
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΛΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι οι λόγοι υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους 

χρήστες βρίσκονται, σύμφωνα με ερευνητές, στην αναζήτηση μιας διαφορετικής ζωής καθώς δεν είναι 

ικανοποιημένοι από τη δική τους. Παράλληλα, η νέα γενιά έχει την τάση να εκθέτει δημόσια κάθε πτυχή της 

ζωής της, ενώ, τέλος, υπάρχει και το σύνδρομο της ανάγκης συνεχούς ενημέρωσης όσων συμβαίνουν στα 

μέσα αυτά. 

 

Α2. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται δημόσια τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική 

ζωή των χρηστών. Τα πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλλονται όμως ασκούν ένα είδος κοινωνικής 

πίεσης, καθώς ο χρήστης θεωρεί ότι αν δεν τα ακολουθήσει δεν θα είναι κοινωνικά αποδεκτός και θα 

περιθωριοποιηθεί από το κοινωνικό σύνολο. Και αν στον τρόπο ζωής που προβάλλεται είναι δύσκολο 

να ανταποκριθεί, τότε το άγχος του γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. 

 

Β1. α. Στο κείμενο χρησιμοποιούνται αρκετές ξενόγλωσσες λέξεις. Τρεις από αυτές είναι online, social 

media και Facebook. Με τη χρήση τους ο αρθρογράφος παρουσιάζει την ορολογία την οποία 

χρησιμοποιούν οι χρήστες των μέσων αυτών και η οποία είναι διεθνώς γνωστή με αυτούς τους 

όρους. 

β. Η δεύτερη παράγραφος τελειώνει με την ερώτηση «Για ποιον λόγο, όμως, ένας χρήστης κάνει log 

out στην πραγματική ζωή, για να συνδεθεί στα social media και να μοιραστεί προσωπικό υλικό με τους 

online φίλους τους;». Με αυτόν τον τρόπο ο αρθρογράφος συνδέει την παράγραφο αυτή με την 

επόμενη και μεταβαίνει στην επόμενη θεματική ενότητα του κειμένου του. Παράλληλα, η ερώτηση 

προβληματίζει τον αναγνώστη και δίνει αμεσότητα και ζωντάνια στο κείμενο. 

 

Β2. α. Η συγκεκριμένη φράση τοποθετείται σε εισαγωγικά γιατί αποτελεί προφορική απόδοση ενός 

ξενόγλωσσου όρου, του FoMo. 

β. Η τελευταία παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης-αντίθεσης παρουσιάζοντας 

αντιθετικά τις δύο επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχολογία των χρηστών τους. Η 

μία, η θετική, είναι ότι διασκεδάζουν, καταργούν την απόσταση, διακινείται ελεύθερα η πληροφορία 

και υπάρχει αμεσότητα στην ενημέρωση. Η άλλη, η αρνητική, αφορά την κοινωνική πίεση που 

υφίσταται ο χρήστης λόγω των προτύπων συμπεριφοράς που προωθούνται. 

 

Β3.  

α. Του απαγορεύτηκε να αναλάβει την υπόθεση λόγω της συναισθηματικής εμπλοκής του με το θύμα. 

β. Μπορεί η υπόθεση να είχε αίσιο τέλος, όμως σε εκείνον έμεινε το αίσθημα του ανικανοποίητου. 

γ. Στη σημερινή εποχή έχει χαθεί η ιδιωτικότητα, εφόσον κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων δημοσιεύεται 

και κοινοποιείται.  



δ. Παραμέλησε τα παιδιά της και ως εκ τούτου έχασε την επιμέλειά τους. 

ε. Ας επικεντρωθούμε στο θέμα μας και ας αφήσουμε τις φλυαρίες. 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

επικοινωνιακό πλαίσιο: Πρόκειται για άρθρο, οπότε είναι απαραίτητος ο τίτλος. Το ύφος διαθέτει στοιχεία 

προφορικότητας.  

 

«ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΕΥΧΗ Ή ΚΑΤΑΡΑ» 

 

Πρόλογος: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια εικονική 

πραγματικότητα η οποία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Από πολλούς 

θεωρούνται αμφιλεγόμενα καθώς ο ρόλος τους στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων είναι τόσο 

θετικός όσο και αρνητικός. Ας το δούμε όμως αναλυτικά. 

 

Ζητούμενο Α΄: Ρόλος των κοινωνικών δικτύων στις διαπροσωπικές σχέσεις 

 Θετικός ρόλος 

o απόκτηση νέων φίλων 

o αναζήτηση και ανάκτηση της επαφής με πρόσωπα με τα οποία η επικοινωνία είχε διακοπεί 

o επικοινωνία, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα προσωπικά, κοινωνικά, διεθνή κ.λπ. 

όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για πραγματική συνάντηση 

o επικοινωνία με πρόσωπα που ζουν μακριά 

 

 Αρνητικός ρόλος 

o χρήση ψευδών προσωπικών στοιχείων 

o ενδεχόμενο της εξαπάτησης ή και κακοποίησης 

o αλλοτρίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων 

o αρνητική τροποποίηση του ψυχισμού, ιδίως όταν η χρήση των κοινωνικών δικτύων γίνεται σε 

υπερβολικό βαθμό, αγγίζοντας τα όρια της εξάρτησης 

 

Ζητούμενο Β΄:  Προϋποθέσεις για τη σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων 

o Το εκπαιδευτικό σύστημα –πάντα σε σύμπραξη με τους αρμόδιους φορείς– οφείλει να εξηγήσει 

στους μαθητές ποιες είναι οι «παγίδες» που κρύβουν τα κοινωνικά δίκτυα. Η διδασκαλία σχετικών 

μαθημάτων, αλλά και οι συζητήσεις με ειδικούς (π.χ. ψυχολόγους, εκπροσώπους της αστυνομίας) 

μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

o Είναι αναγκαίο να καλλιεργηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των νέων, να αναπτυχθεί η 

κοινωνικότητα και η εξωστρέφειά τους, για να μπορέσουν να βιώσουν την πληρότητα της άμεσης 

και πραγματικής επικοινωνίας και όχι της ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένης. 

o Οι γονείς, αντίστοιχα, επιβάλλεται να είναι κοντά στα παιδιά τους, να συζητούν τους 

προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Η ουσιαστική επικοινωνία στην οικογένεια βοηθά στη 

συγκρότηση υγιούς ψυχικού κόσμου, καθώς είναι γνωστό ότι πολλά παιδιά αναζητούν την 

αναγνώριση ή την επιβεβαίωση στα κοινωνικά δίκτυα εξαιτίας του επικοινωνιακού χάσματος με 

τους γονείς τους. 

o Επιπρόσθετα, χρέος των γονέων είναι να θέτουν όρια στη χρήση του διαδικτύου και να επιβλέπουν 

διακριτικά την ηλεκτρονική δραστηριότητα των παιδιών τους. 

o Είναι αναγκαία η συνεργασία των συλλόγων γονέων με τους εκπαιδευτικούς η οποία θα βοηθήσει 

στον εντοπισμό των προβλημάτων και στην άμεση υιοθέτηση στρατηγικών παρέμβασης. 

 



Επίλογος: Όπως είδαμε τα θετικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετά και σημαντικά, εξίσου 

όμως σημαντικά, αν όχι περισσότερο, είναι και τα αρνητικά τους. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για είναι 

φαινόμενο ως αποτέλεσμα της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας. Το να είσαι υπέρ ή κατά είναι άτοπο 

όπως το να είσαι υπέρ ή κατά της βροχής. Το ζητούμενο είναι να φροντίζουμε για μία σωστή και 

λελογισμένη χρήση τους ώστε να απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρουν χωρίς κινδύνους. 

 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Σύμφωνα με την ποιήτρια ο ηλεκτρονικός υπολογιστής υποκαθιστά τις παραδοσιακές πηγές έμπνευσης. 

Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τώρα η έμπνευση προερχόταν από τη Μούσα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και 

ο Όμηρος στα προοίμια της Ιλιάδας και της Οδύσειας (τρεις πρώτοι στίχοι της δεύτερης ενότητας), πλέον ο 

υπολογιστής αποτελεί τον χώρο μέσα από το οποίο καθένας μπορεί να αντλεί υλικό και να το τροποποιεί-

προσαρμόζει όπως θέλει ώστε να δημιουργήσει, ή καλύτερα να κατασκευάσει, ένα ποίημα. 

 

Α2.  

α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

 

 

Β1. Μία μεταφορά υπάρχει στον δεύτερο στίχο («από τα σπλάχνα του υπολογιστή βγαλμένο»), με την 

οποία η ποιήτρια παρουσιάζει παραστατικά και με δραματική διάθεση την προέλευση των ποιημάτων, η 

οποία πλέον δεν αποτελεί ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία αλλά τεχνητή κατασκευή. 

Αντίθεση παρατηρούμε στον 6ο και 7ο στίχο («σε κάνω κάθετο/ σε οριζοντιώνω») με την οποία δηλώνεται 

η απεριόριστη δυνατότητα της ποιήτριας να επεμβαίνει και να τροποποιεί με κάθε τρόπο το ποιητικό της 

δημιούργημα. 

 

Β2. Στο κείμενο παρατηρείται συχνή εναλλαγή του α΄ με το β΄ πρόσωπο. Α΄ πρόσωπο χρησιμοποιεί στους 

στίχους 4 και 5 («κατεδαφίζω», «χτίζω»), ενώ β΄ πρόσωπο εντοπίζουμε στους στίχους 1-2 («Χαίρε, ω χαίρε/ 

ποίημα») και στον στίχο 21 («ανθίστασαι»). Με το α΄ ενικό πρόσωπο εκφράζονται οι σκέψεις και οι 

ενέργειες του ποιητικού υποκειμένου αλλά και η εξουσία που αισθάνεται ότι έχει πάνω στο δημιούργημά 

του, ενώ με το β΄ ενικό απευθύνεται στο ίδιο το ποίημα το οποίο δημιουργεί, ουσιαστικά το προσωποποιεί 

και δίνει την αίσθηση διαλόγου μαζί του, καθιστώντας πιο ζωντανό το ποίημα. 

 

Γ. Αναμφισβήτητα, η εμφάνιση και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών 

γενικότερα δημιούργησε προσδοκίες βελτίωσης της καθημερινότητάς μας. Και η αλήθεια είναι ότι 

επαληθεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό καθώς: 

 Αυτοματοποίησε την εργασία με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου παραγωγής και της σωματικής 

κόπωσης και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 

 Αναβάθμισε την ποιότητα ζωής με τις ανέσεις που εξασφάλισε. 

 Εκμηδένισε τις αποστάσεις και διευκόλυνε την επικοινωνία των ανθρώπων. 

 Διεύρυνε το γνωστικό πεδίο και εξάλειψε την αμάθεια και τις δεισιδαιμονίες. 

Όμως, η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη έφερε και προβλήματα τα οποία οδήγησαν σε πολύ σημαντικές 

επιπτώσεις. Συγκεκριμένα: 

 Τυποποιήθηκε η εργασία με αποτέλεσμα την μηχανοποίηση και την ανιαρή επαναλαμβανόμενη 

εργασία. 



 Αυξήθηκε η ανεργία καθώς τα μηχανήματα υποκατέστησαν τον άνθρωπο. 

 Ο άνθρωπος έγινε υποχείριο των μηχανών· αντί να τις ελέγχει τον ελέγχουν εκείνες και είναι άμεσα 

εξαρτημένος από αυτές. 

 Χρησιμοποίησε την τεχνολογία για την υποδούλωση και την καθοδήγηση των λαών (πολεμικές 

μηχανές, προπαγάνδα). 

Το νόμισμα λοιπόν έχει δύο όψεις και πρέπει να φροντίσουμε να επικρατήσει η θετική πλευρά ώστε να 

απολαμβάνουμε τα οφέλη που έχει να μας προσφέρει και τα οποία είναι πολλά και σημαντικά. 

 


