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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
Video games: κι επίσημα εν δυνάμει... ψυχική διαταραχή 

 

Τα «video games» είναι ίσως η μοναδική από τις σύγχρονες μορφές 

ψυχαγωγίας που, ενώ έχει αναδειχθεί σε μία από τις πλέον δημοφιλείς 

παγκοσμίως, έχει επίσης συστηματικά «κυνηγηθεί» από ουκ ολίγους 

«καλοθελητές» για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ποιοι ακριβώς είναι αυτοί 

είναι μία μεγάλη και δύσκολη συζήτηση που εκτείνεται πέρα από τα όρια του 

παρόντος άρθρου. Όταν όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παίρνει θέση 

απέναντι στο ζήτημα (και μάλιστα αρνητική), αυτή η συζήτηση μπαίνει σε 

διαφορετικό πια πλαίσιο. Κι αυτό επειδή πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, στην 

επικαιροποίηση που έκανε ο Οργανισμός όσον αφορά στον ορισμό των 

διαφόρων ασθενειών, συμπεριέλαβε για πρώτη φορά και την ψυχική διαταραχή 

των «video games».  

O Oργανισμός φυσικά αποκαλεί έτσι (Gaming Disorder) την εντατική, 

καθημερινή και πολύωρη ενασχόληση με τα «video games» που οδηγεί σε 

συμπεριφορά πρακτικά εξαρτημένου ατόμου. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 

έχει τα γνωρίσματα που έχουν κι άλλες επικίνδυνες, εθιστικές ή και εμμονικές 

ενασχολήσεις που αποδεδειγμένα οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα: κοινωνική 

αποξένωση, αποχή από εργασία ή εκπαίδευση, μη επαρκή ξεκούραση ή και 

διατροφή, καθώς και αρκετά ακόμη. Δεν διευκρινίζεται αν αυτό σημαίνει πως 

απαιτείται και του ίδιου είδους θεραπεία, με άλλα λόγια «αποτοξίνωση» 

ψυχολογική από τη συγκεκριμένη ενασχόληση, όμως αυτό θα ήταν το λογικό 

επακόλουθο αν τα «video games» προσεγγίζονται (και) έτσι.  

Δεν χωρά αμφιβολία στο γεγονός ότι σαφώς υπάρχουν άνθρωποι των 

οποίων η συμπεριφορά - βάσει του ρόλου που έχουν τα «video games» στη 

ζωή τους - μπορεί να περιγραφεί με όρους όπως οι παραπάνω. Στο ευρύτερο 

πλαίσιο όλων των ενασχολήσεων που έχει στην διάθεσή του ο σύγχρονος 

άνθρωπος, ωστόσο, τα video games δείχνουν να έχουν επιλεχθεί μεμονωμένα, 

στοχευμένα σχεδόν, ως επιλογή που οδηγεί σε «ψυχική διαταραχή». Γιατί ούτε 

η υπερβολική κατανάλωση ταινιών, τηλεοπτικών σειρών ή τηλεοπτικού 

προγράμματος γενικότερα έχουμε δει ποτέ να συνδέεται με «ψυχική 

διαταραχή», ούτε η ακρόαση μουσικής, ούτε η ανάγνωση βιβλίων - 

δραστηριότητες στις οποίες επίσης αν επιδοθεί κανείς συστηματικά και έντονα, 

πράγμα καθόλου σπάνιο, επενδύει πάρα πολύ από τον καθημερινό του χρόνο. 

Εννοείται πως υπάρχουν ουκ ολίγοι gamers που καταναλώνουν 

υπερβολικά πολύ χρόνο στην αγαπημένη τους ενασχόληση, περιορίζοντας 

αρνητικά τον αντίστοιχο διαθέσιμο για τις υποχρεώσεις ή την κοινωνική τους 

ζωή. Το να «στιγματιστούν» ωστόσο τα «video games» ως μορφή ψυχαγωγίας 

που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές εξάρτησης σα να ήταν η μόνη τέτοια 

ενασχόληση, υπογραμμίζει (και) την προκατάληψη που αυτά αντιμετωπίζουν 

εδώ και πολλά χρόνια. Σε οποιονδήποτε τομέα ή δραστηριότητα το παρακάνει 

κανείς - παραχωρώντας αναλογικά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του - 
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μπορούν να εντοπιστούν συμπτώματα εθισμού που παραπέμπουν σε «ψυχική 

διαταραχή». Τα games δεν έχουν καμία αποκλειστικότητα σε αυτό.  

Συν τοις άλλοις, ενώ άλλες συνήθειες και φαινόμενα της σύγχρονης 

ψηφιακής εποχής έχουν χαρακτηριστεί από πλειάδα ψυχολόγων ως διαταραχές 

- όπως η εμμονική χρήση των κοινωνικών δικτύων με πολλαπλούς 

διαφορετικούς τρόπους ή η «σελφίτιδα» για παράδειγμα - ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας δεν δείχνει την ίδια... προθυμία χαρακτηρισμού τους ως 

τέτοιες ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αναγνωρισμένων 

ασθενειών του.  

Ο καθένας έχει, προφανώς, τη δική του άποψη για τα video games και 

τον δικό του ορισμό όσον αφορά στο τι συνιστά «ψυχική διαταραχή». Στα δικά 

μας μάτια, ωστόσο, η εμμονική ενασχόληση οποιουδήποτε με τα «video 

games» είναι σύμπτωμα - όχι ασθένεια - άλλων αρνητικών στοιχείων στη ζωή 

του που τον ωθούν να "καταφύγει" σε αυτά. Για τα ναρκωτικά, τον τζόγο και 

πολλά άλλα πράγματα αυτό είναι αναγνωρισμένο ψυχιατρικό αιτιολογικό. Για τα 

games, όχι;  

www.athinorama.gr 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο των τεσσάρων τελευταίων 
παραγράφων του κειμένου («Δεν χωρά αμφιβολία…Για τα game, όχι;»).                                                             
(Μονάδες 10) 
 
Α2. Ποιος είναι ο τρόπος και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί ο συντάκτης 
του κειμένου στην τρίτη παράγραφο («Δεν χωρά αμφιβολία…τον καθημερινό 
του χρόνο.»);                                                                                   (Μονάδες 05) 
 
 
2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Α3.    «…άλλες συνήθειες και φαινόμενα της σύγχρονης ψηφιακής εποχής έχουν 
χαρακτηριστεί από πλειάδα ψυχολόγων ως διαταραχές…»  
Να χαρακτηρίσετε το είδος της σύνταξης και να τη μετατρέψετε στο αντίθετο 
είδος. Ποια διαφορά παρατηρείτε στο ύφος;                                                                    
(Μονάδες 05) 
 
Α4. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της παρένθεσης στις 
ακόλουθες φράσεις του κειμένου: 
α. Τα «video games» είναι ίσως η μοναδική από τις σύγχρονες μορφές 
ψυχαγωγίας 
β. έχει επίσης συστηματικά «κυνηγηθεί» 
γ. από ουκ ολίγους «καλοθελητές» για πολλούς διαφορετικούς λόγους 
δ. παίρνει θέση απέναντι στο ζήτημα (και μάλιστα αρνητική)          (Μονάδες 04) 
 
Α5. Να βρείτε ένα συνώνυμο για κάθε υπογραμμισμένη λέξη του κειμένου: 
συστηματικά, ίδια, αμφιβολία, επενδύει, να εντοπιστούν, συνιστά.                                                              
(Μονάδες 06) 
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3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Α6. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί σε νεανική ιστοσελίδα αναφέρεστε στον 
ελεύθερο χρόνο των νέων. Αφού εξηγήσετε τους λόγους που εξηγούν την 
έλλειψη ελεύθερου χρόνου, παρουσιάζετε δύο τρόπους με τους οποίους οι νέοι 
μπορούν να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά. Το άρθρο σας να έχει έκταση 200-
250 περίπου λέξεων.                                                                       (Μονάδες 20) 

 
 
Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Ο παίκτης (απόσπασμα) 

 
Στις αίθουσες του παιχνιδιού υπήρχε ένα τεράστιο πλήθος. Πόσο 

θρασείς και άπληστοι είναι όλοι τους! Άνοιξα δρόμο με τους αγκώνες ανάμεσα 
στον όγκο του πλήθους και στάθηκα κοντά στον κρουπιέρη. Ύστερα άρχισα να 
παίζω δειλά και δοκιμαστικά, ποντάροντας δύο ή τρία νομίσματα κάθε φορά. 
Στο μεταξύ παρακολουθούσα και σημείωνα. Μου φάνηκε ότι ο καθαρός 
υπολογισμός δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, κι ούτε έχει τόση 
σπουδαιότητα, που του αποδίδουν πολλοί παίκτες. Όλοι αυτοί κάθονται με 
χαρτάκια χαρακωμένα σε στήλες, σημειώνουν τους αριθμούς που πέφτει η 
μπίλια κάθε φορά, μετράνε, υπολογίζουν τις πιθανότητες, κάνουν σούμες, 
τελικά βάζουν τις μίζες τους και … χάνουν ακριβώς όπως κι εμείς οι κοινοί θνητοί 
που παίζουμε χωρίς υπολογισμούς!{…}  

Ένα σωρό από αυτά τα πράγματα μου τα εξήγησε ο κ.Άσλει εχθές, ο 
οποίος παρέμεινε όλο το πρωί δίπλα στα τραπέζια, αλλά ούτε μία φορά δεν 
έπαιξε ο ίδιος. Όσο για εμένα, έχασα όλα όσα είχα, και με μεγάλη ταχύτητα 
μάλιστα. Πόνταρα είκοσι χρυσά φρειδερίκια στα ζυγά και κέρδισα. Πόνταρα πάλι 
και ξανακέρδισα, κι αυτό έγινε δύο ή τρεις φορές ακόμα. Νομίζω ότι γύρω στα 
τετρακόσια χρυσά φρειδερίκια ήρθαν στην κατοχή μου μέσα σε μερικά λεπτά. 
Έπρεπε να είχα φύγει σ’ αυτό το σημείο, αλλά ένα παράξενο αίσθημα με 
κυρίεψε, μία επιθυμία να προκαλέσω την τύχη, μία λαχτάρα να τη σπρώξω στα 
άκρα ή να της βγάλω τη γλώσσα! Πόνταρα το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό, 
δηλαδή 4000 φλωρίνια, και έχασα!  

Ερεθισμένος ύστερα απ’ αυτό, τράβηξα από τις τσέπες μου ό,τι είχε 
απομείνει, πόνταρα με τον ίδιο τρόπο, έχασα και πάλι, κι ύστερα απ’ αυτό 
εγκατέλειψα το τραπέζι σαν να με είχαν χτυπήσει κατακέφαλα. Δεν μπορούσα 
ακόμα να το χωνέψω τι μου είχε συμβεί, και δεν είπα τίποτα για τη χασούρα 
στην Πολίνα Αλεξάντροβνα μέχρι λίγο πριν από το δείπνο. Μέχρι την ώρα εκείνη 
είχα περάσει τον καιρό μου περιπλανώμενος μέσα στο πάρκο. 

Φ.Ντοστογιέφσκι, Ο παίκτης , εκδ. Μίνωας  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 
B1. Ο αφηγητής χαρακτηρίζει ως «άπληστους» τους υπόλοιπους παίκτες που 
βρίσκονταν στις αίθουσες παιχνιδιού, υποδηλώνοντας ότι διαχωρίζει τη θέση 
του από εκείνους. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη γι’ αυτό με βάση τις 
πληροφορίες που αντλείτε από το κείμενο; Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
με αναφορές στο κείμενο. Το κείμενό σας να έχει έκταση 50-70 λέξεων. 
(μονάδες 15)  
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B2. Να χαρακτηρίσετε τον αφηγητή με βάση τη συμμετοχή του στην ιστορία. Τι 
επιδιώκει ο συγγραφέας με αυτή την επιλογή;                                   (μονάδες 5)  
 
B3. Να εντοπίσετε ένα σημείο όπου η αφήγηση είναι αναδρομική και να 
εξηγήσετε τι επιτυγχάνει με αυτή ο συγγραφέας.                               (μονάδες 5)  
 
B4. Να εντοπίσετε δύο παρομοιώσεις και δύο μεταφορές του κειμένου. (μονάδες 
5) 
 
B5. Υποθέστε ότι συμμετέχετε σε συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 
εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια. Τι θα του λέγατε ώστε να τον βοηθήσετε να 
συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που διατρέχει; Tο κείμενό σας να έχει έκταση 
200- 250 λέξεων.                                                                              (μονάδες 20) 
 

 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


