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A. Ο αξζξνγξάθνο ζην δεκνζίεπκα ηνπ αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηόηεηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο 

ζηε γλώζε πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ην Γηαδίθηπν. Αξρηθά επηζεκαίλεη νηη ην Γηαδίθηπν έρεη 

επηηύρεη ηνλ εθδεκνθξαηηζκό ηεο γλώζεο . Ψζηόζν εκθαλίδνληαη ηξείο απόςεηο πνπ 

ελαληηώλνληαη ζ'απηό :α) ε άξλεζε ηεο ηερλνινγίαο ιόγσ ησλ θηλδύλσλ πνπ ειινρεύεη  β) ε 

αδπλακία ησλ παηδηώλ ηεο Αθξηθήο λα απνιακβάλνπλ ηα αγαζά ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ 

θαη γ) ε δπζθνιία δηάδνζεο θάζε επηζηεκνληθήο αλαθάιπςεο ζε όιε ηελ πθήιην. Σηε 

ζπλέρεηα αλαθέξεη πσο ην Γηαδίθηπν γίλεηαη εύθνια πξνζβάζηκν ζε όινπο . Ψζηόζν ε 

δηαξθήο αύμεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πξνθαιεί ζηνπο ρξήζηεο άγρνο γηα ηελ αδηάιεπηε 

ελεκέξσζε ηνπο. Καηαιήγεη ν αξζξνγξάθνο ζπκπεξαίλνληαο πσο όια απηά είλαη θπζηθό λα 

πξνθύςνπλ αθνύ ε πιεξνθνξηθή επαλάζηαζε βξίζθεηαη αθόκα ζε κεηαβαηηθό ζηάδην. 

 

 

 

Β1. Ζ θνηλόηεηα ρξεηάδεηαη ηελ θνηλή εκπεηξία γηα λα είλαη θνηλόηεηα . Γηα λα ιεηηνπξγεί 

εύξπζκα κηα θνηλσλία θαη λα πξννδεύεη αληαπνθξηλόκελε ζηηο εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 

θάζε επνρήο απαηηείηαη λα ππάξρεη θνηλή βίσζε ησλ κεηαβνιώλ πνπ ζπληεινύληαη. 

Σπλεθηηθό ζηνηρείν ελόο ιανύ απνηειεί ν εθδεκνθξαηηζκόο ηεο γλώζεο , ε ηζόηηκε 

απόιαπζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο , ε θνηλή ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ ζα ζπληειέζνπλ άιισζηε ζηελ πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή πξόνδν ηνπ. 

 

 

Β2 .      

α) Ζ παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ : 

     α) Με δηαίξεζε: 

  Γηαηξεηέα Έλλνηα :νη γθξίληεο πνπ νξζώλνληαη ζηνλ ππαξθηό εθδεκνθξαηηζκό ηεο γλώζεο  

 Γηαηξεηηθή Βάζε   : Πεξηερόκελν 

Δίδε / Μέιε ηεο Γηαίξεζεο : α) '' Ζ κηα είλαη ε άξλεζε ηεο ηερλνινγίαο εμαηηίαο ησλ 

πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ έρεη ε αλάπηπμή ηεο '' 

β) '' Ζ δεύηεξε γθξίληα έρεη λα θάλεη κε ηα '' παηδάθηα ηεο Αθξηθήο ''. 

γ) '' Ζ ηξίηε γθξίληα έρεη λα θάλεη κε ην δηαβόεην '' ςεθηαθό ράζκα '' ...ζε όιε ηελ 

πθήιην....Τν ζεκαληηθό όκσο ........κε ηελ Αθξηθή'' 

 

β) Με παξάδεηγκα : Αλαπηύζζνληαη ηξία παξαδείγκαηα  

     α) '' Ο Πνι Βηξίιην , γηα παξάδεηγκα ...............αιιά......ππάξρνπλ'' 

     β) '' Τν αθνύκε γηα θάζε λέα ηερλνινγία .........'' ηα παηδάθηα ηεο Αθξηθήο'' 

     γ) '' Ο Γνπηεκβέξγηνο ηύπσζε ηελ πξώηε Βίβιν...........λα γίλεη θηήκα ηνπ ειιεληθνύ 

ιανύ'' 

    Τα παξαδείγκαηα επηβεβαηώλνπλ (επαιεζεύνπλ) θαη επεμεγνύλ (δηαζαθελίδνπλ) ηηο ηξεηο 

αληίζηνηρα  '' γθξίληεο '' πνπ αλαπηύζζεη ε παξάγξαθνο. 

 

β) ζεκαηηθή πεξίνδνο  '' Σ ' απηόλ ηνλ ππαξθηό .............. ηξεηο γθξίληεο '' Γειώλεηαη ε θύξηα 

ηδέα ηεο παξαγξάθνπ  

Λεπηνκέξηεο / Σρόιηα ηεο ζεκαηηθήο πεξηόδνπ''  Ζ κηα είλαη ε άξλεζε......... κε ηελ Αθξηθή '' 

Αλαιύεηαη ε ζεκαηηθή ηδέα θαη απνδεηθλύεηαη ε νξζόηεηα ηεο  
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Πξόηαζε θαηαθιείδα : δελ ππάξρεη 

 

Β3 .    α) - '' Πιεξνθνξηαθή βόκβα '' Ζ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηζαγσγηθά δηόηη 

απνηειεί  ηίηιν ηνπ βηβιίνπ πνπ έγξαςε ν Πνι Βηξίιην . Δπηπιένλ ε θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη κεηαθνξηθά : Ζ έθξεμε ησλ γλώζεσλ θαη νη ηεξάζηηεο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ε 

πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε παξαιιειίδνληαη κε βόκβα . 

 

 '' Τη λα ην θάλσ εγώ ην εκβόιην γηα ην Αιηζράηκεξ όηαλ ηα παηδηά ηεο Αθξηθήο δελ 

έρνπλ νύηε αζπηξίλε γηα ηνλ ππξεηό ; '' : Ζ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηζαγσγηθά δηνηη 

κεηαθέξνληαη απηνύζηα θαη κε αθξίβεηα ηα ιόγηα θάπνησλ αλζξώπσλ , δίλνληαο έκθαζε 

ζηηο απόςεηο ηνπο . Πξνβάιιεηαη ε ελαληίσζε θάπνησλ αλζξώπσλ ζηελ άληζε 

απόιαπζε ησλ επηζηεκνληθώλ αλαθαιύςεσλ απν ηηο αλαπηπγκέλεο θαη ηηο 

ππαλάπηπθηεο ρώξεο. 

 

 '' Πιεξνθνξηαθό άγρνο '' Ζ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηζαγσγηθά γηαηί απνηειεί εηδηθή 

νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απν επηζηήκνλεο ςπρνιόγνπο. 

Αλαθέξεηαη ζην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απν ηελ πιεζώξα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ 

ηηο νπνίεο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο γηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ επνρή ηνπ. 

 

 

 

 

β) Παξαδείγκαηα Μεηαθνξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Γιώζζαο  

1. '' Ενύκε ζε έλα θπκα εθδεκνθξαηηζκνύ ηεο γλώζεο '' 

2. '' Σ' απηόλ ηνλ ππαξθηό εθδεκνθξαηηζκό ηεο γλώζεο νξζώλνληαη ηξεηο γθξίληεο '' 

3. '' Χεθηαθό ράζκα  '' 

4) ''Oζν γηα ην ηππσκέλν βηβιίν , αθόκε παζρίδνπκε λα γίλεη θηήκα ηνπ ειιεληθνύ 

ιανύ '' 

5) '' Τα δίθηπα επηθνηλσληώλ ηζνπεδώλνπλ παιηέο ηεξαξρίεο ηεο βηνκεραληθήο 

θνηλσλίαο'' 

6) Απηό όκσο δεκηνπξγεί έλαλ θαηαθεξκαηηζκό ηεο εκπεηξίαο '' 

7) '' Βιέπνληαο ηελ πιεκκύξα ησλ αηξεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ άξρηζαλ λα βγαίλνπλ από 

ηηο ηππνγξαθηθέο κεραλέο'' 

8)  ''Τν παιηό δελ έρεη πεζάλεη θαη ην θαηλνύξην δελ έρεη γελλεζεί'' 

 

 

 

Β4 .    α) πηζαλώλ = ελδερόκελσλ 

              μερλάο   =  ιεζκνλείο 

              θαηαθεξκαηηζκό = θνκκάηηαζκα , ηεκαρηζκό 

              κεηαηξέπεηαη   =  κεηακνξθώλεηαη , κεηαβάιιεηαη 

              δηαζπείξεη   =  ζθνξπίδεη , δηαδίδεη 

 

 

        β) ππαξθηό ≠ αλύπαξθην 
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            άξλεζε  ≠  απνδνρή , πηνζέηεζε 

            ζίγνπξνο ≠ αβέβαηνο , ακθίβνινο 

            πξνζβάζηκν ≠ απξόζβαην , απξόζηην, απιεζίαζην 

            ινγηθό     ≠     παξάινγν 

 

 

 

 

 

Γ1 .  

Αμηόηηκνη θύξηνη θαζεγεηέο , αγαπεηνί ζπκκαζεηέο  

     Δίλαη γεγνλόο πσο νη ηαρύηαηνη ξπζκνί εμέιημεο ηνπ πιηθνηερληθνύ πνιηηηζκνύ έρνπλ 

εμαζθαιίζεη ζην ζύγρξνλν άλζξσπν έλα βηνηηθό επίπεδν θαιύηεξν απν θάζε άιιε επνρή.Ζ 

ηερλνινγία ηνπ πξόζθεξε πνιιέο ζεηηθέο ππεξεζίεο θαη έδσζε ιύζεηο ζε πνιιά 

πξνβιήκαηα.Έλα από ηα πην ζεκαληηθά επηηεύγκαηα είλαη ην Γηαδίθηπν. 

     Τν Γηαδίθηπν ή αιιηώο ν Κπβεξλνρώξνο ζπλδέεη δίθηπα πνιιώλ ρσξώλ θαη πθαίλεη έλα 

παγθόζκην δίθηπν επηθνηλσλίαο. 

     Τν Γηαδίθηπν είλαη έλα επηζηεκνληθό επίηεπγκα κε ηεξάζηηα ζεκαζία ηόζν γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ αηόκνπ όζν θαη γηα ηελ πξόνδν ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

πνιιαπιαζηάδνληαη θαη παγθνζκηνπνηνύληαη νη δπλαηόηεηεο απόθηεζεο γλώζεσλ. 

 Σεκεηώλεηαη αύμεζε ησλ γλώζεσλ κε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

κε απέξαλην πιηθό. 

 Τν δηαδίθηπν είλαη ην θαιύηεξν κέζν ελεκέξσζεο ζε ν,ηη αθνξά ηελ ακεζόηεηα θαη 

ηε δηεηζδπηηθόηεηα ηεο είδεζεο . Έρεη πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα άιια κέζα 

ελεκέξσζεο όπσο : α) ν αλαγλώζηεο ελεκεξώλεηαη άκεζα γηα ηελ είδεζε πνπ απηόο 

επηζπκεί , β)έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ απεξηόξηζην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, αλαιύζεηο 

απν άπεηξεο πεγέο, αξζξνγξαθία, γ) ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέγεη κε 

πξνζσπηθά θξηηήξηα ηελ πεγή ηεο πιεξνθόξεζεο θιπ. 

 Μέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε βηβιηνζήθεο θαζώο θαη 

ε επηθνηλσλία κε Παλεπηζηήκηα όινπ ηνπ θόζκνπ. 

 Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πεξηήγεζεο ζηα εθζέκαηα ησλ κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 Ζ πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν επλνεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ 

κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ – επηζηεκόλσλ . Γηεπξύλνληαη έηζη ηα όξηα ηεο επηζηήκεο θαη  

πξνάγεηαη ε έξεπλα θαη νη αλαθαιύςεηο. 

Ζ ρξήζε σζηόζν ηνπ Γηαδηθηύνπ παξέρεη πνιπ ζεκαληηθά νθέιε ζηε ζρνιηθή 

δσή.Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ζ ρξήζε ειεθηξνληθώλ πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα λα πξνζδώζεη λέν 

πεξηερόκελν, πςειό ελδηαθέξνλ θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ δηδαθηηθή πξάμε . Ο 

παξαδνζηαθόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο εληζρύεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

πνιιαπιαζηαζηηθά θαζώο νη καζεηέο απνθηνύλ πξόζβαζε ζε απέξαλην ρώξν 

γλώζεο. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ζρνιηθώλ καζεκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη άκεζε επαθή κε ηα πιενλ πξνσζεκέλα 

επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα .Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο λέσλ γλώζεσλ 

(πξόζβαζε ζε Τξάπεδεο Γεδνκέλσλ ) ή λα αζθήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο , λα 

εκπεδώζεη δπζλόεηεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο κε πεηξάκαηα ή θαη κε ηειεκαηηθή 
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παξαθνινύζεζε καζεκάησλ απν εηδηθά θέληξα ή παλεπηζηήκηα. 

 Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο λέσλ ηξόπσλ δηδαθηηθήο πξάμεο π.ρ. 

πξνζνκνίσζε εξγαζηεξίσλ , επηθνηλσλία κε άιια ζρνιηθά πεξηβάιινληα θαη 

αληαιιαγή απόςεσλ. 

 Ο καζεηήο κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζε βηβιηνζήθεο , λα κειεηήζεη άξζξα , λα έρεη 

πξόζβαζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία . 

 Τν δηαδίθηπν θαη γεληθόηεξα ν Ζ/Υ είλαη έλα επνπηηθό κέζν πνπ πεξηνξίδεη ηε 

κεραληζηηθή κάζεζε θαη ηελ απνζηήζηζε. Ζ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο απαηηεί 

θηλεηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο , θξηηηθή ζθέςε πνπ κέρξη ηώξα έκελαλ ζπλήζσο 

αλαμηνπνίεηεο. 

 Αιιάδεη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο απν έλαλ απιό αλακεηαδόηε γλώζεσλ 

γίλεηαη ζπληνληζηήο – θαζνδεγεηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε δπλαηόηεηα 

δηαξθνύο επηθνηλσλίαο κε ηνλ καζεηή κε e-mail 

 Ο δάζθαινο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη επηθνηλσλία κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο άιισλ πεξηνρώλ ή θαη ρώξσλ , γηα θαιύηεξε επηζηεκνληθή θαη 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. 

 Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα δηα βίνπ κόξθσζε θαη Δμ Απνζηάζεσλ εθπαίδεπζε. 

Γηα λα επηηεπρζνύλ όια απηά είλαη απαξαίηεην ε λέα γεληά λα δηαζέηεη πλεπκαηηθή 

ζπγθξόηεζε , ηδηαίηεξα θξηηηθή ζθέςε θαζώο θαη πςειό επίπεδν γλώζεσλ εηδηθώλ 

γηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν ώζηε λα θαηαλννύλ θαη λα αμηνπνηνύλ 

ζσζηά ηηο επξύηεξεο πνιηηηζηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν. 

 

 
 

 

 

Σαο Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο  


