Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεµάτων
Νεοελληνική Γλώσσα

Α. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους νέους.
Αρχικά, θεωρεί πως η χρησιµοποίησή του του θυµίζει την αµεσότητα στις σχέσεις
των ανθρώπων στην παλιά γειτονιά. Στη συνέχεια παραθέτει έρευνες που συσχετίζουν το πώς χρησιµοποιούν οι νέοι το τηλέφωνό τους µε τη µελλοντική τους επαγγελµατική σταδιοδροµία. Προχωρώντας, ο αρθρογράφος προσπαθεί να ερµηνεύσει
την καθολικότητα της χρήσης του, προσεγγίζοντας το ζήτηµα τόσο από τη µεριά των
νέων όσο και από αυτή των γονιών. Συµπεραίνει πως τα παιδιά θεωρούν το κινητό
τηλέφωνο µέσο απελευθέρωσης και αυτονοµίας, ενώ οι γονείς ως τρόπο για να ελέγξουν τα παιδιά τους. Κλείνοντας, περιγράφει τις επιπτώσεις από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον.
Β1.
α. σωστό
β. λάθος
γ. λάθος
δ. σωστό
ε. λάθος
Β2.
Οι έφηβοι επιδιώκουν να «απογαλακτιστούν», από τη µία, αλλά και να συγκρουστούν, από την άλλη, µε ό,τι θεωρούν κατεστηµένο. Το κινητό τηλέφωνο, που πολλές
φορές τούς επιβάλλεται από τους γονείς ως µέσο ελέγχου, γίνεται εργαλείο που τους
βοηθά να νιώσουν αυτόνοµοι, ανεξάρτητοι αλλά και τους βάζει σε πειρασµό για µικρές ή πιο σοβαρές παραβατικές πράξεις. Έτσι, µε αυτήν την "αθώα" ή πραγµατική
επανάσταση νιώθουν πως ξεφεύγουν από τον έλεγχο, ότι ανοίγουν τα φτερά τους και
οδηγούνται στην ενηλικίωση.
Β3.
α) Θεµατική περίοδος: «Για τα παιδιά … φυσιολογική εξέλιξη».
Σχόλια – λεπτοµέρειες: «Συνηθισµένα να … οι ίδιοι γνωρίζουν».
β) Η χρήση του κινητού τηλεφώνου καθρέφτης για τη µελλοντική επαγγελµατική σταδιοδροµία των νέων.
Β4.
εκµηδενίστηκαν ~ εξαφανίστηκαν
προσέγγιση ~ πλησίασµα
συντµήσεις ~ συντοµεύσεις
διαρκή ~ συνεχή
µετατρέψουν ~ τροποποιήσουν
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Γ.
Α Ζητούµενο
♦ Επιπτώσεις στην υγεία. Προβλήµατα από την παρατεταµένη χρήση του στη λειτουργία της ακοής. Οι επιστηµονικές έρευνες δεν έχουν απενοχοποιήσει την ακτινοβολία που εκπέµπει το κινητό τηλέφωνο, σε σχέση µε τη δηµιουργία όγκων
στον εγκέφαλο ή σε άλλα σηµεία του σώµατός µας.
♦ Επιπτώσεις από την υπερβολική χρήση στη µελέτη. Τα νέα παιδιά είµαστε εξαρτηµένα από αυτό, θεωρούµε ότι είναι µέρος του σώµατός µας. Είναι γεγονός πως
πολλοί µαθητές αποπροσανατολίζονται από τις σχολικές και άλλες υποχρεώσεις
εξαιτίας του «πειρασµού» του κινητού τηλεφώνου. Η χρήση του, έστω και η κατοχή του την ώρα του µαθήµατος αποτρέπει την οµαλή εκπαιδευτική διαδικασία,
πόσο µάλλον την ώρα που ο µαθητής προσπαθεί να διαβάσει στο σπίτι του.
♦ Ευτελίζονται οι κοινωνικές σχέσεις. Πόσοι από εµάς δε στείλαµε τις ευχές µας,
πόσοι από εµάς δεν εξοµολογηθήκαµε τον έρωτά µας, πόσοι από εµάς δεν ανακοινώσαµε κάτι δυσάρεστο µέσω γραπτού µηνύµατος; Το κινητό τηλέφωνο µας
αποτρέπει να δούµε τους άλλους «κατά πρόσωπο».
♦ Παραβατική συµπεριφορά. Ενοχλητικά µηνύµατα, φάρσες, απειλές, εκβιασµοί,
χρήση της βιντεοκάµερας του κινητού τηλεφώνου για να καταγράψουν ορισµένοι
νέοι κακόγουστα αστεία, δήθεν «πλάκες», παραβατικές ενέργειες, ερωτικές σκηνές που κυκλοφορούν αργότερα σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. Κλοπές κινητών
τηλεφώνων από άτοµα που δεν µπορούν να αγοράσουν δικό τους τηλέφωνο.
♦ Υψηλό κόστος χρήσης. Πολλά νέα παιδιά ανανεώνουν το κινητό τους τηλέφωνο
µε απίστευτους ρυθµούς, επιβαρύνοντας τους γονείς τους µε ένα δυσβάστακτο
κόστος. Πέφτοντας θύµατα της καταναλωτικής νοοτροπίας περιστρέφουν τα ενδιαφέροντά τους γύρω από το κινητό τηλέφωνο, τα συµπαροµαρτούντα του, τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αγνοώντας άλλα ζητήµατα που άπτονται του κοινωνικού προβληµατισµού, της πολιτικής, της ψυχαγωγίας.
Β Ζητούµενο
♦ Παιδεία. Γονείς και σχολείο οφείλουν να βοηθήσουν, όχι βέβαια µε τη µέθοδο του
πειθαναγκασµού, τα νέα παιδιά, ώστε να ανακαλύψουν τη «χρυσή» µεσότητα.
∆εν είµαστε υπέρ της καθολικής απαγόρευσης των κινητών αλλά ούτε και της υπερβολικής χρήσης τους. Γόνιµος διάλογος, ανθρωπιστική µόρφωση και καλλιέργεια. Έχουν ήδη θεσπιστεί κανόνες στη σχολική κοινότητα για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, εποµένως αρκεί να εφαρµοστούν καθολικά και από τους µαθητές αλλά και από τους καθηγητές, που πρέπει µε τη στάση τους να δώσουν το
παράδειγµα στη νέα γενιά.
♦ Επιστηµονική κοινότητα. Παρακάµπτοντας τα οικονοµικά συµφέροντα, η επιστηµονική κοινότητα οφείλει να τονίσει µε εµφατικό τρόπο τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. ∆ιαλέξεις, ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις.
♦ Μεταφορά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα,
αθλητικούς χώρους υπό την αιγίδα των δήµων, των νοµαρχιών και της Πολιτείας.
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