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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
Α. Το άρθρο αναφέρεται στη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τα 
παιδιά και τη σηµασία αυτής. Μέσω του κινητού, τα παιδιά επιτυγχάνουν 
την εκµηδένιση των αποστάσεων, την επικοινωνία µε τους φίλους και 
προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους. Επισηµαίνεται πως οι 
κοινωνιοψυχολόγοι µπορούν από τα χαρακτηριστικά των γραπτών 
µηνυµάτων  των παιδιών να αποκρυπτογραφήσουν σηµαντικά στοιχεία 
για την προσωπικότητά τους. Στη συνέχεια, τονίζεται πως οι λόγοι που 
υπαγορεύουν τη χρήση του κινητού στα παιδιά είναι διαφορετικοί από 
αυτούς που ισχύουν για τους γονείς τους. Για τα παιδιά το κινητό είναι 
µέσο απελευθέρωσης και διαφοροποίησης, ενώ για τους γονείς µέσο 
ελέγχου. Τέλος, οι ειδικοί επισηµαίνουν πως στη χρήση του από τα 
παιδιά ελλοχεύουν κίνδυνοι σχετικοί µε εγκληµατικές πράξεις. 
 
 
Β1.  α-Σ 
        β-Λ 
        γ-Λ 
        δ-Σ 
        ε-Λ 
 
 
Β2.  Τα παιδιά σήµερα χρησιµοποιούν –ή το επιδιώκουν- το κινητό τους 
ως µέσο απεγκλωβισµού από τον έλεγχο κυρίως των γονιών τους, Αυτό 
το επιτυγχάνουν, γιατί µε το κινητό αποκτούν τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν µε όποιον επιθυµούν, χωρίς χρονικούς και τοπικούς 
περιορισµούς, χρησιµοποιώντας δικούς τους, ιδιαίτερους κώδικες. 
Μπορούν ν’ανταλλάσσουν  µηνύµατα κατά τη διάρκεια της νύχτας, την 
ώρα του σχολικού µαθήµατος, οποιαδήποτε στιγµή του εικοσιτετραώρου 
και µε οποιονδήποτε επιθυµούν. Έτσι το κινητό µπορεί να σηµαίνει για 
τα παιδιά το «µέσο απόδρασης» από τον κλοιό προστασίας των γονιών 
τους. 
 
 
Β3.  α) θεµατική πρόταση: «Για τα παιδιά της ψηφιακής…εξέλιξη». 
        Σχόλια-λεπτοµέρειες: «Συνηθισµένα να πληκτρολογούν…µόνο οι 
ίδιοι γνωρίζουν». 
        Κατακλείδα: ∆εν έχει 
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       β)  «Η προσωπικότητα των παιδιών µέσα από τα γραπτά µηνύµατα» 
 
 
Β4.         Στήλη Α Στήλη Β                

1.εκµηδενίστηκαν : δ)εξαφανίστηκαν 
2.προσέγγιση : στ)πλησίασµα 
3.συντµήσεις : α)συντοµεύσεις 
4.διαρκή : ζ)συνεχή 
5.µετατρέψουν :          β)τροποποιήσουν 

 
 
Γ.  Θέµα:  Η ευρεία χρήση του κινητού τηλεφώνου 
 
 
     Ζητούµενα:  α) Οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης του κινητού,                 
ιδιαίτερα στους νέους. 
                             β)  Οι τρόποι προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες. 
 
     Επικοινωνιακό πλαίσιο:  Άρθρο  Τίτλος 
 
 
      Πρόλογος:   - Παραδείγµατα που καταδεικνύουν τη διαδεδοµένη 
χρήση του κινητού στην εποχή µας. 

- Σύνδεσή τους µε το θέµα: αρνητικές συνέπειες που  
µπορεί να προκαλεί η χρήση του. 

 
 

     Κύριο θέµα:  Α ζητούµενο: Αρνητικές συνέπειες ιδιαίτερα στους 
νέους 
 

- Σοβαρά προβλήµατα υγείας που προκύπτουν από τη 
µεγάλη έκθεση στην ακτινοβολία που εκπέµπεται από 
το κινητό τηλέφωνο. 

- Βλαπτική επίδραση στο γλωσσικό κώδικα των νέων ( 
συνθηµατοποίηση- συρρίκνωση του λόγου, συνεχής 
χρήση ξένων λέξεων, συντακτικά λάθη κ.α. ) 

- Περιορισµός της ζωντανής-φυσικής-άµεσης 
επικοινωνίας, επικοινωνία επιφανειακή, επιδερµική. 

-   Αποτελεί «κίνητρο» για την τέλεση ακόµη και 
εγκληµατικών πράξεων: π.χ. κλοπές σε βάρος 
συµµαθητών τους κ.α. 

 
Β ζητούµενο: Τρόποι προστασίας από τις αρνητικές 
συνέπειες 
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- Ευαισθητοποίηση-υπευθυνοποίηση γονιών. 
- Συστηµατική και ουσιαστική ενηµέρωση των παιδιών 

από τη οικογένεια και το σχολείο για τους κινδύνους. 
- ΜΜΕ: Ν’αναδείξουν και να προβάλλουν ποικιλοτρόπως 

το θέµα. 
- Κινητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας.  

 
    
        Επίλογος:  - Συµπέρασµα-ανακεφαλαίωση για τις αρνητικές 
επιδράσεις του κινητού και την ανάγκη συνειδητοποίησης ότι το κινητό 
τηλέφωνο αποτελεί «εργαλείο» και όχι µέσο αυτοπροβολής, ούτε 
παιχνίδι. Προτροπή για περιορισµένη και ουσιαστική χρήση του.  

 


