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ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το κείµενο αναφέρεται στις επιδράσεις της τεχνολογίας στη ζωή των
ανθρώπων. Αρχικά, ο συγγραφέας χρησιµοποιεί το παράδειγµα της τυχαίας
ανακάλυψης της τυπογραφικής πρέσας, η οποία οδήγησε στη µαζική παιδεία
και την επικράτηση της επιστήµης έναντι της θρησκείας. Επισηµαίνει τη
σηµασία της τεχνολογίας για την ανθρώπινη ζωή, καθώς τα επιτεύγµατά της
έχουν αλλάξει τον κόσµο. Προσθέτει ότι η αφοµοίωση των νέων τεχνολογιών
επιτυγχάνεται πια ταχύτερα. Ακόµα, διευκρινίζει ότι µέσω της τεχνολογικής
εξέλιξης άλλαξε ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων, η συµπεριφορά αυτών που
ασκούν την εξουσία, ο τρόπος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και
οι σχέσεις ιδιοκτησίας. Καταλήγει αναφέροντας την αδυναµία προσδιορισµού
της έκβασης της τεχνολογικής ανάπτυξης, γεγονός που έρχεται σε αντίφαση µε
τις πολλαπλές δυνατότητες που έχει προσφέρει η τεχνολογία στον άνθρωπο.

Β1.

Η διείσδυση της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα µεταβάλλει πρακτικές,
συµπεριφορές και σχέσεις. Απλοποιεί την εργασία και αυξάνει την
παραγωγικότητα, και αποτελεί βασικό εργαλείο για νέες µορφές εργασίας,
όπως η τηλεργασία. Καθιστά ευκολότερη, αµεσότερη και πιο φθηνή την
ανθρώπινη επικοινωνία και επιτρέπει τη δηµιουργία σχέσεων όλων των
µορφών. Ακόµη διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών και ουσιαστικά
καταργεί τους φραγµούς στη γνώση καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση
σ’ αυτή. Ωστόσο είναι ένα µέσο και την ευθύνη για την όποια χρήση της έχουν
οι χρήστες.

ÁÊ

Α1.

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο του παραδείγµατος. Στη θεµατική
περίοδο ο συντάκτης αναφέρεται στην µεγάλη αλλαγή που γνωρίζει η
ανθρωπότητα σήµερα γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τα τεχνολογικά
επιτεύγµατα που κατακλύζουν τη ζωή µας. Στα σχόλια αναφέρει µια σειρά από
παραδείγµατα όπως τη χρήση κινητού τηλεφώνου, το Internet, το Facebook, το
tablet, το smartphone.

ÇÑ

Β22.


Έκφραση-Έκθεση Γενικού Λυκείου, τεύχος Β΄, σελ. 262-265.
Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, σελ. 283
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Στην 6η παράγραφο του κειµένου ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο
πειθούς την αυθεντία. Χρησιµοποιεί τα λόγια ενός ∆ανού Φυσικού, του Νιλς
Μπορ, προκειµένου να ενισχύσει τη θέση που εξέφρασε στη θεµατική περίοδο
αναφορικά µε την αδυναµία µας να γνωρίσουµε πώς θα καταλήξει ο νέος
τεχνολογικός κόσµος. Παράλληλα επιθυµεί να τονίσει την ευρυµάθειά του και
να µην επιτρέψει στον αναγνώστη να αµφισβητήσει τη θέση του.

Β4.

εγχείρηµα = προσπάθεια, καταλάβουµε = κατανοήσουµε, δουλεύουµε =
εργαζόµαστε, διείσδυση = εισχώρηση, πολύτιµη = σπουδαία

Β54.

Με τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου ο συγγραφέας επιδιώκει να
προσδώσει ζωντάνια, αµεσότητα στο κείµενο, να κάνει το ύφος πιο οικείο και
παραστατικό, ενώ παράλληλα να παράσχει στον αναγνώστη το αίσθηµα της
συµµετοχής στις απόψεις του. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται σε ένα θέµα
επίκαιρο, την τεχνολογία, και στα επιτεύγµατά της που γίνονται κτήµα όλων
των ανθρώπων συµπεριλαµβανοµένων του συγγραφέα και των αναγνωστών.

Β65.

α) αναφορικά β) ποιητικά γ) ποιητικά δ) αναφορικά ε) ποιητικά
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Β33.

Το ζοφερό πρόσωπο της τεχνολογίας

ÁÊ

Πρόλογος:
Η τεχνολογία, αναµφίβολα, αποτέλεσε τον καταλυτικό παράγοντα της εξέλιξης
του ανθρώπινου πολιτισµού. Με τις τεράστιες δυνατότητες που προσέφερε, βοήθησε
τον άνθρωπο να δαµάσει τη φύση και να κάνει τη ζωή του ποιοτικότερη. Ωστόσο, η
τεράστια δύναµη που κρύβει µέσα της δε χρησιµοποιείται πάντοτε προς όφελος του
ανθρώπου µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται αρνητικές αλλαγές στη ζωή του και στην
κοινωνία γενικότερα.

ÇÑ

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
• Ο άνθρωπος έγινε υποχείριο της µηχανής εκχωρώντας πρωτοβουλίες. Έτσι, ο
επιδιωκόµενος εξανθρωπισµός της µηχανής δεν επήλθε ποτέ µε αποτέλεσµα να
απωλέσει ο άνθρωπος τον αυθορµητισµό του, τη δηµιουργικότητα, το µεράκι.
• Ο άνθρωπος, εγκλωβισµένος στα τεχνολογικά επιτεύγµατα, έχασε την ουσία
της κατά πρόσωπο επαφής και περιορίστηκε σε µια εξ αποστάσεως – τύποις –
επικοινωνία (facebook, sms, internet).

3

Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, σελ. 45
Έκφραση – Έκθεση Γ’ Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού σελ. 127
5
Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, σελ. 171, Έκφραση – Έκθεση Α’ Γενικού Λυκείου, σελ. 44-45
6
Αφόρµηση από την επικαιρότητα και το σχολικό βιβλίο Έκφραση – Έκθεση, Τεύχος Γ, σελ. 126.
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• Η τεράστια δύναµη των ΜΜΕ κατευθύνει τις µάζες, τις χειραγωγεί και τις
υποβάλλει σε µιαν απίστευτη πλύση εγκεφάλου. Έτσι, χάνεται για τον καθένα
το αυτεξούσιο της επιλογής.
• Πολλές φορές η τεχνολογία χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία όπλων µαζικής
καταστροφής. Εδώ φαίνεται το τροµακτικό της πρόσωπο γιατί καθίσταται
ορατός ο κίνδυνος αφανισµού της ανθρωπότητας.
• Η τεχνολογία προκάλεσε ποικίλες επιβαρύνσεις στο περιβάλλον: όγκοι
απορριµµάτων και τόνοι αποβλήτων διαχέονται, αφαιµάσσονται φυσικοί
πόροι, οι κλιµατικές αλλαγές είναι πιο έντονες από ποτέ.
• Έθεσε υπό αµφισβήτηση τα προσωπικά δεδοµένα και έδωσε νέες διαστάσεις
στο έγκληµα: απάτες µε πιστωτικές κάρτες, διείσδυση σε τράπεζες δεδοµένων
κ.λπ.
• Η οικονοµική πρόοδος παρέµεινε περιορισµένη στα πλούσια κράτη και το
χάσµα ανάµεσα στα φτωχά και τα πλούσια κράτη πλάτυνε ακόµη περισσότερο.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Όλα τα παραπάνω πιστοποιούν ότι το ζοφερό πρόσωπο της τεχνολογίας είναι
παρόν και δεν µας επιτρέπει να εθελοτυφλούµε. Ωστόσο, δεν πρέπει να
δαιµονοποιούµε την τεχνολογία αυτή καθ’ αυτή, ούτε να γυρίσουµε την πλάτη µας σε
ένα εργαλείο που, αν µη τι άλλο, συνέβαλε στην πρόοδο του ανθρώπου. Εκείνο που
οφείλουµε να κάνουµε είναι να δούµε ουσιαστικά και µε καθαρό µυαλό τα
προβλήµατα που δηµιουργούνται και να προσπαθήσουµε να τα περιορίσουµε.
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
• Καταρχάς απαιτείται συνειδητοποίηση των κινδύνων από µέρους των πολιτών,
κάτι που προϋποθέτει αυτογνωσία και επανιεράρχηση αξιών.
• Το σχολείο είναι απαραίτητο να µυήσει το νέο στα νέα τεχνολογικά
επιτεύγµατα και στον ορθό τρόπο χρήσης τους.
• Η σωστή χρήση της τεχνολογίας προϋποθέτει τον ανθρωποκεντρικό
προσανατολισµό της επιστήµης. Η ύπαρξη επιστηµόνων, απαλλαγµένων από
την τεχνοκρατική αντίληψη και το δόγµα «επιστήµη για την επιστήµη»
εξαρτάται από µια ανθρωπιστική παιδεία.
• Το άτοµο χρειάζεται να αναζητήσει δηµιουργικές δραστηριότητες –
ενασχόληση µε την τέχνη, τον πολιτισµό, την άθληση – ώστε να περιοριστεί η
µηχανοποίηση της συµπεριφοράς.
• Η επανασύνδεση µε παραδοσιακούς τρόπους ζωής και η καταφυγή στη φύση
θα αποτελέσουν το αντίβαρο στην υπέρµετρη χρήση της τεχνολογίας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο δίληµµα τεχνοφιλία ή τεχνοφοβία η απάντηση είναι σαφώς υπέρ της
πρώτης. Ωστόσο, µια τέτοια επιλογή σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει θεοποίηση της
τεχνολογίας, που είναι µέσο και όχι σκοπός. Τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατά της
είναι ζήτηµα χρήσης µα κυρίως χρήστη και σ’ αυτόν καλείται να στρέψει την
προσοχή της η κοινωνία διαπλάθοντας έναν τύπο ανθρώπου, που αν µη τι άλλο θα
διακρίνει το καλό από το κακό, τη µεσότητα από την υπερβολή.
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