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Την εποχή του κορονοϊού  έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τα 

αποτελέσματα του στη ζωή και την καθημερινότητα μας είναι φανερά! Η 

χρήση του διαδικτύου έχει αυξηθεί ραγδαία και αφιερώνουμε μεγάλο 

χρονικό διάστημα της ημέρας μας σε αυτό.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ; 

 

Η πανδημία επηρέασέ όλο τον πληθυσμό αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά και 

τους εφήβους. Τα μαθήματα στο σχολείο αλλά και στα φροντιστήρια 

από δια ζώσης πραγματοποιήθηκαν με τηλεκπαίδευση. Οι έξοδοι με τους 

φίλους τους σταμάτησαν και αντικαταστάθηκαν με πολύωρες συνομιλίες μέσω 

μηνυμάτων και βιντεοσυνομιλιών και ηχητικών μηνυμάτων από τις 

αγαπημένες τους εφαρμογές όπως το Instagram, το viber, το skype κ.α.Οι 

δραστηριότητες τους έγιναν επίσης διαδικτυακά ή διακοπήκαν προσωρινά. Οι 

νέοι άρχισαν να ασχολούνται πιο έντονα με εργασίες που ήταν εύκολες και 

εφικτές εντός σπιτιού(πχ. Γυμναστική στο σπίτι). Οι διαδικτυακές αγορές 

αυξήθηκαν και το onlineshopping έγινε η νέα “μόδα”. Επιπρόσθετα στη 

διάρκεια της καραντίνας οι έφηβοι και λόγο ανίας μπορούμε να πούμε 

άρχισαν να χρησιμοποιούν της ηλεκτρονικές τους συσκευές ακόμα και στον 

ελεύθερο τους χρόνο. Όλα τα προηγούμενα προκάλεσαν μεγάλη αύξηση του 

εθισμού των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο. 

 

 

 

Πηγές άρθρου: https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Panel-

Covid.pdf 

https://www.iefimerida.gr/ellada/tilekpaideysi-dieythetithike-prosopika-dedomena 

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Panel-Covid.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Panel-Covid.pdf
https://www.iefimerida.gr/ellada/tilekpaideysi-dieythetithike-prosopika-dedomena


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 

 

Η πανδημία όμως δεν επηρέασε μόνο τους  νέους αλλά και τις μεγαλύτερες 

ηλικίες που έπρεπε να προσαρμοστούν όπως όλοι οι υπόλοιποι. Το 

πρόβλημα με αυτές τις ηλικίες είναι πως έπρεπε εκτός από τον εγκλεισμό να 

μάθουν να χρησιμοποιούν και το διαδίκτυο κάτι που παλιότερα δεν 

χρησιμοποιούσαν! Τόσο η πληρωμή των λογαριασμών όσο και τα 

εβδομαδιαία ψώνια έπρεπε να διεκπεραιώνονται από τον υπολογιστή στο 

διαδίκτυο. Έννοιες όπως e-banking και e shopping ήταν τελείως 

πρωτόγνωρες και αποτέλεσαν μεγάλες δυσκολίες κυρίως για τα ηλικιωμένα 

άτομα. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε ότι η επικοινωνία με συγγενείς και 

αγαπημένα άτομα γινόταν μέσω βίντεο κλίσης από το διαδίκτυο , δηλαδή το 

Skype. Έτσι η Τρίτη ηλικία απέκτησε γνώσεις που δεν είχε πριν την πανδημία. 

 

 

 

 

Πηγές άρθρου:https://www.iefimerida.gr/tehnologia/i-triti-ilikia-egine-exper-sto-diadiktyo 

 

 

 

https://www.iefimerida.gr/tehnologia/i-triti-ilikia-egine-exper-sto-diadiktyo


 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WEBEX 

 

Όλα τα παραπάνω μας βγάζουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι έχουν ως 

μοναδική τους απασχόληση το διαδίκτυο. Η πολύωρη χρήση του όμως 

οδήγησε πολλές φορές στη προσωρινή κατάρρευση συγκεκριμένων 

εφαρμογών όπως το WebEx μέσω του οποίου τα ελληνικά σχολεία διέπραξαν 

τηλεκπαίδευση. Αυτό δημιουργήθηκε λόγο των πολλών μαθητών και 

εκπαιδευτικών που βρίσκονταν στην εφαρμογή τα ίδια χρονικά διαστήματα. 

 

 

 


