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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΝΌΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 
Nomophobia   Η νέα φοβία 

         Έχετε νιώσει ποτέ να σας διακατέχει πανικός στην ιδέα ότι ξεχάσατε το κινητό 

σπίτι; Έχετε κοιτάξει ποτέ γεμάτοι  άγχος πόση μπαταρία έχετε στο κινητό από τον 

φόβο μην κλείσει; Σας έχει πιάσει άγχος έστω και για λίγο να μείνετε χωρίς κινητό; 

Τότε πιθανότατα πάσχετε από «Nomophobia». 

         Η Nomophobia –No mobile phone phobia– είναι μια νέα τεχνολογική φοβία που 

περιγράφει το συναίσθημα που νιώθει κάποιος, όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το κινητό του τηλέφωνο ή απλώς δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. Ζώντας στην εποχή του 

smartphone, η προσκόλλησή μας σε αυτό είναι δεδομένη, αρκεί να παρατηρήσει 

κανείς γύρω του ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό ακόμη και όταν περπατούν στο 

δρόμο. Μάλιστα τα smartphones γίνονται ολοένα και περισσότερο το εργαλείο που 

χρησιμοποιούμε για την πλοήγηση και την οργάνωση της καθημερινής μας ζωής. 

Από τη διατήρηση των ημερολογίων μας, τη λήψη οδηγιών και την άμεση 

επικοινωνία με άλλους, μέχρι την ενημέρωσή μας για την επικαιρότητα ή 

οποιοδήποτε άλλο θέμα μάς απασχολεί. 

          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%. Η πάθηση αυτή 

προκύπτει συνήθως από την επιθυμία να δούμε τα κινητά μας τηλέφωνα κάθε φορά 

που βρισκόμαστε σε μια άβολη κατάσταση. 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. 

          Αυτή η εξάρτηση έχει σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες. Στο παρελθόν, οι 

κύριες πηγές πληροφοριών για κάποιο θέμα ήταν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αλλά τώρα 

έχουμε μια πηγή παντογνωσίας στις τσέπες μας. Γιατί να πρέπει να θυμόμαστε τα 

πάντα, όταν μπορούμε να ρωτήσουμε τη Siri;
 
Μάλιστα η έρευνα διαπιστώνει ότι το 

αίσθημα που νιώθουν όσοι δεν έχουν το κινητό τους είναι παρόμοιο με αυτό της 

απόρριψης από έναν ερωτικό σύντροφο ή κάποιου χωρισμού. Το άτομο νιώθει σαν να 

χάνει κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια του. 
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          «Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους μόνο για να μιλήσουν με 

άλλους. Πρόκειται για μια συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο που επιτρέπει στους 

ανθρώπους να ασχολούνται με πολλές πτυχές της ζωής τους. Θα πρέπει να 

αφαιρέσετε χειρουργικά το τηλέφωνο από έναν έφηβο, επειδή ολόκληρη η ζωή του 

είναι ριζωμένη σε αυτήν τη συσκευή», αναφέρουν οι επιστήμονες. Η «nomophobia» 

μέχρι στιγμής δεν έχει κατηγοριοποιηθεί ως μία ειδική ψυχική δυσλειτουργία, 

ωστόσο μελέτες έχουν δείξει ότι η προσκόλληση στα smartphone μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. 

       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. Στην εποχή που διανύουμε, όπου ολόκληρη γενιά γεννήθηκε μέσα στο 

άγχος της έκθεσης και της αυτοπροβολής, ερχόμαστε αντιμέτωποι με επιπρόσθετο 

φορτίο άγχους, το οποίο μας μεταφέρει η αλόγιστη χρήση του κινητού. Μήπως ήρθε 

η ώρα να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε;                 

                                                   (Άρθρο δημοσιευμένο στο διαδίκτυο 15/11/2017) 

Siri: ονομάζεται ο «έξυπνος» προσωπικός βοηθός (μέρος των λειτουργικών 

συστημάτων της Apple). Ο χρήστης επικοινωνεί με αυτό το πρόγραμμα 

διατυπώνοντας ερωτήσεις και λαμβάνοντας απαντήσεις σε φυσική γλώσσα. 

B. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 

Εισαγωγικό σημείωμα. Ο Στέφανος Μαρτζώκης (1855-1913) γεννήθηκε στη 

Ζάκυνθο. Έλαβε ελληνική και ιταλική μόρφωση. Θεωρείται ένας από τους τελευταίους 

εκπροσώπους της Επτανησιακής Σχολής. Επιδράσεις δέχτηκε από το Σολωμό, τον 

Κάλβο και τον Βαλαωρίτη. 

Η ΕΞΟΧΗ 

Προβαίνει ο ήλιος σ’ όλη του τη χάρη 

κι από λάμψη τον κόσμο πλημμυρίζει. 

Μες στο χωράφι ατίμητο ζευγάρι 

από βόδια θωρείς να τριγυρίζει. 

 

Εδώ κοιτάς περήφανο μοσχάρι 

στο πράσινο σιτάρι να βαδίζει, 

εν’ άλλο εκεί γειρμένο στο χορτάρι 

και το πλατύ ρουθούνι να καπνίζει. 

 

Μύριες αξίνες σκάφτουνε τη γη 
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κι υψωμένες στον ήλιο λαμπυρίζουν. 

Στους κάμπους βασιλεύει θεία σιγή, 

 

κι ενώ θωρείς τα σπίτια να καπνίζουν, 

άλλο πλια δε γροικάς τη χαραυγή 

παρά τα βόδια αγάλι να μουγκρίζουν. 

Γλωσσάρι 

Προβαίνει = βγαίνει, θωρείς = κοιτάς, γειρμένο =γερμένο, μύριες = πάρα πολλές,                          

γροικάς = καταλαβαίνεις, αγάλι= σιγά, αξίνα = εργαλείο που χρησιμεύει στο σκάψιμο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω διαπιστώσεις 

τεκμηριώνοντας την απάντηση σας με αντίστοιχα χωρία του κειμένου. 

  

α. Η nomophobia είναι μια σύγχρονη μορφή ψυχικής πάθησης που προκαλεί ψυχική     

δυσλειτουργία στους χρήστες κινητών τηλεφώνων. 

β. Ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά  καταφύγιο στη χρήση κινητού σε καταστάσεις 

που τον κάνουν να νιώθει άβολα 

γ. Το κινητό υποκαθιστά συχνά την ανθρώπινη παρουσία. 

δ. Έρευνες δείχνουν πως οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες είναι ιδιαίτερα εθισμένες 

στη χρήση κινητού. 

ε. Η κλειστή συσκευή κινητού δεν επηρεάζει την αντιληπτική ικανότητα του 

ανθρώπου. 

                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

A2  α. Ποια είναι η δομή της τέταρτης παραγράφου και με ποιον τρόπο 

αναπτύσσεται (Αυτή η εξάρτηση…τα πόδια του); Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

β. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στα παρακάτω 

αποσπάσματα (“nomofhobia” 1
η
 παράγραφο), (“οι άνθρωποι… συσκευή” 5

η
 

παράγραφος). 

                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ  15 

 

A3. Το κείμενο αρχίζει και τελειώνει με την τεχνική των ερωτήσεων. Γιατί πιστεύετε 

πως ο  συντάκτης χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο εισαγωγής και λήξης του κειμένου 

του;  Ποιο είναι το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που επιδιώκει;  

                                                                                                  ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
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ΘEMA B 

Πραγματοποιείται ένα σεμινάριο στο πνευματικό κέντρο του δήμου σας με το εξής 

θέμα, «nomophobia:  μια σύγχρονη μορφή φοβίας». Πολλοί από τους  ομιλητές 

θεωρούν ότι η αλόγιστη χρήση του κινητού , επιφέρει εθισμό κι επιπρόσθετο φορτίο 

άγχους στο σύγχρονο άνθρωπο. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη; Απαντήστε 

τεκμηριωμένα στα πλαίσια μιας ομιλίας ως εκπρόσωπος της γενιάς σας. (350 -400 

λέξεις).   

ΜΟΝΑΔΕΣ 30 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Να επισημάνετε στο ποίημα τρεις μεταφορές και μια εικόνα. Στη συνέχεια να 

εξηγήσετε τι επιτυγχάνει με τη χρήση τους ο ποιητής. 

                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

ΘΕΜΑ Δ 

Σήμερα την εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας οι άνθρωποι συχνά 

αναζητούν ευκαιρίες για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Πιστεύετε ότι μια 

επίσκεψη στην εξοχή θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση; Ποια 

είναι τα συναισθήματα που βιώνετε όταν βρίσκεστε κοντά στη φύση;     (150-200 

λέξεις)                                                                        

ΜΟΝΑΔΕΣ 15  

 

 


