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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

 

Έφηβοι «παγιδευμένοι» στο Διαδίκτυο 

 

Σε πολλά σπίτια τις φετινές γιορτές το «επί γης ειρήνη» ακυρώθηκε, όχι κυρίως γιατί τα 

νεότερα μέλη των οικογενειών «έλιωσαν» μπροστά σε οθόνες παίζοντας πολεμοχαρή ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, αλλά γιατί δεν έλειψαν οι έντονες συγκρούσεις των γονιών με τα παιδιά τους, όσον αφορά 

τον χρόνο που θα περάσουν στο Ιντερνετ. «Κάποια στιγμή, μετά το φαγητό, τα τέσσερα παιδιά της 

παρέας, ηλικίας 12-13 ετών, κλείστηκαν στο δωμάτιο του γιου μας και βγήκαν μόνο όταν ήρθε η ώρα 

της αναχώρησης, έπειτα από αρκετές ώρες που έπαιζαν ασταμάτητα παιχνίδια στο διαδίκτυο», μας 

λέει η Γεωργία. 

Ακόμα πιο δύσκολη ήταν η εμπειρία του Θεμιστοκλή, του οποίου ο 14χρονος γιος ζήτησε να 

φιλοξενήσει για διανυκτέρευση φίλο του στο σπίτι τις ημέρες των γιορτών. «Το πρώτο βράδυ έπαιζαν 

ασταμάτητα μέχρι τις 5 ή 6 το πρωί, δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί έκανα το λάθος να κοιμηθώ πρώτος. 

Την επόμενη ημέρα, δεν ξυπνούσαν με τίποτα, σηκώθηκαν κατά τις 2 μ.μ. και αφού έφαγαν... πρωινό, 

ξαναστρώθηκαν στο παιχνίδι. 

«Κλείστηκαν στο δωμάτιο του γιου μου και δεν έβγαιναν παρά μόνο για τουαλέτα και για να 

τσιμπήσουν κάτι. Όταν συνειδητοποίησα πως θα επαναλαμβανόταν το προηγούμενο βράδυ και αφού 

οι εκκλήσεις μου να πέσουν για ύπνο δεν εισακούστηκαν, υποχρεώθηκα να αποσυνδέσω το διαδίκτυο 

και να κοιμηθώ με το ρούτερ αγκαλιά!», μας λέει ο Θεμιστοκλής. Οι οικογενειακές συγκρούσεις για 

τις ψηφιακές ολονυχτίες των παιδιών πληθαίνουν, καθώς όλο και περισσότεροι έφηβοι αλλά και παιδιά 

κοιμούνται με το κινητό τους στο μαξιλάρι, βλέποντας βίντεο (δεχόμενα και μεγάλες ποσότητες 

ακτινοβολίας). Καθημερινές ιστορίες των ενδοοικογενειακών πολέμων για το ίντερνετ, που φέρνουν 

αντιμέτωπους γονείς και παιδιά, συχνά με πολύ έντονο τρόπο και χωρίς να λείπουν ακόμα και οι 

βιαιοπραγίες, και μάλιστα πιο συχνά εθισμένων και οργισμένων παιδιών εις βάρος των γονιών τους. 

Η έρευνα δείχνει ότι χρήση του Διαδικτύου είναι πλέον ευρύτατη στα παιδιά, και αφορά πλέον 

και τις ηλικίες του δημοτικού (ακόμα και νωρίτερα), ενώ πριν από μερικά χρόνια μιλούσαμε κυρίως 

για μαθητές γυμνασίου. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focus Bari (Δεκέμβριος 2017), για 

λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, το 78% των 

παιδιών 5-12 ετών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ποσοστό που ανεβαίνει στο 89,3% για τις ηλικίες 10-

12 ετών. Από ποιες συσκευές, λοιπόν συνδέονται τα παιδιά; Κυρίως από ταμπλέτες (35,4%), οι 

πωλήσεις των οποίων είχαν μεγάλη ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια, ακολουθούν τα έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα (27,8%) και λιγότερο από ένα στα τέσσερα (23,7%) «μπαίνουν» από λάπτοπ. 

Την ίδια ώρα καταγράφεται πως ένα στα πέντε παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών, διαθέτει κινητό 

τηλέφωνο (!), σε πείσμα των προειδοποιήσεων των επιστημόνων για θέματα ακτινοβολίας κι όχι μόνο. 

Όπως βλέπουμε, τα περισσότερα παιδιά, ηλικίας δημοτικού, έχουν δικές τους συσκευές (τάμπλετ ή 

κινητά τηλέφωνα) για να συνδέονται με το ίντερνετ. Όταν τα παιδιά από τόσο μικρή ηλικία εθίζονται 
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στο Διαδίκτυο και αναπτύσσουν αποκλειστικά τις συγκεκριμένες δεξιότητες και όχι άλλες, τότε όταν 

φτάνουν στην εφηβεία υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι να «κολλήσουν».Ένα μέρος των παιδιών που 

καταφεύγουν και κλείνονται στον ψηφιακό κόσμο αντιμετωπίζει ελλείμματα αυτοεκτίμησης και 

κοινωνικών σχέσεων. «Γι’ αυτό βλέπουν το Διαδίκτυο ως μέσο καταφυγής, όπου μπορούν να κινηθούν 

σε ένα περιβάλλον που μοιάζει λιγότερο απειλητικό από την πραγματική ζωή. Από την άλλη, παιδιά 

που δεν είχαν παρόμοιες δυσκολίες τις αναπτύσσουν μέσω του εθισμού», σημειώνει ο κ. Σιώμος, 

πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. 

Ιδιαίτερη πλευρά της προσπάθειας για μια ισορροπημένη σχέση των εφήβων με το ίντερνετ 

αποτελεί η καταπολέμηση του ξενυχτιού μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή (ή και του κινητού). 

«Ύστερα από ένα ξενύχτι, το παιδί αντιμετωπίζει διάσπαση προσοχής, κούραση, ένταση, εκνευρισμό. 

Ο νυκτερινός ύπνος δεν μπορεί να αναπληρωθεί, τότε ελευθερώνονται οι αναπτυξιακές ορμόνες», 

σημειώνει ο κ. Κορμάς. Η τάση για ψηφιακή αγρύπνια είναι μια ένδειξη εθισμού του παιδιού από τα 

ψηφιακά μέσα. «Η εξασφάλιση του κανονικού βραδινού ύπνου του παιδιού αποτελεί βασικό πεδίο 

πρόληψης της εξάρτησης από το ίντερνετ», συμπληρώνει ο κ. Κορμάς. 

«Χρειάζεται ανάπτυξη της ψηφιακής νοημοσύνης. Η γενιά που μεγαλώνει τώρα θα ζει με την 

τεχνολογία. Οφείλουμε να την εκπαιδεύσουμε στο να μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές της και να 

καταπολεμά τα αρνητικά στοιχεία», λέει στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Σιώμος. «Να μεγαλώνουμε παιδιά 

ισορροπημένα, με γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους, με πλήθος δραστηριοτήτων 

και ενδιαφερόντων (καλλιτεχνικών, αθλητικών κ.λπ.), και ψυχαγωγία που δεν θα περιορίζεται μόνο 

στην ηλεκτρονική, που είναι βεβαίως εύκολη και φτηνή», συμπληρώνει. 

Ο κ. Σιώμος υπογραμμίζει την ανάγκη το παιδί να δοκιμάζει πολλές δραστηριότητες από νωρίς, 

να αναπτύσσει τα ταλέντα του σε πολλά επίπεδα, καθώς η χρήση των υπολογιστών και του ίντερνετ 

«εκπαιδεύει τον εγκέφαλό μας σε ένα πολυπαραθυρικό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η άμεση 

ανταμοιβή για όποια μικρή “επιτυχία”, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η ντοπαμίνη, η ορμόνη της 

ευχαρίστησης. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται η ελκυστικότητα της μάθησης ή άλλων 

δραστηριοτήτων, που η επιβράβευση γίνεται με άλλους τρόπους και ρυθμούς. Απαιτείται το φίλτρο 

της κριτικής σκέψης απέναντι στην τεχνολογία τονίζει». 

Γιάννης Ελαφρός, διασκευή από Καθημερινή 8/1/2018 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1η Δραστηριότητα 

 

 Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά τις επιπτώσεις που προκαλούνται στα παιδιά από την συνεχή χρήση 

του Διαδικτύου σύμφωνα με το άρθρο (60-80 λέξεις). 

                                                                                                                                            Μονάδες 15 

 

2η Δραστηριότητα 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές ή Λανθασμένες σύμφωνα με το περιεχόμενο 

του κειμένου: 

 

α. Δημιουργούνται οικογενειακές διαμάχες για τη χρήση Διαδικτύου από τα παιδιά. 

β. Οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση Διαδικτύου αφορά κυρίως μαθητές γυμνασίου. 

γ. Μερικά παιδιά με την είσοδό τους στον ψηφιακό κόσμο αποκτούν θέματα ψυχολογικής και 

κοινωνικής φύσεως. 

δ. Η ψηφιακή ψυχαγωγία είναι δημιουργική και ευεργετική για το παιδί. 
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ε. Η “ψηφιακή αγρυπνία” δεν αποτελεί ένδειξη εθισμού του παιδιού από τα ψηφιακά μέσα. 

Μονάδες 5 

 

 

Α3. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η 4η παράγραφος του κειμένου («Η έρευνα δείχνει … λάπτοπ»); Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. 

Μονάδες 2 

 

Α4. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία πρόταση που θα χρησιμοποιείται με την 

κυριολεκτική της σημασία και κατόπιν μία πρόταση που θα χρησιμοποιείται με τη μεταφορική της 

σημασία:  

Έλιωσαν, βάρος. 

                                                                                                                                             Μονάδες 4 

 

Α5. Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις του κειμένου: 

αλλά (1η παράγραφος), ακόμα (2η παράγραφος), γιατί (2η παράγραφος), κυρίως (4η παράγραφος). 

                                                                                                                                             Μονάδες 4 

 

3η Δραστηριότητα 
Α6. Με αφορμή την θεματική εβδομάδα που διοργανώνεται στο σχολείο σας με θέμα «Ασφαλές 

Διαδίκτυο» καλείστε ως εκπρόσωπος του 15μελούς να εκφωνήσετε μία ομιλία (200-250 λέξεις) στην 

οποία θα αναφέρεστε στους κινδύνους του Διαδικτύου και κατόπιν στις προτάσεις για την ορθή 

αξιοποίηση του μέσου.                                                                                                                           

Μονάδες 20 

 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Go in the game 

 

Έκατσα μπροστά στο κομπιούτερ και μπήκα στο παιχνίδι. Το MMORPG* που παίζεις έχει 

πέντε εκατομμύρια παίκτες. Απαιτεί όλο σου τον χρόνο. Όχι! Απαιτεί πολύ περισσότερο από όλο σου 

τον χρόνο. Από όλο το χρόνο που θα μπορούσες να διαθέσεις. Από όλο τον χρόνο του κόσμου. Όμως 

η μέρα έχει μόνο είκοσι τέσσερις ώρες. Δεν φτάνουν. Η εβδομάδα έχει μόνο επτά μέρες. Δεν φτάνουν. 

Συνήθως πλαγιάζεις στις τέσσερις. Αν δεν έχετε raid (επιδρομή) δηλαδή, Γιατί, τότε, μπορεί να μείνεις 

άυπνος εντελώς, Η clan (φυλή, ομάδα) σε χρειάζεται. Ο χαρακτήρας σου σε χρειάζεται. Η επιδρομή 

δεν περιμένει. Το παιχνίδι ποτέ δεν σταματάει. Ποτέ. BRB**. 

Dvp. Ο καλύτερος παίκτης από την παλιά φρουρά είναι Ρώσος. Τα βίντεο που έχει τραβήξει τις 

μάχες που έδωσε γίνονται ανάρπαστα καθημερινά στο Ίντερνετ. Αυτό που συμπληρώνει το μύθο είναι 

το γεγονός ότι ο Dvp δεν παίζει πια. Βρίσκεται κρατούμενος σε μία ρώσικη φυλακή εδώ και χρόνια. 

Σκότωσε ένα συμπαίκτη του. Συναντήθηκαν για να παίξουν το παιχνίδι σε ένα ίντερνετ καφέ σε 

αντικριστές οθόνες. Ο άλλος παίκτης τον κοίταξε ειρωνικά. Ο Dvp σηκώθηκε, πήγε απέναντι, τον έριξε 

κάτω και τον σκότωσε με κλωτσιές. Έχει ακόμα δεκαπέντε χρόνια να εκτίσει. Άραγε θα υπάρχει ακόμα 

το παιχνίδι όταν εκείνος βγει έξω; Κι αν υπάρχει, θα τον νοιάζει; 

  “Go in the game”.... 

Δέκα λεπτά πέρασαν χωρίς να γίνει τίποτα. Περιφερόμουν άσκοπα στο παιχνίδι, περιμένοντας. 

Έκανα ένα διάλειμμα, κοίταζα την οθόνη, σηκωνόμουν από τον υπολογιστή, έκανα βόλτες στο 

δωμάτιο, μη χάνοντας λεπτό την οθόνη από τα μάτια μου. Με έχει τρελάνει η αγωνία, κι αν με έπιαναν 

οι GM***; Δεν ήταν δύσκολο να γίνει η στραβή. 
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Αυτό που ζητάς εσύ είναι “καπνός”, είναι σκόνη, είναι ηλεκτρισμός, “έξω” είναι ένα τίποτα. 

Δεν υπάρχει, είναι ψηφιακό, ψηφιακό χρυσάφι, όταν βγαίνεις εκτός αυτό μένει πίσω. Μαζί του μένει 

κι ένα κομμάτι δικό σου. Κάθε μέρα το κομμάτι που αφήνεις μέσα είναι λίγο μεγαλύτερο από χθες. 

Σίγουρα λίγο μεγαλύτερο από εκείνο που μένει έξω.[...] 

Προχθές, συνάντησα τον Jimako για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά έξω από το παιχνίδι δηλαδή. 

Δημήτρης. Ακριβέστερα, Δημητράκης. Μικρός αλλά ήρωας. Ο ήρωας είναι δεκαπέντε ετών, ζυγίζει 

εκατόν είκοσι κιλά σύμφωνα με την γυάλινη ζυγαριά ακριβείας του μπάνιου του. Ο ήρωας είναι 

συνήθως αξύριστος. Έχει μακριά λιγδωμένα μαλλιά και μικρά αεικίνητα μάτια. Πίνει φραπέ, πλένεται 

σπάνια. Είναι ήρωας. Το αγαπημένο του όπλο είναι ο διπλός πέλεκυς. 

Όταν παίζεις τόσες ώρες, οι καθημερινές σου ανάγκες προσαρμόζονται απόλυτα στο παιχνίδι. 

Αν θέλεις να πας στην τουαλέτα, θα κρατηθείς. Αλλάζοντας την στάση σου στην καρέκλα, κρατιέσαι 

λίγο ακόμα.... Δευτερόλεπτα πριν τα κάνεις πάνω σου, θα ζητήσεις άδεια από τους συμπαίκτες σου, θα 

φροντίσεις να σε προστατεύουν όσο θα λείπεις και θα τρέξεις στο μπάνιο. Εκεί θα πιέσεις την κύστη 

σου, να τελειώνεις στα γρήγορα, και θα τρέξεις πάλι πίσω. Όλα εντάξει. Αν, πάλι, πεινάς, θα 

παραγγείλεις απ’ έξω. Και θα φας μπροστά στην οθόνη. Γρήγορα με το ένα χέρι. Παίζεις ώρες 

ατελείωτες. Είσαι πτώμα. Θέλεις να ξαπλώσεις αλλά δεν το κάνεις. Τα μάτια σου καίνε, αλλά ξέρεις 

πως αισθάνεσαι καλύτερα όταν παίζεις. 

Στον ύπνο σου το παιχνίδι πάντα συνεχίζεται. Κλείνεις τα μάτια, βλέπεις τις λάμψεις της μάχης. 

Στρίβεις το σώμα στο κρεβάτι, να αποφύγεις ένα χτύπημα που στοχεύει την καρωτίδα, τραβιέσαι πίσω, 

ακούς τις κλαγγές των όπλων. Αγχώνεσαι, πιέζεις νοητά τα κουμπιά που πρέπει- ναι, αυτά πρέπει.... 

Μη σταματάς. Πίεζέ τα με το σωστό ρυθμό, μη σταματάς. Ξυπνάς πάντα σαν από λήθαργο βαθύ, 

ακόμα κουρασμένος. Πάντα κουρασμένος.[...] 

Κώστας Γκαζής, «Το αγαπημένο σου ξόρκι», Χαμένοι στο διαδίκτυο, εκδ. Πατάκη 2008, διασκευή 

 

*Massive Multiplayer Online Role- Playing 

**Be right back 

***Game managers 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   
1η Δραστηριότητα 

Β1. Σύμφωνα με όσα διαβάσατε, να παρουσιάσετε σε μία  παράγραφο 60-70 λέξεων πόσο διαφορετική 

μπορεί να είναι η εικόνα ενός «ήρωα» παίκτη ηλεκτρονικών παιχνιδιών πίσω και μπροστά από την 

οθόνη του υπολογιστή. 

                                                                                                                                        Μονάδες 15 

 

2η Δραστηριότητα 

Β2.  

α) Να χαρακτηρίσετε τον αφηγητή ως προς την συμμετοχή του στην ιστορία (μονάδες 4) και να 

αναφέρετε με ποια οπτική γωνία προσεγγίζει τα γεγονότα (μονάδες 4). Τεκμηριώστε την απάντηση με 

αναφορές στο κείμενο. 

β) Να αναφέρετε δύο αφηγηματικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο αφηγητής (μονάδες 7). 

Τεκμηριώστε την απάντηση με αναφορές στο κείμενο. 

 

                                                                                                                                          Μονάδες 15 

3η Δραστηριότητα 

Β3. «Αυτό που συμπληρώνει το μύθο είναι το γεγονός ότι ο Dvp δεν παίζει πια. Βρίσκεται κρατούμενος 

σε μία ρώσικη φυλακή εδώ και χρόνια. Σκότωσε ένα συμπαίκτη του. Συναντήθηκαν για να παίξουν το 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 5 από 5                                                                                                                                                                                                                                                       
 

παιχνίδι σε ένα ίντερνετ καφέ σε αντικριστές οθόνες. Ο άλλος παίκτης τον κοίταξε ειρωνικά. Ο Dvp 

σηκώθηκε, πήγε απέναντι, τον έριξε κάτω και τον σκότωσε με κλωτσιές».  

Ο συγγραφέας του κειμένου μας παρουσιάζει μέσα από τα πρόσωπα του Dvp και του Jimako τις 

επιπτώσεις του εθισμού από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων να αναφέρετε 

ποια θεωρείτε πως είναι τα αίτια του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Μονάδες 20 

 

 


