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Κείμενο 

Οι ζωές των εφήβων 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από άρθρο που έχει δημοσιεύσει ο κ. Νικολαϊδης Η. στο 

ΒΗΜΑgazino στις 31 Οκτωβρίου 2014. 

 

Η Κατερίνα είναι 15 ετών. Ζει στο κέντρο της Αθήνας και μετράει κάτι λιγότερο από 

δύο μήνες στην πρώτη τάξη του λυκείου. Είναι καλή μαθήτρια, ιδιαίτερα στα θεωρητικά 

μαθήματα, και σκέφτεται πολύ σοβαρά να προσπαθήσει για τη Νομική.[...] Κάθε 

Σαββατόβραδο συναντάει τις φίλες της και είτε πηγαίνουν σινεμά είτε βόλτα, χωρίς να 

απομακρύνονται πολύ από το Παγκράτι, όπου μένουν. Οι γονείς της τής ζητούν να είναι 

σπίτι ως τις 12 και εκείνη είναι συνήθως συνεπής. 

Περνάει, ούτως ή άλλως, αρκετό χρόνο στο σπίτι. Είτε μπροστά στο λάπτοπ είτε στο 

smartphone1 με τη μοβ θήκη, απ’ όπου παρακολουθεί τον κύκλο της στο Facebook2. Το 

προφίλ της στο κοινωνικό δίκτυο κατά κάποιον τρόπο αποτελεί την πύλη προς έναν άλλο 

κόσμο. Εκεί, η Κατερίνα «ανεβάζει» selfies3 με κάθε νέο της ρούχο, ενημερώνει τους φίλους 

της για τη διάθεσή της, η οποία είναι συχνά «μπερδεμένη», «έξαλλη» και «ευτυχισμένη». 

Διόλου σπάνια καταριέται εκείνους που της «κόβουν τα φτερά», αλλά και ευχαριστιέται 

όταν «μόνο οι φίλες σου σε καταλαβαίνουν». Η μαθήτρια γράφει όλα τα παραπάνω σε μια 

γλώσσα τόσο αλλόκοτη, ώστε να ξενίζει ακόμη και όσους είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα 

«απλά» greeklish: συντμήσεις, «φαγωμένοι» φθόγγοι, ασυνταξίες και ένα αχανές εύρος 

από εικονίδια… Αν και όλα αυτά δηλώνονται δημοσίως στον «αέρα» του Διαδικτύου, 

μοιάζουν να είναι «κρυπτογραφημένα», για να διαβαστούν μονάχα από την παρέα του 

σχολείου. 

Ψηφιακοί αυτόχθονες 

                                                           
1 έξυπνο τηλέφωνο 
2 πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 
3 αυτοφωτογραφίες 



Τα παιδιά είναι εντάξει – αλλά μπορεί και να μην είναι. Για την ακρίβεια, δεν 

γνωρίζουμε τόσο πολλά γι’ αυτά. Η σημερινή γενιά των εφήβων, οι οποίοι γεννήθηκαν από 

το 1998 ως το 2002, χαρακτηρίζεται από τους ψυχολόγους ως η γενιά των ψηφιακών 

αυτοχθόνων (digital natives), σε αντίθεση με τους γονείς τους, οι οποίοι, με αντίστοιχα 

κριτήρια, χαρακτηρίζονται… «ψηφιακοί μετανάστες». Η μεταξύ τους σχέση, αλλά και η 

επίδραση της τεχνολογικής «εισβολής» με τους κινδύνους, τα οφέλη και τις ανατροπές της 

στην ούτως ή άλλως χαώδη εφηβική ψυχολογία, αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Οι 

ερευνητές τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να σκιαγραφήσουν μια γενιά-αίνιγμα. 

Αρχικά, η χρήση του Διαδικτύου και των έξυπνων κινητών τηλεφώνων 

αντιμετωπίστηκε ως ένας ακόμη «τόπος» διαφωνίας των εφήβων με τους γονείς τους. Ως 

ένας ακόμη πονοκέφαλος, μετά το «τι ώρα θα γυρίσεις;» και το «πήγαινε να συμμαζέψεις 

το δωμάτιό σου». Οι μεν ζητούσαν ελευθερία και οι δε ζητούσαν διαβεβαιώσεις ότι όλα 

γίνονται με μέτρο και με ασφάλεια: η ιστορία της εφηβικής ηλικίας διαχρονικά.[...] 

«Όλο αυτό το σκηνικό, μαζί με το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, 

εκφράζει τη συμπεριφορά των εφήβων. Όλο αυτό το δράμα μεταφέρεται, αντανακλάται και 

στην online4  συμπεριφορά τους» παρατηρεί η επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας 

Εφηβικής Υγείας της Β´ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. «Στο Διαδίκτυο 

υπάρχει η δυνατότητα να εκφραστεί η αρνητική πλευρά της ανθρώπινης φύσης πολύ πιο 

εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ανώνυμα, πολύ πιο διαδραστικά». 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Στη δεύτερη παράγραφο («Περνάει, ούτως ή άλλως... από την παρέα του σχολείου») ο 

αρθρογράφος χρησιμοποιεί απλές λέξεις και φράσεις προφορικού λόγου. Αφού εντοπίσεις 

πέντε (5) από αυτές , να εξηγήσεις σε τι αποσκοπεί αυτή του η επιλογή.  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

                                                           
4 διαδικτυακή, σε σύνδεση 



Υπόθεσε ότι εκφωνείς ομιλία έκτασης 250-300 λέξεων στο πλαίσιο ημερίδας που 

διοργανώνει το Λύκειό σας με θέμα «Νέες τεχνολογίες και νέοι». Να εκφράσεις τη γνώμη 

σου σχετικά με το αν η σχέση με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τα τεχνολογικά 

μέσα φέρνουν πιο κοντά ή απομακρύνουν από τους γονείς τους  εφήβους της ηλικίας σου. 

Μονάδες 40 


