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ΚΕΙΜΕΝΟ
Για τα παιδιά της ψηφιακής εποχής το κινητό τηλέφωνο ήλθε
σαν μια φυσιολογική εξέλιξη. Συνηθισμένα να πληκτρολογούν με τα
δύο χέρια σε παιχνιδομηχανές, πήραν στη χούφτα τους το κινητό και
ξανάστησαν τη χαμένη γειτονιά. Οι αποστάσεις μέσα από τους
κατακλυσμένους με αυτοκίνητα δρόμους εκμηδενίστηκαν, οι φίλοι
βρέθηκαν δίπλα και οι ξένοι «κρατιούνται σε απόσταση» με το να
μιλούν σε κάποιον άλλο, όταν δε θέλουν την προσέγγισή τους. Όσο
για το τι λένε; ∆εν χρειάζεται κανείς να το ξέρει, οσοδήποτε
επιπόλαιο, ερωτικό ή χυδαίο είναι. Το πληκτρολογούν σε γραπτά
μηνύματα, χρησιμοποιώντας συντομογραφίες που μόνο οι ίδιοι
γνωρίζουν.
Κοινωνιοψυχολόγοι που προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν αυτόν τον επικοινωνιακό κυβερνοχώρο, ανακάλυψαν ότι τα
γραπτά μηνύματα των κινητών είναι πολύ πιο εύγλωττα από ό,τι
νομίζουμε και χαρακτηρίζουν τους κατόχους τους. Οι δημιουργικοί
τύποι παιδιών χρησιμοποιούν καινοτόμες συντμήσεις λέξεων και
αργκό1, διαμορφώνουν ειδικά τις ρυθμίσεις και τους ήχους του
κινητού τους με μεγάλη ευκολία. Τα παιδιά που έχουν μέλλον ως
δάσκαλοι και υπάλληλοι είναι ορθογράφοι, γνωρίζουν πάντα πού
έχουν το κινητό τους και συνηθίζουν να το μαγκώνουν μεταξύ
σαγονιού και ώμου. Όσα έχουν μέλλον σε επαγγέλματα εξουσίας
(στρατιωτικοί, νομικοί), χρησιμοποιούν πάντα κεφαλαία γράμματα,
δεν κόβουν τις λέξεις, γράφουν με συντομία, έχουν ηχηρά μηνύματα
και μιλούν δυνατά στο κινητό μέσα στο λεωφορείο ή στο μετρό.
Τέλος, όσα προδιαγράφονται για κοινωνικό έργο (νοσοκόμοι,
βρεφοκόμοι), χρησιμοποιούν πάντα μικρά γράμματα, χαμηλώνουν
την ένταση του ήχου ή ενεργοποιούν τη δόνηση για να μην ενοχλούν
και προσθέτουν στα μηνύματά τους πολλά γραφιστικά
συμπληρώματα – όπως χαμογελαστά προσωπάκια.
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Οι λόγοι, λοιπόν, που όλα τα παιδιά θέλουν ένα κινητό είναι,
για να χτίζουν τον ιδιαίτερο κόσμο τους, να συμμετέχουν σε ιδεατές2
γειτονιές μέσα από τα δίκτυα, να είναι κοινωνικά καταξιωμένα στα
μάτια των συνομηλίκων τους, να κάνουν πλάκα – ή και αντιγραφή την ώρα του μαθήματος, να ξεφεύγουν από το διαρκή έλεγχο των
γονιών τους. Οι λόγοι που οι γονείς τους σκέπτονται ή προστρέχουν
να τους το προμηθεύσουν είναι συνήθως οι ... αντίστροφοι. Οι γονείς
της δεκαετίας του 2000 μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε έναν διαρκώς
πιο αγχωτικό και θυμωμένο κόσμο. Τι πιο φυσικό λοιπόν από το να
θέλει ο κάθε γονιός να βρίσκεται άμεσα «κοντά» στο παιδί του, όπου
κι αν βρίσκεται αυτό, όποια στιγμή και για ό,τι συμβεί;
Τα παιδιά θα κάνουν το παν να μετατρέψουν το κινητό από
όργανο ελέγχου σε όργανο απελευθέρωσης. Οι γονείς θα έχουν μεν
την ψευδαίσθηση ότι «είναι κοντά», αλλά τα παιδιά θα βρίσκονται
όπου θέλουν, με όποιον θέλουν και θα επικοινωνούν ανεξέλεγκτα με
άτομα που δε γνωρίζουμε. Αυτό το όργανο που τους δωρίζουμε ως
«συσκευή εντοπισμού», γίνεται στα χέρια τους μοχλός αντίδρασης,
αποσταθεροποίησης του σχολικού περιβάλλοντος και ανάπτυξης
μιας προσωπικότητας, που θα αποφεύγει να αντιμετωπίζει τον
κόσμο «πρόσωπο με πρόσωπο». Οι ειδικοί σε όλες τις μεγαλουπόλεις
του κόσμου τονίζουν ότι το κινητό τηλέφωνο στα παιδικά χέρια
μετατρέπεται σε εργαλείο προσβολής των συμμαθητών πίσω από την
ανωνυμία μηνυμάτων, αλλά και σε δέλεαρ3 για βιαιοπραγία και
ληστεία εις βάρος των παιδιών που το φέρουν επιδεικτικά.
∆ημοσίευμα από τον ημερήσιο Τύπο σε διασκευή

------------1. αργκό: συνθηματική γλώσσα που διαφοροποιείται από την
κοινώς αποδεκτή και καθιερωμένη γλώσσα
2. ιδεατές: νοητές, ιδανικές, φανταστικές
3. δέλεαρ: αυτό που παρασύρει κάποιον
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Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που
σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια (90-110 λέξεις).
Μονάδες 25

Β 1 . Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο
τετράδιό σας το αντίστοιχο γράμμα της πρότασης και δίπλα την
ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, σύμφωνα με το κείμενο.
α) Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί για τα παιδιά φυσιολογική
εξέλιξη των παιγνιδιών τους.
β) Οι κοινωνιοψυχολόγοι ανακάλυψαν ότι τα γραπτά
μηνύματα των κινητών τηλεφώνων είναι δυσνόητα μεταξύ
των παιδιών.
γ) Τα παιδιά θέλουν το κινητό τηλέφωνο μόνο για να
επικοινωνούν και να κάνουν την πλάκα τους.
δ) Οι γονείς θεωρούν τα κινητά τηλέφωνα όργανα ελέγχου
των παιδιών τους.
ε) Το κινητό τηλέφωνο βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίζουν
τον κόσμο «πρόσωπο με πρόσωπο».
Μονάδες 15
Β2. Με βάση το κείμενο και σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων να
αιτιολογήσετε με ποιον τρόπο:
«Τα παιδιά θα κάνουν το παν να μετατρέψουν το κινητό από
όργανο ελέγχου σε όργανο απελευθέρωσης».
Μονάδες 5
Β3. α) Να εντοπίσετε και να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τα μέρη
της δομής της πρώτης παραγράφου.
Μονάδες 6
β) Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο.
Μονάδες 4
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Β 4 . Να γράψετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της στήλης Α και δίπλα
σε κάθε μία τη συνώνυμή της από τη στήλη Β.
∆ύο λέξεις από τη στήλη Β περισσεύουν.
ΣΤΗΛΗ Α
1) εκμηδενίστηκαν
2) προσέγγιση
3) συντμήσεις
4) διαρκή
5) μετατρέψουν

ΣΤΗΛΗ Β
α) συντομεύσεις
β) τροποποιήσουν
γ) απλουστεύσεις
δ) εξαφανίστηκαν
ε) μονομερή
στ) πλησίασμα
ζ) συνεχή
Μονάδες 5

Γ. Στην εποχή μας το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα ευρύτατα
διαδεδομένο τεχνολογικό αγαθό. Ωστόσο, αρκετές είναι και οι
αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση του.
Σε ένα άρθρο, που θα δημοσιεύσετε στην εφημερίδα του
σχολείου σας, να αναφερθείτε στις αρνητικές συνέπειες της
χρήσης του κινητού τηλεφώνου, ιδιαίτερα στα άτομα νεαρής
ηλικίας και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να
προστατευθούμε από τις συνέπειες αυτές.
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 500-600 λέξεων.
Μονάδες 40
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον
με μαύρο στυλό διαρκείας ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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