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Α1.
Περίληψη
Ο συντάκτης του κειµένου πραγµατεύεται την υπέρµετρη χρήση του κινητού τηλεφώνου
σήµερα. Αρχικά, επισηµαίνει την ανούσια φλυαρία σε δηµόσιους χώρους συνήθως χωρίς λόγω. Στη
συνέχεια, καταγράφει τα θέµατα αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, διαχωρίζοντας τα σε
επαγγελµατικά και σε προσωπικά, για τα οποία γίνεται προσπάθεια να αποδοθούν µε τα πιο
µελανά χρώµατα. Σκηνοθετεί, έτσι ο καθένας το δικό του προσωπικό ριάλιτι. Αφού διαπιστώσει ότι
η υπερβολική αποκάλυψη προσωπικών πτυχών αποτελεί απόρροια της τηλεόρασης και δείγµα
“κοινωνικού αυτισµού”, καταλήγει στο συµπέρασµα πως είναι καθοριστική η συµβολή τηλεόρασης
και τεχνολογίας σ’ αυτή τη διαµόρφωση νέων ηθών. Τελικά, πρόβληµα του καθενός δεν είναι
κανείς άλλος από τον ίδιο του τον εαυτό.
Β1. Είναι κοινά αποδεκτό ότι στη σηµερινή εποχή έχει αυξηθεί κατακόρυφα η χρήση του κινητού
τηλεφώνου. Όλοι επικοινωνούν καθηµερινά για πολλά θέµατα µε πολλούς αποδέκτες. Όµως, δεν
πρόκειται για ουσιαστική επικοινωνία. Ο κάθε άνθρωπος προβάλλει ατοµικές του ανάγκες , χωρίς
ουσιαστικά να επιθυµεί να προσεγγίσει το συνάνθρωπό του. Επιπλέον, τα θέµατα προς συζήτηση
είναι ανούσια και επιφανειακά. Εποµένως, είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να επαναπροσδιορίσει τη
σχέση του µε το κινητό τηλέφωνο.
Β2. Η µετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική θα γίνει ως εξής:
«∆εν έχει ακουστεί πιο θλιβερή φράση»
«Οι εµπειρίες δεν εξωραΐζονται, από τους κινητούς τελάληδες αλλά συχνά περιγράφονται µε
µελανά χρώµατα»
Β3.
α)
ακατάπαυστα = ασταµάτητα
εξωραΐζουν = ωραιοποιούν
ενώπιον = παρουσία
συµβάλλουν = συνεισφέρουν
καθοριστικοί = καίριοι
β)
•
•
•
•

Ο σηµερινός άνθρωπος εργάζεται ακατάπαυστα για να ικανοποιήσει τις βιοτικές του ανάγκες
Οι δηµοσιογράφοι πολλές φορές εξωραΐζουν τα γεγονότα, για να µην προκαλέσουν ανησυχία
Το θέµα συζητήθηκε ενώπιον όλων
Το σχολείο και η οικογένεια συµβάλλουν στην οµαλή κοινωνικοποίηση του ατόµου

• Η µελέτη και η προσπάθεια είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία των µαθητών στις
εξετάσεις

Β4.
α) Η παράγραφος «Τα ριάλιτι…αποχώρησης» αναπτύσσεται µε τη µέθοδο της σύγκρισηςαντίθεσης. Πιο συγκεκριµένα, συγκρίνεται η εκτός οθόνη µε την εκτός οθόνης ζωή. Ακολουθείται
η µέθοδος ένα προς ένα, καθώς πρώτα γίνεται αναφορά στην εκτός οθόνης ζωή και κατόπιν στην
εκτός αυτής ζωή. Παράλληλα χρησιµοποιούνται και παραδείγµατα που αφορούν το περιεχόµενο
συζήτησης. (συνδυασµός µεθόδων)
β)
Περιπτώσεις µεταφορικής χρήσης της γλώσσας στο κείµενο:
«ο άρχοντας του µικρού µου σύµπαντος».
«…να εκπέµπει την προσωπική του ζωή».
«η κόλαση είναι οι άλλοι».
Γ1. Ζητείται άρθρο, εποµένως χρειάζεται τίτλος: ¨κινητή τηλεφωνία, η αναγκαιότητα της εποχής ¨
Ενδεικτικός πρόλογος
Η σύγχρονη πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από τη διάδοση και τη χρήση νέων
τεχνολογιών. Μέρος της τεχνολογικής εξέλιξης θεωρείται, αναντίρρητα και η κινητή τηλεφωνία.
Καθηµερινά, πλήθος ανθρώπων, δαπανά ατέλειωτες ώρες συνοµιλώντας µε τους οικείους του στο
κινητό τηλέφωνο. Η συνήθεια αυτή προκαλεί έντονο προβληµατισµό για την υπέρµετρη χρήση της
κινητής τηλεφωνίας, ενώ παράλληλα καθίσταται αναγκαίο να µελετηθούν και οι τρόποι µε τους
οποίους αυτή επηρεάζει την καθηµερινότητα των ανθρώπων.

Ά ζητούµενο:Η υπέρµετρη χρήση του κινητού τηλεφώνου.
- ∆ιευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ ατόµων που ζουν σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους.
- Η κατοχή του κινητού χειραφετεί και καταξιώνει κοινωνικά τους ανθρώπους στα πλαίσια
της οµάδας στην οποία εντάσσονται.
- Οι κάτοικοι των αστικών περιοχών, δεδοµένης της απόστασης που µπορεί να χωρίζει τον
εργασιακό τους χώρο από το οικογενειακό τους περιβάλλον, χρησιµοποιούν το κινητό για
επικοινωνία µε τους οικείους τους.
- Επιτυγχάνεται η επικοινωνία σε έκτακτες και επείγουσες περιστάσεις και έτσι ο άνθρωπος
νιώθει ψυχική ικανοποίηση, αφού του παρέχεται το αίσθηµα της ασφάλειας µέσα στη
γεµάτη κινδύνους σύγχρονη κοινωνία.
- Η συχνή επαφή µε τον κοινωνικό περίγυρο, µέσω του κινητού τηλεφώνου, τονώνει το
αίσθηµα της αυτοεπιβεβαίωσης αλλά και του αλτρουισµού.
- Επιτρέπει στο άτοµο να διευρύνει τον αριθµό των συνοµιλητών του ανεξάρτητα από τον
τόπο και το χρόνο.
- Προσφέρει ενηµέρωση σε πολλούς τοµείς, µέσω υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας.
΄Β ζητούµενο :Τρόποι που επηρεάζει την καθηµερινότητα.
- ∆ιεύρυνση χάσµατος γενεών

-

Κωδικοποίηση της γλώσσας, γλωσσική αλλοίωση
Μηχανικός τρόπος γραφής
Μηχανικός τρόπος σκέψης
Καταναλωτισµός για επίδειξη, σύµβολο ισχύος/µόδα
Ανούσια σπατάλη, ελεύθερου χρόνου
Απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας
Απειλή της υγείας του χρήστη
Παραβίαση προσωπικών δεδοµένων
Ανελευθερία, ψυχική δέσµευση
Κίνδυνος ξενοµανίας
Εξάρτηση
Εθισµός στην ευκολία

Ενδεικτικός επίλογος
Εύκολα λοιπόν, συµπεραίνει κανείς πως η τεχνολογία και ειδικότερα τα κινητά τηλέφωνα
είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής του ατόµου. Μολονότι η υπέρµετρη χρήση τους ελλοχεύει
πολλούς κινδύνους, ωστόσο η συνετή και φρόνιµη χρήση τους είναι γεγονός πως διευκολύνει την
καθηµερινότητα πολλών ανθρώπων.
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