
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Στις προηγούμενες «επαναστάσεις» (αγροτική, βιομηχανική κ.λπ.) βασικός άξονας ήταν το γεγονός 

ότι υπήρχε ανάγκη εργατικού δυναμικού, με την έννοια της συμμετοχής του εργαζόμενου στην 

παραγωγική διαδικασία. Αντιθέτως, στην ψηφιακή επανάσταση και τις τεχνολογικές καινοτομίες, 

που αυτή προωθεί, η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα ελαχιστοποιείται ή/και μηδενίζεται.  

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

 Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: παραδείγματα  

 Αποδεικτέα θέση: H άνοδος της «μηχανικής νοημοσύνης» σημαίνει ότι όλο και 

περισσότεροι εργαζόμενοι πρόκειται να δουν τις θέσεις τους να απειλούνται. Κι αυτό δε θα 

ισχύσει μόνο για ανειδίκευτους εργάτες, αλλά και για δουλειές που βρίσκονται πολύ πιο 

ψηλά στην κλίμακα δεξιοτήτων.  

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

1 – γ  

2 – β 

3 – α 

4 – δ 

5 – β 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Η ποιητική φωνή διατυπώνει σκέψεις με τη μορφή μονολόγου, τον οποίο θα μπορούσε να 

απευθύνει κάθε άνθρωπος στον ίδιο του τον εαυτό ή σε κάποιον άλλο. Στην πραγματικότητα, 

φαίνεται να προειδοποιεί τον/την αναγνώστη/-στρια για την «αναμέτρηση» που τον/την περιμένει 

με την «έγνοια», από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει, αν και κάνει φιλότιμες προσπάθειες, 

συμμετέχοντας σε κάθε είδους δραστηριότητες, για να μείνει μακριά από ό,τι τον βασανίζει. Η 



«αναμέτρηση» αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος τα προβλήματά του 

(«έγνοιες»), με ευρύτατες σημασιολογικές αποχρώσεις, ξεκινώντας από τον υπαρξιακό 

προβληματισμό μέχρι και πιο προσωπικά ή/και επαγγελματικά ζητήματα, ανάλογα με την ηλικία ή 

τις περιστάσεις που συντρέχουν κάθε φορά στη ζωή του/της αναγνώστη/-στριας. Πρόκειται για έναν 

δύσκολο αγώνα που δεν έχει νόημα να αναβάλλουμε, καθώς είναι μάταιο να μην αντιμετωπίζουμε 

κατάματα την πραγματικότητα και τις αιτίες του άγχους και της ανησυχίας μας καταφεύγοντας σε 

πρόσκαιρες λύσεις. 


