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Θέματα  Προσομοίωσης 2018 

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 

Β΄ Λυκείου 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η διαδικτυακή πληροφορία είναι γνώση; 

   Συνηθίσαμε να λέμε ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και της γνώσης, 

ταυτίζοντάς τες όμως άκριτα, καθώς εκλαμβάνουμε συνήθως την πληροφορία ως 

γνώση. Συνδέονται όμως με δύο διαφορετικές εγκεφαλικές διεργασίες: η πρώτη κυρίως 

με τη μνήμη και η δεύτερη με ανώτερες νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η ανάλυση 

και η σύνθεση διά της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.  

Η γενική αυτή εισαγωγική νότα έχει ιδιαίτερο νόημα για το πώς 

χρησιμοποιούμε στην ηλεκτρονική εποχή μας την πληροφορία και για το πώς μπορεί 

να μεταποιηθεί αποτελεσματικότερα σε γνώση. Ένα επίπεδο προβολής αυτών των 

καίριων ερωτημάτων αποτελεί η χρήση του Διαδικτύου από τους νέους κυρίως, οι 

οποίοι βρίσκονται στο στάδιο οικοδόμησης των γνώσεών τους, ή και από πολλούς 

μεγάλους, που χάνονται σε μια χαοτική ξενάγηση. Σε κάθε περίπτωση, ένα πρώτο 

χαρακτηριστικό, που πρέπει να τονιστεί, σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου είναι το 

επίπεδο της αποτελεσματικότητας εντοπισμού της αναζητούμενης πληροφορίας. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό αφορά τον υπερπληθυσμό σχετικών πληροφοριών, με τις 

περισσότερες όμως να μην είναι καλά εστιασμένες στη ζητούμενη, προκαλώντας 

διάχυση της προσπάθειας. Μια άλλη «παγίδα» αφορά τον βαθμό της εγκυρότητας και 

της αντικειμενικότητας της διαδικτυακής πληροφορίας, ακόμη και της επιστημονικής· 

μια άλλη παρατήρηση ακόμη αφορά το ότι η προσφερόμενη πληροφορία 

«περιβάλλεται» από πάμπολλους «θορύβους», άσχετες δηλαδή οπτικές πληροφορίες 

της οθόνης του υπολογιστή που διασπούν την προσοχή και γεμίζουν τη μνήμη με 

περιττές νευρωνικές συνάψεις.   

Ένας έμπειρος βέβαια εξερευνητής του Διαδικτύου μπορεί να αποφύγει πολλές 

παγίδες και να εστιάσει αποτελεσματικότερα την ξενάγησή του, καθιστώντάς το 

ανεκτίμητο εργαλείο της σύγχρονης εποχής μας. Γι΄ αυτό η πρόσφατη κυβερνητική 

προσπάθεια εισαγωγής της χώρας μας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα 

σοβαρό βήμα, καθώς η προσπάθεια αυτή αναβαθμίζεται σε επίπεδο υπουργείου. Παρ΄ 

όλα αυτά δεν παύει το πρόβλημα να υπάρχει· και ως εκ τούτου γίνονται μεγάλες 

προσπάθειες από τις σχετικές εταιρείες προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος καλύτερης 

συστηματοποίησης της πληροφορίας του Διαδικτύου για την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίησή του.   

Επί του παρόντος γίνεται πολλές φορές όχι μόνο αναποτελεσματικό υπό το 

πρίσμα που προαναφέραμε, αλλά και επικίνδυνο, υπό τη θέαση λ.χ. της αγωνιώδους 

προσπάθειας ασθενών να «μάθουν» περισσότερα πράγματα για την ασθένειά τους 

παρεκκλίνοντας πολλές φορές από την ιατρική φροντίδα, επηρεασμένοι από την 

αποσπασματική πληροφορία που συλλέγουν, ή από την ανεξέλεγκτη διαφήμιση 

διαφόρων μπλογκ που αφορούν λ.χ. την υγεία, τη διατροφή, την εκπαίδευση κ.ά.  
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Μια άλλη διάσταση της χρήσης του Διαδικτύου αποτελεί η οχληρή 

υπερπληροφόρηση· στον σχετικό λ.χ. ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας, φαντάζομαι 

και άλλων Πανεπιστημίων, εμφανίζονται πολλά μηνύματα που δεν ενδιαφέρουν 

κάποιους. Λογοκρισία βέβαια δεν πρέπει να γίνεται, πολύ περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο που ταυτίζεται με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τις οποίες μπορεί 

να αξιοποιεί ο καθένας ανάλογα με την κριτική του σκέψη, την παιδεία του. Μπορεί 

όμως να γίνει μια συστηματοποίηση ανά θέμα, στο οποίο να εμπεριέχονται τα σχετικά 

μηνύματα και όποιος ενδιαφέρεται για το θέμα να προχωρεί στην ανάγνωσή του ή 

διαφορετικά στην απαλοιφή του, να προηγείται δηλαδή ένας χαρακτηρισμός των 

μηνυμάτων και να δημιουργούνται φάκελοι ομοειδών θεμάτων.   

Η υπερβολική λοιπόν συσσώρευση κατακερματισμένων διαδικτυακών 

πληροφοριών δεν είναι δημιουργική και καταντά αποπροσανατολιστική μερικές φορές. 

Θυμίζει δε αυτό που έγραψε ο Εμμανουήλ Ροΐδης στο βιβλίο του «Η Πάπισσα Ιωάννα», 

η οποία παρίστανε τον άνδρα, αλλά κάποτε έμεινε έγκυος με ένα «οχληρό και 

απρόσκλητο ενοικέτη της κοιλίας της». Με όρους Διαδικτύου θα αναφερόμασταν στα 

ανεπιθύμητα μηνύματα που δεχόμαστε ως «οχληρούς και απρόσκλητους ενοικέτες του 

εγκεφάλου μας».   

Η σημαντική λοιπόν αυτή τεχνολογία της εποχής μας εμφανίζει ορισμένες 

παιδικές ασθένειες που μπορεί να επηρεάζουν την πνευματική υγεία μικρών και 

μεγάλων, οδηγώντας ακόμη και στον εθισμό. Γι΄ αυτό, το Διαδίκτυο, έχει ανάγκη μιας 

σχετικής ηθικής, κάποιων κανόνων, μιας δεοντολογίας, καθώς όλα αυτά θα ήταν 

αυτονόητα και οι κανόνες δεν θα χρειάζονταν αν όλοι οι χρήστες είχαν το ίδιο επίπεδο 

παιδείας με την τεχνολογία. Ιστορικά όμως η τεχνολογία προηγείται της κοινωνικής 

και της πολιτισμικής προόδου. Είναι βέβαια παρήγορο που ήδη μπαίνουν διεθνώς 

κανόνες καταπολέμησης της διαφθοράς ορισμένων μπλογκ.  

Ωσότου λοιπόν ξεπεράσει αυτές τις παιδικές ασθένειες η νέα αυτή τεχνολογία 

είναι καλό να προσέχουμε όλοι, έχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα προβλήματα, 

κυρίως όμως όσον αφορά τους μικρότερους· για να αποφεύγονται οι κακοτοπιές του 

Διαδικτύου και να μη θυσιάζουμε τη γνώση στον βωμό της πληροφορίας, η οποία δεν 

είναι γνώση, όπως βέβαια και οι κατακερματισμένες γνώσεις όχι μόνο του Διαδικτύου 

αλλά και γενικότερα. Η κατάκτηση λοιπόν της γνώσης είναι η πρόκληση κάθε 

σκεπτόμενου ανθρώπου και ειδικότερα των μαθητών με τη χρήση του Διαδικτύου να 

εισβάλλει όλο και περισσότερο στη μάθηση. 

Σταμάτης Αλαχιώτης Εφημερίδα Το Βήμα, 29-11-2009 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 

προκειμένου να ενημερώσετε τους συμμαθητές στα πλαίσια της ομιλίας που ετοιμάζετε 

για τη Βουλή των Εφήβων με σχετικό θέμα. (120-140 λέξεις) 

Μονάδες 25 

Β1. Να αναπτύξετε με τη μέθοδο της αιτιολόγησης τη φράση: Η υπερβολική λοιπόν 

συσσώρευση κατακερματισμένων διαδικτυακών πληροφοριών δεν είναι δημιουργική και 

καταντά αποπροσανατολιστική μερικές φορές.  (80-100 λέξεις) 

Μονάδες 10 



Επιμέλεια: Ελένη 
 

3 
 

Β2. Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της έκτης παραγράφου: «Η υπερβολική λοιπόν 

συσσώρευση … ενοικέτες του εγκεφάλου μας».   

Μονάδες 5 

Β3. α. Να δηλώσετε τι εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις - φράσεις του 

κειμένου και να τις αντικαταστήσετε με ισοδύναμες: 

βέβαια (5η§): 

γι’ αυτό (7η§): 

όμως (7η§): 

λοιπόν (8η§): 

Μονάδες 4 

β. Να εξηγήσετε τη χρήση των σημείων στίξης στις παρακάτω περιπτώσεις: 

να «μάθουν» περισσότερα πράγματα (4η§): 

στον σχετικό λ.χ. ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας, φαντάζομαι και άλλων 

Πανεπιστημίων, εμφανίζονται (5η§): 

«Η Πάπισσα Ιωάννα» (6η§): 

«οχληρούς και απρόσκλητους ενοικέτες του εγκεφάλου μας» (6η§): 

Μονάδες 4 

Β4. α. Να δώσετε αντώνυμες των λέξεων του κειμένου με έντονα γράμματα. 

Μονάδες 5 

β. Να δώσετε συνώνυμες των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου 

Μονάδες 5 

γ. Να αντικαταστήσετε τον τίτλο του κειμένου με άλλον που δεν έχει σχόλιο. 

Μονάδες 2 

Γ. Να γράψεις ένα άρθρο 400-500 λέξεων που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα. 

Στο άρθρο αυτό με βάση του σχολική σου εμπειρία, να αναφέρεις τι προσφέρει το 

σχολείο για την αντιμετώπιση του καθημερινού καταιγισμού των πληροφοριών και την 

ένταξη των μαθητών στην κοινωνία της πληροφορίας. Ποιες αλλαγές θα πρότεινες για 

τη βελτίωση αυτών των προσφορών του σχολείου; 

Μονάδες 40 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ! 

 


