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ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ασκήσεις επικοινωνίας 

«Έχουμε πολλά να πούμε, ας μιλήσουμε». Η διαφημιστική καμπάνια εταιρείας κινητής τηλεφωνίας έρχεται σε αντίθεση με 
τη σύγχρονη τακτική της επικοινωνίας. Στο μετρό, μέρα-νύχτα, κορίτσια και αγόρια σκυμμένα πάνω από το μικρό 
πληκτρολόγιο του κινητού τους, επικοινωνούν αξιοζήλευτα γρήγορα. […]1  

Αλλά και όταν μιλάνε δεν φαίνεται πως έχουν τόσα πολλά να πουν: το πού και το πότε συζητάνε. Δεν χρειάζεται να είσαι 
ωτακουστής2: οι άνθρωποι μιλούν μεγαλόφωνα στο κινητό τους, δεν θέλουν να προστατεύσουν τίποτα και κανέναν, ούτε καν 
τα αισθήματά τους. Μερικές φορές ολόκληρο το βαγόνι βυθίζεται σ’ αυτή την παράδοξη επικοινωνία, οι άνθρωποι χάνονται 
σ’ ένα προσωπικό σύμπαν που με απίθανο τρόπο αυτοεκτίθεται στα μάτια όλων.  

Έχουμε στ’ αλήθεια πολλά να πούμε; Τι τάξεως θέματα μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε; Ας μιλήσουμε που λέει κι η 
διαφήμιση, αλλά γιατί και πώς. Ζούμε στην πιο επικοινωνιακή εποχή και κατά παράδοξο τρόπο η διαδικτυακή, τηλεοπτική 
επικοινωνία είναι πιο ρηχή από ποτέ. […] Ένας φίλος μού τηλεφώνησε ζητώντας να ανάψω την τηλεόραση εκείνη τη στιγμή 
και να παρακολουθήσω το «διάλογο» για την ανεργία στο Big Brother. Τα παιδιά, προφανώς, είχαν πάρει εντολές να 
συζητήσουν σοβαρά, όπως γίνεται στα στρογγυλά τραπέζια και στα τηλεοπτικά παράθυρα. […] Δυστυχώς πρόλαβα μόνο το 
τελευταίο πεντάλεπτο που ήταν στ’ αλήθεια τραγελαφικό3 στην αφέλεια και στο συντηρητισμό του, αλλά και πολύ ενδεικτικό 
των τάσεων της επικοινωνίας. Κάθε άλλο παρά αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων. […] 

 Υπάρχει άραγε κάποιος τρόπος να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες που δεν είναι 
κακέκτυπο4 τηλεοπτικών διαλόγων; Το γεγονός ότι στο δρόμο οι περαστικοί διατυπώνουν ιδέες δημοσίως, χωρίς να 
ντρέπονται πια το μικρόφωνο, χωρίς να φοβούνται την κάμερα, με απίστευτη άνεση, αυτοπεποίθηση, εξοικείωση, υπόσχεται 
και καλύτερες επικοινωνιακές ημέρες; Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Τα «πολλά» που έχουμε να πούμε καταχωνιάζονται 
ακόμα πιο βαθιά, τα λίγα και τα εύκολα και τα επαναλαμβανόμενα επιπλέουν. 

Αμάντα Μιχαλοπούλου, άρθρο από τον ημερήσιο τύπο (Διασκευή).  
 

1 Το σύμβολο […] σημαίνει ότι παραλείπεται κείμενο. 
2 Ωτακουστής: το πρόσωπο που κρυφακούει. μιμείται με επιτυχία το πρότυπό του. 
3 Τραγελαφικό: αλλόκοτο, κατά γελοίο τρόπο αφύσικο.  
4 Κακέκτυπο: αυτό που δεν μιμείται με επιτυχία το πρότυπο του 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου χωρίς δικά σας σχόλια (60 - 80 λέξεις). Μονάδες 25 
 
Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην 

κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Η διαφημιστική καμπάνια εταιρείας κινητής τηλεφωνίας συμφωνεί προς τη σύγχρονη τακτική της επικοινωνίας.  
β) Οι άνθρωποι μιλούν μεγαλόφωνα στο κινητό τους, αφού δεν θέλουν να προστατεύσουν τίποτα και κανέναν.  
γ) Ζούμε στην πιο επικοινωνιακή εποχή, αλλά η διαδικτυακή επικοινωνία είναι πιο ρηχή από ποτέ.  
δ) Στο τηλεοπτικό παιχνίδι «Big Brother» ο λόγος των συμμετεχόντων παικτών ήταν αυθόρμητος.  
ε) Στο δρόμο οι περαστικοί αποφεύγουν την κάμερα και το μικρόφωνο, γιατί δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι.  
  Μονάδες 10  

Β2. Να γράψετε τα δομικά μέρη της πέμπτης παραγράφου: "Υπάρχει άραγε ... τα επαναλαμβανόμενα επιπλέουν".  
  Μονάδες 5  
Β3. α) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 
   προστατεύσουν, προσωπικό, αφέλεια, επικοινωνούν, ιδέες.  (Μον. 5)  
 
 β) Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:  
  σύγχρονη, μεγαλόφωνα, σοβαρά, αντίθετο, επιπλέουν.  (Μον. 5)  
   Μονάδες 10  
 
Β4. α) Να καταγράψετε από το κείμενο στο τετράδιό σας τρεις φράσεις ή προτάσεις με ποιητική χρήση της γλώσσας. (Μον. 6)  
 β) Να γράψετε από μία πρόταση για την καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: αυθόρμητη, ανταλλάσσουν.  

   (Μον. 4)  
   Μονάδες 10  
Γ.  Σε ένα άρθρο, 400  500 λέξεων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας:  
 α) να παρουσιάσετε τους λόγους που οι νέοι επιλέγουν τη χρήση νέων τεχνολογιών (smartphones, chat κ.τ.λ.) για την 

επικοινωνία τους και  
 β) να επισημάνετε τους τυχόν κινδύνους που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση τους.   Μονάδες 40  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Η αρθρογράφος πραγματεύεται την κρίση που διέρχονται οι ανθρώπινες επικοινωνιακές σχέσεις λόγω των νέων 
τεχνολογιών. Αρχικά, αναφέρει ότι οι νέοι σήμερα επικοινωνούν ταχύτατα και επιφανειακά μέσω των κινητών τους. 
Παράλληλα, οι άνθρωποι εκθέτουν δημόσια τα προσωπικά τους ζητήματα και συναισθήματα. Στην ουσία, όμως, η 



 

 

διαδικτυακή επικοινωνία είναι επιδερμική. Στην τηλεόραση, ειδικότερα, στο “Big Brother” οι διάλογοι των 
συμμετεχόντων είναι προσχεδιασμένοι και απλοϊκοί, γεγονός που επηρεάζει τους δέκτες οι οποίοι εκθέτουν στην κάμερα 
με ευκολία ρηχές ιδέες ενώ οι ουσιαστικές παραμένουν βαθιά κρυμμένες και ανείπωτες.  

 
Β1. α) ►  Λ  β) ► Σ  γ) ► Σ   δ) ► Λ  ε) ► Λ  
 
Β2. Η δομή της παραγράφου έχει ως εξής: 
 Θεματική περίοδος: «Υπάρχει άραγε … διαλόγων;» 
 Λεπτομέρειες / Σχόλια: «Το γεγονός … επιπλέον». 
 Πρόταση κατακλείδα: δεν υπάρχει.  
 
Β3. α)  προστατεύσουν =  προφυλάξουν 
          προσωπικό  =  ατομικό 
           αφέλεια  =  απλοϊκότητα 
          επικοινωνούν  =  συνομιλούν 
          ιδέες  =  απόψεις 

 β) σύγχρονη     παραδοσιακή 
    μεγαλόφωνα     χαμηλόφωνα 
    σοβαρά     αστεία 
    αντίθετο     όμοιο 
     επιπλέουν    βυθίζονται    
 

Β4. α) i) «τηλεοπτικά παράθυρα» 
  ii) «κακέκτυπο τηλεοπτικών διαλόγων» 
  iii) «τα λίγα και τα εύκολα και τα επαναλαμβανόμενα επιπλέουν» 
 β) i) Η αυθόρμητη απάντηση του μαθητή εντυπωσίασε τον εκπαιδευτικό λόγω της πρωτοτυπίας της.   
 ii) Οι άνθρωποι μέσω του γλωσσικού κώδικα ανταλλάσσουν απόψεις και σκέψεις, επιτυγχάνοντας τη μεταξύ τους 

επικοινωνία. 
 
Γ1.     «ΕΞΥΠΝΗ»  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 Στην εποχή που διανύουμε και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει σχεδόν ολοκληρωτικά 

στη ζωή του ατόμου και ιδιαίτερα του νέου. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 
αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεαρών χρηστών εθίζεται στη χρήση «έξυπνων» συσκευών (π.χ. 
κινητών, τάμπλετ κλπ.), διατρέχοντας πολλούς κινδύνους. Ειδικότερα, οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν οι νέοι τη 
χρήση νέων τεχνολογιών είναι ενδεικτικά οι εξής:  

 ► Αρνητική επιρροή από το οικογενειακό, φιλικό, και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον (κοινωνικά ερεθίσματα και 
πρότυπα) 

 ► Παγκοσμιοποίηση  μόδα – εισροή ξενικών προτύπων  μαζοποίηση, ξενομανία, υιοθέτηση μιας μαζικής 
επικοινωνιακής κουλτούρας. 

 ► Ψυχικά αίτια: έμφυτη ανωριμότητα και απειρία, περιέργεια, ανασφάλεια, φόβος απόρριψης, τάση προσκόλλησης. 
 ► Υπερκαταναλωτικό πρότυπο από τα ΜΜΕ  συνήθειες σύγχρονων «ειδώλων»  προώθηση μέσω προπαγανδιστικού 

μηχανισμού υπέρ των τεχνολογικών «επιτευγμάτων»  καλλιέργεια της αίσθησης για υποχρεωτική απόκτηση και 
ανανέωση «έξυπνων» συσκευών. 

 ► Ταχύτητα ρυθμών ζωής – αίσθηση εξοικονόμησης χρόνου, κόπου και διευκόλυνσης της επικοινωνίας τους. 
 ► Ρευστή ιδιοσυγκρασία και ευμεταβλητότητα των συναισθημάτων τους (συστολή, δειλία, ανασφάλεια)   αίσθηση 

κάλυψής τους πίσω από το «προσωπείο» (προφίλ) των «έξυπνων συσκευών» και δυνατότητα απελευθέρωσης των 
συναισθημάτων τους χωρίς το φόβο της κριτικής και της απόρριψης. 

 Παρά την αναμφισβήτητη προσφορά των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των νέων, ελλοχεύουν πολλοί  
κίνδυνοι από την υπέρμετρη χρήση τους: 

 ► Προβλήματα υγείας (όραση, μυοσκελετικά προβλήματα, πονοκέφαλοι, νευρολογικά προβλήματα, επιληψία) 
 ► Παράβαση ιδιωτικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων κάθε χρήστη (υποκλοπή δεδομένων και φωτογραφικού 

υλικού, οικονομική εξαπάτηση). 
 ► Εκφοβισμός – σεξουαλική παρενόχληση μέσω των νέων τεχνολογιών –“cyber bullying”  ψυχική έκθεση και 

καταρράκωσή τους, αισθήματα μειονεξίας, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, συχνή εκδήλωση τάσεων 
αυτοκτονίας. 

 ► Εθισμός στη νόθη ψυχαγωγία (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια)  αντικοινωνικότητα, εσωστρέφεια, αδυναμία 
προσαρμογής στην κοινωνική ζωή με εκδηλώσεις συνδρόμων στέρησης-αψυχολόγητη κοινωνική συμπεριφορά. 

 ► Ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε ιστοσελίδες ακατάλληλου περιεχομένου (βίαιο, πορνογραφικό υλικό). 
  Επιλογικά, διαπιστώνεται ότι η σύγχρονη ψηφιακή εποχή αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την προσήλωση των νέων 

στις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, η αλόγιστη συχνά χρήση τους επισύρει επικίνδυνες συνέπειες. Γι’ αυτό και  
προβάλλει επιτακτική η ανάγκη καθοδήγησης και νουθεσίας των νέων, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με πνεύμα 
κριτικό τα νέα αυτά τεχνολογικά δεδομένα. 
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