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ΚΕΙΜΕΝΟ                
 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη για τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της 

χρήσης του ίντερνετ στο σπίτι, όσοι περνούν έστω και λίγες ώρες την εβδομάδα «σερφάροντας» 
στο δίκτυο βιώνουν την κατάθλιψη και τη μοναξιά πολύ πιο έντονα απ’ ό, τι αν 

χρησιμοποιούσαν λιγότερο συχνά τον υπολογιστή τους. Όπως δηλώνει ένας από τους ερευνητές 
που έκαναν την μελέτη, «σοκαριστήκαμε όλοι από τα συμπεράσματα της έρευνας και αυτό 
γιατί είχαμε στο μυαλό μας πως μια από τις σημαντικότερες χρήσεις του διαδικτύου αφορά 

την επικοινωνία και την κοινωνική συνδιαλλαγή. Και δεν αναφερόμαστε στις ακραίες 
περιπτώσεις. Το δείγμα μας για την έρευνα ήταν κανονικοί ενήλικες με τις οικογένειές τους και 
κατά μέσο όρο εκείνοι που χρησιμοποιούσαν περισσότερο το ίντερνετ αντιμετώπιζαν 

μεγαλύτερο πρόβλημα». 
Στην Ελλάδα μπορεί η κατάσταση να μην έχει πάρει τραγικές διαστάσεις, οι ειδικοί όμως 

επισημαίνουν τους κινδύνους. Η ψυχολόγος κ. Μ. Ρήγα – Πεπελάση επισημαίνει πως «η 
κατάθλιψη του κυβερνοχώρου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το μηχάνημα και η τεχνολογία 
αυτή μπορεί να επιτρέπει την επικοινωνία, δε διευκολύνει όμως την έκφραση των 

συναισθημάτων. Ο χρήστης του δικτύου μπορεί να επικοινωνεί μα άλλους ανθρώπους, αλλά 
είτε καταπιέζει τα συναισθήματά του είτε χρησιμοποιεί το ίντερνετ για να «φύγει» για να μην 
έρθει σε επαφή με τα προβλήματα της καθημερινότητας». 

Εκείνο ωστόσο που ανησυχεί όσο τίποτε άλλο τους μελετητές των κοινωνικών επιπτώσεων 
του ίντερνετ είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται διαρκώς όχι μόνο στην 

Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτιμάται μάλιστα πως οι χρήστες σε ολόκληρο τον 
κόσμο ξεπερνούν σε αριθμό τα 400 εκατομμύρια, ενώ για την Ελλάδα οι πιο πρόσφατες 
μετρήσεις κάνουν λόγο για 500.000 χρήστες. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 
1.  Να ελέγξετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές σύμφωνα με το κείμενο : 
 

α.  Όσοι σερφάρουν στο διαδίκτυο βιώνουν την κατάθλιψη και την μοναξιά. 

β.  Οι επιστήμονες που έκαναν την έρευνα μελέτησαν ανθρώπους που εμφάνιζαν ακραία 

συμπεριφορά. 

γ.  Στην Ελλάδα το φαινόμενο της κατάθλιψης από χρήση του ίντερνετ έχει πάρει τραγικές 

διαστάσεις. 

δ.  Ο χρήστης του ίντερνετ, αν και επικοινωνεί με συνανθρώπους του, δεν μπορεί να 

εκφράσει τα συναισθήματά του. 

ε.  Η περιπλάνηση στο διαδίκτυο είναι για πολλούς ανθρώπους μια ευκαιρία για να 

ξεφύγουν από τα προβλήματα της πραγματικής τους ζωής. 

Μονάδες 2,5 

 
2.α. Να βρείτε τη δομή (θεματική περίοδος, σχόλια – λεπτομέρειες και 

κατακλείδα της, αν υπάρχει) της 1ης παραγράφου του κειμένου . 

Μονάδες 1,5  
2.β. Να δώσετε έναν τίτλο σε όλο το κείμενο που να ταιριάζει στο περιεχόμενό 

του. 
Μονάδα 1 

3.α.  Να βρείτε αν οι υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω προτάσεων είναι 

υποκείμενα, αντικείμενα ή κατηγορούμενα.  
Μονάδες 1,5 

➢ …στο δίκτυο βιώνουν την κατάθλιψη… 

➢ ….σοκαριστήκαμε όλοι από τα συμπεράσματα της έρευνας…. 

➢ Το δείγμα μας για την έρευνα ήταν ενήλικες 

 

3.β.  Τι προσδιορισμός είναι η υπογραμμισμένη γενική σε κάθε πρόταση; Να κυκλώσετε τη 
σωστή απάντηση.(ΜΟΝ.1) 

Μονάδα 1 

i. …είχαμε στο μυαλό μας πως μια από τις σημαντικότερες χρήσεις του διαδικτύου 

αφορά την επικοινωνία… 

α)  γενική υποκειμενική 
β)  γενική αντικειμενική 

 
 

ii. …για να μην έρθει σε επαφή με τα προβλήματα της καθημερινότητας. 

α)  γενική κτητική 
β) γενική του τόπου 
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iii. μελετητές των κοινωνικών επιπτώσεων του ίντερνετ 

α) γενική του σκοπού 
β) γενική κτητική 

 
 

iv. ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται 

α) γενική του περιεχομένου 
β) γενική της ύλης 

 
 
3.γ. Τι είναι η υπογραμμισμένη λέξη κάθε πρότασης; Να βάλετε Χ στο σωστό 

κουτάκι. 
Μονάδες 1,5 

 

Α.  οριστικό άρθρο  αντωνυμία 

Το δείγμα μας για την 
έρευνα ήταν κανονικοί ενήλικες 

  

 

Β.  οριστικό άρθρο  αντωνυμία 

με τις οικογένειές τους   

 

Γ. αόριστο άρθρο  αριθμητικό επίθετο  

Όπως δηλώνει ένας από τους 

ερευνητές 
 

  

 
 
4.  Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις ή φράσεις:   

επικοινωνία, χρήστης του διαδικτύου, τεχνολογία, έρευνα.  
Μονάδα 1 

 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 

 
 

«Πολλοί υποστηρίζουν ότι η πλοήγηση (το σερφάρισμα) στο διαδίκτυο περισσότερο βλάπτει 
παρά ωφελεί. Γράψτε ένα άρθρο, το οποίο θα δημοσιευθεί σε ένα εφηβικό περιοδικό, για τα 
οφέλη και τους κινδύνους από την πλοήγηση στο διαδίκτυο.»  

Μονάδες 10 

 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


