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Ρερίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Ερευνθτικι Εργαςία»
υπό τθν επίβλεψθ του κ. Αναςτάςιου Μαρνζηου ΡΕ (86), και τουσ μακθτζσ τθσ Β’
Τάξθσ Λυκείου.
Στόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν να ανακαλφψουμε τθ ςχζςθ των εφιβων με τισ διάφορεσ
μορφζσ εξάρτθςθσ. Από το ςυνολικό κζμα επιλζξαμε να αςχολθκοφμε με τθν
εξάρτθςθ από το διαδίκτυο και το κινθτό τθλζφωνο. Αναηθτιςαμε υλικό από το
διαδίκτυο, και ςτθ ςυνζχεια μοιράςαμε ερωτθματολόγια και μελετϊντασ τισ
απαντιςεισ είδαμε τα αποτελζςματα και τισ ςυνζπειεσ των κινθτϊν τθλεφϊνων.
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Μεκοδολογία
Συηθτϊντασ μεταξφ μασ γι' αυτό το κζμα κζςαμε τα παρακάτω ερευνθτικά
ερωτιματα:
1. Τι είναι θ εξάρτθςθ από το διαδίκτυο και το κινθτό τθλζφωνο;
2. Ροιεσ είναι οι πιο ςυνθκιςμζνεσ;
3. Για ποιουσ λόγουσ οδθγείται κάποιοσ ςε αυτζσ τισ εξαρτιςεισ;
4. Ροιεσ είναι οι ςυνζπειεσ τθσ εξάρτθςθσ από το διαδίκτυο και το κινθτό;
5. Ροια είναι θ ςυχνότθτα του φαινομζνου;
6. Τι μπορϊ να κάνω ωσ πρόλθψθ και ωσ αντιμετϊπιςθ;
7. Ροια είναι θ κατάςταςθ ςτο ςχολείο μου;
Για να απαντιςουμε ςε αυτά τα ερωτιματα αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα
εξισ ερευνθτικά εργαλεία:
 Βιβλιογραφικι / θλεκτρονικι ζρευνα
 Ζρευνα με ερωτθματολόγια
Αρχικά, μοιραςτικαμε τα μζρθ τθσ ζρευνασ. Ο Αντωνίου Κωνςταντίνοσ, ανζλαβε να
βρει τισ κατθγορίεσ τθσ εξάρτθςθσ από το Internet (Facebook, YouTube, θλεκτρονικά
παιχνίδια κ.α.), ο Δεςποίνθσ Ανάργυροσ, τισ ςυνζπειεσ τθσ εξάρτθςθσ αυτισ, ο
Λεονταρισ Ραναγιϊτθσ, τουσ λόγουσ που οδθγοφν κάποιον να εκιςτεί ςτο
διαδίκτυο ι το κινθτό και θ Ραντελιοφ Μαρίνα, τθν πρόλθψθ και το πϊσ μπορεί
κάποιοσ να αντιμετωπίςει αυτό το πρόβλθμα.
Επιπλζον, για να διαπιςτϊςουμε ποια είναι θ κατάςταςθ ςτο δικό μασ ςχολείο,
μοιράςαμε ερωτθματολόγια ςε ςυμμακθτζσ μασ, και φίλουσ μασ εκτόσ ςχολείου και
βγάλαμε ςυμπεράςματα από τισ απαντιςεισ τουσ για τθ χριςθ του διαδικτφου ι
του κινθτοφ. Κατόπιν, ςυλλζξαμε πλθροφορίεσ που κζλαμε για τα μζρθ τθσ ζρευνάσ
μασ, θ κακεμία αντίςτοιχα, τισ ςυνοψίςαμε και δθμιουργιςαμε τθν ερευνθτικι
ζκκεςθ και τθν παρουςίαςθ.
Κεωρθτικό μζροσ Λ
Α. ΕΞΑΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ
Οι ειδικοί προειδοποιοφν ότι τα κινθτά τθλζφωνα μποροφν να γίνουν τόςο εκιςτικά
όςο θ κατανάλωςθ ζτοιμθσ τροφισ ι το κάπνιςμα. Είναι μιπωσ ο άνκρωποσ
εξαρτθμζνοσ από το κινθτό του; Θ ταχφτατθ αφξθςθ των φορθτϊν τεχνολογικϊν
μζςων (κινθτά τθλζφωνα, φορθτοί υπολογιςτζσ) γεννά ζντονθ ανθςυχία ςχετικά με
τον ρόλο που διαδραματίηουν ςτθ ηωι μασ, κακϊσ πολλοί ειδικοί υποςτθρίηουν ότι
όχι μόνο ζχουμε καταλθφκεί από φρενίτιδα απόκτθςισ τουσ αλλά ζχουμε
αναπτφξει εξάρτθςθ ςε αυτά, ςαν να ιταν ιςχυρό ναρκωτικό. Ζχουν παρζλκει
περίπου δφο δεκαετίεσ από τότε που εμφανίςτθκαν τα πρϊτα κινθτά τθλζφωνα
ςτθν αγορά. Ρρϊτοι τα χρθςιμοποίθςαν κάποιοι επαγγελματίεσ με ςκοπό να τουσ
διευκολφνουν ςτθν εργαςία τουσ. Από τότε και μζςα ςε λίγα χρόνια το κινθτό ζχει
γίνει μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ πάρα πολλϊν ανκρϊπων. Ρριν δφο δεκαετίεσ
περίπου, ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ τα πρϊτα τεραςτίων διαςτάςεων κινθτά. Τότε
ακόμθ όλοι τα κοιτοφςαμε ζκπλθκτοι, μθν μπορϊντασ να πιςτζψουμε πϊσ είναι
δυνατόν να περιφζρεται κανείσ με το τθλζφωνό του ςτο χζρι και να μιλά δθμόςια.
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Σιμερα αντιςτοιχοφν περίπου τρεισ (3) ςυςκευζσ ςε κάκε ςπίτι και το κάκε μζλοσ
μιασ οικογζνειασ ζχει το δικό του κινθτό. Αςφαλϊσ αυτι θ εξζλιξθ ιταν κζμα
χρόνου αφοφ, όςα αγακά παρζχονται ςτον άνκρωπο τόςεσ καταλιγουν να είναι και
οι ανάγκεσ του, και το κινθτό ζχει πραγματικά εξελιχκεί ςε ανάγκθ και ζχει
ανεπίςθμα μπει ςτθ λίςτα των πρϊτων αναγκϊν. Συνθκίςαμε να ζχουμε αυτι τθ
διευκόλυνςθ και τϊρα μασ είναι απαραίτθτθ. Ρζρα όμωσ από τθν παρεχόμενθ
διευκόλυνςθ υπάρχει ακόμθ ζνασ παράγοντασ ο οποίοσ οδιγθςε ςτθν ςθμερινι
τόςο διαδεδομζνθ χριςθ του. Είναι θ αναςφάλεια που αιςκάνεται λίγο πολφ ο
κακζνασ από εμάσ και που μοιάηει να ξεπερνιζται κάκε φορά που ακοφμε το κινθτό
μασ να χτυπάει ι κάκε φορά που αντιλαμβανόμαςτε, από τον χαρακτθριςτικό ιχο,
ότι μασ ζχουν ςτείλει ζνα γραπτό μινυμα. Αιςκανόμαςτε ανακοφφιςθ και
επιβεβαίωςθ που κάποιοσ μασ κυμικθκε. Αυτό το γεγονόσ ενιςχφει τθν εξάρτθςι
μασ από το κινθτό.
Μασ δίνει, ακόμα, τθν αςφάλεια ότι τα αγαπθμζνα πρόςωπα μποροφν να
επικοινωνιςουν μαηί μασ και να μασ βρουν οποτεδιποτε το επικυμιςουν και
οπουδιποτε κι αν βριςκόμαςτε. Σφμφωνα με μια πρόςφατθ ζρευνα θ αυξανόμενθ
εξάρτθςθ των ανκρϊπων από τα κινθτά τθλζφωνα μπορεί να δθμιουργιςει
ψυχολογικά προβλιματα ςε εκατομμφρια άτομα. Κάποιοι χριςτεσ, επίςθσ,
παρουςίαςαν ςυμπτϊματα εξάρτθςθσ όταν δεν πραγματοποιοφςαν κλιςεισ ι δεν
δαχτυλογραφοφςαν μθνφματα, όπωσ είναι θ ανθςυχία, θ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ
και θ ςτζρθςθ φπνου. Ασ χρθςιμοποιοφμε το κινθτό τθλζφωνο, κακϊσ και κάκε
άλλθ διευκόλυνςθ που μασ παρζχει θ τεχνολογικι ανάπτυξθ, αλλά ασ βάηει ο
κακζνασ μασ το προςωπικό του μζτρο ςτθ χριςθ του κάκε πράγματοσ ϊςτε να
παραμζνει χριςτθσ και να μθν καταλιγει ο ίδιοσ «ςυςκευι»!
Θ κατάλλθλθ ςυςκευι, τθν κατάλλθλθ εποχι
Αλικεια, τι ακριβϊσ ιταν αυτό με το οποίο το κινθτό κζρδιςε μια για πάντα μία
κζςθ ςτθν τςάντα, ςτθν τςζπθ μασ και αδιαφιλονίκθτα μια κζςθ ςτθ ηωι μασ;
Καταρχιν, δεν είναι τίποτε άλλο από ζνα χριςιμο εργαλείο επικοινωνίασ. Ιρκε,
όμωσ, ακριβϊσ ςτθ ςωςτι εποχι, που οι άνκρωποι, όλο και πιο πολυάςχολοι, όλο
περιςςότερο κινθτικοί και δραςτιριοι, δεν μποροφςαν παρά να καλοδεχτοφν μια
ςυςκευι που κα τουσ επζτρεπε να μποροφν να επικοινωνιςουν ανά πάςα ςτιγμι,
από οπουδιποτε με οποιονδιποτε, χωρίσ να χρειαςτεί να γυρίςουν ςπίτι τουσ, να
ψάξουν για τθλεφωνικοφσ καλάμουσ, να ζχουν πάνω τουσ κζρματα, κάρτεσ και
ατηζντεσ. Από τθ ςτιγμι που το κινθτό ζγινε αναγκαίο εξάρτθμα για όλουσ, ςτισ
ςχζςεισ μασ άλλαξαν πολλά. Μπορεί, όμωσ, να ςυνζβθ και το αντίςτροφο: το κινθτό
ζγινε αναγκαίο, επειδι ςτισ ςχζςεισ μασ είχαν αρχίςει να αλλάηουν πολλά. Ρζρα
από τθν ευλογία και κατάρα τοφ να μποροφν όςοι ζχουν το νοφμερό μασ να μασ
πάρουν τθλζφωνο, είτε βριςκόμαςτε επίςκεψθ ςε φίλουσ είτε ςτθ δουλειά ι ςτθν
κορυφι των Λμαλαΐων, το κινθτό υπαγόρευςε καινοφργιουσ τρόπουσ, αλλά και
ανταποκρίκθκε ςε καινοφργιεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ.
Πλοσ ο κόςμοσ ςτθν παλάμθ μασ
Μζςα ςτθ μνιμθ του κινθτοφ μασ είναι κατά κάποιον τρόπο αποκθκευμζνθ όλθ θ
κοινωνικι ηωι και δραςτθριότθτα του κακενόσ μασ: αγαπθμζνα πρόςωπα, φίλοι,
ςυγγενείσ κ.λ.π. Και αντιςτρόφωσ, το δικό μασ τθλζφωνο είναι καταχωρθμζνο ςε
δεκάδεσ κινθτά άλλων ανκρϊπων. Αν κάνουμε το αδιόρκωτο λάκοσ να μθν ζχουμε
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φροντίςει να καταγράψουμε όλα αυτά τα ονόματα και τθλζφωνα και κάπου αλλοφ,
τότε θ απϊλεια του κινθτοφ μασ ιςοδυναμεί με μια «μζτρια» καταςτροφι.
Με το κινθτό μασ, λοιπόν, κουβαλάμε ςυνεχϊσ ολόκλθρο τον «κοινωνικό μασ
εαυτό» επάνω μασ κι αυτό μάσ δίνει τθν αίςκθςθ ότι δεν κινδυνεφουμε να μείνουμε
μόνοι. Νιϊκουμε ότι μποροφμε, αν ζχουμε μαηί το κινθτό μασ, να ζχουμε παρζα,
ςυντροφιά, βοικεια όπου και όποτε τθ κελιςουμε ι τθ χρειαςτοφμε. Οι άλλοι είναι
πάντα εκεί για εμάσ κι εμείσ πάντα εκεί για αυτοφσ.
Σι; Δεν ζχεισ κινθτό; «Αν δεν ζχεισ κινθτό, είναι ςαν να μθν ζχεισ γλϊςςα να
μιλιςεισ», διλωςε απεγνωςμζνα ζνασ δεκαπεντάχρονοσ, όταν οι γονείσ του
προςπάκθςαν να τον πείςουν ότι δεν το χρειάηεται ακόμθ. Για τα ςθμερινά παιδιά,
τα κινθτά υποκακιςτοφν τουσ τόπουσ ςυνάντθςθσ ςε ςτζκια ςτο δρόμο, που δεν
υπάρχουν πια. Τα κινθτά τουσ λειτουργοφν ςαν ζνα δίκτυο, όπου κακζνασ ξζρει ποφ
κα βρει τον άλλον και τα sms (μινυμα) «πθγαινοφζρνουν» τισ κουβζντεσ, τισ
πλάκεσ, τισ ατάκεσ και τισ ερωτικζσ εξομολογιςεισ εξ’ αποςτάςεωσ.
Η χρθςτικότθτα ςτθν επικοινωνία... Αυτι ακριβϊσ είναι θ μεγάλθ προςφορά του
κινθτοφ. Ζχοντασ χάςει τθν αμεςότθτα τθσ επαφισ που υπιρχε όταν οι γονείσ μασ
αντάλλαςςαν κακθμερινά επιςκζψεισ, κα ιμαςταν ίςωσ πολφ περιςςότερο
αποκομμζνοι από όλουσ αν δεν υπιρχε κινθτό. Δεν ζχουμε ςταματιςει να ζχουμε
ανάγκθ τθν επικοινωνία, θ οποία ζχει γίνει ίςωσ λιγότερο κοντινι και βακιά. Τα
κινθτά τθν κακιςτοφν δυνατι και, μάλιςτα, ακριβϊσ με αυτό τον τρόπο. Και όςο κι
αν το κατθγοροφμε ότι μασ ωκεί ςε μια απόμακρθ και επιφανειακι επαφι με πολφ
κόςμο, ίςωσ κα ζπρεπε να αναρωτθκοφμε αν κζλουμε, αν επιδιϊκουμε κάτι πιο
κοντινό. Αν είμαςτε, δθλαδι, ςε κζςθ, αλλά κι αν κα μασ άρεςε, ςε εμάσ τουσ
υπερδραςτιριουσ ανκρϊπουσ του 21ου αιϊνα, να περνάμε κάκε απόγευμά μασ
κάνοντασ πολφωρεσ επιςκζψεισ, ακόμθ και ςτουσ μιςοφσ από αυτοφσ που ζχουμε
καταχωρθμζνουσ ςτθ λίςτα επαφϊν μασ. Αν είμαςτε ειλικρινείσ, πολλοί από εμάσ
κα απαντιςουν αρνθτικά. Πχι, δεν είμαςτε ςε κζςθ, αλλά και δεν τθν ξζρουμε πια
αυτι τθν επικοινωνία. Το κινθτό είναι ο «καλφτεροσ φίλοσ» μασ, γιατί μασ επιτρζπει
να αποφαςίηουμε εμείσ πόςθ επαφι κζλουμε, πότε και με ποιον. Είμαςτε
ςυνδεδεμζνοι και ταυτόχρονα ανεξάρτθτοι. Τουλάχιςτον, ζτςι κζλουμε να
πιςτεφουμε...
Καμία θςυχία πουκενά. Κάποτε υπιρχαν ςτιγμζσ, ϊρεσ, θμζρεσ που οι άλλοι
ιξεραν ότι βριςκόμαςτε κάπου, είμαςτε καλά και όταν ζρκει θ ϊρα, κα
επικοινωνιςουμε πάλι μαηί τουσ, κα τουσ τθλεφωνιςουμε ι κα τουσ δοφμε ξανά. Θ
πολφ ςοφι αγγλοςαξονικι ζκφραςθ «no news, good news» (κανένα νέο, άρα καλά
τα νέα!) εξζφραηε ακριβϊσ αυτι τθν πραγματικότθτα: αφοφ ο άλλοσ βρίςκεται
κάπου όπου εςφ δεν ζχεισ πρόςβαςθ αυτι τθ ςτιγμι, ζχε εμπιςτοςφνθ ότι όλα πάνε
καλά.
Θ ανεξαρτθςία που υπόςχεται το κινθτό, ιδωμζνθ κάτω από αυτό το πρίςμα, είναι
μια ανεξαρτθςία υπό όρουσ, τουσ οποίουσ μάλιςτα ςυχνά βάηουν οι άλλοι, όπωσ οι
γονείσ που ςυχνά δεν είναι φορτικοί μόνο ςτθν εφθβεία, αλλά ςε ολόκλθρθ τθ ηωι
μασ. Ζτςι διειςδφουν μζςω του κινθτοφ ςτισ εντελϊσ προςωπικζσ ςτιγμζσ μασ οι
απαιτθτικοί προϊςτάμενοι, οι παραπονεμζνοι φίλοι, οι ηθλιάρθδεσ ςφηυγοι, οι
ανικανοποίθτοι πελάτεσ, τα παιδιά μασ, οι πλαςιζ πιςτωτικϊν καρτϊν και
περιποιιςεων προςϊπου και άλλοι πολλοί. Κάποιεσ θμζρεσ, τα κινθτά οριςμζνων
ανκρϊπων δεν ςταματοφν να χτυποφν. Με τθν επιμονι και το πείςμα παιδιοφ που
κζλει αυτό που του ζταξεσ. Εμείσ τι τάξαμε;
7

Απλά, ότι ςε αυτό το νοφμερο κα είμαςτε πάντα ςτθ διάκεςι τουσ. Ζτςι κι αλλιϊσ,
το κινθτό ζχει κανόνεσ και ωράρια διαφορετικά από του ςτακεροφ τθλεφϊνου. Το
μεςθμζρι ζχει πάψει προ πολλοφ να είναι ϊρα θςυχίασ άλλωςτε, με το κινθτό ςτο
χζρι βρίςκεςαι κάπου μζςα ςτο χωροχρόνο και όχι ςε ζνα ςπίτι όπου θςυχάηεισ τισ
μεςθμεριανζσ ϊρεσ.
Ζνασ «ομφάλιοσ λϊροσ» με τθν οικογζνεια
Πταν οι ζφθβοι ζκαναν τισ πρϊτεσ τουσ εξορμιςεισ μόνοι, ζπρεπε, τόςο οι ίδιοι όςο
και οι δικοί τουσ, να πάρουν απόφαςθ ότι για κάποιο διάςτθμα θ επαφι μεταξφ
τουσ δεν κα είναι δυνατι. Θ πραγματικότθτα ανάγκαηε και τουσ μεν και τουσ δε,
όςο δφςκολο κι αν ιταν, να πάρουν μια γεφςθ αμοιβαίασ αποδζςμευςθσ. Για τον
ζφθβο ι τθν ζφθβθ, αυτό ςιμαινε «ό, τι και να ςυμβεί κα πρζπει να τα βγάλω πζρα
μόνοσ μου». Για τουσ γονείσ, από τθν άλλθ, ότι όςο κι αν κα το ικελαν, δεν
μποροφςαν να ελζγξουν, για ζνα ςυγκεκριμζνο διάςτθμα, το παιδί τουσ, είτε για να
το περιορίςουν είτε για να το προςτατεφςουν. Το μόνο που μποροφςαν να κάνουν
ιταν να του δείξουν κάποια εμπιςτοςφνθ. Αυτζσ οι πρϊτεσ απόπειρεσ αυτονόμθςθσ
ιταν και για τισ δφο πλευρζσ ζνα βιμα ωρίμανςθσ. Με το κινθτό, όλθ αυτι θ
διαδικαςία αποδζςμευςθσ ζχει αλλάξει. Τα παιδιά ζχουν, από τα 15 και πάνω,
ςχεδόν όλα κινθτά. Οι γονείσ μποροφν ανά πάςα ςτιγμι να μάκουν ποφ βρίςκονται,
τι κάνουν, πότε κα γυρίςουν. Τα παιδιά, από τθν πλευρά τουσ, μποροφν, μόλισ
ςυναντιςουν τθν πρϊτθ δυςκολία, πρακτικισ ι ςυναιςκθματικισ φφςεωσ, να
«πάρουν» τθ μαμά και τον μπαμπά και να ηθτιςουν βοικεια. Σο κινθτό παραμζνει
ζνασ «ομφάλιοσ λϊροσ» με τθν οικογζνεια, που δφςκολα κόβεται.
Δεν μποροφμε να το κλείςουμε!
Κα μποροφςαμε βζβαια να το κλείςουμε, πολφ ςυχνά όμωσ δεν το κάνουμε. Κα
μποροφςε να ςυμβεί κάτι και να μασ ψάχνουν. Κάποια ςθμαντικι πλθροφορία,
ευκαιρία, επαφι κα μποροφςε να «περνά ξυςτά» από δίπλα μασ και να τθ χάςουμε,
μόνο και μόνο επειδι κλείςαμε για λίγεσ ϊρεσ το κινθτό. Αυτοφ του είδουσ είναι θ
εξάρτθςθ που ζχουμε από τθν ελάχιςτθ ςε μζγεκοσ, αλλά τεράςτια ςε δυνατότθτεσ
ςυςκευι. Και όπωσ κάκε εξάρτθςθ, μπορεί να καταλιξει επικίνδυνθ. Το ςτοίχθμα,
λοιπόν, για εμάσ είναι να καταφζρουμε να ιςορροπιςουμε ανάμεςα ςτθν ανάγκθ,
να αξιοποιοφμε τισ «πολφτιμεσ υπθρεςίεσ» του κινθτοφ μασ και τθν ελευκερία, να
μποροφμε μερικζσ φορζσ να το αποχωριηόμαςτε.
Κυκλοφοροφν ελεφκερα, «ακοφγονται» με κάκε δυνατό τρόπο, αποτελοφν ςθμείο
αναφοράσ τθσ κακθμερινότθτασ κι όταν ςιωποφν προκαλοφν ςτζρθςθ! Τα κινθτά
τθλζφωνα ςαφϊσ διευκολφνουν τθν εξ’ αποςτάςεωσ επικοινωνία, όμωσ θ
κατάχρθςι τουσ ζχει ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ, κυρίωσ ςτουσ ανιλικουσ χριςτεσ.
«Μζςα από τθν υπερβολικι χριςθ του κινθτοφ, οι ανιλικοι εκίηονται ςε μια
«τεχνθτι» επαφι με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, που οδθγεί ςε όλο και μεγαλφτερθ
αίςκθςθ μοναξιάσ και ίςωσ τελικά να ςυμβάλει ςτα ολοζνα αυξανόμενα κροφςματα
παιδικισ κατάκλιψθσ».
«Θ εφκολθ απόκτθςθ κινθτοφ τθλεφϊνου από τουσ ανιλικουσ οφείλεται, εκτόσ από
τθν οικονομικι δυνατότθτα, και ςτθν άγνοια ι ςτθν απροκυμία των γονιϊν να
υποςτθρίξουν τισ κζςεισ τουσ, κζτοντασ τα κατάλλθλα όρια ςτθ ςυμπεριφορά και
ςτισ απαιτιςεισ του παιδιοφ».
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Οπουδιποτε και αν βριςκόμαςτε, ςτο αυτοκίνθτο, ςτο τρζνο, ςτο ςοφπερ μάρκετ ι
ςτο δρόμο ακόμα και ςτο ςχολείο θ κινθτι τθλεφωνία μασ φζρνει απίςτευτα
«κοντά» όςο μακριά και αν είναι τα πρόςωπα που μασ ενδιαφζρουν. Ενδεικτικά, οι
χριςτεσ κινθτισ τθλεφωνίασ είναι περιςςότεροι από ζνα διςεκατομμφριο διεκνϊσ,
με αυξθτικζσ τάςεισ. Πςον αφορά τθ χϊρα μασ, κάκε μζρα δαπανϊνται
εκατομμφρια ευρϊ για τθν αγορά καινοφργιου κινθτοφ. Αξιοςθμείωτο φυςικά είναι
και το γεγονόσ ότι ζνασ ςτουσ τρεισ χριςτεσ κινθτοφ ανθςυχεί ότι αν χάςει ι
χαλάςει το κινθτό του, κα «εγκλωβιςτεί» μακριά από τουσ ανκρϊπουσ που τον
ενδιαφζρουν.
«Θ χριςθ κινθτϊν, ειδικά ςε μεγαλουπόλεισ, υποκακιςτά τθ δφςκολθ πρόςβαςθ και
διευκολφνει τόςο τουσ ενιλικουσ κυρίωσ ςτισ εργαςιακζσ τουσ επαφζσ όςο και τθν
άμεςθ επικοινωνία μεταξφ γονζων και παιδιοφ ι παιδιοφ με άλλουσ ςυνομθλίκουσ
του». Αλλά όπωσ επιςθμαίνει, ςτθν πραγματικότθτα υπάρχει ζνα είδοσ κατάχρθςθσ
που ειδικά ςτουσ ανιλικουσ υποςκάπτει τθ γνιςια επικοινωνία που ζχουν ανάγκθ
και θ οποία πραγματϊνεται μόνο με τθ φυςικι παρουςία του ςυνομιλθτι. Και αν οι
ενιλικοι χριςτεσ μποροφν να προβάλλουν λόγουσ εργαςίασ, ςυνεχοφσ μετακίνθςθσ
και επιτακτικισ ανάγκθσ προκειμζνου να επικοινωνοφν με τουσ «πάντεσ» και για τα
«πάντα», ςε ό, τι αφορά τουσ εφιβουσ και τα παιδιά οι δικαιολογίεσ δεν μοιάηουν
επαρκείσ.
Από τθ χριςθ ςτθν κατάχρθςθ
Θ εφκολθ απόκτθςθ κινθτοφ τθλεφϊνου από τουσ ανιλικουσ οφείλεται εκτόσ από
τθν οικονομικι δυνατότθτα και ςτθν άγνοια ι και ςτθν απροκυμία των γονιϊν να
υποςτθρίξουν τισ κζςεισ τουσ, κζτοντασ τα κατάλλθλα όρια ςτθ ςυμπεριφορά και τισ
απαιτιςεισ του παιδιοφ. Ενδεχομζνωσ παίηουν ρόλο και οι ενοχζσ που νιϊκουν για
διάφορουσ λόγουσ λόχου χάριν, φορτωμζνο ωράριο εργαςίασ, που δεν τουσ
επιτρζπουν να βρίςκονται κακθμερινά αρκετι ϊρα με το παιδί τουσ.
«Συνικωσ, θ άνευ μζτρου χριςθ των κινθτϊν ςυμβάλλει ςε μια
αποςταςιοποιθμζνθ, αποπροςωποποιθμζνθ επικοινωνία, αποτζλεςμα τθσ
καταναλωτικισ δομισ τθσ ηωισ μασ. Από τθν άλλθ, αυτοφ του τφπου θ
επικοινωνιακι μεταχείριςθ «διαβρϊνει» τα πλαίςια τθσ αςφαλοφσ και υγιοφσ
αλλθλεπίδραςθσ και δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν απουςία ςωματικισ και
ςυναιςκθματικισ επαφισ, που είναι αναγκαίεσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
κοινωνικοποίθςθ και ψυχικι ανάπτυξθ του παιδιοφ». Ζτςι, μζςα από τθν
υπερβολικι χριςθ, οι ανιλικοι εκίηονται ςε μια «τεχνθτι» επαφι με τουσ
ςυνομθλίκουσ τουσ, που οδθγεί ςε όλο και μεγαλφτερθ αίςκθςθ μοναξιάσ, και ίςωσ
τελικά να ςυμβάλλει ςτα ολοζνα αυξανόμενα κροφςματα παιδικισ κατάκλιψθσ.
Υπό ποιεσ προχποκζςεισ ζνασ ανιλικοσ μπορεί να αποκτιςει κινθτό τθλζφωνο,
είναι ζνα κζμα που κα πρζπει να διαπραγματευτοφν οι γονείσ μαηί του, μόνο
εφόςον ζχει μπει ςτθν εφθβικι θλικία και όταν οι κζςεισ τουσ είναι ςαφείσ και τα
επιχειριματα τουσ είναι ικανά να ςτθρίξουν τισ κζςεισ αυτζσ.
Ρερί εξάρτθςθσ
Είναι ςχετικά πρόςφατθ θ αποκάλυψθ μιασ δυςάρεςτθσ πραγματικότθτασ, αυτι τθσ
ανάγκθσ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ παιδιϊν και εφιβων με ςυμπτϊματα
εξάρτθςθσ από νεοεμφανιηόμενεσ ψυχικζσ νόςουσ, που ςυςχετίηονται με τθν
τεχνολογία και το μοντζρνο τρόπο διαχείριςθσ τθσ κακθμερινισ ηωισ.
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Θ «εξάρτθςθ από τα κινθτά» ανικει ςτθν κατθγορία των «εξαρτιςεων
ςυμπεριφοράσ», όπωσ γενικά αποκαλείται ο εκιςμόσ ςε ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ π.χ. φαγθτό, που ενεργοποιοφν ςυναιςκιματα όπωσ θ χαρά ι θ
ευφορία. Ζτςι, μια απλι δραςτθριότθτα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ χριςθ
κινθτοφ αποκτά ηωτικι ςθμαςία και θ επανάλθψι τθσ αποτελεί επιδίωξθ και
εμμονι ωσ κάτι το αναγκαίο. Το πρόβλθμα εντείνεται όταν το άτομο επικεντρϊνει
και κατευκφνει μεγάλο μζροσ τθσ ςυνολικισ του ενζργειασ, προςοχισ και ςκζψθσ
ςτο κινθτό.
Πταν, δθλαδι, μονίμωσ: Ελζγχει εάν ζχει ςιμα, επικυμεί να χρθςιμοποιεί το κινθτό
του όλο και περιςςότερο, νευριάηει αν κάποιοσ διακόπτει μια ςυνομιλία του.
Αντιδρά υπερβολικά όταν του επιςθμαίνεται ότι κάνει ςυνεχι χριςθ του κινθτοφ.
Ελζγχει διαρκϊσ για αναπάντθτεσ κλιςεισ ι μθνφματα.
Θ «μαγεία» του κινθτοφ
Τθν εξάρτθςθ από τα κινθτά κα τθ λζγαμε «εξάρτθςθ από τθν τεχνολογία». Διότι θ
χρθςιμότθτα του κινθτοφ δεν είναι πλζον αυτι του απλοφ τθλεφϊνου, αφοφ
προςφζρει και άλλεσ δυνατότθτεσ, όπωσ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, λιψθ και
αναπαραγωγι βίντεο, φωτογραφιϊν, λειτουργία ωσ T.V. κ.λπ.». Ράντωσ, αν
επικεντρωκοφμε μόνο ςτθν υπθρεςία τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ, φαίνεται πωσ αυτό
που παρζχει θ κινθτι τθλεφωνία δρα ςε κάποιουσ ωσ «καταλφτθσ»
απελευκζρωςθσ, δθμιουργϊντασ μια ψευδαίςκθςθ από δζςμευςθσ από το χϊρο
και μειϊνοντασ τθν ανάγκθ φυςικισ παρουςίασ. Σε άλλουσ προςδίδει ζνα αίςκθμα
αςφάλειασ, ότι μποροφν να επικοινωνιςουν αν κάτι τουσ ςυμβεί.
Γίνεται λοιπόν ζνασ αόρατοσ ομφάλιοσ λϊροσ που μασ ςυνδζει με το ςπίτι, τθ
δουλειά, τουσ φίλουσ, το μικρόκοςμό μασ. Επίςθσ, λειτουργεί και ωσ ζνα μζςο
ανακοφφιςθσ και επιβεβαίωςθσ κάκε φορά που κάποιοσ μασ καλεί ι ςτζλνει ζνα
μινυμα, αφοφ δεχόμαςτε «ςιμα» τθσ ζγνοιασ και τθσ εκτίμθςισ του. Τζλοσ, ςτθν
εφθβικι κυρίωσ θλικία, τα μθνφματα μζςω κινθτϊν αποτελοφν τον μοντζρνο τρόπο
ζκφραςθσ και θ ςυςκευι του κινθτοφ ςφμφωνα με τα λεγόμενα των εφιβων
κακορίηει και το κοινωνικό τουσ status. Ράντωσ, τα αγόρια φαίνονται πιο επιρρεπι
ςε ςχζςθ με τα κορίτςια ςτθν «κινθτι» εξάρτθςθ. Μςωσ γιατί ζχουν μεγαλφτερθ τάςθ
ςτισ μθχανικζσ ςυςκευζσ, το Διαδίκτυο, αλλά και τθν ανάγκθ να επιδεικνφουν τθν
τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν ομιγυρθ. Θλικιακά, τόςο τα αγόρια όςο και τα
κορίτςια νιϊκουν να μθν μποροφν να αποχωριςτοφν το κινθτό τουσ μετά τα
δεκατζςςερα, εφόςον το χρθςιμοποιοφν για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ. Οι ςχολικζσ
επιδόςεισ δεν φαίνεται να επθρεάηουν τθν τάςθ των ανθλίκων για εξάρτθςθ από το
κινθτό τουσ, αλλά να επθρεάηονται από αυτιν, χωρίσ και αυτό να είναι απόλυτο».
Το φαινόμενο «Ρινόκιο»!
Είναι ζνα γεγονόσ που λίγο ι πολφ το ζχουμε αντιλθφκεί όλοι μασ. Άτομα που
παριςτάνουν ότι μιλοφν ςτο κινθτό, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα δεν υπάρχει κανζνασ
από τθν άλλθ μεριά τθσ γραμμισ! Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ ςυνομιλία φάνταςμα
διεξάγεται μεγαλόφωνα ϊςτε να μποροφν να ακουςτοφν από τουσ πάντεσ αφοφ
υποτίκεται ότι μιλοφν με κάποιον ςπουδαίο ι «υποτακτικό» τουσ και αντίςτοιχα
ςυηθτοφν για ςοβαρά κζματα ι δίνουν εντολζσ.
«Αυτι θ ςυμπεριφορά αναδεικνφει το άγχοσ ότι όλοι μασ ξζχαςαν, αλλά και τθν
ανάγκθ να είμαςτε το επίκεντρο τθσ προςοχισ. Εν ολίγοισ, τον ζντονο φόβο τθσ
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μοναξιάσ και τθν αγωνία τθσ απόρριψθσ, αφοφ κανείσ δεν μασ τθλεφωνεί. Αυτό
ίςωσ ζχει να κάνει με μια μανιοκατακλιπτικι προςωπικότθτα ι με μια διαταραχι
κοινωνικοφ άγχουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ και τθν υπόλοιπθ ςυμπτωματολογία.
Οι ςυνέπειεσ είναι αυτζσ που ςυναντάμε ςε όλα τα ψυχολογικά προβλιματα που
μζνουν ανεπίλυτα: αρχικά ανεκτζσ ι καλά καμουφλαριςμζνεσ, ζπειτα τροχοπζδθ
ςτθν κακθμερινότθτα και τζλοσ, μακροπρόκεςμα, καταςτρεπτικζσ.
Μια... αναπάντθτθ
Θ χριςθ του κινθτοφ αποτελεί το κυριότερο ςυςτατικό τθσ νεανικισ κουλτοφρασ ςε
Ευρϊπθ και Αμερικι, παρουςιάηει όμωσ μια αντίφαςθ. Ενϊ αυξάνει τθ δυνατότθτα
επαφισ, τθν ίδια ςτιγμι δρα ωσ μζςο αποκάρρυνςισ τθσ. Αρκεί θ αποςτολι ενόσ
μθνφματοσ ι μια αναπάντθτθ κλιςθ για να εκφράςει ζνασ νζοσ ςε ζναν άλλο ότι τον
ςκζφτεται και νοερά είναι μαηί του. Δεν νιϊκει άςχθμα αν περνάει καιρόσ χωρίσ να
βρεκοφν, αν δεν ανταλλάςςουν «διά ηϊςθσ» λίγα λόγια, αν αμυδρά κυμάται ι ποτζ
δεν είδε τθν όψθ του ςυνομιλθτι που αποκαλεί «φίλο». Με λίγα λόγια, μειϊνεται θ
κετικι επίδραςθ τθσ κοινωνικισ προςζγγιςθσ που είχε ο νζοσ μζςω τθσ ςυνεφρεςθσ
και ενςωμάτωςθσ ςε παρζεσ. Από τθν άλλθ, θ κατάχρθςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου
βοθκάει ςτο να μακαίνουμε να ηοφμε ςτθν «προγραμματικι ευτζλεια». Δθλαδι,
χωρίσ ςαφι χρονοδιαγράμματα υποχρεϊςεων και ςυναντιςεων, αφοφ
ρευςτοποιϊντασ το χρόνο, το κινθτό επιτρζπει τθν αζναθ αναπροςαρμογι ενόσ
ραντεβοφ και απενοχοποιεί για τυχόν κακυςτεριςεισ, μιασ και θ ζγκαιρθ
ενθμζρωςθ για το που είμαςτε και τι μασ ςυμβαίνει δρα αναλγθτικά.
Τελικά επικοινωνοφμε;
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιςτεφουν πωσ αν αφαιρζςουν τθν φπαρξθ του κινθτοφ
από τθ ηωι τουσ, ο τρόποσ που διαχειρίηονται τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ κα
καταρρεφςει. Επομζνωσ, το ρθτορικό ερϊτθμα είναι: «Ωραία, αλλά πριν
κυκλοφοριςουν τα κινθτά πϊσ επικοινωνοφςαν;» Και ενϊ αρχικά θ χριςθ του
κινθτοφ φαντάηει ωσ κάτι αποδεςμευτικό, πολφ ςφντομα -και ενόςω ο αρικμόσ
όςων ζχουν το νοφμερο του κινθτοφ μασ διευρφνεται- κάτι αρχίηει να ενοχλεί...
Μασ βρίςκουν και όταν δεν κζλουμε, απαιτοφν τθν προςοχι μασ όταν αυτό είναι
αδφνατο όπωσ είναι θ οδιγθςθ, θ παρακολοφκθςθ μακιματοσ κ.λ.π. Είμαςτε
«υποχρεωμζνοι» να απαντιςουμε ς' ζνα μινυμα τθ ςτιγμι που δεν ζχουμε καμία
απολφτωσ διάκεςθ. Με λίγα λόγια, παφουν να υπάρχουν προςωπικζσ ςτιγμζσ,
διαλείμματα χαλάρωςθσ και θρεμίασ. Ζτςι, καταλιγουμε να αιςκανόμαςτε μονίμωσ
«εφκαιροι» για τον οποιοδιποτε και το οτιδιποτε και να δυςαναςχετοφμε κυρίωσ
για τθν αδυναμία μασ να αλλάξουμε ςτάςθ και να κζςουμε τα όριά μασ.
«Μποροφμε να ποφμε ότι ο χριςτθσ ειςζρχεται ςε μία ιδεο-ψυχαναγκαςτικι
διαταραχι και ςυγκεκριμζνα ςε αυτιν τθσ καταναγκαςτικισ νεφρωςθσ, με ςκζψεισ
και πράξεισ -όπωσ το να ελζγχει ςυνεχϊσ αν ζχει κλιςεισ ι μθνφματα, αν θ
μπαταρία είναι ικανοποιθτικά φορτιςμζνθ- οι οποίεσ είναι δυςάρεςτα
επαναλθπτικζσ». Επιπλζον, ςτα μθνφματα αλλά και ςτα τθλεφωνιματα, δεν
υπάρχει θ εξ’ επαφισ διαδραςτικότθτα και ςυνεπϊσ δεν είναι δυνατι θ ανίχνευςθ
του τρόπου με τον οποίο δζχεται ο ςυνομιλθτισ αυτό που λζμε.
«Νιϊκουμε ότι είμαςτε δίπλα ςτον άλλο χωρίσ καν να είμαςτε κοντά του. Χάνουμε
ότι προςφζρει το βλζμμα, το άγγιγμα, το χαμόγελο», τονίηουν οι ειδικοί. Ζχει
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παρατθρθκεί ότι όταν κάποιοσ «εξαρτθμζνοσ» ξεχάςει το κινθτό του ι αν αυτό
υποςτεί μια βλάβθ ι όταν για ϊρεσ αυτό δεν χτυπά, ειςζρχεται ςε κατάςταςθ
πανικοφ, παρουςιάηει δθλαδι τα ςυμπτϊματα μιασ κρίςθσ πανικοφ. Επομζνωσ,
«όπωσ και για κάκε άλλο μζςο διευκόλυνςθσ, ζτςι και για το κινθτό, πρζπει να βάηει
ο κακζνασ το προςωπικό του μζτρο ϊςτε να παραμζνει χριςτθσ και να μθν
καταλιγει αυτόσ ι ςυςκευι ςτα χζρια τθσ τεχνολογίασ».
ΟΔΘΓΛΕΣ ΓΛΑ ΓΟΝΕΛΣ ΚΑΛ ΑΝΘΛΛΚΟΥΣ
 Πχι «ανοιχτό» κινθτό ςτο ςχολείο. Θ χριςθ του μζςα ςτθν τάξθ είναι από
τουσ πλζον διαςπαςτικοφσ παράγοντεσ, που μεταφζρουν τον χριςτθ ςε
παράλλθλο ςφμπαν.
 Ζλεγχοσ -χωρίσ τάςθ επιβολισ και χωρίσ να γινόμαςτε αδιάκριτοι- ςτο κινθτό
του παιδιοφ ι εφιβου.
 Καλό είναι ο γονζασ να γνωρίηει με ποιουσ ςυνομιλεί ι ανταλλάςςει μινυμα
το παιδί.
 Καλφτερα παρωχθμζνθσ τεχνολογίασ κινθτό ςτο παιδί. Οι δυνατότθτεσ των
τελευταίων μοντζλων δεν είναι «ακϊεσ» ϊςτε να κάνουν χριςθ τουσ οι
ανιλικοι.
 Ράντα καρτοκινθτό για τον ανιλικο και με διακανονιςμό μονάδων χριςθσ.
 Οι ίδιοι οι γονείσ πρζπει να κάνουν ορκολογικι χριςθ του κινθτοφ
προκειμζνου να αποτελζςουν για τα παιδιά τουσ υγιι και αςφαλι πρότυπα
επικοινωνίασ.
ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΛΛΚΟΥΣ
 Μείωςθ ςτο ελάχιςτο των διαπροςωπικϊν ςχζςεων.
 Εγκλωβιςμόσ και αναγωγι μιασ ςυςκευισ ςε μζςο επικοινωνίασ και
διαςκζδαςθσ, με αποτζλεςμα τθν κατανάλωςθ ενζργειασ που κα ζπρεπε να
διατίκεται για δραςτθριότθτεσ πιο ωφζλιμεσ και εποικοδομθτικζσ
(διάβαςμα, παιχνίδι, διαπροςωπικζσ επαφζσ).
 Αλλοίωςθ τθσ αντίλθψθσ του νοιματοσ και τθσ χριςθσ του χρόνου ςτθν
προςωπικι και κοινωνικι ηωι.
 Υποταγι ςτθν τεράςτια δφναμθ των διαφθμίςεων και κατ' επζκταςθ ςτον
κακϊσ εννοοφμενο καταναλωτιςμό.
 Οικονομικζσ επιπτϊςεισ και διαταραχι τθσ φυςιολογικισ παιδαγωγικισ
χριςθσ του χαρτηιλικιοφ.
Β. ΕΞΑΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ

Εκιςμόσ
Ο εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο είναι μια ςχετικά νζα μορφι εξάρτθςθσ που αναφζρεται
ςτθν καταναγκαςτικι, υπερβολικι χριςθ του διαδικτφου και τον εκνευριςμό ι
δυςκυμικι ςυμπεριφορά που παρουςιάηεται κατά τθ ςτζρθςθ τθσ. Θ εξάρτθςθ από
το διαδίκτυο αν και δεν ζχει επιςιμωσ αναγνωριςκεί ωσ κλινικι οντότθτα, αποτελεί
μια κατάςταςθ, που προκαλεί ςθμαντικι ζκπτωςθ ςτθν κοινωνικι και
επαγγελματικι ι ακαδθμαϊκι λειτουργικότθτα του ατόμου.
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Αντιμετϊπιςθ
Λδιαίτερα ςθμαντικι για τθν αντιμετϊπιςθ του εκιςμοφ ςτα παιδιά και ςτουσ
εφιβουσ είναι θ φπαρξθ κοινισ ςτάςθσ των γονζων, θ παροχι υποςτιριξθσ αλλά όχι
κάλυψθσ και θ τοποκζτθςθ του υπολογιςτι ςε ζνα ορατό ςθμείο ςτο ςπίτι και όχι
ςτο δωμάτιο του παιδιοφ. Σθμαντικό ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ του εκιςμοφ ςτο
διαδίκτυο ζχει και θ ςυμβουλευτικι ςτθν οικογζνεια, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί
ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο, που κα δράςει κετικά ςτθ κεραπεία. Σε κάκε
περίπτωςθ θ εξάρτθςθ αυτι, ωσ ψυχικι διαταραχι χριηει αντιμετϊπιςθσ από
επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ εξειδικευμζνουσ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο.

Πρόλθψθ
Πταν το παιδί φτάνει ςτθν εφθβεία είναι απαραίτθτο να ζχουν τεκεί κάποιεσ
βάςεισ, να υπάρχουν δθλαδι όρια. Για να υπάρξουν ωςτόςο όρια κα πρζπει οι
γονείσ να μποροφν να διακζςουν τον απαραίτθτο χρόνο, αφοφ είναι δφςκολο για
ενοχικοφσ γονείσ να κζςουν όρια. Κα πρζπει να ελζγχουν διακριτικά τθ
δραςτθριότθτα του παιδιοφ ςτο διαδίκτυο για αυτό ο υπολογιςτισ πρζπει να
βρίςκεται ςε κοινόχρθςτο χϊρο και όχι ςτο δωμάτιο του παιδιοφ. Οι γονείσ κα
πρζπει να ςυηθτοφν για τισ διαδικτυακζσ διαδρομζσ του παιδιοφ τουσ, ϊςτε να
ζχουν πάντοτε ενθμζρωςθ για τισ ιςτοςελίδεσ που επιςκζπτεται, τα άτομα με τα
οποία ςυνομιλεί και τισ πλθροφορίεσ που ανταλλάςςει με άλλα άτομα.

Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο
Ο εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο είναι αποτζλεςμα ψυχικϊν διαταραχϊν όπωσ κατάκλιψθ,
αγχϊδεισ διαταραχζσ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ, υπερκινθτικότθτα και
κοινωνικι φοβία. Το διαδίκτυο ζχει τθν ικανότθτα να καλφψει ςυγκεκριμζνεσ
ψυχολογικζσ ανάγκεσ ενόσ ατόμου. Το φαινόμενο φαίνεται πωσ είναι
πολυπαραγοντικό. Ραίηουν ρόλο θ προςωπικότθτα του εφιβου, θ φπαρξθ ςυνοδϊν
ψυχολογικϊν καταςτάςεων, το οικογενειακό περιβάλλον, τραυματικά γεγονότα κ.ά.
Οι νζεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ (ζλλειψθ χϊρων φυςικισ εκτόνωςθσ και
κοινωνικοποίθςθσ, θ υπεραπαςχόλθςθ των γονζων και θ γενικότερθ απομόνωςθ
και ζλλειψθ επικοινωνίασ) ενδεχομζνωσ να ςυμβάλουν ςτθν εμφάνιςθ τθσ
κατάχρθςθσ του διαδικτφου. Ρολλά είναι τα παιδιά ςτισ μζρεσ μασ που ζχουν
αδφναμο χαρακτιρα και αυτό τα κάνει να είναι πιο επιρρεπι ςτθ χριςθ του
διαδικτφου. Αυτό βζβαια ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ψυχολογικι τουσ εξάρτθςθ από
αυτό. Ζτςι λοιπόν βρίςκουν το διαδίκτυο ςαν ζνα εργαλείο το οποίο κα μποροφν να
μιλιςουν και να εκφραςτοφν ελεφκερα δίχωσ κανζνασ να τουσ ςχολιάςει αρνθτικά.
Ριςτεφουν πωσ αυτόσ είναι ο μοναδικόσ τρόποσ να ςυνδζονται με τον ζξω κόςμο
και ζτςι κάκονται μπροςτά από μία οκόνθ αμζτρθτεσ ϊρεσ. Θ ςυνζπεια αυτοφ είναι
ςιγά ςιγά αυτά τα παιδιά να εξαρτοφνται ψυχολογικά από το διαδίκτυο δίχωσ
βζβαια να το καταλαβαίνουν και να κάκονται ακόμα περιςςότερεσ ϊρεσ μπροςτά
ςτον υπολογιςτι.

υνζπειεσ τθσ εξάρτθςθσ από το διαδίκτυο
Θ ανεξζλεγκτθ πλοιγθςθ ςε ζνα χάοσ, χωρίσ όρια ςτον ψθφιακό κόςμο ςίγουρα κα
οδθγιςει το παιδί ςε πολλά ερεκίςματα τα οποία ίςωσ δεν κα κζλαμε ι απλά δεν
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κα ζπρεπε να βλζπει και να διαβάηει. Ρζρα όμωσ από τισ ιςτοςελίδεσ υπάρχουν και
τα θλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία το περιεχόμενο τουσ ι το κζμα τουσ είναι άκρωσ
ακατάλλθλο και αντιπαιδαγωγικό γεγονόσ που οδθγεί τα παιδιά να εκκζτονται ςε
πλθροφορίεσ ι και ςε εικόνεσ που δεν αρμόηουν για τθν θλικία τουσ. Οι επιπτϊςεισ
τθσ κατάχρθςθσ του διαδικτφου και των βίαιων θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν είναι πολφ
ςοβαρζσ όταν αυτζσ αφοροφν παιδιά και εφιβουσ οι οποίοι βρίςκονται ακόμθ ςε
ευαίςκθτο αναπτυξιακό ςτάδιο.

Άμεςεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά:










Μείωςθ του χρόνου του εφιβου από τθν οικογζνεια του, τουσ φίλουσ του
και τισ κακθμερινζσ του δραςτθριότθτεσ
Τάςεισ απομόνωςθσ
Σφνδεςθ με άγνωςτα άτομα και επικίνδυνεσ καταςτάςεισ
Μείωςθ ςωματικισ άςκθςθσ και κίνθςθσ. Ρικανζσ δευτερογενείσ επιπτϊςεισ
Κατάκλιψθ
Εμφάνιςθ παχυςαρκίασ
Ρακιςεισ του οφκαλμοφ
Ραραμζλθςθ ατομικισ υγιεινισ
Απουςίεσ από το ςχολείο

Επιπτϊςεισ από τθ χριςθ βίαιων θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν:






Αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά
Ανάπτυξθ βίαιων ςκζψεων και ςυμπεριφορϊν
Αντικοινωνικι ςυμπεριφορά
Ταφτιςθ με πρωταγωνιςτζσ των παιχνιδιϊν
Υπερκινθτικότθτα

Εξάρτθςθ από το facebook
Οι κίνδυνοι ςτο facebook και θ χριςθ των social networks είναι από τα μεγαλφτερα
κζματα ςυηιτθςθσ των θμερϊν. Τα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ (social network)
γοθτεφουν τουσ μακθτζσ, που βρίςκουν ότι θ θλεκτρονικι κοινωνικι δικτφωςθ είναι
ο βολικότεροσ τρόποσ επικοινωνίασ. Σε ζρευνα που ζγινε για τθ χριςθ του facebook
από μακθτζσ διαπιςτϊκθκαν τα εξισ:
 Τα κορίτςια καταλαμβάνουν ακραίεσ κζςεισ, δθλαδι είτε χρθςιμοποιοφν το
Facebook πολλζσ ϊρεσ ι είναι περιςταςιακοί χριςτεσ.
 Τα αγόρια εμφανίηονται πιο ευνοϊκά διακείμενα απζναντι ςτθν κοινωνικι
δικτφωςθ από ό,τι τα κορίτςια και είναι περιςςότερο εξαρτθμζνα από τθ
χριςθ του Facebook.
 Οι πολφωροι χριςτεσ του Facebook ζχουν χαμθλι ςυμμετοχι ςε
δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τον ελεφκερο χρόνο τουσ.
 Οι περιςταςιακοί χριςτεσ του Facebook ςτθν πλειοψθφία τουσ αςχολοφνται
με τουσ φίλουσ τουσ, ενϊ όςοι επενδφουν πολφ χρόνο είναι κατά κφριο λόγο
μοναχικοί χριςτεσ.
 Ρολλοί κεϊρθςαν ότι θ θλεκτρονικι κοινωνικι δικτφωςθ είναι ο
βολικότεροσ τρόποσ επικοινωνίασ, που κα αντικαταςτιςει το e-mail και τισ
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πιο ςυμβατικζσ μορφζσ διάδραςθσ. Κανόνιηαν τα ραντεβοφ τουσ μζςω του
Facebook αντί να τθλεφωνιςουν, ςυηθτοφςαν γι' αυτό με τουσ φίλουσ τουσ
και χρθςιμοποιοφςαν τθν θλεκτρονικι διάλεκτο (αργκό).
 Ρολλοί χριςτεσ διλωςαν ότι αυτό που τουσ ςυναρπάηει ςτο Facebook είναι
ότι γνωρίηουν άτομα που μοιράηονται τα ίδια ενδιαφζροντα, ότι ζχουν
πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που τουσ ενδιαφζρουν, ακόμθ και ότι
ςυγκροτοφν ομάδεσ μελζτθσ για τισ εξετάςεισ.
Θ ευχαρίςτθςθ που προζρχεται από τθν εναςχόλθςθ με το Facebook και θ φυγι
από το διάβαςμα είναι θ βαςικότεροι λόγοι εναςχόλθςθσ με αυτό (ςτουσ μακθτζσ
Λυκείου). Το Facebook δεν είναι πια εργαλείο, αλλά εναλλακτικόσ τρόποσ ηωισ.
Οι περιςςότεροι διλωςαν ότι μζςω τθσ εφαρμογισ αυτισ κατάφεραν να
επαναςυνδεκοφν με άτομα ι φίλουσ που είχαν χάςει εδϊ και καιρό.
Οι περιςςότεροι χριςτεσ ζχουν κουραςτεί πλζον με το πλικοσ των εφαρμογϊν του
Facebook, με τισ άπειρεσ προςκλιςεισ ςε quiz και test χαμθλοφ επιπζδου.
 Σο κυριότερο χαρακτθριςτικό του Facebook, που τουσ προςζλκυςε
εξαρχισ, ιταν θ απλότθτα των λειτουργιϊν του, θ δυνατότθτα επιλογισ των
εφαρμογϊν με τισ οποίεσ κα πλαιςίωναν το προφίλ τουσ.
Αρκετοί χριςτεσ είχαν κουραςτεί από το «φακζλωμα» μζςω Facebook, μζςω του
οποίου ο κακζνασ γνϊριηε και μετζδιδε ποια θ ψυχικι διάκεςθ του χριςτθ, τι ζκανε
όλεσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ κ.λ.π. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ πιςτεφουν ότι θ μόδα
του Facebook κα περάςει και κα αντικαταςτακεί με κάτι πολφ πιο ενδιαφζρον,
επειδι ξεπζραςε το μζτρο. Το διαδίκτυο ζχει κανόνεσ αυτορρφκμιςθσ. Ρολλοί
άνοιξαν λογαριαςμό ςτο Facebook, επειδι είναι μόδα.
Οι περιςςότεροι κατθγοροφν το Facebook ότι προάγει τισ επιφανειακζσ αόριςτεσ
ςχζςεισ και ότι δεν μποροφν να βρουν πραγματικι ςτιριξθ μζςω αυτοφ. Ραρόλα
αυτά, αναγνϊριςαν ότι αποτελεί υποκατάςτατο για όςουσ δεν τα καταφζρνουν ςτισ
πραγματικζσ ςχζςεισ ι ζχουν περιοριςμζνο χρόνο γι' αυτζσ.
Οι χριςτεσ με μεγαλφτερθ εξάρτθςθ από το Facebook, παρουςίαηαν τθν ίδια
νοςθρι ςχζςθ και με τα θλεκτρονικά παιχνίδια και τον υπολογιςτι γενικότερα.
Οι περιςςότεροι χριςτεσ δεν κατάλαβαν τθν εξάρτθςθ από το facebook μζχρι που
κατζλθξαν να αναλϊνουν πολλζσ ϊρεσ αςχολοφμενοι με τισ εφαρμογζσ του και
ςκεφτόταν γι' αυτό ακόμθ κι όταν ζκλειναν τον υπολογιςτι.
Το Facebook παρζχει το προςωπείο τθσ αυτοεκτίμθςθσ. Ρολλοί αρκρϊνουν
ςυναιςκιματα μζςα από αυτό, που δεν κα τολμοφςαν να τα πουν ςτθν πραγματικι
ηωι. Το ζνςτικτο και το ςυναίςκθμα απελευκερϊνεται. Αρκετοί χριςτεσ
διατθροφςαν παραπάνω από δφο λογαριαςμοφσ ςτο Facebook με διαφορετικά
χαρακτθριςτικά κάκε φορά. Ρολλαπλζσ και ςχιηοειδείσ προςωπικότθτεσ.
Το γλωςςικό επίπεδο των χρθςτϊν του Facebook πολλζσ φορζσ κατρακυλάει ςε
φβρεισ και χυδαιολογίεσ, ενϊ θ ελλθνικι ορκογραφία παραχαράςςεται. Θ γλϊςςα
είναι ζνα ςυνονκφλευμα αγγλικϊν ςυντμιςεων και ελλθνικϊν. Συχνι είναι θ χριςθ
emoticons που όμωσ γίνονται δφςκολα ςτθν αποκρυπτογράφθςι τουσ και
δυςχεραίνουν τθ φόρτωςθ τθσ ςελίδασ.
Το Facebook αποτελεί μζςο επικοινωνίασ, ειδικά για νζουσ επαρχιακϊν πόλεων,
που δεν ζχουν πολλζσ ευκαιρίεσ να γνωρίςουν όςουσ κα επικυμοφςαν. Ραράλλθλα
προςφζρει τθ δυνατότθτα είτε για ιδιωτικι ςυνομιλία είτε για μαηικι ςυηιτθςθ.
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Σε χριςτεσ μικρότερθσ θλικίασ αναπτφςςεται ανταγωνιςμόσ για το ποιοσ κα
προςελκφςει περιςςότερουσ φίλουσ, κυρίωσ του αντικζτου φφλου.
Οι γυναίκεσ χριςτεσ προβάλλουν τισ περιςςότερεσ φορζσ ζνα μυςτθριϊδθ εαυτό,
που περιμζνει να ανακαλυφκεί από κάποιο χριςτθ με ζξοχα προςόντα, γριγορο
ςτθ γραφι και με καλζσ ατάκεσ. Οι φωτογραφίεσ που τοποκετοφν ςτο προφίλ τουσ
είναι προκλθτικζσ μερικζσ φορζσ ι παρμζνεσ από τον κόςμο των κινουμζνων
ςχεδίων. Οι άντρεσ χριςτεσ ςυνικωσ επαίρονται για τα ςωματικά τουσ προςόντα
και για τον «τςαμπουκά» που μποροφν να επιδείξουν.
Οι περιςςότεροι χριςτεσ δεν ενοχλοφνται που το Facebook βρίκει διαφθμίςεων και
πολλζσ φορζσ παίρνει πολιτικι διάςταςθ εριμθν τουσ.

Πανευρωπαϊκι Ζρευνα για τισ ςυμπεριφορζσ εξάρτθςθσ ςτο διαδίκτυο
2012: Σφμπραξθ 7 Ευρωπαϊκϊν χωρϊν Ελλάδα, Γερμανία, Λςπανία, Ρολωνία,
Λςλανδία, Ολλανδία, ουμανία) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Safer Internet.
Συντονίςτρια χϊρα: Ελλάδα
Φορζασ: Μονάδα Εφθβικισ Υγείασ (Μ.Ε.Υ.)
Βϋ Ραιδιατρικι Κλινικι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν
Νοςοκομείο Ραίδων «Ρ. & Α. Κυριακοφ»
 Αντιπροςωπευτικό δείγμα εφιβων 15-16 ετϊν ςε κάκε χϊρα
 2.000 ερωτθματολόγια ςε κάκε χϊρα (ςυνολικά 14000 ερωτθματολόγια)
Ωσ υμπεριφορά εξάρτθςθσ από το διαδίκτυο ορίηεται θ ςυμπεριφορά που
χαρακτθρίηεται από απϊλεια ελζγχου ςχετικά με τθ χριςθ του διαδικτφου με
αποτζλεςμα τθν παραμζλθςθ βαςικϊν πτυχϊν τθσ κακθμερινότθτασ (ςχολικζσ
υποχρεϊςεισ, δραςτθριότθτεσ-χόμπι, φιλικζσ ςχζςεισ, φλερτ, ςωματικι φροντίδα
και υγιεινι).

Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο:
1.2% του ςυνολικοφ δείγματοσ παρουςιάηει ςυμπεριφορζσ εξάρτθςθσ και 12,7%
οριακι διαδικτυακι ςυμπεριφορά (13.9% δυςλειτουργικι διαδικτυακι χριςθ).
Οι διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν δεν είναι ςθμαντικζσ, ωςτόςο μεγαλφτερα
ποςοςτά παρουςιάηονται ςε ουμανία, Ελλάδα και Λςπανία ενϊ τα μικρότερα ςε
Λςλανδία, Ολλανδία και Γερμανία. Τα ποςοςτά εξάρτθςθσ παρουςίαηαν τάςθ
ανόδου ςτα αγόρια, τισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ και το χαμθλότερο μορφωτικό
επίπεδο γονζων. Υπιρχαν ψυχοκοινωνικζσ δυςκολίεσ ςτθν ομάδα των εξαρτθμζνων
εφιβων (χαμθλι κοινωνικότθτα, διάςπαςθ προςοχισ, κατακλιπτικό ςυναίςκθμα).

υμπεριφορζσ Τψθλοφ Κινδφνου







63% των εφιβων επικοινωνοφν με αγνϊςτουσ on-line.
9,3% από αυτοφσ αναφζρουν ότι αυτό τουσ ζβλαψε.
45,7% από αυτοφσ ςυνάντθςαν ςτο φυςικό κόςμο κάποιον που γνϊριςαν
μζςω διαδικτφου (28.4% του ςυνολικοφ δείγματοσ).
Οι χϊρεσ με τα μεγαλφτερα ποςοςτά κινδφνου διαδικτυακισ αποπλάνθςθσ
ιταν οι ουμανία, Γερμανία και Ρολωνία, ενϊ θ Ελλάδα είχε το μικρότερο
ποςοςτό.
58.8% του δείγματοσ εκτζκθκαν ςε πορνογραφικό υλικό.
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Τα αγόρια παρουςίαηαν μεγαλφτερα ποςοςτά ζκκεςθσ ςε πορνογραφικό
υλικό, ενϊ οι διαφορζσ των χωρϊν δεν ιταν ςθμαντικζσ.
21.9% ζχει δεχκεί διαδικτυακό εκφοβιςμό (53.5% από αυτοφσ ανζφεραν ότι
αυτό τουσ ζβλαψε).
Τα κορίτςια παρουςίαηαν μεγαλφτερα ποςοςτά ζκκεςθσ ςε διαδικτυακό
εκφοβιςμό, ενϊ οι χϊρεσ με τα μεγαλφτερα ποςοςτά ιταν οι ουμανία και
Ελλάδα και τα μικρότερα οι Λςλανδία και Λςπανία.

Κοινωνικά Δίκτυα
92% των εφιβων τθσ μελζτθσ είναι μζλθ ςε κοινωνικά δίκτυα.
39.4% κάνει χριςθ των κοινωνικϊν δικτφων περιςςότερο από 2 ϊρεσ τθν
κακθμερινι θμζρα. Το ποςοςτό αυτό ανεβαίνει ςτο 60,2% τα Σαββατοκφριακα και
τισ αργίεσ.
Το 25% των εφιβων που κάνουν χριςθ κοινωνικϊν δικτφων περιςςότερο από 2
ϊρεσ θμερθςίωσ, μπορεί να παρουςιάςουν ςυμπεριφορά εξάρτθςθσ, ενϊ το
αντίςτοιχο ποςοςτό για χριςθ κάτω των 2 ωρϊν είναι 8%.
Ρεριςςότεροι από 600 περίπου διαδικτυακοί φίλοι μπορεί να ςυςχετιςτοφν με
ςυμπεριφορζσ εξάρτθςθσ.
Θ τάςθ αυτι αφορά και τα δφο φφλα, με μικρι υπεροχι των κοριτςιϊν.

Διαδικτυακά Παιχνίδια
61,8% του δείγματοσ παίηουν παιχνίδια. Οι ζφθβοι που παίηουν διαδικτυακά
παιχνίδια παρουςιάηουν διπλάςια πικανότθτα ςυμπεριφορϊν εξάρτθςθσ. Θ
εναςχόλθςθ για περιςςότερο από 2,6 ϊρεσ τθν θμζρα ςυςχετίςτθκε με εμφάνιςθ
ςυμπεριφορϊν εξάρτθςθσ. Αυτι θ τάςθ αφορά κυρίωσ τα αγόρια.

Διαδικτυακόσ Σηόγοσ
10,6% των εφιβων του δείγματοσ αςχολοφνται με τηόγο ςτο φυςικό κόςμο, ενϊ το
5,9% αςχολείται με το τηόγο ςτο διαδίκτυο.
Οι ζφθβοι που αςχολοφνται με τον διαδικτυακό τηόγο ζχουν τριπλάςια πικανότθτα
εμφάνιςθσ ςυμπεριφορϊν εξάρτθςθσ.
Αυτι θ τάςθ αφορά κυρίωσ τα αγόρια
Θ ςυμμετοχι ςε Κοινωνικά Δίκτυα, Διαδικτυακά Ραιχνίδια και Τηόγο είναι
διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με ςυμπεριφορζσ εξάρτθςθσ.
Θ μεγαλφτερθ πικανότθτα για ςυμπεριφορά εξάρτθςθσ είναι ςτα παιδιά που
αςχολοφνται με τον τηόγο, ενϊ ακολουκοφν τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιχνίδια.

Ζρευνα ςτο ςχολείο
υμπεράςματα από τα ερωτθματολόγια




Διαπιςτϊνουμε πωσ πάνω από τουσ μιςοφσ ερωτθκζντεσ χρθςιμοποιοφν το
διαδίκτυο πάρα πολφ ςυχνά, κυρίωσ για επικοινωνία με άλλουσ χριςτεσ και
αναπαραγωγι πολυμζςων.
Οι περιςςότεροι χρθςιμοποιοφν μόνοι τουσ το διαδίκτυο από τθν θλικία των
12 με 14 ετϊν ενϊ είναι ελάχιςτοι αυτοί που προτιμοφν να ςερφάρουν ςτο
Διαδίκτυο (Internet) παρά να πθγαίνουν βόλτεσ με τουσ φίλουσ τουσ.
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Σχεδόν ο μιςόσ αρικμόσ των ερωτθκζντων παραμελεί το διάβαςμα του για
να χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο και το χρθςιμοποιεί αρκετά ςυχνά για τισ
ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ.
Συμπεραίνουμε επίςθσ πωσ οι περιςςότεροι χρθςιμοποιοφν περιςςότερο
ςτο Internet το Facebook και ςελίδεσ για να κατεβάηουν παιχνίδια.
Σχετικά με το κινθτό τθλζφωνο διαπιςτϊνουμε πωσ οι μιςοί ερωτθκζντεσ το
χρθςιμοποιοφν αρκετά ςυχνά κυρίωσ για να παίρνουν τθλζφωνο άλλουσ.
(Με μικρι διαφορά) οι ζφθβοι χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τον υπολογιςτι
από το κινθτό τουσ τθλζφωνο και οι πιο πολλοί ζχουν πάντα το κινθτό μαηί
τουσ.
Οι περιςςότεροι ζχουν νιϊςει ανθςυχία και ενόχλθςθ επειδι δεν το είχαν
κάποια ςτιγμι μαηί τουσ.
Τα περιςςότερα κινθτά των ερωτθκζντων κοςτίηουν από 50 ζωσ 100 ευρϊ
ενϊ ςυμπεράναμε πωσ πιο πολλοί είναι αυτοί που αλλάηουν το κινθτό τουσ
τθλζφωνο κάκε δυο χρόνια.
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ΡΑΑΤΘΜΑ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ_1ο
Το ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο και κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ζρευνα τθσ
εργαςίασ μασ: «ΕΞΑΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ»
ΦΥΛΟ

☐ ΑΓΟΛ

☐ ΚΟΛΤΣΛ

Α. ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ
1. ΡΟΣΑ ΣΥΧΝΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ;
☐ΚΑΚΟΛΟΥ ☐ΣΡΑΝΛΑ ☐ΑΚΕΤΑ ☐ΡΑΑ ΡΟΛΥ
2. ΡΩΣ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΣΥΝΘΚΩΣ ΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ; (ΜΕΧΛ 4 ΕΡΛΛΟΓΕΣ)
☐ΓΛΑ ΝΑ ΡΑΛΗΩ ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ
☐ΧΘΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘ ΕΓΑΣΛΩΝ ΚΑΛ ΑΛΛΩΝ ΚΕΛΜΕΝΩΝ
☐ΓΛΑ ΡΕΛΘΓΘΣΘ ΣΕ ΔΛΑΦΟΕΣ ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΕΣ
☐ΓΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΘΣΤΕΣ
☐ΓΛΑ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘ ΡΟΛΥΜΕΣΩΝ (ΜΟΥΣΛΚΘ/ ΒΛΝΤΕΟ)
☐ΓΛΑ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ
☐ΓΛΑ ΑΓΟΕΣ ΜΕΣΩ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ
3. ΑΡΟ ΡΟΛΑ ΘΛΛΚΛΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ;
☐8 – 12 ☐12 – 14 ☐14-18
4. ΡΟΤΛΜΑΣ ΝΑ ΣΕΦΑΕΛΣ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΝΤΛ ΝΑ ΡΘΓΑΛΝΕΛΣ ΒΟΛΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΛΛΟΥΣ ΣΟΥ;
☐ΝΑΛ ☐ΟΧΛ
5. ΡΑΑΜΕΛΕΛΣ ΤΟ ΔΛΑΒΑΣΜΑ ΣΟΥ ΓΛΑ ΝΑ ΣΕΦΑΕΛΣ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ;
☐ΝΑΛ ☐ΟΧΛ
6. ΡΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΓΛΑ ΤΛΣ ΣΧΟΛΛΚΕΣ ΣΟΥ ΕΓΑΣΛΕΣ;
☐ΚΑΚΟΛΟΥ ☐ΣΡΑΝΛΑ ☐ΑΚΕΤΑ ☐ΡΑΑ ΡΟΛΥ
7. ΡΟΛΑ ΥΡΘΕΣΛΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΡΕΛΣΣΟΤΕΟ; (ΜΕΧΛ 4 ΕΡΛΛΟΓΕΣ)
☐ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ
☐E-MAIL
☐FACEBOOK
☐TWITTER
☐VIBER
☐SKYPE/ MSN
☐ON – LINE GAMING
☐ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΜΟΥΣΛΚΘΣ
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☐ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΑΛΝΛΩΝ
☐ΑΛΛΟ
8. ΤΛ ΕΛΔΟΥΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΑΝΑΗΘΤΑΣ ΣΥΝΘΚΩΣ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ;
☐ΕΡΛΚΑΛΟΤΘΑ
☐ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ
☐ΚΟΛΝΩΝΛΚΑ
☐ΑΚΛΘΤΛΚΑ
☐ΡΟΛΛΤΛΚΘ
☐ΡΟΛΛΤΛΣΜΟ
9. ΔΛΝΕΛΣ ΤΑ ΡΑΓΜΑΤΛΚΑ ΣΟΥ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ;
☐ΡΟΤΕ
☐ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΓΝΩΛΗΩ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟ ΣΥΝΟΜΛΛΩ
☐ΣΡΑΝΛΑ
☐ΚΑΡΟΛΕΣ ΦΟΕΣ
☐ΡΑΝΤΑ
10. ΣΟΥ ΕΧΕΛ ΗΘΤΘΚΕΛ ΡΟΤΕ ΣΥΝΑΝΤΘΣΘ ΑΡΟ ΑΤΟΜΟ ΡΟΥ ΓΝΩΛΣΕΣ ΣΤΟ
ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ;
☐ΡΟΤΕ
☐ΣΡΑΝΛΑ
☐ΡΟΛΛΕΣ ΦΟΕΣ
11. ΕΧΕΛΣ ΚΑΝΕΛ ΡΟΤΕ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΓΟΑ;
☐ΜΛΑ ΦΟΑ ☐ΜΕΧΛ 5 ΦΟΕΣ ☐ΜΕΧΛ 10 ΦΟΕΣ ☐ΡΟΛΥ ΣΥΧΝΑ
13. EXEIΣ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΣΡΛΤΛ ΣΟΥ;
☐ΝΑΛ ☐ΟΧΛ
Β. ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ
14. ΡΟΣΑ ΣΥΧΝΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΣΟΥ ΤΘΛΕΦΩΝΟ;
☐ΚΑΚΟΛΟΥ ☐ΣΡΑΝΛΑ ☐ΑΚΕΤΑ ☐ΡΑΑ ΡΟΛΥ
15. ΓΛΑ ΡΟΛΟ ΛΟΓΟ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΚΥΛΩΣ ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ; (ΜΕΧΛ 2 ΕΡΛΛΟΓΕΣ)
☐ΑΡΟΣΤΟΛΘ SMS (ΜΙΝΥΜΑ)
☐ΚΛΘΣΕΛΣ
☐ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ
☐ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ
☐ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘ ΡΟΛΥΜΕΣΩΝ (ΜΟΥΣΛΚΘ ΒΛΝΤΕΟ ΦΩΤΟΓΑΦΛΕΣ)
16. ΡΟΛΟ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΣ ΡΕΛΣΣΟΤΕΕΣ ΩΕΣ;
☐ΚΛΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ ☐ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘΣ
17. ΕΧΕΛΣ ΡΑΝΤΑ ΜΑΗΛ ΣΟΥ ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΣΟΥ ΤΘΛΕΦΩΝΟ;
☐ΝΑΛ ☐ΟΧΛ
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18. ΕΧΕΛ ΤΥΧΕΛ ΝΑ ΝΛΩΣΕΛΣ ΑΝΘΣΥΧΛΑ Θ ΕΝΟΧΛΘΣΘ ΕΡΕΛΔΘ ΔΕΝ ΕΧΕΛΣ ΜΑΗΛ ΣΟΥ ΤΟ
ΚΛΝΘΤΟ ΣΟΥ ΤΘΛΕΦΩΝΟ;
☐ΝΑΛ ☐ΟΧΛ
19. ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΣΟΥ ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΚΟΣΤΛΣΕ
☐ΜΕΧΛ 50ΕΥΩ ☐50-100 ΕΥΩ ☐100-200 ΕΥΩ ☐200-300 ΕΥΩ ☐ΡΑΝΩ ΑΡΟ 300
ΕΥΩ
20. ΡΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΛΛΑΗΕΛΣ ΚΛΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ;
☐2 ΦΟΕΣ ΤΟ ΧΟΝΟ ☐ 1 ΦΟΑ ΤΟ ΧΟΝΟ ☐ ΚΑΚΕ ΔΥΟ ΧΟΝΛΑ ☐ ΡΟΤΕ
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ_2ο
Σεςτ του Γκρίνφιλντ
Το ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο και κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ζρευνα τθσ εργαςίασ
μασ: «ΕΞΑΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ»
Το τεςτ του Γκρίνφιλντ περιλαμβάνει 15 ερωτιςεισ και θ βακμολογία που προκφπτει από
τισ απαντιςεισ υποδεικνφει κατά πόςο θ ςχζςθ με το κινθτό χαρακτθρίηεται ι τείνει να
χαρακτθρίηεται από τθν εξάρτθςθ.1

Απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ με ΝΑΙ ι ΟΧΙ και ςτθ ςυνζχεια δείτε τα αποτελζςματα.

1. Ριάνετε τον εαυτό ςασ να αφιερϊνει περιςςότερο χρόνο ςτο κινθτό απ’ ότι
νομίηετε;
2. Ριάνετε ςυςτθματικά τον εαυτό ςασ να περνά απερίςκεπτα χρόνο κοιτϊντασ το
κινθτό;
3. Νιϊκετε ότι χάνετε τθν αίςκθςθ του χρόνου όταν αςχολείςτε με το κινθτό;
4. Ρερνάτε περιςςότερο χρόνο επικοινωνϊντασ με άλλουσ μζςω κινθτοφ (SMS,
tweets, e-mails κ.λπ.) παρά από κοντά;
5. Αυξάνεται όλο και περιςςότερο ο χρόνοσ που περνάτε χρθςιμοποιϊντασ το
κινθτό;
6. Ζχετε ευχθκεί ποτζ να μποροφςατε να αςχολείςτε λιγότερο με το κινθτό;
7. Κοιμάςτε ςυςτθματικά με το κινθτό ανοιχτό κάτω από το μαξιλάρι ι δίπλα ςασ;
8. Ρερνάτε μεγάλο μζροσ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ διαβάηοντασ και απαντϊντασ ςε
SMS, tweets, emails κ.λπ., ακόμθ κι αν αυτό ςθμαίνει ότι διακόπτετε οτιδιποτε
άλλο κάνετε;
9. Στζλνετε SMS, emails κ.λ.π. όταν οδθγείτε ι κάνετε κάποια άλλθ παρόμοια
δραςτθριότθτα που απαιτεί τθν πλιρθ προςοχι και ςυγκζντρωςι ςασ;
10. Αιςκάνεςτε ότι θ χριςθ του κινθτοφ μειϊνει οριςμζνεσ φορζσ τθν
παραγωγικότθτά ςασ;
11. Διςτάηετε να πάτε κάπου χωρίσ το κινθτό ςασ ακόμθ και για λίγθ ϊρα;
12. Νιϊκετε νευρικότθτα ι αμθχανία αν ξεχάςετε το κινθτό ςτο αυτοκίνθτο ι ςτο
ςπίτι, αν δεν ζχετε ςιμα ι αν ξαφνικά χαλάςει το κινθτό ςασ;

1

https://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/356015/ethismos-sto-kinito-to-epistimoniko-test-ton15-erotiseon
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13. Ζχετε το κινθτό ςτο τραπζηι όταν τρϊτε;
14. Πταν χτυπά το κινθτό ςασ νιϊκετε ζντονθ επικυμία να δείτε ποιοσ είναι;
15. Ριάνετε τον εαυτό ςασ να τςεκάρει μθχανικά το κινθτό πολλζσ φορζσ μζςα ςτθ
μζρα, ακόμθ κι αν ξζρετε κατά βάκοσ ότι δεν υπάρχει τίποτα καινοφριο ι ςθμαντικό
να δείτε;
Βακμολογία
Μετριςτε ςε πόςεσ ερωτιςεισ απαντιςατε ΝΑΛ.
1-2 ΝΑΙ: Θ ςυμπεριφορά ςασ είναι απολφτωσ φυςιολογικι.
3-4 ΝΑΙ: Θ ςυμπεριφορά ςασ τείνει ελαφρϊσ να γίνει προβλθματικι ι εμμονικι.
5 ΝΑΙ και πάνω: Θ ςυμπεριφορά ςασ πικανότατα είναι προβλθματικι ι εμμονικι.
8 ΝΑΙ και πάνω: Καλό κα ιταν να ςυμβουλευτείτε ψυχολόγο, ψυχίατρο ι
ψυχοκεραπευτι με εξειδίκευςθ ςτισ ςυμπεριφορικζσ εξαρτιςεισ.
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