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Α.ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Εφηβοι χαμένοι στο Διαδίκτυο 

(1) Τον πολλαπλασιασμό των προβλημάτων μέσα σε μόλις πέντε χρόνια αναδεικνύουν τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία 

Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ) σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγικές 

Ανάπτυξης και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Σχεδόν ένας στους τρεις 

εφήβους έχει δεχθεί παρενόχληση ή έχει αντιμετωπίσει επιθετική συμπεριφορά στο 

διαδίκτυο το 2019, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό έχει πράξει αναλόγως! Το 2013 ανάλογη 

συμπεριφορά είχε ένας στους πέντε. «Βλέπουμε μια εκθετική ανάπτυξη των προβλημάτων 

από το 2013, που ολοκληρώθηκε η προηγούμενη σχετική έρευνα. Υπάρχει μεγάλη 

επιδείνωση των στοιχείων» λέει η κ. Αρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

παιδιατρικής-εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΕΙ. 

(2) Είναι γεγονός μάλιστα πως μεγάλο μέρος των εφήβων στη χώρα μας μοιάζει κυριολεκτικά 

χαμένο στο Διαδίκτυο,  φαινόμενο που εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη ειδικά μετά τη 

διάδοση των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphone), που επιτρέπουν τη διαρκή 

σύνδεση με το Ιντερνετ. Σε μεγάλο ποσοστό οι έφηβοι «κατοικούν» στον κυβερνοχώρο, 

καθώς είναι περισσότερες οι ώρες που βρίσκονται συνδεδεμένοι με το Ιντερνετ από όσες 

δεν είναι. Εξάλλου, το 94% έχει προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα (Ιnstagram, Τiktok, Facebook, 

κ.ά), με τις οπτικές εφαρμογές να κερδίζουν έδαφος. 

(3) Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες της ΕΕΕΙ μίλησαν για περιπτώσεις παιδιών που 

«κάηκαν» από την πολύωρη παραμονή στο Διαδίκτυο, ενώ σημείωσαν πως η διαδικτυακή 

εξάρτηση σχετίζεται και με διατροφικές παρεκτροπές, είτε με τη μεγάλη κατανάλωση σνακ 

και ανθυγιεινών τροφών μπροστά στην οθόνη, είτε με την προβολή και επίδραση 

διαδικτυακών προτύπων που ενισχύουν την ανορεξία (ειδικά στα κορίτσια). Επίσης, η 

διαδικτυακή εξάρτηση σχετίζεται με συναισθηματικές ή και κοινωνικές δυσκολίες, 

δημιουργώντας συναισθηματικά ευάλωτα άτομα, που δεν ελέγχουν τις παρορμήσεις τους 

(ακόμα και περιστατικά χειροδικίας μέσα στο σπίτι έχουν καταγραφεί), παρουσιάζουν 

υπερκινητικότητα κ.λπ. 

(4) Τι σημαίνει όμως εξάρτηση από το Διαδίκτυο; Είναι μια συμπεριφορά που ξεκινά με 

απώλεια ελέγχου όσον αφορά στη χρήση του Ιντερνετ και σταδιακά μπορεί να οδηγήσει σε 
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έκπτωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, απομόνωση, παραμέληση του σχολείου, αλλά και του 

ίδιου του εαυτού του χρήστη, απαντά η έρευνα. 

(5) Ωστόσο, η τεχνολογία δεν είναι απειλή. «Οι νέες τεχνολογίες είναι μέσα στη ζωή των 

παιδιών και των εφήβων. Οι νέοι είναι αυτόχθονες στον κόσμο της τεχνολογίας, εμείς 

είμαστε μετανάστες. Δεν μπορείς να τους αποκλείσεις από αυτήν. Θα είναι σαν μια μορφή 

αναπηρίας. Εξάλλου, το Διαδίκτυο φέρει πολλές θετικές δυνατότητες, από την εκπαίδευση 

και την ψυχαγωγία μέχρι την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργία», σημείωσε η κ. Τσίτσικα. 

Οπως σημείωσαν τα στελέχη της ΕΕΕΙ, τα νέα παιδιά έχουν τρομερή προσαρμοστικότητα στις 

νέες τεχνολογίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειάζονται τους γονείς, καθώς το 

Διαδίκτυο έχει κινδύνους και παγίδες και είναι απαραίτητο οι έφηβοι να αναπτύξουν 

αντιστάσεις, φίλτρα, κριτήρια, ψηφιακή παιδεία.  

Γ. Ελαφρός, kathimerini.gr, 12.02.2020  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α1.α. Να παρουσιάσετε σε 60-70 λέξεις το περιεχόμενο των τριών πρώτων παραγράφων του 

Κειμένου. 

Μονάδες 9 

Α1.β. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τρία διαφορετικά μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί 

ο αρθρογράφος για να αποδείξει τις απόψεις του στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου.  

Μονάδες 6 

Α2. Με ποιες  διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των 

παραγράφων του Κειμένου; Nα τις καταγράψετε και να εξηγήσετε ποια σχέση συνοχής 

δηλώνουν. 

Μονάδες 8 

Α3. Να εξηγήσετε τη λειτουργία των σημείων στίξης στα παρακάτω αποσπάσματα: 

α. σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγικές Ανάπτυξης και Εφηβικής 

Υγείας» (εισαγωγικά-παράγραφος 1) 

β. ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό έχει πράξει αναλόγως!  (θαυμαστικό-παράγραφος 1) 

γ. οι έφηβοι «κατοικούν» στον κυβερνοχώρο (εισαγωγικά-παράγραφος 2) 

δ. των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphone) (παρένθεση - παράγραφος 2) 

ε. Τι σημαίνει όμως εξάρτηση από το Διαδίκτυο; (ερωτηματικό - παράγραφος 4) 

Μονάδες 5 

Α4. «να αναπτύξουν αντιστάσεις, φίλτρα, κριτήρια, ψηφιακή παιδεία» 

Να εξηγήσετε τι επιδιώκει ο αρθρογράφος με τη χρήση ασύνδετου σχήματος. 

Μονάδες 2 

Α5. Σε ομιλία που εκφωνείτε σε εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ως 

εκπρόσωπος των μαθητών του σχολείου σας εξηγείτε πως υπάρχουν πολλά οφέλη που 

μπορεί να αποκομίσει ένας νέος χρησιμοποιώντας με μέτρο το διαδίκτυο. Η ομιλία σας να 

έχει έκταση 200-250 λέξεων. 

Μονάδες 20 
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https://www.kathimerini.gr/author/giannis-elafros/


Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Έλα λιγάκι από δω και κλείσε το κομπιούτερ 
πες ότι γίναμε παιδιά και ότι δεν έχεις ρούτερ. 
Άστο πια το κομπιούτερ, άστο πια το κομπιούτερ, 
άστο πια το κομπιούτερ, άστο πια το κομπιούτερ. 
 
Απόψε έγινα εχθρός με την τεχνολογία 
άσε το πληκτρολόγιο και τη δικαιολογία. 
Δεν έχεις μπαταρία, δεν έχεις μπαταρία, 
δεν έχεις μπαταρία ας τη δικαιολογία. 
 
Βρήκα στο κασετόφωνο κασέτα μασημένη 
μ’ ένα μολύβι τη γυρνώ γιατί είναι μπερδεμένη. 
Με σελοτέιπ δεμένη, με σελοτέιπ δεμένη, 
με σελοτέιπ δεμένη, κασέτα μασημένη. 
 
Έλα μη μου χάνεσαι να σε φωτογραφίσω 
στο φώτο Μάνος Σάββατο το φίλμ θα πάω να αφήσω. 
Για να μας εμφανίσω, για να μας εμφανίσω, 
για να μας εμφανίσω, το φιλμ θα πάω ν’ αφήσω. 
 
Δεν θέλω οθόνες μα κεριά όμορφο φως να βγάζουν 
για να κοιτώ τα μάτια σου όταν θα σκοτεινιάζουν. 
Χέρια να σ’ αγκαλιάζουν, χέρια να σ’ αγκαλιάζουν, 
χέρια να σ’ αγκαλιάζουν όταν θα σκοτεινιάζουν. 
 
Έλα λιγάκι από δω και μέιλ μη μου στέλνεις 
γιατί δεν έχω ιντερνέτ, τι δεν καταλαβαίνεις. 
Τι δεν καταλαβαίνεις, τι δεν καταλαβαίνεις 
τι δεν καταλαβαίνεις, στ’ άλλο δωμάτιο μένεις. 
 
Τραγούδι : Τι δεν καταλαβαίνεις, Σάννυ Μπαλτζή, ερμηνεία Λ.Παπαδόπουλος-Αρλέτα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Β1.Ποια επίπτωση της υπερβολικής χρήσης των νέων τεχνολογιών προβάλλεται στους 
παρακάτω στίχους; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές στο Κείμενο. Η 
απάντησή σας να έχει έκταση 50 περίπου  λέξεων.  
 
«Έλα λιγάκι από δω και μέιλ μη μου στέλνεις 
γιατί δεν έχω ιντερνέτ, τι δεν καταλαβαίνεις. 
Τι δεν καταλαβαίνεις, τι δεν καταλαβαίνεις 
τι δεν καταλαβαίνεις, στ’ άλλο δωμάτιο μένεις.» 

Μονάδες 15 
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Β2. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο τραγούδι, κυριολεκτικό ή μεταφορικό, και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας με δύο αναφορές στο Κείμενο. 

Μονάδες 5 

Β3. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τις εγκλίσεις και τα ρηματικά πρόσωπα των ρημάτων 

της πρωτης στροφής του Κειμένου και να αιτιολογήσετε τις επιλογές της δημιουργού. 

Μονάδες 4 

Β4. Να εντοπίσετε μία επανάληψη και να σχολιάσετε τη λειτουργία της στο Κείμενο. Για να 

απαντήσετε να λάβετε υπόψη σας ότι το Κείμενο είναι τραγούδι. 

Μονάδες 6 

 

Β5. Υποθέστε ότι σας προβληματίζει  το ίδιο θέμα  που απασχολεί  και το ποιητικό 

υποκείμενο οπότε σε σελίδα του προσωπικού σας ημερολογίου καταγράφετε τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά σας για την κατάσταση που βιώνετε. Το κείμενό σας να έχει έκταση 

150 περίπου λέξεων. 

Μονάδες 20 
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