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Κείμενο 1

[Ο άνθρωπος ως πολίτης στην κοινωνία της πληροφορίας]

Το (διασκευασμένο) κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Παναγιώτη Αναστασιάδη «Στον αιώνα της

Πληροφορίας» (εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2000).

Η διάχυση της πληροφορίας από και προς όλο τον κόσμο, που στις μέρες μας είναι

εφικτή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και την πληθώρα των επικοινωνιακών διαύλων,

θα ενισχύσει την πολυφωνία σε ιδέες και απόψεις και θα διευκολύνει την πρόσβαση του

πολίτη στη δημόσια πληροφόρηση. Ακόμη, θα ανοίξει τις πόρτες του δυσκίνητου δημόσιου

τομέα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των εργασιών του. Η κοινωνία μας μπορεί να

μετεξελιχθεί στην κοινωνία της διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαιδευτική

διαδικασία θα συντροφεύει τον πολίτη στο σύνολο του επαγγελματικά ενεργού του βίου,

έτσι  ώστε  το  άτομο  να  μπορεί  να  ανταποκρίνεται  σ’  ένα  διαρκές  εναλλασσόμενο

περιβάλλον. Στον τομέα των επιχειρήσεων, η εισαγωγή πλήθους εφαρμογών και η εξέλιξη

των τεχνολογικών αυτοματισμών θα συμβάλει στη μείωση των κοστολογίων, στην αύξηση

της παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην οικονομική μεγέθυνση και στη βελτίωση

των κερδών. 

Επιπλέον, στην κοινωνία της πληροφορίας η τεχνολογία προσφέρει απεριόριστες

δυνατότητες στον εργαζόμενο να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευελιξία τον ελεύθερο χρόνο

του, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και το εισόδημά του. Οι δικαιολογημένοι φόβοι

για  πλήρη  κοινωνική  απομόνωση και  αποξένωση  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  με  την

εναλλαγή και  τον  συνδυασμό διαφορετικών μορφών τηλεργασίας.  Τα άτομα με  ειδικές

ανάγκες  και  οι  κάτοικοι  ορεινών  και  απομακρυσμένων  περιοχών  θα  επωφεληθούν  τα

μέγιστα από τη νέα πραγματικότητα, καθώς η επικοινωνία θα έχει πλέον άλλη εμβέλεια και

η πρόσβασή τους στις εξελίξεις και στην ίδια τη ζωή θα ενισχυθεί σημαντικά. 

Μια νέα κοινωνία γεννιέται λοιπόν. Μπορούμε σήμερα να φανταστούμε σε γενικές

γραμμές το περίγραμμα της νέας κοινωνίας, της νέας ψηφιακής εποχής; Ναι, μπορούμε!

Διαθέτουμε  τα  απαραίτητα  τεχνολογικά  και  επικοινωνιακά  εργαλεία  τα  οποία  θα  μας

οδηγήσουν  στη  νέα  ηλεκτρονική  πραγματικότητα;  Ναι,  τα  διαθέτουμε  και  συνεχώς

διευρύνουμε τις δυνατότητές τους! Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα ως αυριανοί «πολίτες

του δικτύου» για την ένταξή μας στο παγκόσμιο καλωδιωμένο χωριό; Η απάντηση στην



τελευταία ερώτηση είναι όχι! Σ' αυτό το σημείο εντοπίζεται η μεγάλη αντίφαση της εποχής

μας.

Αναλυτικότερα,  ενώ οι  πάντες  -  κυβερνήσεις,  επιχειρήσεις,  επιστήμονες  -  έχουν

εστιάσει την προσοχή τους στην τεχνολογική υπόσταση της νέας εποχής και εγκωμιάζουν τα

κατορθώματά της, κανένας δεν ασχολείται σοβαρά με τους πολίτες και τον άνθρωπο όχι ως

παραγωγό  και  καταναλωτή  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  αλλά  ως  φορέα  αξιών,

συναισθημάτων  και  ιδεών.  Έτσι,  αποκαλύπτεται  ένα  απίστευτο  κοινωνικό  έλλειμμα,  το

οποίο  τείνει  να  προσλάβει  απρόβλεπτες  διαστάσεις,  με  συνέπεια  οι  αναμφισβήτητες

δομικές μεταβολές που επιφέρει η κοινωνία της πληροφορίας στο πλαίσιο της κοινωνικής

και  οικονομικής  καθημερινότητας  να  προκαλούν  δέος  στο  σύνολο  των  πολιτών  που

έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ αυτήν. 

Ο  κίνδυνος  της  δημιουργίας  μιας  κοινωνίας  στην  οποία  θα  υπάρχουν  πολλές

διακριτές κατηγορίες πολιτών είναι υπαρκτός. Ο νέος διαχωρισμός, εκτός των άλλων, θα

γίνει με κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις νέες τεχνολογικές και επικοινωνιακές

εφαρμογές.  Στην πρώτη ομάδα θα ενταχθούν τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου,

καθώς  αυτά  χαρακτηρίζονται  από  την  εξοικείωσή  τους  σε  μεγάλο  βαθμό  με  τα  νέα

τεχνολογικά εργαλεία και τις σύγχρονες εφαρμογές που τα συνοδεύουν. Σε μια δεύτερη

ομάδα θα σωρευτούν τμήματα του πληθυσμού τα οποία θα χαρακτηρίζονται από χαμηλά

γνωστικά προσόντα και την  αδυναμία προσαρμογής τους στις επερχόμενες  αλλαγές,  με

πιθανό  κίνδυνο  να  βρεθούν  στο  περιθώριο  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται.  Ευάλωτες

πληθυσμιακές ομάδες, όπως λόγου χάρη η τρίτη ηλικία, αλλά και τ’ ασθενή στρώματα με

χαμηλά γνωστικά προσόντα  και  δεξιότητες  είναι  πιθανό να  πληγούν ιδιαίτερα από την

έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας.

Κείμενο 2

Όσο μπορείς

Το ποίημα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη προέρχεται από το βιβλίο «Τα Ποιήματα 1897-1933», (εκδ.

Ίκαρος, 1984).

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.



Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την,

γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την

στων σχέσεων και των συναναστροφών

την καθημερινήν ανοησία,

ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να χαρακτηρίσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες

αναφέρονται σε νοήματα του Κειμένου 1:

1. Ένα θετικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας

στις κοινωνίες είναι ο πλουραλισμός.

2. Η κοινωνία της πληροφορίας δεν πρέπει να συνδέεται με την κοινωνία της δια βίου

μάθησης.

3. Στην κοινωνία της πληροφορίας είναι δύσκολο ο εργαζόμενος να διαχειριστεί με

μεγαλύτερη ευελιξία τον ελεύθερο χρόνο του. 

4. Αν  και  οι  άνθρωποι  διαθέτουν  τα  κατάλληλα  τεχνολογικά  εργαλεία,  δεν  είναι

κατάλληλα προετοιμασμένοι,  για να  ανταποκριθούν στις  ανάγκες  της  σημερινής

ψηφιακής εποχής.

5. Οι  ευαίσθητες  κοινωνικές  ομάδες  δεν  θα  έχουν  πρόβλημα  προσαρμογής  στην

κοινωνία της πληροφορίας.

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στην  τελευταία  παράγραφο  του  Κειμένου  1  ο  συγγραφέας  επιλέγει  την  τεχνική  της

διαίρεσης, για να οργανώσει τον λόγο του. Ποια είναι τα δύο σκέλη της διαίρεσης (μονάδες

4), ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο αυτή γίνεται (μονάδες 2) και ποια θέση αποδεικνύει

με αυτό τον τρόπο (μονάδες 4); 

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)



Να εντοπίσεις πέντε μεταφορικές φράσεις που χρησιμοποιεί στο Κείμενο 2 ο συγγραφέας

(μονάδες 10) και να δικαιολογήσεις την επιλογή του με κριτήριο την πρόθεσή του (μονάδες

5).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ποια  είναι  η  συμβουλή  που  το  ποιητικό  υποκείμενο  διατυπώνει  στον  αναγνώστη  στο

Κείμενο  2;  Να  εκφράσεις  τη  συμφωνία  ή  τη  διαφωνία  σου  απέναντι  σε  αυτή  την

παρότρυνση. Η απάντησή σου να εκτείνεται σε 100-150 λέξεις.

Μονάδες 15


