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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

HMEΡΖΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ 

ΛΤΚΔΗΩΝ (ΟΜΑΓΑ A΄) ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ 

(ΟΜΑΓΑ Β΄)  

ΣΡΗΣΖ 17 ΜΑΪΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

Α) 

    Η αξζξνγξάθνο ζίγεη ην ζέκα ηεο πνηόηεηαο ηεο ζύγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο πξνβάιινληαο ηελ έληνλε ηάζε  γηα επαθή κέζσ ησλ 

θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Αξρηθά, παξαηεξεί  ηελ αδηαθνξία ησλ αλζξώπσλ 

γηα ηελ έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο κέζσ 

έληνλσλ ζπδεηήζεσλ, πξνβιεκαηηδόκελε ηαπηόρξνλα γηα ηε ξερόηεηα 

ησλ πεξηερνκέλσλ απηώλ. Αλαθέξνληαο γηα παξάδεηγκα ηειενπηηθήο 

εθπνκπήο  θαηαδεηθλύεη ηελ απνπζία αιεζηλνύ ππνβάζξνπ ζε απηέο. 

Καηαιήγνληαο, δηαπηζηώλεη ηελ ηάζε απόθξπςεο νπζηαζηηθώλ ζεκάησλ 

θαη ηελ θπξηαξρία ησλ επνπζησδώλ.  

Β1) 

α) Λ 

β) Σ 

γ) Σ 

δ) Λ 

ε) Λ  

 

 

 



 

 

Β2) 

Η δνκή ηεο παξαγξάθνπ είλαη: 

 Θεκαηηθή πεξίνδνο: «Υπάξρεη…. δηαιόγσλ» 

 Λεπηνκέξεηεο-ζρόιηα: «Τν γεγνλόο…. ζπκβαίλεη» 

 Πξόηαζε θαηαθιείδα: «Τα πνιιά…. επηπιένπλ» 

Β3) 

 α) πξνζηαηεύζνπλ: θξύςνπλ, δηαθπιάμνπλ  

    πξνζσπηθό: ηδησηηθό, αηνκηθό 

    αθέιεηα: αλνεζία, επηπνιαηόηεηα 

    επηθνηλσλνύλ: ζπλδηαιέγνληαη 

     ηδέεο: απόςεηο, ζθέςεηο 

β) ζύγρξνλε: παιηά 

    κεγαιόθσλα: ρακειόθσλα 

   ζνβαξά: αζηεία, επηπόιαηα 

   αληίζεην: ίδην, όκνην 

   επηπιένπλ: απνθξύπηνληαη, βπζίδνληαη 

 

 

Β4) 

   

   α) 

- «νιόθιεξν  ην βαγόλη …βπζίδεηαη» 

- «λα αλάςσ ηελ ηειεόξαζε» 

-«….θαηαρσληάδνληαη αθόκα πην βαζεηά. » 



 

 

  β) 

1.Η απζόξκεηε εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζηνηρείν πνπ εθιείπεη 

ζήκεξα. 

2.Οη άλζξσπνη αληαιιάζζνπλ απόςεηο  ρξεζηκνπνηώληαο ην δηάινγν. 

 

Γ)Ζεηείηαη άξζξν. Απαξαίηεηα ζηνηρεία, ν ηίηινο,ε αλαθνξηθή  

ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο, ρξήζε γ'πξνζώπνπ, ύθνο ζνβαξό, επίζεκν, 

απξόζσπν. 

     Τίηινο: <<Εζηζκόο ζηα smartphones>> 

Πρόιογος 

     Η ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ δίλεη ηελ επθαηξία κε ηελ νπνία όινη νη 

καζεηέο κπνξνύλ λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηηο απόςεηο  ηνπο γηα ζέκαηα 

επηθαηξόηεηαο πνπ απαζρνινύλ ηνπο λένπο ηεο επνρήο. Έλα ηέηνην 

θαηλόκελν είλαη θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Με αθνξκή άξζξν 

ηεο Ακάληαο Μηραινπνύινπ από ηνλ εκεξήζην ηύπν θαηαγξάθνληαη 

ζθέςεηο ελόο λένπ γηα ηα λέα δεδνκέλα ζηελ επηθνηλσλία . Σηόρνο, 

ινηπόλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη λα θαηαγξάςεη ηνπο ιόγνπο πνπ νη 

έθεβνη επηθνηλσλνύλ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη λα επηζεκάλεη 

ηπρόλ θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ε αιόγηζηε ρξήζε ηνπο. 

Α΄ Εεηούκελο : Γηαηί νη λένη επηιέγνπλ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ . 

-επξεία ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ( smartphones, chat) ζύκθσλα κε 

ηα πξνβαιιόκελα πξόηππα ηεο επνρήο, 

-απνμέλσζε ζε δηαπξνζσπηθό επίπεδν ζην πιαίζην ζεκειησδώλ 

νκάδσλ π.ρ. νηθνγέλεηα-ηππνπνίεζε ζρέζεσλ , 

-ηαρύηεηα, ακεζόηεηα ζηελ επηθνηλσλία, θαηαξγείηαη ε έλλνηα ηεο 

απόζηαζεο , 

-νη δηαθεκίζεηο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ επεξεάδνπλ ηε ζπλείδεζε 

ησλ λέσλ θαη ηνπο ππνβάιινπλ  ζηε δηαδηθαζία απόθηεζήο ηνπο, 

-Έιθνληαη από ην ζπλδπαζκό γιώζζαο θαη εηθόλαο: ε ζρεηηθά 

γξήγνξε θαηαγξαθή ηνπ ζε ζπλδπαζκό ηελ απνπζία ηνπ, 



 

 

ζπλνκηιεηή  νδεγνύλ ηνπο λένπο ζηε ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ 

emoticons 

Β΄ Εεηούκελο: Κίλδπλνη πνπ ειινρεύνπλ  απ’ ηελ αιόγηζηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ 

-πξνζβνιή ηδησηηθόηεηαο : εύθνιε πξόζβαζε θαη δηαρείξηζε 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, 

-θίλδπλνο παξαβίαζεο ζπζηεκάησλ πςειήο αζθάιεηαο θαη δηαξξνήο 

πιεξνθνξηώλ ηδησηηθνύ ραξαθηήξα,  

-ακθηζβεηήζηκε ε αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν  

ελδερόκελν παξαπνίεζεο ησλ κελπκάησλ ησλ πνκπώλ  θαη 

δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, 

-ραιάξσζε  δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ , ζπλαηζζήκαηα, απνκόλσζε ηνπ 

ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ, 

-θσδηθνπνίεζε ηεο γιώζζαο θαη ζπλεπαθόινπζε  αιινίσζήο ηεο,  

-πξνζθόιιεζε ζην ηερλνθξαηηθό κνληέιν δσήο, αδηαθνξία γηα 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, απνκάθξπλζε από ην βηβιίν, 

-άθξηηε πηνζέηεζε μέλνπ ιεμηινγίνπ-μελνκαλία, 

-απνκάθξπλζε απ’ ηελ παξάδνζε θαη άιιεο πλεπκαηηθέο αμίεο.  

 

Δπίιογος έθζεζες 

Σπκπεξαζκαηηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο  έθεξαλ επαλάζηαζε  ζην ρώξν ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζίγνπξα ζεσξνύληαη πνιύηηκν εξγαιείν. Τα λέα κέζα 

απνηεινύλ δύλακε εζηθά νπδέηεξε θαη έγθεηηαη ζην λέν ε ζσζηή ρξήζε 

ηνπο. Σην πιαίζην απηό,ν λένο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θξηηηθή ηθαλόηεηα, 

ώζηε λα γίλεηαη ζσζηόο θαη έιινγνο ρεηξηζκόο. Επνκέλσο, αλαγθαία 

θξίλεηαη ε ζπλεηζθνξά όισλ γηα αζθαιή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

πνιπκέζσλ. 
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Δσαγγειίδοσ Π. - Βαζηιεηάδες . 

 


