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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα 

23-5-2017 

Κείμενο 
Η  τεχνολογική ανάπτυξη και η επιστημονική πρόοδος είναι αποτελέσματα της 

προόδου της ανθρώπινης σκέψης και συνάμα της τάσης του ανθρώπου να κυριαρχήσει πά-
νω στη φύση. 
 Ούτε όμως η επιστήμη ούτε η τεχνολογία μπορεί να θεωρηθούν απαλλαγμένες από τις α-
πρόβλεπτες συνέπειες.  «Λύσεις» σε κάποια προβλήματα, εν γένει επιθυμητές, συχνά γεν-
νούν ή οξύνουν άλλα. Οι νέες τεχνολογίες μπορεί κάλλιστα να οδηγήσουν σε σοβαρές κοι-
νωνικές στρεβλώσεις. Αν κάποιες από αυτές είναι προβλέψιμες, οι περισσότερες δεν είναι. 
Μια απλοϊκή πίστη στην υποτίθεται εγγενή τάση της κοινωνίας να επιλύει αυτόματα τα πιο 
επείγοντα προβλήματά της με ορθολογισμό είναι η μεγαλύτερη ιστορική πλάνη. Εξ ορι-
σμού, κάποιες λύσεις δεν μπορεί παρά να είναι «περισσότερο ίσες από άλλες». Με αυτή 
την έννοια, η ανεπανάληπτη επανάσταση στην πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία 
δεν θα πρέπει να ιδωθεί μόνον σαν μια απόλυτη ευλογία. Η ταχεία μεταβολή των κοινωνι-
κών σχέσεων σε όλους τους τομείς του ανθρώπινου βίου βρίσκεται ακόμη στο εμβρυϊκό της 
στάδιο και, εν τέλει, όλες οι κοινωνικές δομές και αναπαραστάσεις πρέπει να είναι ανοιχτές 
σε επανεξέταση. Δεν είναι μόνο η οργάνωση της παραγωγής που γνωρίζει κυριολεκτικά ε-
παναστατικές μεταβολές, αλλά και οι πιο θεμελιώδεις έννοιες, όπως εργασία, επάγγελ-
μα,  ασφάλεια επαγγέλματος, προσωπικά δεδομένα, ανθρώπινες σχέσεις,  Τρίτη γενιά δι-
καιωμάτων, ακόμα και η ίδια η δημοκρατία, ο εθνικός πολιτισμός, τίθενται σε ολοένα με-
γαλύτερη αμφισβήτηση. 

Ο άνθρωπος σημείωσε τεράστια πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας  την οποία 
χρησιμοποίησε για να υποτάξει τη φύση. Υπερτίμησε όμως τις γνώσεις και τις δυνατότητές 
του, γιατί στην πραγματικότητα δεν κυριάρχησε πάνω στη φύση, παρά μόνο φαινομενικά. 
Στην ουσία βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία της και αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός 
ότι είναι ανήμπορος να αντιμετωπίσει ή να αποφύγει τους ανυπολόγιστους κινδύνους για 
τη συνέχιση της ύπαρξης του πλανήτη και της ζωής της δικής του. 
Η τακτική αυτή του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με σκοπό να επιβληθεί, 
επεκτάθηκε και στον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι αναμφισβήτητο ότι το δίκαιο 
του ισχυροτέρου επικρατεί και στις ανθρώπινες σχέσεις, αφού η έννοια της δικαιοσύνης 
εκλείπει. 

Το πρόβλημα μοιάζει να επικεντρώνεται και στην ασυμμετρία της ιδιωτικότητας. 
Στο παρελθόν, όταν οι κοινότητες ήταν ακόμη πιο εξωστρεφείς (στο παραδοσιακό χωριό ή 
στη μικρή πόλη), μάθαινες εκ των πραγμάτων τα πάντα για τους πάντες. Και εκείνοι για σέ-
να. Σήμερα δεν είσαι σε θέση να ελέγξεις ποιοι και τι γνωρίζουν για σένα. Είσαι έρμαιο της 
ψηφιακής τεχνολογίας, της ανελέητης γραφειοκρατίας, των απανταχού «πλασιέ» των ιδιω-
τικών σου στιγμών που χτυπούν πόρτες, κουρνιάζουν στο προσκεφάλι σου, μηρυκάζουν το 
όνομα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σου όπου εκείνοι κρίνουν αναγκαίο. Η ζωή μετου-
σιώνεται σε ένα αυτοτελές «reality show», στο οποίο και βέβαια δεν είμαστε ο οικοδεσπό-Ορ
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τες.  Αρκεί να σημειώσει κανείς ότι ο μέσος Νεοϋορκέζος απαθανατίζεται από τις κάμερες 
κλειστού κυκλώματος (πολυκαταστημάτων, τραπεζών κλπ.) κατά μέσον όρο 20 φορές την 
ημέρα. 

Ένας κίνδυνος πάλι που κρύβεται μέσα στην τεχνική γενικά πρόοδο είναι η ύβρις. 
Σπουδαίοι και φωτισμένοι τεχνικοί άρχισαν από νωρίς να προσπαθούν να διαγνώσουν το 
ενωτικό σημείο ανάμεσα στους τεχνικούς, ηθικούς, και καλλιτεχνικούς και φιλοσοφικούς 
σκοπούς και πάσκιζαν να βρουν έναν τρόπο σύνθεσης τέτοιας που να δικαιώνει την κοινω-
νική και ανθρώπινη αξία της τεχνικής και να δαμάζει την ύβρη (με το αρχαίο ελληνικό νόη-
μα) γιατί γνωρίζουν, ότι στην αγκαλιά, στον κόλπο κάθε δύναμης φωλιάζει ο πειρασμός για 
απώλεια του μέτρου, για απώλεια ισορροπίας. Η τεχνολογία είναι αναγκαία προϋπόθεση 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου όχι όμως και επαρκής«. 

Η ανθρώπινη λοιπόν πρόοδος μέσω της τεχνολογίας και η κατάκτηση της ευτυχίας 
είναι μια ψευδαίσθηση  και το ερώτημα που γεννάται στο νου μας είναι πού οφείλεται  το 
γεγονός ότι οι ανακαλύψεις του ανθρώπου στρέφονται ενάντια στη ζωή και την υπόστασή 
του; 
[Για τη διασκευή του παραπάνω κειμένου χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από τα άρθρα 
Η Δημοκρατία της Τεχνολογίας του Κ. Τσουκαλά, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ και Η αρχή του τέλους της 
ιδιωτικής ζωής, της Λ. Παπαδημητρίου, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ] 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α.  Να συντάξετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 100 – 120 λέξεις. 
Β1.  Σε μια παράγραφο 80 – 90 λέξεων να αποδείξετε ότι «η τεχνολογία είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου όχι όμως και ε-
παρκής«. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επικουρικά και τις γνώσεις σας από την 
αντίστοιχη θεωρία της Πειθούς) 

B2. κυριαρχήσει, εγγενή, μεταβολές, έρμαιο, ανελέητης: Να δοθεί από ένα συνώνυμο 
για καθεμιά υπογραμμισμένη λέξη του κειμένου. 

B3.  τεχνολογίας, διαπιστώνεται, εκλείπει, εξωστρεφείς, ψευδαίσθηση: Αφού αναλύ-
σετε τις παραπάνω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη, να σχηματίσετε μια νέα σύνθε-
τη λέξη χρησιμοποιώντας το β΄ συνθετικό τους ως α΄. 

B4.  Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο παραδείγματα συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσ-
σας. 
B5.  Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί σε όλο το κείμενο ο συγγραφέας;  
B6.  Ποιος είναι ο ρόλος των παρενθέσεων που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας (στο πα-

ραδοσιακό χωριό ή στη μικρή πόλη), (πολυκαταστημάτων, τραπεζών κλπ.); 
Β7.  Ποιος ο ρόλος του ερωτήματος που χρησιμοποιείται στο τέλος του παραπάνω κει-
μένου; 
Β8.  «Το πρόβλημα μοιάζει να επικεντρώνεται και στην ασυμμετρία της ιδιωτικότητας… 

κατά μέσον όρο 20 φορές την ημέρα»: Να αναφέρετε και να τεκμηριώσετε έναν 
τρόπο ανάπτυξης της παραπάνω παραγράφου του κειμένου. 

Γ.  Παραγωγή λόγου 
Με αφορμή το κείμενο που διαβάσατε συζητάτε στην τάξη σας  τις επιδράσεις της 

τεχνικής ανάπτυξης στην ανθρώπινη ζωή. Εσείς παρεμβαίνετε στη συζήτηση με ομιλία σας, 
προκειμένου να επισημάνετε τους τρόπους με τους οποίους οι γενικότερα οι τεχνολογικές 
κατακτήσεις περιστέλλουν την ελευθερία του σύγχρονου ανθρώπου και να προτείνετε τρό-
πους προστασίας του ανθρώπου απέναντι στον κίνδυνο του εξανδραποδισμού (500 – 600 
λέξεις) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α.  Το κείμενο αναφέρεται στις συνέπειες της τεχνολογικής και επιστημονικής προό-
δου. Αρχικά ο συγγραφέας αναφέρει ότι η εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και η ανάγκη 
του ανθρώπου να επιβληθεί πάνω στη φύση οδήγησαν εξελικτικά στην πρόοδο της επιστή-Ορ
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μης και της τεχνικής. Ωστόσο, ενώ η πρόοδος αυτή φαίνεται να φέρνει λύση σε διάφορα 
προβλήματα της σύγχρονης ζωής στην ουσία γεννά καινούρια. Όπως έγινε με την φύση, 
στην οποία ο άνθρωπος κυριάρχησε φαινομενικά, αφού πλέον είναι ανίκανος να αντιμετω-
πίσει τους κινδύνους που ο ίδιος προκάλεσε. Όμως και στις ανθρώπινες σχέσεις η τεχνολο-
γία δεν επέβαλε την έννοια της δικαιοσύνης, ενώ κατήργησε την έννοια της ιδιωτικότητας. 
Αναζητώντας το μέτρο στα τεχνολογικά επιτεύγματα η ύβρις φαίνεται να είναι ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος. Έτσι ο συγγραφέας καταλήγει πως η ευτυχία τελικά δεν είναι συμβατή των 
τεχνικών και επιστημονικών κατακτήσεων. 
Β1.  Η εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης με την καθοριστική συμβολή του ανθρώπου 
άλλαξε τις συνθήκες της ζωής του. Άλλαξε τον κόσμο γενικότερα. Ο άνθρωπος ένιωσε τη 
δύναμη να κυριαρχεί στη φύση, να ορίζει την πορεία του, να προλαμβάνει -έως ένα βαθμό 
το μέλλον- και να εξασφαλίζει την πολυπόθητη ποιότητα ζωής. Στις μέρες μας, ωστόσο, η 
ποιότητα ζωής αμφισβητείται και ο άνθρωπος δεν δείχνει απόλυτα ικανοποιημένος με τις 
κατακτήσεις του. Κυρίως γιατί εξαρτάται από τα τεχνολογικά δημιουργήματά του και πλήτ-
τεται από αυτά, αισθάνεται συναισθηματικά ανασφαλής και αποπροσανατολισμένος αν-
θρωπιστικά. Η ποιότητα ζωής λοιπόν, έγκειται στην ηθική και ψυχική πληρότητα πρωτί-
στως. 
Β2. κυριαρχήσει = επιβληθεί 

εγγενή = έμφυτη 
μεταβολές = αλλαγές 
έρμαιο = υποχείριο 
ανελέητης = αδυσώπητης 

Β3. τεχνολογίας < τέχνη +λόγος – λογογράφος 
διαπιστώνεται < δια + πιστόω-ῶ/ πίστη – πιστοποιητικό 
εκλείπει < εκ + λείπω – λιποψυχία 
εξωστρεφείς < έξω + στρέφω – στροφόμετρο 
ψευδαίσθηση < ψευδής + αίσθηση - αισθητοποίηση 

Β4. «βρίσκεται ακόμη στο εμβρυϊκό της στάδιο» 
«στον κόλπο κάθε δύναμης φωλιάζει ο πειρασμός» 

Β5.  Η συλλογιστική πορεία του κειμένου είναι επαγωγική διότι ο συγγραφέας ξεκινά 
από τη διαπίστωση ότι η πρόοδος της ανθρώπινης σκέψης επέφερε την τεχνολογική και 
επιστημονική ανάπτυξη με χαρακτηριστικό στοιχείο την ανάγκη του ανθρώπου να κυριαρ-
χεί. Έπειτα δίνει προεκτάσεις και συνέπειες αυτής της ανάπτυξης και της ανάγκης του αν-
θρώπου για επιβολή, ενώ καταλήγει συμπεραίνοντας πως το σύνολο της ανθρώπινης 
προόδου είναι τελικά μια ψευδαίσθηση, θέτοντας μάλιστα και τον προβληματισμό του για 
τους λόγους που στρέφουν κάθε ανθρώπινη προσπάθεια ενάντια στην ίδια την ανθρώπινη 
υπόσταση. 
Β6. Η χρήση των παρενθέσεων στο πρώτο παράδειγμα έχει ρόλο διασαφήνισης και ε-
πεξήγησης ως προς τη φράση «κοινότητες πιο εξωστρεφείς».  

Στο δεύτερο παράδειγμα οι παρενθέσεις αποδίδουν παραδείγματα όσον αφορά 
δημόσιους χώρους που φιλοξενούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. 
Β7. Το ερώτημα στο τέλος του κειμένου έχει ρητορικό χαρακτήρα. Ο συγγραφέας μέσω 
αυτού επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό (αποτελεί άλλωστε το ρητο-
ρικό ερώτημα μέσο πειθούς και συγκεκριμένα επίκλησης στο συναίσθημα). Παράλληλα, 
χαρίζει ζωντάνια και αμεσότητα στο λόγο με προσέγγιση καθολική στο ζήτημα αλλά και την 
αίσθηση διαλόγου με τους αναγνώστες. 
Β8. Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Πιο συγκεκριμένα με σύ-
γκριση - αντίθεση: «Στο παρελθόν… – Σήμερα δεν είσαι σε θέση…» 
με παραδείγματα: «των απανταχού πλασιέ των ιδιωτικών σου στιγμών που… όπου εκείνοι 
κρίνουν αναγκαίο» και (πολυκαταστημάτων, τραπεζών κλπ.) Ορ
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Ταυτόχρονα υπάρχει η σχέση του αιτίου-αποτελέσματος : «Είσαι έρμαιο της ψηφι-
ακής τεχνολογίας… κρίνουν αναγκαίο» και της αναλογίας «Η ζωή μετουσιώνεται σε ένα αυ-
τοτελές «reality show». 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Αγαπητοί συμμαθητές,  
Με ενδιαφέρον ακούσαμε τις απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τις ποικίλες επιδρά-
σεις της τεχνολογίας στη ζωή μας. Από όλες αυτές τις αντιφατικές εκτιμήσεις μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι μια σύνθετη διαδικασία που επιδρά με 
διττό τρόπο στην ανθρώπινη ζωή, άλλοτε ως μια ευεργετική δύναμη κι άλλοτε ως μια κατα-
στροφική απειλή. Χωρίς να θέλω να φανώ απαισιόδοξος/-η οι δικές μου εκτιμήσεις είναι 
δυσοίωνες, αφού εκτιμώ ότι η τεχνολογία θα απειλήσει , αν δεν απειλεί ήδη, τις ελευθερίες 
και τα δικαιώματά μας 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΛΛΟΥΝ  
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

 Υποκατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές στον εργασιακό τομέα > παραγκω-
νισμός ανθρώπινου εργατικού δυναμικού. Ανεργία 

 ΜΜΕ-Διαφήμιση > απομόνωση, διαστρέβλωση της αλήθειας, προπαγάνδα, παρα-
πληροφόρηση, πλύση εγκεφάλου, πλασματικές ανάγκες, καταναλωτισμός, υλισμός  

 Εξάρτηση-εθισμός σύγχρονου ανθρώπου στις τεχνολογικές συσκευές> αλόγιστη 
χρήση κινητού τηλεφώνου, διαδικτύου με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

 Επανάπαυση, εφησυχασμός ανθρώπου, άρση της αυτενέργειας και δημιουργικότη-
τας   

 Τυποποίηση, αποξένωση από την εργασία, υπερβολική εξειδίκευση > ο άνθρωπος 
καθίσταται ξένος προς τα δημιουργήματά του, αδιαφορία για την πνευματική του 
καλλιέργεια, ανία, πλήξη, πνευματική μονομέρεια 

 Πολεμική βιομηχανία, υπερσύγχρονα όπλα τελευταίας τεχνολογίας > απειλή ζωής, 
ελευθερίας, ειρήνης του ανθρώπου 

 Κυριαρχία μηχανών > περιορισμός ελεύθερου χρόνου και απομάκρυνση από γνήσι-
ες μορφές ψυχαγωγίας  

 Αλαζονεία, ύβρη από τη χρήση τεχνολογίας >παραβίαση ηθικής συμπεριφοράς, 
κλονισμός  ανθρωπίνων σχέσεων 

 Εξάντληση φυσικών πόρων, ρύπανση, οικολογική ανισορροπία 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙ-
ΣΜΟΥ 

 Ατομική ευθύνη των πολιτών: επαγρύπνηση, μέτρο στη χρήση της τεχνολογίας, α-
παγκίστρωση από  το πνεύμα νωχέλειας και εφησυχασμού, ορθότερη χρήση και α-
ξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

 Επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις και στην πνευματική καλλιέργεια 

 Ανθρωπιστική παιδεία, καλλιέργεια κριτικής ικανότητας >ισορροπημένες, σκεπτό-
μενες προσωπικότητες, επεξεργασία, ιεράρχηση μηνυμάτων και πληροφοριών ώ-
στε ο άνθρωπος  να μην καθίσταται υποχείριο των δημιουργημάτων του 

 Ανθρωπιστικός προσανατολισμός του πολιτισμού> η τεχνολογική ανάπτυξη όχι αυ-
τοσκοπός αλλά το μέσο για την ποιοτική βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, στράτευ-
ση της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων 

 Ευθύνη των ειδημόνων αλλά και των πνευματικών ανθρώπων > αφύπνιση και δια-
φώτιση του κοινού για τις ενδεχόμενες καταστροφικές εφαρμογές της τεχνολογίας , 
κώδικας επιστημονικής δεοντολογίας  

 Ρόλος οικογένειας και σχολείου > ορθή διαπαιδαγώγηση, διαμόρφωση ισχυρών 
προσωπικοτήτων που να μπορούν να αντιστέκονται στους κινδύνους του εξανδρα-
ποδισμού και να περιφρουρούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες  
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5  Φροντιστήριο Ορόσημο 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

Όσα επισημάνθηκαν δεν αποτελούν έκφραση μιας τεχνοφοβικής προκατάληψης, 
αλλά απόρροια προσωπικού προβληματισμού για τα αδιέξοδα της τεχνοκρατικής 
μας κοινωνίας αλλά και αφετηρία ενεργοποίησης για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που θα κληθεί η γενιά μας να αντιμετωπίσει στο μέλλον 

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ: Σας ευχαριστώ 
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