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26-05-2009 
 
Α. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου συνιστά το κεντρικό θέµα του συγκεκριµένου 
άρθρου. Παρουσιάζεται  ο τρόπος επικοινωνίας των νέων, ακατανόητος στους 
µεγαλυτέρους, είναι, ωστόσο, κατά τους κοινωνιοψυχολόγους, απόλυτα κατανοητός 
από τα ίδια τα παιδιά. Τονίζεται χαρακτηριστικά η άρρηκτη σχέση του τρόπου 
σύνταξης των µηνυµάτων µε την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Στη συνέχεια, 
αναδεικνύεται η διαφορετική προσέγγιση απέναντι στο κινητό τηλέφωνο ανάµεσα σε 
γονείς και παιδιά. Ειδικότερα, για τους γονείς η παροχή κινητού τηλεφώνου στα παιδιά 
λειτουργεί ως ένα όργανο ελέγχου και εντοπισµού τους. Η ίδια συσκευή µετατρέπεται 
από τα παιδιά σε όργανο συστηµατικής αµφισβήτησης του σχολείου, διαµορφώνοντας 
µια προσωπικότητα αδύναµη να αντιµετωπίσει τον κόσµο. Τέλος, το κινητό ενδέχεται 
να προκαλέσει µορφές παραβατικότητας,  ήδη από την παιδική ηλικία. 
 
Β1. 
α. Σωστό 
β. Λάθος 
γ. Λάθος 
δ. Σωστό 
ε. Λάθος 
 
B2. Τα παιδιά µε κάθε τρόπο προσπαθούν να µετατρέψουν το κινητό από όργανο 
ελέγχου σε όργανο απελευθέρωσης. Αν και οι γονείς θεωρούν πως µε το κινητό έχουν 
τον πλήρη έλεγχο, στην πραγµατικότητα, τα ίδια τα παιδιά θέτουν τα όρια, αφού 
επικοινωνούν µε διάφορα, και πολλές φορές, άγνωστα άτοµα. Έπειτα, στο σχολικό 
περιβάλλον χρησιµοποιούν το κινητό ως µοχλό αντίδρασης απέναντι στην πίεση που 
αυτό τους ασκεί. Επιπρόσθετα, το κινητό µπορεί να αποτελέσει µέσο κάλυψης και 
αποφυγής των ευθυνών, µε αποτέλεσµα οι νέοι να αρνούνται κατηγορηµατικά να 
αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα και τα προβλήµατά της.  

B3. α. 
 Θεµατική Περίοδος: « Για τα παιδιά της ψηφιακής………………..εξέλιξη». 
 Σχόλια ή λεπτοµέρειες: «Συνηθισµένα ……………….γνωρίζουν». 
 ∆εν υπάρχει κατακλείδα. 

 
β. Ο τρόπος γραφής των µηνυµάτων σκιαγραφεί το επαγγελµατικό µέλλον των 

παιδιών. 
 
B4.  
1) δ 
2) στ 
3) α 
4) ζ 
5) β 
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Γ. 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο 
Ενδεικτικός τίτλος    Κινητό τηλέφωνο: όργανο ελέγχου ή µέσο απελευθέρωσης;  
 
Πρόλογος 
         Η σύγχρονη εποχή έχει χαρακτηρισθεί ως εποχή της παγκοσµιοποίησης, αφού η 
αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη µετέτρεψε το σύγχρονο κόσµο σε πλανητικό χωριό. Η 
ανάγκη για εκµηδένιση των αποστάσεων και ταχύτητα στην επικοινωνία συνέβαλε 
στην εµφάνιση της κινητής τηλεφωνίας. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της καθηµερινότητας του σηµερινού ανθρώπου, ιδιαίτερα των νέων. Ως 
τεχνολογικό προϊόν, έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των χρηστών του, «διεισδύοντας» 
ακόµη και στα προσωπικά τους δεδοµένα.   
 
Μεταβατική παράγραφος  
         Η κινητή τηλεφωνία φέρνει απίστευτα «κοντά», όσο µακριά και αν είναι, τα 
πρόσωπα. Ενδεικτικά, οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας είναι περισσότεροι από ένα 
δισεκατοµµύριο διεθνώς, µε αυξητικές τάσεις. Ωστόσο, οι αρνητικές επιδράσεις από τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι αρκετές και δεν πρέπει να µας αφήνουν 
αδιάφορους.  
 

Α΄ Ζητούµενο: Οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης του κινητού τηλεφώνου 
 Λειτουργεί ως υποκατάστατο των κοινωνικών σχέσεων µε συνέπεια τον 
εκφυλισµό της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

 Στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων η κινητή τηλεφωνία µπορεί να 
αποξενώσει τα µέλη της. Συχνά, µάλιστα, οι γονείς θέλουν να ελέγχουν σε 
υπερβολικό βαθµό τα παιδιά τους και είτε τα υπερπροστατεύουν είτε τα 
καταπιέζουν. 

 Με την υπερβολική χρήση, οι ανήλικοι εθίζονται σε µια «τεχνητή» επαφή µε 
τους συνοµηλίκους τους, που οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερη αίσθηση µοναξιάς, 
και ίσως, τελικά να συµβάλλει στα ολοένα αυξανόµενα κρούσµατα παιδικής 
κατάθλιψης. 

 Πολλές φορές,  η κατάχρηση του κινητού τηλεφώνου οδηγεί σε εξάρτηση το 
χρήστη. Έτσι, η χρήση κινητού αποκτά ζωτική σηµασία και η επανάληψή της 
αποτελεί επιδίωξη και εµµονή ως κάτι το αναγκαίο. Το πρόβληµα εντείνεται 
όταν το άτοµο επικεντρώνει και κατευθύνει µεγάλο µέρος της συνολικής του 
ενέργειας, προσοχής και σκέψης στο κινητό. 

 Επιβαρύνεται η σωµατική υγεία, κυρίως των ατόµων νεαρής ηλικίας, εξαιτίας 
της έκθεσής τους στην ακτινοβολία., δηµιουργώντας εγκεφαλικά και µυϊκά 
προβλήµατα. 

 Τυποποίηση και συντόµευση της ελληνικής γλώσσας, καθώς µε τη χρήση 
συνθηµατικών εκφράσεων (αργκό) και συντµήσεων καταργούνται οι κανόνες 
της γραµµατικής και του συντακτικού.  

 Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε και την κατασπατάληση του οικογενειακού 
προϋπολογισµού, αφού οι νέοι προκειµένου να συµβαδίζουν µε τα κελεύσµατα 
της τεχνολογίας, επιδιώκουν τη συνεχή αγορά ακριβών συσκευών. 
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Β΄ Ζητούµενο: Τρόποι προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες χρήσης του 
κινητού 

 Η οικογένεια οφείλει να δηµιουργήσει δικλείδες ασφαλείας και να 
προστατεύσει τα παιδιά από την αλόγιστη χρήση του κινητού. Να καταστήσει 
σαφές ότι η χρήση του κινητού εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς. 

 Το σχολείο µε την κατάλληλη παιδεία να συµβάλλει στη δηµιουργία 
συγκροτηµένων προσωπικοτήτων και να διαπαιδαγωγεί τους νέους, ώστε να 
µην ανάγεται η χρήση της κινητής τηλεφωνίας σε αυτοσκοπό. 

 Τα ΜΜΕ και κυρίως, η διαφήµιση οφείλουν να δείχνουν σεβασµό στον 
υποψήφιο καταναλωτή, χωρίς να παραπληροφορούν και παραπλανούν µε την 
υπερπροβολή των πλεονεκτηµάτων µοντέλων κινητής τηλεφωνίας. Οφείλουν 
επίσης, να ενηµερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυµονεί η χρήση 
των κινητών για τη σωµατική και ψυχική υγεία.  

 Το ίδιο το άτοµο είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσει τις αρνητικές 
επιδράσεις της κατάχρησης του κινητού και να ενεργοποιήσει τους 
µηχανισµούς εσωτερικής αντίστασης. 

 

Επίλογος 
          Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι η κυριαρχία του κινητού τηλεφώνου είναι 
αναµφισβήτητο γεγονός. Παρ’ όλες  τις αρνητικές επιδράσεις, δεν θα πρέπει να 
καταδικάζουµε συλλήβδην την κινητή τηλεφωνία. Απαιτείται να επαναπροσδιορίσουµε 
τη σχέση µας µε αυτή. Η ορθή και έλλογη χρήση του κινητού µπορεί να διευκολύνει τη 
ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.  


