
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Α΄ 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.)

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Τα οφέλη, κατά τη συγγραφέα του Κειμένου1, για τους ηλικιωμένους από τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής είναι ότι:

- αποκτούν αυτοεκτίμηση και δημιουργικότητα

-  νιώθουν πιο δυνατοί

- μειώνεται το άγχος και η κοινωνική απομόνωση

- γίνεται πιο εύκολη η πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες

- περιορίζονται οι διακρίσεις

- βελτιώνεται η ζωή τους

- έχουν πρόσβαση στη μάθηση, στην πληροφόρηση, στην επικοινωνία

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Η συγγραφέας του Κειμένου 1 καταλήγει στην 4η παράγραφο στη θέση ότι, για να γίνει η

χρήση των νέων τεχνολογιών μια ελκυστική επιλογή για τους ηλικιωμένους, θα πρέπει οι

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους. Η

θέση  αυτή  απορρέει  με  μορφή  συμπεράσματος  από  το  περιεχόμενο  των  τριών

παραγράφων του κειμένου που προηγούνται, καθώς σε αυτές παρατίθενται τα εμπόδια

που  ορθώνονται  στη  χρήση  των  Η/Υ  από  τους  ηλικιωμένους.  Ειδικότερα,  στην  1η

παράγραφο αναφέρεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν την

τεχνολογία  με  επιφυλακτικό  ή  ακόμη  και  αρνητικό  τρόπο,  επειδή  δεν  είχαν  καμιά

προηγούμενη εμπειρία.  Στη 2η παράγραφο γίνεται  λόγος για το γεγονός ότι  η απουσία

εξοικείωσης  προκαλεί  αισθήματα  αδιαφορίας,  απαξίωσης  ή  άγχους  απέναντι  σε  κάτι

άγνωστο, με την επίτευξη της εκμάθησης να φαντάζει δύσκολη ή ακόμη και ακατόρθωτη.

Τέλος,  στην 3η παράγραφο παρατίθενται  τα πορίσματα ειδικών για  τα προβλήματα και



εμπόδια που συναντούν οι ηλικιωμένοι στην προσπάθειά τους να εξοικειωθούν με τις νέες

τεχνολογίες πληροφορικής.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

 Ευχή όλων  είναι  η  δραστηριοποίηση  των ηλικιωμένων  στις  νέες  τεχνολογίες  να

διευκολύνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά. (ευχή)

 Οι ΤΠΕ ας (να) αποτελούν πηγή κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής

των ηλικιωμένων. (επιθυμία)

 (Βέβαια),  η  συγκεκριμένη  στάση  απέναντι  στην  τεχνολογία,  είναι  πιθανό  να

οφείλεται  και  σε  άλλους παράγοντες,  όπως για  παράδειγμα στις  στερεοτυπικές

αντιλήψεις. (πιθανότητα)

 Να μην εισέρχεται η τεχνολογία ξαφνικά στη ζωή των ηλικιωμένων. (απαγόρευση)

 Τα εμπόδια των ηλικιωμένων κατά την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες δεν

πρέπει  να  περιορίζονται  στους  σωματικούς  και  γνωστικούς  παράγοντες.

(αναγκαιότητα, υποχρέωση)

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Το συναισθηματικό κλίμα  το  οποίο  βιώνει  το  ποιητικό υποκείμενο στο Κείμενο  2 είναι

μελαγχολικό και βαρύ, είναι κλίμα συντριβής, όπως ανιχνεύεται στο ποίημα σε αρκετούς

στίχους  («κοιτώντας  τα  παράθυρα  που  έσκυβαν  μαζί  μου» «και  θα  ξεσηκώσω  με  τη

μελαγχολία  μου τ᾿  άγραφά  σου»,  «Στο  πέτο  θα  έχω  σπασμένα  τριφύλλια, στο  στήθος

σκαμμένο το  μενταγιόν  της  συντριβής.»)  Ο  λόγος  είναι  η  σιωπή  του  προσώπου  που

ενδιαφέρει το ποιητικό υποκείμενο, γι’ αυτό και η φωνή που εκφράζεται στο ποίημα είναι

γεμάτη απόγνωση, στενοχώρια και απελπισία. 

Οι μαθητές/τριες μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα ή τις σκέψεις τους, ανάλογα με

τον βαθμό πρόσληψης του κειμένου και του τόνου με τον οποίο εκφράζεται το ποιητικό

υποκείμενο.


