά, τα μέλη της δεν μπορούν να 
αποκτήσουν τους συνεκτικούς εκείνους δεσμούς που είναι απαραίτητοι για να τους 
ενώσουν, να τους μετατρέψουν σε ένα αδιάσπαστο σύνολο. Η κοινότητα δεν είναι 
απλώς μια ομάδα ανθρώπων που συμβιώνουν, αλλά ενότητα προσδοκιών, στόχων, 
αντιλήψεων, προβλημάτων και αναγκών. Όλα αυτά, λοιπόν, μόνο μέσω των κοινών 
εμπειριών είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. 

Β2. 

α) Η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της διαίρεσης. Διαιρετέα 
έννοια είναι οι «τρεις γκρίνιες» του εκδημοκρατισμού της γνώσης. Ο συγγραφέας 
συνεχίζει, διαιρώντας την έννοια στα μέρη της: «Η μία …», «Η δεύτερη γκρίνια …», 
«Η Τρίτη γκρίνια …». Επίσης, στην ανάπτυξη της παραγράφου χρησιμοποιείται και η 
μέθοδος των παραδειγμάτων: «Ο Πολ Βιρίλιο, για παράδειγμα, …», «Ο 
Γουτεμβέργιος … 1455». 
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β) Η παράγραφος δομείται ως εξής: Θεματική περίοδος: «Σ’  αυτόν τον υπαρκτό 
εκδημοκρατισμό της γνώσης ορθώνονται τρεις γκρίνιες». Λεπτομέρειες - σχόλια: «Η 
μία είναι η άρνηση της τεχνολογίας … με την Αφρική». Περίοδος – κατακλείδα δεν 
υπάρχει. 

Β3. 

α) 

 «Πληροφοριακή Βόμβα»: στο συγκεκριμένο σημείο τα εισαγωγικά 
χρησιμοποιούνται, διότι πρόκειται για τίτλο βιβλίου, ο οποίος χρησιμοποιείται 
αυτούσιος στο κείμενο. 

«Τι να το κάνω … πυρετό;»: σε αυτήν την  περίπτωση μεταφέρονται αυτούσια τα 
λόγια κάποιων. 

«Πληροφοριακό χάος»: τα εισαγωγικά εδώ χρησιμοποιούνται, γιατί αναφέρεται όρος 
της ψυχολογίας. 

β) Πέντε παραδείγματα μεταφορικής γλώσσας στο κείμενο είναι τα ακόλουθα: 
«Ζούμε ένα κύμα εκδημοκρατισμού της γλώσσας», «ορθώνονται τρεις γκρίνιες», «η 
άρνηση της τεχνολογίας», «τα δίκτυα επικοινωνιών ισοπεδώνουν παλιές ιεραρχίες 
της βιομηχανικής κοινωνίας», «πλημμύρα αιρετικών κειμένων». 

Β4. 

α) 

πιθανών: ενδεχόμενων 

ξεχνάς: λησμονείς 

κατακερματισμό: τεμαχισμό 

μετατρέπεται: μεταβάλλεται 

διασπείρει: σκορπά 

β) 

υπαρκτό: ανύπαρκτο, φανταστικό, πλασματικό 

άρνηση: αποδοχή 

σίγουρος: αβέβαιος 

προσβάσιμο: απρόσιτο, απροσπέλαστο 

λογικό: παράλογο 

  



3 
 

Γ1. 

(Επισημάνσεις: Κατ’ αρχάς, επειδή το κείμενο είναι ομιλία, πρέπει να υπάρχει πριν 
τον πρόλογο προσφώνηση, αποφώνηση μετά τον επίλογο και στοιχεία 
προφορικότητας στο κύριο μέρος. Τα ζητούμενα είναι δύο: το πρώτο είναι οι 
υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης και το δεύτερο οι 
τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο πλαίσιο του 
σχολείου). 

Α΄ ζητούμενο: 

1. Ταχύτητα και αμεσότητα στη διάδοση της γνώσης.  

2. Ευκολία στην πρόσβαση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση της γνώσης. 

3. Προσιτός ο όγκος των αποθηκευμένων γνώσεων, πνεύμα πλουραλισμού. 

4. Διεύρυνση των επιλογών και των πνευματικών οριζόντων. Ενημέρωση σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την πολιτική, το φυσικό περιβάλλον, την τέχνη. 

5. Διεύρυνση του κοινού. Αυξάνει όλο και περισσότερο ο αριθμός των ανθρώπων που 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δυνατότητα διεθνούς συνεργασίας από 
όλον τον κόσμο, ανταλλαγής απόψεων, διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. 

6. Δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών και 
συνακόλουθη όξυνση της κριτικής σκέψης.. 

7. Συνδυασμός εικόνας, ήχου και λόγου. 

 

Β΄ ζητούμενο: 

1. Διαθεματική γνώση, συνεργατική μάθηση, ανευρετική διαδικασία. 

2. Επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, παρακολούθηση 
υποδειγματικών παραδόσεων, μαθημάτων, διαλέξεων. 

3. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, αξιολόγησης. 

4. Ερευνητικές εργασίες. 

5. Τηλεδιασκέψεις, συνεργασία με άλλα σχολεία, ερευνητικά ιδρύματα. 

6. Διδασκαλία εξ αποστάσεως -  παιδαγωγικά παιχνίδια, προσομοιώσεις. Συνδυασμός 
γνώσης-παιχνιδιού, εγκυκλοπαίδειες σε ηλεκτρονική μορφή. Δυνατότητα για δια βίου 
εκπαίδευση. 

7. Συνδυασμός των πληροφοριών από το διαδίκτυο με τις γνώσεις που προσφέρονται 
από τα σχολικά εγχειρίδια. Εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός του τρόπου και των 
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προγραμμάτων διδασκαλίας, των γνωστικών αντικειμένων - κατάργηση του 
παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού τρόπου διδασκαλίας. 

 

Επιμέλεια: 

Ζωή Γεώργα 

Ρένος Καινουργιάκης 

 


