
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή)  

 

Θέμα 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Οι κίνδυνοι που διαβλέπει η συντάκτρια του κειμένου από την ψηφιακή τεχνολογία αφορούν την 

συναισθηματική απομάκρυνση και τη μοναξιά των ανθρώπων παρά τον φρενήρη ρυθμό ανάπτυξης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την επίπλαστη εικόνα της προσωπικής επαφής που αυτά 

προσφέρουν. Η έλλειψη αυτογνωσίας και ετερογνωσίας λόγω του ελεγκτικού μηχανισμού της 

τεχνολογίας δυσχεραίνει τις ανθρώπινες σχέσεις και μειώνει τον πηγαίο αυθορμητισμό των 

σύγχρονων ανθρώπων.  

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η αντίθεση της 1ης παραγράφου αφορά την καταιγιστική εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

από τη μια και τη μοναξιά της ανθρώπινης ψυχής λόγω της ουσιαστικής απομάκρυνης των ανθρώπων 

από την άλλη. 

Σκοπός της επιλογής είναι να εντείνει η συγγραφέας τη μεγάλη απόκλιση που υπάρχει, να την κάνει 

ορατή και να βάλει σε προβληματισμό τον αναγνώστη. Στόχος είναι να δώσει έμφαση στην αντίθεση, 

ώστε να αφυπνίσει τον αναγνώστη να ευαισθητοποιηθεί.   

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Ο τίτλος είναι ιδιαίτερα ευρηματικός με τη χρήση μιας φράσης αρχαιοελληνικής και μιας 

κατασκευασμένης φράσης με χρήση αγγλικών όρων. Υπαινίσσεται μέσα στο πέρασμα της ιστορίας 

την μετάβαση από την ουσία της αυτογνωσίας κατά τη σωκρατική αντίληψη ως την κατ’ επίφαση 

ερμηνεία της στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας.  

Τα σημεία στίξης (...) δείχνουν αυτό το ιστορικό χρονικό πέρασμα και λειτουργούν υπαινικτικά και 

ειρωνικά ως προς την αλήθεια του νοήματος του δεύτερου όρου. 



Το επικοινωνιακό αποτέλεσμα είναι έκπληξη και πρόκληση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη. Η 

αντικατάσταση της προστακτικής του αρχαίου ρήματος (γνώθι) με την αγγλική λέξη (selfie) οδηγεί σε 

μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη φιλοσοφική ενατένιση μιας άλλης εποχής στη μοντέρνα 

εκδοχή της στην εποχή μας. 

 

Θέμα 4ο (μονάδες 15) 

Τα συναισθήματα που προκαλεί το ποίημα είναι χαράς, ηρεμίας, απόλαυσης και αγαλλίασης. 

Η ικανότητα του φωτογράφου (ξεφτέρι, τεχνίτης, μερακλής) αποτυπώνει τον επαγγελματισμό του 

και προκαλεί το συναίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. 

Η επανάληψη της λέξης «ομορφιά» αναδεικνύει ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα και προκαλεί 

αισθήματα απόλαυσης και χαράς στον δέκτη. 

Οι λέξεις (τέχνη και πάθος) εγείρουν ενθουσιασμό και ικανοποίηση.  

Οι παρέες με τα καμαρωτά κορίτσια προκαλούν αισθήματα πληρότητας ως προς την ουσιαστική 

κοινωνικότητά τους. 


