
  

 

 
 

 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ : ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. 
α) Λάθος 
 
Αιτιολόγηση 
 
(Η «nomophobia» μέχρι στιγμής δεν έχει κατηγοριοποιηθεί ως μία ειδική ψυχική 
δυσλειτουργία). 
 
β) Σωστό  
 
Αιτιολόγηση 
 
( Η πάθηση αυτή προκύπτει συνήθως από την επιθυμία να δούμε τα κινητά μας τηλέφωνα 
κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μια άβολη κατάσταση). 
 
γ) Σωστό 

Αιτιολόγηση 

(Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τηλέφωνά παίρνουν το ρόλο ενός συντρόφου ή ενός φίλου 

που μας κάνει να αισθανόμαστε λιγότερη μοναξιά στο μετρό, στο λεωφορείο, στην 

αίθουσα αναμονής ενός ιατρείου ή σε ένα εστιατόριο που περιμένουμε την παρέα μας). 

δ) Λάθος 

Αιτιολόγηση 

 (Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι τον μεγαλύτερο 

εθισμό παρουσιάζουν οι νέοι 18-24 ετών, με ποσοστό 77%, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή 

ομάδα 25-34 ετών, με ποσοστό 68%). 

ε)Λάθος 
 
Αιτιολόγηση 
 



  

 

(Νωρίτερα φέτος, έρευνα του McCombs School of Business διαπίστωσε πως το να έχουμε 
απλώς ένα κινητό σε σημείο προσβάσιμο σε εμάς, ακόμη κι αν είναι κλειστό ή με την 
οθόνη αναποδογυρισμένη, μπορεί να μειώσει την αντιληπτική μας ικανότητα). 
 
 
Α2 i.   Δομή παραγράφου:  
Θ. Περίοδος:« Αυτή η εξάρτηση….συνέπειες» 
Λεπτομέρειες: « Στο παρελθόν….κάτω από τα πόδια του» 
Κατακλείδα: Δεν έχει 
 
 
 
Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: 
Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Αρχικά, έχουμε μια σύγκριση- 
αντίθεση ως προς την πηγή πληροφόρησης του παρελθόντος με τη  σημερινή εποχή στην 
οποία έχουμε εύκολη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφόρηση μέσω κινητού. « Στο 
παρελθόν…   τσέπες μας» 
 
Στη συνέχεια εντοπίζουμε αιτία –αποτέλεσμα. Η εξάρτηση από το κινητό (αιτία)/   προκαλεί 
πολλές ψυχολογικές συνέπειες( αποτέλεσμα) 
 «Αυτή η εξάρτηση έχει … συνέπειες….  το αίσθημα που νιώθουν …από τα πόδια του» 
τέλος παραγράφου. 
 
A2 ii.  Χρήση εισαγωγικών 
<<nomophobia>> Πρόκειται για ξένη ορολογία. 
<<Οι άνθρωποι…συσκευή>>. Μεταφέρεται αυτούσια η άποψη των επιστημόνων. 
 
 
A3. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στο κείμενο υπηρετούν μια σημαντική λειτουργία. 
Παρατηρούμε τρεις συνεχόμενες ρητορικές ερωτήσεις στη αρχή του κειμένου. 
Τοποθετούνται σε αυτήν τη θέση γιατί θέλουν να  προβληματίσουν τον αναγνώστη και να 
προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Με αυτό τον τρόπο  ο αρθρογράφος 
μας εισάγει κατευθείαν στο θέμα  με άμεσο και παραστατικό τρόπο.  
Η ερώτηση στο τέλος του κειμένου δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη  να κινητοποιήσει τη 
σκέψη του και να προβληματιστεί πάνω στο θέμα, αφού είναι η τελευταία εντύπωση και 
εικόνα από το κείμενο που προηγήθηκε. 
  
 
ΘΕΜΑ B 
 
  Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
  Σεβαστό δημοτικό συμβούλιο, 
  Αγαπητοί συμπολίτες, 
 

Ο Δήμος μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μια ημερίδα με ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, την προσκόλληση στο κινητό και τις συνέπειες που έχει 
αυτό στη ζωή μας. Είμαι ευτυχής που ως εκπρόσωπος της γενιάς μου, κλήθηκα να 
εκφράσω  κι εγώ την άποψή μου. 
Είναι ολοφάνερο πως το κινητό στις μέρες μας χρησιμοποιείται αλόγιστα, άσκοπα, άμετρα. 
Ο αρχικός του σκοπός, σαφώς,  ήταν η διευκόλυνση στην επικοινωνία, όμως ο σύγχρονος 
άνθρωπος , κατά τη γνώμη μου,  του φέρθηκε  άπληστα, το καταχράστηκε και φυσικά 
ακολούθησαν δυσάρεστες συνέπειες: 



  

 

 
1. Οδηγήθηκε  σταδιακά στον εθισμό. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν έντονα τη στέρησή του, 
όταν δεν το έχουν μαζί τους ή δεν είναι φορτισμένο, τρομοκρατούνται, πανικοβάλλονται με 
αποτέλεσμα να εκδηλώνουν  κάποια συμπτώματα σαν κρίσεις πανικού ( ένα είδος 
τεχνολογικής φοβίας nomophobia ) 
 
2. Το κινητό επινοήθηκε για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του χρόνου και 
της απόστασης ,όμως,  η χωρίς φειδώ χρήση του έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος το άφησε να κυριαρχεί στη ζωή του, να υποκαθιστά  συχνά την 
ανθρώπινη παρουσία και την αμεσότητα της δια ζώσης επικοινωνίας. Αυτό οδηγεί 
σταδιακά στον εκφυλισμό της διαπροσωπικής επαφής διαμορφώνοντας έτσι, μια 
προσωπικότητα αντικοινωνική που αποφεύγει να αντιμετωπίζει τον κόσμο πρόσωπο με 
πρόσωπο γιατί τον φορτίζει με επιπρόσθετο άγχος.   
 
3. Οι νέοι έχουν προσκολληθεί στο κινητό, «έχει ριζώσει», όπως  χαρακτηριστικά αναφέρει 
το κείμενο,  και επικοινωνούν με τον έξω κόσμο κυρίως με αυτό. Νιώθουν μια «ασφάλεια 
κοινωνικότητας», κτίζουν τον ιδιαίτερο κόσμο τους και όταν για κάποιο λόγο το στερούνται 
αποσυντονίζονται και βιώνουν ανασφάλεια. 
 
Η μοναξιά που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος , η ανάγκη του  για επικοινωνία,  το 
υπερβολικά φορτωμένο από υποχρεώσεις  πρόγραμμά του τον ωθεί  να γίνει «θύμα» του 
κινητού τηλεφώνου.  Θεωρώ, λοιπόν, πως η κατάχρησή του τον επιβαρύνει με  επιπλέον 
φορτίο άγχους στην ήδη αγχωτική κοινωνία που ζει και τον οδηγεί στην εσωστρέφεια.  
Αυτό που έχει ανάγκη είναι να  βρει τρόπους αποφόρτισης και αποσυμπίεσης από τους 
ασθματικούς ρυθμούς ζωής του. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το κινητό αλλά να 
θυμόμαστε πάντα  τη ρήση των προγόνων μας «μέτρον άριστον». 
                                                Σας ευχαριστώ για την αμέριστη προσοχή σας 
                                                                 (348 λέξεις)                                                
 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Μεταφορές  

<<κι από λάμψη τον κόσμο πλημμυρίζει>. Ο ήλιος που ανατέλλει το πρωί είναι τόσο 

λαμπρός που κυριαρχεί σε κάθε γωνιά του τοπίου.  

<<περήφανο μοσχάρι>>. Σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, αναγεννιούνται και τα ζώα, 

αφού κυριεύονται από ευχάριστη διάθεση. 

<<στους κάμπους βασιλεύει θεία σιγή>. Στην εξοχή επικρατεί ησυχία και γαλήνη, που 

δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με τη φύση.  

Με τη χρήση αρκετών μεταφορών ο ποιητής προσδίδει γλαφυρό τόνο στο κείμενο και 

κάνει το περιεχόμενο του πιο ζωντανό, άμεσο και κατανοητό στον αναγνώστη. 

Εικόνα 

<<κι ενώ θωρείς τα σπίτια να καπνίζουν>>. Ο κάτοικος της εξοχής και ο επισκέπτης εκτός 

από το ωραίο τοπίο που θαυμάζει, βλέπει και τα σπίτια της περιοχής που ενσωματώνονται 

αρμονικά στο τοπίο. Από τις καμινάδες των σπιτιών βγαίνουν καπνοί, όπως αναφέρει το 

ποίημα είτε γιατί οι άνθρωποι έχουν αναμμένο το τζάκι λόγω κρύου, είτε γιατί ετοιμάζουν 



  

 

το μεσημεριανό φαγητό. Με την περιγραφή της εικόνας ο ποιητής επιθυμεί να 

δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και να μεταφέρει τον αναγνώστη σε ένα 

μαγευτικό περιβάλλον. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στη σύγχρονη εποχή της ταχύτητας και του έντονου ρυθμού, οι πολίτες έχουν 

ανάγκη για κάποιες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι των μεγάλων 

πόλεων αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της απομάκρυνσης από τη φύση. Θεωρώ ότι οι 

εκδρομές στο φυσικό περιβάλλον με φιλικά πρόσωπα αλλά ακόμα και ατομικά θα έδιναν 

την ευκαιρία στον άνθρωπο να αντικρίσει ευχάριστες εικόνες που στερείται στην 

καθημερινότητα του. Η απεραντοσύνη της θάλασσας, η δυναμική όψη ενός βουνού και η 

βόλτα σε ένα δάσος με πλούσια βλάστηση μπορεί να χαρίσει ηρεμία και ψυχική γαλήνη 

στον επισκέπτη. Επίσης σε μια εκδρομή εκτός από την όραση, συμμετέχουν και οι 

υπόλοιπες αισθήσεις. Οι ωραίες μυρωδιές των λουλουδιών κυριαρχούν και ο μόνος ήχος 

που ακούγεται είναι συνήθως από ένα ρυάκι, από το θρόισμα των φύλλων ή από κάποιο 

ζώο.  Τα συναισθήματα που βιώνω όταν πηγαίνω εκδρομές στη φύση με φιλικά 

πρόσωπα, με την οικογένεια ή με το σχολείο είναι πολύ ευχάριστα. Νιώθω ελεύθερος, 

χαρούμενος και έρχομαι σε επαφή με ένα περιβάλλον που δεν μπορώ να συναντήσω στις 

πόλεις. Παράλληλα ανακαλύπτω ένα μαγευτικό κόσμο εντελώς διαφορετικό από αυτό που 

γνωρίζω. Πιστεύω λοιπόν, ότι οι βόλτες στη φύση μπορούν να δώσουν ικανοποίηση και να 

φτιάξουν τη διάθεση στον επισκέπτη, ιδίως όταν είναι κάτοικοι κάποιας  μεγάλης πόλης. 

(204 λέξεις) 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


