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Κείμενο 1 

[Εφηβικά δράματα στον κυβερνοχώρο] 

Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα από άρθρο που έχει δημοσιεύσει ο Ηλίας Νικολαϊδης στο ΒΗΜΑgazino 

στις 31 Οκτωβρίου 2014. Ο τίτλος του κειμένου είναι «Οι ζωές των εφήβων» και αναφέρεται στα νέα δεδομένα 

που έχουν διαμορφώσει στη ζωή και την ιδιωτικότητα των εφήβων οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής ή τα 

τεχνολογικά μέσα με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

Η έκφραση «εφηβικό δράμα» χρησιμοποιείται ευρέως, τόσο στον επιστημονικό όσο και στον 

«κανονικό» κόσμο, για να περιγράψει εξαιρετικά εύστοχα την αντάρα της εφηβικής ηλικίας. Και αν 

οι τσακωμοί ή οι εξάρσεις αγάπης των εφήβων αποτελούν λόγια του αέρα προορισμένα να ξεχαστούν 

με την ενηλικίωση, τι γίνεται όταν αυτά παραμένουν καταγεγραμμένα σε προφίλ στο Facebook, σε 

βίντεο στο ΥouΤube; Τι συμβαίνει όταν οι βραδιές της παρόρμησης αποτελούν σημεία ενός 

παγκόσμιου αφηγήματος, το οποίο γράφεται κάθε δευτερόλεπτο και μπορεί κάποιος να αναζητήσει 

και να βρει στο Google; 

«Το Διαδίκτυο είναι ένα συναρπαστικό μέσο, το οποίο έχει καταστεί πραγματικά απαραίτητο 

στη σύγχρονη ζωή. Είναι όμως και σκληρό» σημειώνει η Άρτεμις Τσίτσικα, επιστημονική υπεύθυνη 

της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β´ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών[...]. «Η δεύτερη 

ευκαιρία η οποία δίνεται στον πραγματικό κόσμο με το να ζητήσει κάποιος συγγνώμη και να 

προχωρήσει είναι δύσκολο να δοθεί στο Internet. Εφόσον ανεβάσεις κάτι, σε πολλές περιπτώσεις 

αυτό θα παραμείνει online για πάντα. Τα αποτελέσματα αυτής της πραγματικότητας τα έχουμε δει 

σε παιδιά που τραυματίζονται πάρα πολύ, ακριβώς επειδή, για παράδειγμα, έχει φτάσει ένα «silly 

video»1 σε εκατομμύρια χρήστες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

το ελέγξουν». 

Η αντανάκλαση του εφηβικού δράματος στον ψηφιακό χώρο είναι αναμενόμενη σε έναν 

διασυνδεδεμένο κόσμο. Ωστόσο, η Ντέινα Μπόιντ, κοινωνιολόγος [...], κωδικοποιεί στο βιβλίο της 

«It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens» («Είναι περίπλοκο: Η κοινωνική ζωή των 

διασυνδεδεμένων εφήβων», εκδ. Yale) τα χαρακτηριστικά των δημοσιευόμενων στο Διαδίκτυο 

πληροφοριών. Αυτές είναι «επίμονες» (δηλαδή έχουν διάρκεια και μένουν στον χρόνο), «εμφανείς» 

(το κοινό που μπορεί να τις δει είναι μεγάλο), «διαδιδόμενες» (μπορούν εύκολα να μοιραστούν) 

 
1το ανόητο, βλακώδες, γελοίο. 



καθώς και «αναζητήσιμες» (μέσω των μηχανών αναζήτησης). Όλα τα παραπάνω στοιχεία γεννούν 

απορίες για τα θέματα ιδιωτικότητας που προκύπτουν. 

Ειδικά στην περίπτωση των εφήβων, η ιδιωτικότητα, πέρα από ανθρώπινο δικαίωμα, αποκτά 

και άλλη σημασία. «Πρόκειται για μια αντίληψη, η οποία πρώτα από όλα βοηθάει στην αυτονόμησή 

τους» σημειώνει η κυρία Τσίτσικα. «Έχοντας ιδιωτικότητα, αναπτύσσεται μια προσωπικότητα ξέχωρα 

από την οικογένεια. Αυτό συμβάλλει στην απομυθοποίηση των γονέων, τους ρίχνει από το βάθρο 

όπου βρίσκονταν ως τότε και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η 

ιδιωτικότητα βοηθά αναπτυξιακά στο να κατακτηθεί η ενηλικίωση, πράγμα το οποίο αποτελεί 

ζητούμενο. Είναι κάτι σημαντικό στην εφηβεία, μαζί όμως με την επικοινωνία, την άνευ όρων αγάπη 

από τους γονείς. Η εφηβεία είναι μια ηλικία που «αντικειμενικά» είναι αρκετά δύσκολη και πρέπει 

να υπάρχουν οι βάσεις της εμπιστοσύνης, ώστε τα όρια να σημαίνουν προστασία, ασφάλεια και 

κατεύθυνση – όχι τιμωρία, περιορισμό ή αντίδραση. Τότε πραγματικά τα παιδιά οδηγούνται στο να 

ζήσουν σε έναν άλλο κόσμο, παράλληλο με εκείνο των γονιών, και ενδέχεται να προκύψουν 

δυσκολίες που μπορούν να θέσουν σε πραγματικό κίνδυνο τα παιδιά αυτής της ηλικίας». 

 
Κείμενο 2 

Αναμονή 

Το τραγούδι το έχει ερμηνεύσει ο Μπάμπης Στόκας, βρίσκεται στο μουσικό άλμπουμ Volta, 2010, οι στίχοι είναι 

του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική είναι του Μπάμπη Στόκα.  

 

Έσβησα τα φώτα κι άναψα κεριά 

τράβηξα στην άκρη την κουρτίνα 

να` ρθει αεράκι σαν παλιό τανγκό 

και πως δήθεν θα` ρθεις σαν μια σερπαντίνα. 

 

Κάθε γυρισμό σου τον σκηνοθετώ 

και στολίζω μ` άστρα όλο το σπίτι 

κι όλο λέω θα` ρθεις και ακροβατώ 

κάπου ανάμεσα σ` ελπίδα και σε τύχη. 

 

Έσβησαν οι ώρες μέσα στη σιωπή 

σαν ρολόι μόλις ανασαίνω 

πότε θα` ρθεις πάλι σαν την αστραπή 

μήπως δεν υπάρχεις και άδικα προσμένω ; 

https://stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=15


 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να απαντήσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται σε 

θέσεις του συντάκτη του Κειμένου 1 : 

1. Η συναισθηματική κατάσταση των εφήβων με τις διακυμάνσεις της, αποτυπώνεται εύστοχα 

στον όρο «εφηβικό δράμα». 

2. Οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τους χρήστες. 

3. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο βρίσκονται στη διάθεση όλων των 

χρηστών. 

4. Η ιδιωτικότητα βοηθά στην αυτονόμηση των εφήβων και στην απομυθοποίηση της 

οικογένειάς τους. 

5. Οι έφηβοι έχουν ανάγκη τον περιορισμό, για να είναι ασφαλείς. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 να εντοπίσεις δύο γλωσσικές επιλογές που χρησιμεύουν στη 

συνοχή του λόγου ανάμεσα στις περιόδους λόγου και τα νοήματά τους.  

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να δικαιολογήσεις τη χρήση των σημείων στίξης στις παρακάτω περιπτώσεις: 

«κανονικό» (1η παράγραφος): τα εισαγωγικά, 

τι γίνεται όταν αυτά παραμένουν καταγεγραμμένα σε προφίλ στο Facebook, σε βίντεο στο Υou 

Τube; (1η παράγραφος): το ερωτηματικό, 

«It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens» (3η παράγραφος): τα εισαγωγικά, 

«διαδιδόμενες» (3η παράγραφος): τα εισαγωγικά, 

(μπορούν εύκολα να μοιραστούν) (3η παράγραφος): η παρένθεση. 

Μονάδες 15 



 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις σύμφωνα με το Κείμενο 2 την συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 

πρόσωπο που μονολογεί. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σού προκάλεσε η ανάγνωση; Η απάντησή 

σου να εκτείνεται σε 100 – 150 λέξεις. 

Μονάδες 15 

 


