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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Α1. Η αρθρογράφος αναφέρεται στην ανούσια επικοινωνία και τον 
εγωκεντρισμό του σύγχρονου ανθρώπου. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι ο 
τρόπος που εκτίθενται σε καθημερινές συνομιλίες και απροκάλυπτα σε 
δημόσιους χώρους τα ιδιωτικά προβλήματα του κάθε ανθρώπου, δηλώνει 
ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν επιφανειακά αλλά και χωρίς κανένα 
αίσθημα ντροπής και διαφύλαξης της προσωπικής ζωής, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και στην τηλεόραση με τα «ριάλιτι». Αυτού του είδους η 
υποτιθέμενη άνεση κατά την αρθρογράφο υποκρύπτει εσωστρέφεια και 
ατομοκεντρισμό καθώς απαξιώνεται η επικοινωνία με τους άλλους. 
Τέλος, συμπεραίνεται ότι τα τηλεμέσα διαμορφώνουν νέες αρχές και 
αξίες που πηγάζουν από τον ανθρώπινο εγωισμό. 
 
Β1. Ο αλλοτριωμένος άνθρωπος της σύγχρονης εποχής αδυνατεί να 
επικοινωνήσει ουσιαστικά με τους γύρω του. Αυτό οφείλεται αφ’ ενός 
στο εσωτερικό του κενό και αφ’ ετέρου στον άκρατο εγωκεντρισμό του. 
Κάθε επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου δεν είναι παρά μια 
υποκριτική κοινωνική επαφή και «παράσταση» με «θεατές» τους άλλους. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται η ηθικο-πνευματική του 
ανεπάρκεια και η απροσωποποίηση των ανθρώπινων σχέσεων. 
Β2. «Δεν έχει ακουστεί πιο θλιβερή φράση από εμένα.» 

«Οι εμπειρίες των κινητών τελάληδων δεν εξωραΐζονται, αλλά συχνά 
περιγράφονται με μελανά χρώματα από αυτούς.»  

Β3.α. ακατάπαυστα : αδιάκοπα 
εξωραΐζουν : ωραιοποιούν/καλλωπίζουν 
ενώπιον : μπροστά 
συμβάλλουν : συνδράμουν 
καθοριστικοί : καταλυτικοί 

       β.  Εργάζονται ακατάπαυστα για την έγκαιρη αποπεράτωση του 
έργου. 

 Τα γράμματα, η τέχνη και η επιστήμη εξωραΐζουν τον «έσω» 
κόσμο των ατόμων. 

 Ο κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του ενώπιον του 
δικαστηρίου. 

 Η άσκηση και η υγιεινή διατροφή συμβάλλουν στη μακροζωία. 
 Η ισονομία, η λαϊκή κυριαρχία και η αξιοκρατία είναι 

καθοριστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της δημοκρατίας. 
 



 

 

Β4. α. Η τέταρτη παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα                      
(τα σχολικά, τα μαγειρικά, τα προσωπικά / «… ο καθένας είναι 
παίκτης…»)  

       β.  «Όλο το βαγόνι … γραφείο» 
 «Οι κινητοί τελάληδες» 
 «Αρπακτικό εγώ» 

 
Γ1.   Τίτλος :  «Κινητό τηλέφωνο και ανθρώπινες σχέσεις» 
 
α. Σχετικά με την υπέρμετρη χρήση του κινητού τηλεφώνου στην εποχή 

μας :  
  Η υπερβολική χρήση του κινητού τηλεφώνου απόρροια του 

καταναλωτισμού και της διαφήμισης. 
  Μιμητισμός. 
  Τάση επιδειξιομανίας. 
  Εξέλιξη της τεχνολογίας.  
  Μόδα. 
  Ευθύνη των φορέων αγωγής (οικογένεια-σχολείο). 
  Μια από τις «τεχνικές» ανάγκες που δημιουργεί η σύγχρονη 

καταναλωτική κοινωνία. 
β. Τρόποι επηρεασμού της καθημερινότητας των ανθρώπων :  

 Απρόσωπη επικοινωνία. 
 Αλλοτρίωση του ατόμου. 
 Εξάρτηση – εθισμός. 
 Επίταση του άγχους. 
 Παραβίαση, σε σημαντικό βαθμό, της προσωπικής ζωής. 
 Αλλοίωση της γλώσσας (συνθηματική, συντομογραφική). 
 Καθίσταται μέσο κοινωνικής καταξίωσης, υποκαθιστώντας άλλους 

παράγοντες όπως το ήθος, η πνευματικότητα και η δημιουργικότητα. 
 Η παροχή ποικίλων υπηρεσιών (ορθογράφος, αριθμομηχανή) 

αδρανοποιεί διανοητικές ικανότητες και εθίζει στην ευκολία. 
 

 
 

     
            
 


