
 

 

Σελίδα 1 από 3                                                                            
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ A΄) 

& ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 17/05/2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

A. Η αρθρογράφος αναλύει τις σύγχρονες επικοινωνιακές  τακτικές των ανθρώπων στα 

ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα, οι νέοι συνομιλούν γρήγορα, συνθηματικά και αδιαφορούν για τη 

δημόσια συναισθηματική αυτοέκθεσή του. Επίσης, τα πολυεπικοινωνιακά μέσα ευνοούν την 

επιφανειακή και κατευθυνόμενη έκφραση απόψεων, όπως χαρακτηριστικά προβάλλουν οι 

εκπομπές τύπου ριάλιτι. Τέλος, η αρθρογράφος διαπιστώνει ότι η εξοικείωση των ατόμων με τη 

διαχείριση του δημόσιου λόγου τους, οδηγεί στην πρόταξη της ρηχότητας και στην απόκρυψη του 

ουσιώδους.  

 

Β1. 

α) ΛΑΘΟΣ 

β) ΣΩΣΤΟ 

γ) ΣΩΣΤΟ  

δ) ΛΑΘΟΣ 

ε) ΛΑΘΟΣ 

 

Β2. 

α.  

Θεματική περίοδος: «Υπάρχει άραγε κάποιος τρόπος … τηλεοπτικών διαλόγων;» 

Λεπτομέρειες: «Το γεγονός ότι … τα επαναλαμβανόμενα επιπλέουν» 



 

 

                                                                            Σελίδα 2 από 3 

 

Πρόταση – κατακλείδα: Δεν υπάρχει 

 

Β3.  

α. 

προστατεύσουν = υπερασπιστούν, διαφυλάξουν 

προσωπικό = ατομικό 

αφέλεια  = ανωριμότητα 

επικοινωνούν = συνομιλούν, συναναστρέφονται 

ιδέες = απόψεις 

 

β. 

σύγχρονη ≠ παραδοσιακή, παλαιή 

μεγαλόφωνα ≠ χαμηλόφωνα 

σοβαρά ≠ ανούσια, αδόκιμα 

αντίθετο ≠ ίδιο 

επιπλέουν ≠ βυθίζονται 

 

Β4.  

α. 

§2: «…ολόκληρο το βαγόνι βυθίζεται σ’ αυτή την παράδοξη επικοινωνία…» 

§2: «…οι άνθρωποι χάνονται σ’ ένα προσωπικό σύμπαν που με απίθανο τρόπο αυτοεκτίθεται στα 

μάτια όλων.» 

§3: «…η διαδικτυακή, τηλεοπτική επικοινωνία είναι πιο ρηχή από ποτέ.» 

β.  

 Η αυθόρμητη συμπεριφορά του συχνά προκαλεί προστριβές με το φιλικό του περιβάλλον. 

 Σε μία κοινωνία οι άνθρωποι είναι αναγκαίο να ανταλλάσσουν απόψεις, έτσι ώστε να 

αναπτύσσεται ο διάλογος και να προκύπτει η καλύτερη δυνατή λήψη αποφάσεων. 

 

Γ1.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο - Τίτλος – στοιχεία επικαιρότητας (αφόρμηση από 

επίκαιρο γεγονός).  

 

Γλώσσα : Αναφορική – χρήση, κατά βάση,  γ΄ προσώπου.  

 

Ύφος : Σοβαρό και επίσημο, με κάποια στοιχεία οικειότητας, κυρίως στον πρόλογο, επειδή 

θα δημοσιευτεί σε σχολική εφημερίδα. 



 

 

Σελίδα 3 από 3                                                                            
 

Πρόλογος 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει και τον τρόπο επικοινωνίας . Οι νέοι 

χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους τις νέες τεχνολογίες , αφού αυτές τους παρέχουν ένα 

τεράστιο εύρος δυνατοτήτων. Ωστόσο, η αλόγιστη χρήση τους ελλοχεύει αρκετούς κινδύνους.  

 

Ζητούμενο 1
ο
  

 Λόγοι που οι νέοι επιλέγουν τη χρήση νέων τεχνολογιών (smartphones, chat κ.τ.λ.) για την 

επικοινωνία τους  

 Η επικοινωνία είναι αμεσότερη. Μπορούν να μοιράζονται με τους φίλους τους κάθε στιγμή 

αναρτώντας φωτογραφίες . 

 Ανταλλάσσουν απόψεις. 

 Έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, να διασκεδάσουν , να πληροφορηθούν. 

 Με τη χρήση συντομογραφιών και γραπτών μηνυμάτων εξασφαλίζεται η δημιουργία ενός 

ιδιότυπου κώδικα επικοινωνίας που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος στις μεγαλύτερες 

ηλικίες. 

 Συνομιλία με περισσότερους του ενός συνομιλητές. 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο/πληροφόρηση.  

 

Ζητούμενο 2
ο
  

Οι τυχόν κίνδυνοι  που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση των νέων τεχνολογιών 

 Οι  συντομογραφίες και η γραφή ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες που συνήθως 

χρησιμοποιούν συρρικνώνουν το λεξιλόγιο των νέων και αλλοιώνουν  τη γλώσσα. 

 Δίνεται περισσότερη έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση και καλλιεργούνται ναρκισσιστικά 

αισθήματα στους νέους με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πνευματικής ανάπτυξής τους. 

 Τα προσωπικά δεδομένα είναι εκτεθειμένα και βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση 

οποιουδήποτε επιτήδειου προς εκμετάλλευση. 

 Δε δημιουργούνται υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς γίνεται κατάχρηση της 

επικοινωνίας αυτής/εικονικές σχέσεις.  

 Το άτομο δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε οποιαδήποτε εργασία, αφού η επικοινωνία είναι 

δυνατή σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο.  

 Η τάση αυτοπροβολής των νέων οδηγεί στην επιθυμία απόκτησης νέων ηλεκτρικών 

συσκευών/πλασματικές ανάγκες.  

 

Επίλογος 

Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τα οφέλη που υπάρχουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

επικοινωνία. Άλλωστε, για τους νέους η χρήση αυτών είναι δεδομένη . Απαιτείται, όμως, η παροχή 

κατάλληλης παιδείας  και η δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που θα μπορούν να 

επωφεληθούν από τη χρήση αυτών περιορίζοντας στο ελάχιστο τους κινδύνους που ελλοχεύουν. 

 

 

 

 

 

 

 


