
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή.)

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

1. Σ

2. Λ

3. Λ

4. Σ

5. Λ

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Σκέλη της διαίρεσης: 

 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. 

 τμήματα  του  πληθυσμού  (Ευάλωτες  πληθυσμιακές  ομάδες,  ασθενή

στρώματα) τα οποία θα χαρακτηρίζονται από χαμηλά γνωστικά προσόντα και την

αδυναμία  προσαρμογής  τους  στις  επερχόμενες  αλλαγές,  με  πιθανό  κίνδυνο  να

βρεθούν στο περιθώριο

Κριτήριο διαίρεσης:   η  δυνατότητα  πρόσβασης  των  πολιτών  στις  νέες  τεχνολογικές  και

επικοινωνιακές εφαρμογές

Η επιλογή του συγγραφέα να διακρίνει σε δύο ομάδες τους πολίτες, αυτούς που θα έχουν

πρόσβαση και  άνεση στη χρήση των  νέων  τεχνολογικών  μέσων και  σε  αυτούς  που θα

αποκλειστούν  από  αυτήν,  αποσαφηνίζει  την  κύρια  θέση  του,  ότι  η  κοινωνία  της

πληροφορίας θα καθορίσει την επερχόμενη πραγματικότητα και επιφυλάσσει σαρωτικές

αλλαγές στη ζωή του ανθρώπου ως πολίτη.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)



 Η διάχυση της πληροφορίας

 θα ανοίξει τις πόρτες του δυσκίνητου δημόσιου τομέα

 η εκπαιδευτική διαδικασία θα συντροφεύει τον πολίτη

 ένταξή μας στο παγκόσμιο καλωδιωμένο χωριό

 έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ αυτήν

Οι  παραπάνω  μεταφορικές  φράσεις  αφορούν  στην  επιδραστική  δύναμη  που  αποκτά

ολοένα και περισσότερο η νέα ψηφιακή πραγματικότητα στις ζωές των πολιτών, καθώς

επικρατεί  σε  όλες  τις  εκφάνσεις  της  ανθρώπινης  δραστηριότητας  και  αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της: με την επιλογή τους το ύφος λόγου καθίσταται πιο άμεσο και τα

νοήματα γίνονται πιο εύληπτα και κατανοητά από τον αναγνώστη. Επίσης, δημιουργείται

ερέθισμα για γόνιμο προβληματισμό αναφορικά με την κύρια θέση του πομπού και  τα

νοήματα που διατυπώνονται στο κείμενο.

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Οποιαδήποτε άποψη διατυπώνεται από τους μαθητές/-τριες θεωρείται αποδεκτή, εφόσον

μπορεί να συσχετιστεί/ τεκμηριωθεί με στοιχεία/ χωρία του κειμένου, χωρίς να δίνεται με

τρόπο αυθαίρετο.

Θετικά αξιολογείται η προσπάθεια του/της μαθητή/-τριας να προσδιορίσει με σαφήνεια

και συντομία τα εξής:

Το ποιητικό υποκείμενο συμβουλεύει τον αναγνώστη: 

 να διαφυλάξει την ατομική του αξιοπρέπεια, ακόμη κι αν δεν μπορεί να ελέγξει

όλες τις παραμέτρους που καθορίζουν την εξέλιξη της ζωής του

 να μην εκθέτει άκριτα τον εαυτό του σε κοινωνικού τύπου συναναστροφές που

ευτελίζουν την ποιότητα της ζωής του 

 να μη χάσει τον προσανατολισμό και τις προσωπικές του αξίες μέσα στη συνάφεια

του κόσμου, να μην αλλοτριωθεί, να μην αποξενωθεί από τον πραγματικό εαυτό

του, γιατί δεν θα αντέχει τη ζωή του, θα την αντιμετωπίζει ως φορτίο, ως βάρος 

 να  διατηρήσει  την  ουσία της  υπόστασής  του,  παρότι  αναγνωρίζει  ότι  είναι  μια

δύσκολη διαδικασία λόγω των προκλήσεων που ενέχει το κοινωνικό πλαίσιο.

Ο/Η  μαθητής/-τρια  καλείται  να  διατυπώσει  προσωπική  θέση  απέναντι  στις  παραπάνω

προτροπές. Ενδεχομένως, να εκφράσει προσωπικές του/της εμπειρίες σχετικά με το θέμα

του ποιήματος.


