
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1α 

 

1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

5. Λάθος  

 

ΘΕΜΑ 1β  

 

- Η συγγραφέας παραθέτει ένα προσωπικό της βίωμα σύμφωνα με το οποίο οι νέοι στα μέσα 

μεταφοράς προσηλώνονται στην επικοινωνία τους μέσω μηνυμάτων. Ακόμη κι αν μιλούν 

μεγαλόφωνα στο κινητό, παραμένουν κλεισμένοι στον μικρόκοσμό τους. 

- Το άλλο περιστατικό αφορά την παρακολούθηση τηλεοπτικής εκπομπής που προβάλλει την 

ιδιωτική ζωή μιας ομάδας νέων. Παρατηρείται φραστική τυποποίηση στους νεανικούς 

διαλόγους  και έλλειψη αυθορμητισμού, ως απόρροια της υπερβολικής χρήσης 

(τεχνολογικών μέσων και) κινητών τηλεφώνων. 

(Σε συνεχή λόγο, σε μια παράγραφο) 

 

ΘΕΜΑ 2α 

 

Δομή παραγράφου:  

- Θεματική πρόταση: Η κινητή τηλεφωνία είναι η περίληψη αυτής της ιδιόμορφης 

επικοινωνιακής κατάστασης 

- Λεπτομέρειες-Σχόλια: «Που είσαι… καλοδεχούμενης ευτέλειας» 

- Κατακλείδα: Κι έτσι τα «πολλά»… αμήχανες σιωπές. 



Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: Συνδυασμός μεθόδων. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο 

αποτέλεσμα. Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί αίτιο της ιδιόμορφης επικοινωνιακής κατάστασης 

και το αποτέλεσμα εντοπίζεται στην κατακλείδα, τα «πολλά» που έχουμε να πούμε τα 

διαχειριζόμαστε ως αμήχανες σιωπές. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης εξυπηρετεί το νόημα του 

κειμένου, γιατί η συγγραφέας  υποστηρίζει την άποψη πως η κινητή τηλεφωνία ευθύνεται για 

την ιδιόμορφη επικοινωνία των σύγχρονων ανθρώπων και την απουσία πραγματικής διάθεσης 

για επικοινωνία. Επίσης, στην παράγραφο γίνεται χρήση παραδειγμάτων. Στη δεύτερη περίοδο 

της παραγράφου τα ερωτήματα παρουσιάζονται ως παραδείγματα της ιδιόμορφης 

επικοινωνίας, που τονίζουν, τελικά, τις απόψεις οι οποίες αναπτύχθηκαν σε όλο το κείμενο. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Η συγγραφέας με τη χρήση ρητορικών ερωτημάτων έντονα διατυπωμένων (το άραγε δηλώνει 

επίταση) θέτει το πρόβλημα της αντίφασης ανάμεσα στην αφθονία της τυπικής επικοινωνίας, 

της επιφανειακής ανταλλαγής απόψεων και της ουσιαστικής επικοινωνίας που αποτελεί 

ανάγκη του ανθρώπου. Η χρήση λέξεων και εκφράσεων που παραπέμπουν σε ειρωνεία δίνει 

έναν δραματικό τόνο, ο οποίος οδηγεί στη ρηματική διατύπωση που αποτελεί και προσωπική 

της θέση: «Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει». Έτσι, η τελευταία περίοδος λόγου εκφράζει με 

άμεσο και ευθύ τρόπο τον φόβο που προκύπτει από αυτή την κατάσταση και βιώνεται από την 

ανεκπλήρωτη ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί πραγματικά και να επικοινωνήσει 

ουσιαστικά.  

 

ΘΕΜΑ 3 

 

- Στην εισαγωγή γίνεται αφόρμηση από την Ημερίδα που διοργανώνεται στο σχολείο με 

θέμα «Επικοινωνία και Τεχνολογία», ένταξη στο βασικό θέμα που θα αναλυθεί στην ομιλία 

(λόγοι υπονόμευσης της διάθεσης για διάλογο) 

- Μπορεί να αξιοποιηθεί από το  κείμενο αναφοράς η υπερβολική χρήση των κινητών 

τηλεφώνων και των άλλων εργαλείων της τεχνολογίας. Τα κινητά τηλέφωνα προωθούν την 

έμμεση επικοινωνία των ανθρώπων, ειδικά όταν γίνεται μέσω μηνυμάτων.  



- Η έμμεση επαφή και επικοινωνία οδηγεί τον άνθρωπο στο να εκφράζεται για επουσιώδη 

ζητήματα, αλλά όχι να εκφράζει τους βαθύτερους προβληματισμούς του και τα συναισθήματά 

του.  

- Οι τηλεοπτικές εκπομπές με τους τυποποιημένους διαλόγους είναι ένα δείγμα της 

ιδιόμορφης επικοινωνίας. Ωστόσο, οι εκπομπές αυτές, με τη σειρά τους, επιδρούν στους νέους 

ανθρώπους και τους ωθούν σε μία ανούσια υπερέκθεση, καλλιεργώντας την αδυναμία 

πραγματικής εμβάθυνσης σε έναν διάλογο.  

- Συμπληρωματικά, μπορεί να αξιοποιηθεί η κοινωνική φύση του ανθρώπου, η ανάγκη του 

δηλαδή για αμοιβαιότητα και εμπιστοσύνη.  

- Το πρόβλημα είναι θέμα ποιότητας των ανθρώπινων σχέσεων και η τεχνολογία μόνη της 

δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον άνθρωπο να το αντιμετωπίσει.  

- Μόνο η καλλιέργεια του ανθρώπου θα εξασφαλίσει τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας με 

τρόπο τέτοιο και με μέτρο, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος και οι δυνατότητες για 

πραγματικό διάλογο. 

- Επιλογικά: ανακεφαλαίωση, συμπέρασμα για την επίδραση της τεχνολογίας στην 

ανθρώπινη επικοινωνία. 

 


