
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

Κείμενο 

Πώς να καταλάβετε αν το παιδί σας έχει εθιστεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια  

To κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα άρθρου με θέμα τον  εθισμό  των  νέων 

στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα : huffingtonpost.co.uk στις 

8.10.2019  

 

Το 2018, μια έρευνα διαπίστωσε ότι οι μισοί γονείς φοβόντουσαν ότι τα παιδιά τους 

εθίστηκαν σε παιχνίδια υπολογιστών. […] Ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια αναγνωρίζεται 

ως κατάσταση ψυχικής υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. […] Με παιχνίδια όπως 

το Fortnite και το Minecraft να μεγαλώνουν σε δημοτικότητα μεταξύ των εφήβων, πώς 

μπορούν οι γονείς να γνωρίζουν αν το παιχνίδι του παιδιού τους έχει γίνει ένα πρόβλημα; 

Ο Π.Ο.Υ περιγράφει την κατάσταση του εθισμού ως ένα μοτίβο διαρκούς ή 

επαναλαμβανόμενης ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. («ψηφιακό παιχνίδι» ή 

«βίντεο-gaming»). Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, ένα άτομο που έχει διαταραχή ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών θα έχει δυσκολία στο να περιορίσει τον εαυτό του σε σχέση με το παιχνίδι, δηλαδή 

θα δίνει προτεραιότητα στα παιχνίδια, ώστε να υπερισχύουν έναντι άλλων καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Θα συνεχίσει επίσης να αφιερώνει χρόνο, για να παίξει «παρά την εμφάνιση 

αρνητικών συνεπειών» – όπως η χαμηλότερη επίδοση στα μαθήματα ή στις φιλίες. 

Ένας έφηβος που αναπτύσσει ενδιαφέρον για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι αιτία 

ανησυχίας, καθώς οι μελέτες υποδεικνύουν ότι η διαταραχή του ηλεκτρονικού διαδικτυακού 

παιχνιδιού επηρεάζει μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων που ασχολούνται με ψηφιακής 

δραστηριότητες ή δραστηριότητες βιντεοπαιχνιδιού. Αλλά οι γονείς θα πρέπει να είναι σε 



θέση να καταλάβουν και να προλάβουν σημάδια που δείχνουν ότι το παιχνίδι γίνεται για το 

παιδί πλέον εθισμός. 

«Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να είναι μια πολύ θετική εμπειρία, αλλά όπως τα 

περισσότερα πράγματα, όταν πρόκειται για τον διαδικτυακό κόσμο, είναι θέμα αναλογίας», 

εξηγεί η πρέσβης του Διαδικτύου και ψυχολόγος Δρ. Λίντα Παπαδοπούλου. «Το πρόβλημα 

προκύπτει όταν τα παιδιά και οι έφηβοι αρχίζουν να παραμελούν άλλες περιοχές της ζωής 

τους, για να παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια, ή όταν ο μόνος τρόπος για να χαλαρώσουν είναι 

παίζοντας παιχνίδια – καθώς με την πάροδο του χρόνου ένα παιδί μπορεί να αρχίσει να 

στρέφεται σε βιντεοπαιχνίδια ως τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων της ζωής». 

Η δρ. Παπαδοπούλου λέει ότι το παιδί σας εξαρτάται από τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια πρώτον αν μιλά για το παιχνίδι του ασταμάτητα, παίζει για ώρες και παίρνει 

αμυντική ή ακόμη και θυμωμένη – επιθετική στάση, όταν του λένε να σταματήσει. Δεύτερον 

αν οι καθημερινές του ανάγκες, όπως το φαγητό και ο ύπνος, διαταράσσονται. Σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να προκύψουν και φυσικά συμπτώματα από την πολύωρη παραμονή στο 

διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα ξηρά ή κόκκινα μάτια, πόνος στα δάχτυλα, ή στο λαιμό και 

παράπονα από πονοκεφάλους. Τέλος, αν φαίνεται απασχολημένο, καταθλιπτικό ή μοναχικό, 

καθώς μερικά παιχνίδια μπορούν να το απομονώσουν από τον κοινωνικό του περίγυρο. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

«Ο Π.Ο.Υ περιγράφει την κατάσταση ως ένα μοτίβο διαρκούς ή επαναλαμβανόμενης 

συμπεριφοράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών»: Τι είδους σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) 

εντοπίζεις στο παραπάνω χωρίο; Να την μετατρέψεις στο άλλο είδος και να αναφέρεις τις 

αλλαγές που παρατηρείς στο ύφος λόγου. 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 



Το άρθρο που διάβασες σε προβλημάτισε σχετικά με το θέμα της εξάρτησης των νέων από τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αποφασίζεις να συντάξεις ένα άρθρο 250-300 λέξεων στο ηλεκτρονικό 

περιοδικό του σχολείου σου με το οποίο εκφράζεις τεκμηριωμένα τη συμφωνία ή τη διαφωνία 

σου με το παραπάνω θέμα. Μπορείς να αντλήσεις παραδείγματα από την προσωπική σου 

εμπειρία και να αξιοποιήσεις στοιχεία του κειμένου αναφοράς. 

Μονάδες 40 
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