
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

Κείμενο 

Έφηβοι και Διαδίκτυο 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την εισαγωγή – με κάποιες τροποποιήσεις - της διδακτορικής 

διατριβής της Χρυσάνθης Λιούπη με τίτλο: «Έφηβοι και διαδίκτυο: ψυχική υγεία, υπερβολική χρήση και 

ο ρόλος της οικογένειας», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας το 2018.  

 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη και κατανόηση των παραγόντων που 

σχετίζονται με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Συμμετείχαν 904 μαθητές, ηλικίας 12 

έως 18 ετών και 825 γονείς που προέρχονταν από περιοχές των νομών Λαρίσης και Μαγνησίας 

και ειδικότερα, από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, μια πρωτεύουσα νομού, μια δημοτική ενότητα 

της πρωτεύουσας του νομού και μια νησιώτικη περιοχή […] 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι το 14.1% των μαθητών έκανε υπερβολική χρήση του 

διαδικτύου, ενώ οι μαθητές που κατοικούσαν στο μεγάλο αστικό κέντρο ήταν πιο επιρρεπείς 

στην υπερβολική χρήση έναντι σε αυτούς που κατοικούσαν στη δημοτική ενότητα της 

πρωτεύουσας του νομού. Το μέσο επίπεδο χρήσης του διαδικτύου ήταν υψηλότερο στην 

ηλικία των 15 και σε όσους μαθητές χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο από όταν ήταν στο 

δημοτικό σχολείο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούσαν τον κυριότερο λόγο χρήσης 

του διαδικτύου για τους μαθητές, ενώ η υπερβολική διαδικτυακή χρήση σχετίστηκε με τα 

κοινωνικά δίκτυα, τα διαδικτυακά παιχνίδια, τη λήψη μουσικής, ταινιών και άλλου υλικού. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν διαφορές φύλου αναφορικά με το είδος των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων. Εν συνεχεία, το μέσο επίπεδο χρήσης του διαδικτύου σχετίστηκε με τα 

συμπτώματα ψυχοπαθολογίας, με την ακαδημαϊκή, συναισθηματική και κοινωνική 



αποτελεσματικότητα των εφήβων, με τις πρακτικές ανατροφής από τους γονείς και με την 

οικογενειακή ευρυθμία. 

Συμπερασματικά, οι έφηβοι στην Ελλάδα φαίνεται να είναι επιρρεπείς στην 

υπερβολική χρήση του διαδικτύου και η εθιστική συμπεριφορά σχετίζεται με παράγοντες που 

αφορούν τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η ψυχική 

ευημερία και οι διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. Ειδικότερα, η απόρριψη ως 

πρακτική ανατροφής από τους γονείς και τα συμπτώματα ψυχοπαθολογίας των εφήβων θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από μελλοντικές έρευνες καθώς φάνηκε ότι ευνοούν την 

ανάπτυξη της εθιστικής συμπεριφοράς. 

 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

«Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη και κατανόηση των παραγόντων που σχετίζονται 

με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου» 

Nα γράψεις το ίδιο χωρίο αντικαθιστώντας τις δύο υπογραμμισμένες ονοματικές φράσεις με 

προτάσεις. (μονάδες 6) Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις το ύφος λόγου είναι πιο απλό; 

(μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 

 

Παρατηρείς μέρα με τη μέρα ότι οι φίλοι σου είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο και αυτό 

είναι κάτι που σε ανησυχεί. Παίρνεις την πρωτοβουλία να συμμετάσχεις σε Ημερίδα που 

διοργανώνει ο Δήμος σου με θέμα «Νέοι και διαδίκτυο», προκειμένου να παρουσιάσεις την 

κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα και τις συνέπειες που έχει στην πνευματική, 

ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη ενός εφήβου. Η ομιλία σου να έχει έκταση 250 

έως 300 λέξεις. 



Μονάδες 40 


