
Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑ.Λ. (Α Κύκλος) 

(Προτεινόμενες Απαντήσεις) 
Α. Ο αρθρογράφος αναφέρει τον τρόπο χρήσης του κινητού από τη σύγχρονη 
νεολαία. Το κινητό αποτελεί για τα παιδιά ένα μέσο που διευκολύνει την επικοινωνία 
και την επαφή με τους συνομηλίκους τους, μέσα από ένα δικό τους κώδικα επικοινω-
νίας. Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους ο τρόπος γραφής των μηνυμάτων υποδηλώνει 
τις επαγγελματικές προοπτικές των νεαρών χρηστών. Παράλληλα, ο αρθρογράφος 
διατυπώνει την άποψη, ότι, παρά τις προσδοκίες των γονιών τους για έλεγχο, το κινη-
τό αποτελεί για τα παιδιά ένα μέσο έκφρασης, αποδοχής από τους συνομηλίκους τους 
και απελευθέρωσής τους. Η χρήση του, γίνεται για τα παιδιά ένας τρόπος αντίδρασης 
στο σχολικό περιβάλλον, φυγής από την πραγματικότητα, που μπορεί να το οδηγήσει 
και σε πράξεις ανηθικότητας. 
Β1.  α.  Σωστό 
  β.  Λάθος 
  γ.  Λάθος 
  δ.  Σωστό 
  ε.  Λάθος 
Β2.  Τα παιδιά θα κάνουν το παν να μετατρέψουν το κινητό από όργανο ελέγχου 
σε όργανο απελευθέρωσης. Σε μία εποχή κατά την οποία τα φαινόμενα κοινωνικής 
παθογένειας οξύνονται, οι γονείς επιλέγουν να δωρίσουν στα παιδιά τους ένα κινητό 
τηλέφωνο για να τα ελέγξουν και να νοιώσουν ασφαλείς. Για τους νέους όμως, η 
χρήση των κινητών παίρνει εντελώς διαφορετική διάσταση. Διατηρούν επαφή με συ-
νομηλίκους που οι ίδιοι έχουν επιλέξει, αποθηκεύουν αρχεία πολλές φορές ακατάλ-
ληλα για τις ηλικίες τους και τους παρέχεται η δυνατότητα ακόμα και να κρυφτούν 
από τους κηδεμόνες τους. Αποτελεί, λοιπόν το κινητό τηλέφωνο ένα μέσο με το ο-
ποίο επαναστατούν και αποδεσμεύονται από τον υπερ-προστατευτισμό της οικογέ-
νειας. 
Β3.  α.  Για τα παιδιά… εξέλιξη → θεματική περίοδος – πρόταση 
  Συνηθισμένα… γνωρίζουν → Λεπτομέρειες –Σχόλια 
Κατακλείδα δεν υπάρχει. 

β.  Η χρήση του κινητού αντικατοπτρίζει την επαγγελματική πορεία των 
νέων. 
Β4. 1. δ 
 2. στ 
 3. α 
 4. ζ 
 5. β 
Γ. 

Κινητό τηλέφωνο και νέα γενιά 
Πρόλογος 

 Πολλά είναι τα επιτεύγματα που έχει θέσει στη διάθεσή των νέων η τεχνολο-
γία. Ένα απ’ αυτά είναι και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποτελεί ένα μέσο που δι-
ευρύνει τους ορίζοντες επικοινωνίας τους, ο λάθος όμως τρόπος χρήσης του κρύβει 
πολλούς κινδύνους. 

Αρνητικές συνέπειες 
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1. Αποσπάται η προσοχή των μαθητών, παραμελούν τα μαθήματά τους, διαθέ-
τουν άσκοπα πολύ χρόνο στην αποστολή μηνυμάτων. 

2. Συρρίκνωση της γλώσσας μέσα από τις συντομογραφίες και αλλοίωση της, 
μέσα από τη λανθασμένη χρήση των συντακτικών κανόνων. 

3. Χάνουν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας με τους συνομηλί-
κους τους καθώς και τη δυνατότητα αυθεντικής έκφρασης των συναισθημά-
των τους. 

4. Αποκόπτονται από την πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται με λανθασμένο 
τρόπο, ό,τι συμβαίνει γύρω τους. 

5. Περιορίζονται οι επιλογές τους όσον αφορά την αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου τους. 

6. Ο τρόπος χρήσης του κινητού πολλές φορές προσβάλλει αυστηρά προσωπικά 
δεδομένα,, ωθώντας τα νεαρά άτομα σε πράξεις ανηθικότητας. 

7. Επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία τους (Εγκεφαλικές βλάβες κ.λ.π.). 
Τρόποι αντιμετώπισης 

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί πια μέρος της ζωής μας, επιβάλλεται όμως η ορθο-
λογική χρήση του με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών. 

1. Η οικογένεια οφείλει πρώτα απ’ όλα να αξιολογήσει την ηλικία κατά την ο-
ποία το παιδί θα χρησιμοποιήσει το κινητό και κατόπιν θα πρέπει να υποδείξει 
τον τρόπο χρήσης. 

2. Το σχολείο μπορεί να επιβάλλει αυστηρότερες ποινές, όταν εντοπίζει ότι το 
κινητό γίνεται μέσο που προσβάλλει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια 
των ίδιων των μαθητών. 

3. Αντικειμενική ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε. για τους κινδύνους που κρύβει η 
επιπόλαιη χρήση του κινητού. 

4. Συνειδητοποίηση από την πλευρά των νέων για τις αλλοτριωτικές επιπτώσεις 
του κινητού στην προσωπικότητά τους και αναζήτηση της αυθεντικής και ά-
μεσης επαφής με τους γύρω τους μέσα από γνήσιες μορφές ψυχαγωγίας. 
Επίλογος 

 Όπως όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα, έτσι και το κινητό μπορεί να αποτελέ-
σει για τους χρήστες του «ευλογία ή κατάρα» ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του. 
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