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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
  

1.1  Δμάξηεζε από ππνινγηζηέs 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηεο εμάξηεζεο απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο, ην νπνίν απνηειεί έλα θαηλφκελν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, πνπ νινέλα 

εμαπιψλεηαη. 

«Ο φξνο «Γηαηαξαρή Δμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν θαη ηνπο ππνινγηζηέο»  

πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ηβαλ Γθφιληκπεξγθ ην 1995. Ζ πξψηε πεξίπησζε 

είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ην 1997, ζηηο ΖΠΑ. Σν πξψην Κέληξν Απεμάξηεζεο 

ιεηηνχξγεζε ην 1995, ζηελ Πελζηιβάληα. Οη πξψηεο πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ 

ελήιηθεο, σζηφζν ηα επφκελα ρξφληα ην θαηλφκελν επεθηάζεθε ξαγδαία ζε εθήβνπο 

θαη λένπο.  

Σα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζή ηεο βαζίζηεθαλ ζε εθείλα ησλ εμαξηεζηoγφλσλ 

νπζηψλ αθνχ θαη νη δπν εμαξηήζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εηθφλα. 

Σν ελδερφκελν ηνπ εζηζκνχ ή ηεο πηζαλήο εμάξηεζεο απφ δηάθνξεο 

ςπραγσγηθέο θπξίσο αζρνιίεο πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο ζπδεηείηαη απφ ην 1987. 

Πήξε φκσο κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κεηά ην 1996, φηαλ αξθεηνί εηδηθνί ςπρίαηξνη θαη 

ςπρνιφγνη ζεψξεζαλ φηη ε ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη εζηζκφ θαη αλαγλψξηζαλ ην ζπγθεθξηκέλν πάζνο σο απζχπαξθηε 

δηαηαξαρή θαη εμάξηεζε κε παξφκνηα θξηηήξηα κε απηά ησλ άιισλ εμαξηήζεσλ. 

Κάπνηνη δηαθψλεζαλ θαη θάπνηνη ηήξεζαλ ζηάζε αλακνλήο ζην δήηεκα ηεο 

δηάγλσζεο σο πξνο ην αλ ε πνιχσξε θαη καληψδεο ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή 

απνηειεί φλησο εμάξηεζε ή απιψο ζχκπησκα ελφο ζνβαξφηεξνπ πξνβιήκαηνο» 

(Καππάηνπ, 2008:1)  

χκθσλα κε ηελ ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα ε εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν 

αλαγλσξίδεηαη σο κία ςπρνζσκαηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 « Αλάπηπμε αλνρήο, θαζψο εθδειψλεηαη ή αλάγθε γηα νινέλα 

απμαλφκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζχλδεζε κε ην internet πξνο επίηεπμε ηεο 

επηζπκεηήο επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο. ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο, 

θπξίσο ηξόκν, αλεζπρία θαη θαθνθεθηά  

 Σπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο θαηάζιηςε θαη επεξεζηζηφηεηα,  

 Γηαθνπή ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, πνχ κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε 

εμαζζέλεζε ή νιηθή εμαθάληζε είηε ζε πνηφηεηα είηε ζε πνζφηεηα.  
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 Ζ εηζδνρή ζε έλα ηππηθφ θνηλσληθφ ξφιν, ηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο ηνπ 

εαπηνχ καο θαη κηαο ζεηξάο απφ δεκφζηεο ζπκπεξηθνξέο δειαδή ελφο 

ηξφπνπ δσήο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηφ ην θνηλσληθφ ξφιν. Σφηε 

εκθαλίδεηαη κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί γχξσ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή, κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο πνπ ππνινγίδεη απηή ηελ 

πξνζσπηθφηεηα   

Γη’ απηφ ρξήδεη εηδηθήο ζεξαπείαο, φπσο ή εμάξηεζε απφ ην αιθνφι ή ηα 

λαξθσηηθά» (Καππάηνπ, 2008:1). 

«Γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο εμάξηεζεο ελφο αηφκνπ απφ κηα ςπρνηξφπν 

νπζία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη 

κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο απηήο λα πθίζηαληαη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα 

κήλα ή λα επαλεκθαλίδνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα» (Ληάππαο,1991:18). 

 «Υξήζε ηεο νπζίαο θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή  ζε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο παξά ηελ αληίζεζε πξφζεζε 

ηνπ ρξήζηε. 

 Αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ή δηαθνπήο ηεο ρξήζεο ηεο νπζίαο απφ 

κέξνπο ηνπ ρξήζηε. 

 Μεγάιε δαπάλε ηνπ ρξφλνπ ηνπ ρξήζηε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ηεο «νπζίαο» δειαδή ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή. 

 πρλέο θαηαζηάζεηο κέζεο απφ ρξήζε ηεο νπζίαο ή εκθάληζε ζηεξεηηθψλ 

ζπκπησκάησλ, πνπ παξεκπνδίδνπλ ην άηνκν λα αληαπνθξηζεί θαλνληθά 

ζηνλ εξγαζηαθφ, νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ ηνπ ξφιν. 

 πλερήο ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ , παξά ηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ ή ζσκαηηθφ 

ηνκέα. 

 Δθζεζεκαζκέλε αλάπηπμε αλνρήο ζηελ νπζία θαη αλάγθε γηα ρξήζε 

ζπλερψο κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ ηεο νπζίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ή ειαηησκέλν απνηέιεζκα κε ηε ζπλερή ρξήζε 

ησλ ίδησλ πνζνηήησλ ηεο νπζίαο. 

 Αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηεξεηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηελ πεξίπησζε 

απφηνκεο κείσζεο ε δηαθνπήο ηεο ρξήζεο ηεο νπζίαο. 
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 πρλή ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ή ηελ αλαθνχθηζε 

ησλ ζηεξεηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

Σα δπν ηειεπηαία θξηηήξηα δε ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο ςπρνηξφπσλ νπζηψλ νη νπνίεο  δελ πξνθαινχλ ζσκαηηθή εμάξηεζε» 

(Ληάππαο, 1991:18). 

«πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε εμάξηεζε απφ νπζία είλαη κηα ςπρνινγηθή ή 

θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

εθζεζεκαζκέλε ιήςε ηεο νπζίαο  ζε ζπλερή ε πεξηνδηθή βάζε, κε ζθνπφ λα βηψζεη ν 

ρξήζηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο νπζίαο ή λα απνθχγεη ηε δπζθνξηθή 

θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ε ζηέξεζή ηεο. Δμάξηεζε είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα νπζίεο. Μία ςπρνηξφπνο νπζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ςπρνινγηθή εμάξηεζε, ζσκαηηθή εμάξηεζε ή θαη ηα δχν» (Ληάππαο,1991:19).  

 

Φπρνινγηθή εμάξηεζε 

«Ολνκάδεηαη ε θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεη φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο 

εμάξηεζεο θαη θαηά ηελ νπνία ε πξννπηηθή ιήςεο ηεο νπζίαο πξνθαιεί έλα 

ζπλαίζζεκα επραξίζηεζεο. Έηζη γίλεηαη ηζρπξφηεξν ην θίλεηξν γηα ηελ επαλάιεςε 

ηεο ρξήζεο, κε ζθνπφ ηελ έληαζε ηεο επραξίζηεζεο  ή ηελ απνθπγή ηεο δπζθνξίαο 

απφ ηελ πηζαλή ζηέξεζε ηεο νπζίαο. Ο φξνο απηφο είλαη πνιχ ππνθεηκεληθφο θαη 

δχζθνια πνζνηηθνπνηείηαη» (Καππάηνπ, 2008:1).  

 

σκαηηθή εμάξηεζε 

Δίλαη κηα θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ παξνπζία 

ζσκαηηθψλ ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ ηεο 

θαηαρξψκελεο νπζίαο κεηψλεηαη απφηνκα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Σα εκθαληδφκελα 

ζπκπηψκαηα είλαη ραξαθηεξίζηεθα γηα θάζε θαηεγνξία νπζίαο θαη θαίλεηαη φηη 

λεπξνρεκηθνί κεραληζκνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθιπζή ηνπο . Ζ ζσκαηηθή 

θαη ε ςπρνινγηθή εμάξηεζε είλαη ζπρλά αιιεινθαιππηφκελεο (Καππάηνπ, 2008:1) 

 

1.2 πκπηώκαηα  εζηζκνύ από ηνλ  ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 

σκαηηθά: 

«χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε  δηαθξίλνληαη ζε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Σα 
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ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα εζηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα, 

μεξφηεηα ησλ καηηψλ, εμαζζέλεζε θαη ζφισζε ηεο φξαζεο, δπζθνιία εζηίαζεο ζε 

καθξηλέο απνζηάζεηο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη εκηθξαλίεο, πφλνη ζηελ πιάηε, 

αθαηάζηαηε δηαηξνθή θαη παξάιεςε γεπκάησλ. Γεληθή αδηαθνξία θαη παξακέιεζε  

ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν θαη αληηζηξνθή ηνπ σξαξίνπ θαη 

θσηνεπηιεςία.» (Παλαγησηαθφπνπινο, 2008:488). 

 

Φπρνινγηθά: 

«Σα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη σο αίζζεζε επεμίαο ή επθνξίαο 

κπξνζηά ζην θνκπηνχηεξ, αδπλακία λα ζηακαηήζεη ε δξαζηεξηφηεηα , επηζπκία γηα 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην θνκπηνχηεξ , ςέκαηα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα, Πξνβιήκαηα κε ην ζρνιείν ε ηε δνπιεηά. Δπίζεο ππάξρεη κεησκέλε 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο επαθέο. Οη εζηζκέλνη ζην 

internet εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα φηαλ είλαη θαη εθηφο δηθηχνπ, ηα νπνία είλαη νη 

δαιάδεο θαη νη θηλήζεηο πιεθηξνιφγεζεο ρσξίο λα είλαη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. 

Δπίζεο, πνιινί έρνπλ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο, θαηάρξεζεο αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ελψ, φπσο φινη νη εζηζκέλνη, αξλνχληαη λα 

παξαδερηνχλ ην πξφβιεκα ηνπο ηζρπξηδφκελνη πσο δελ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ εζηζηεί 

απφ κηα κεραλή» (Παλαγησηαθφπνπινο, 2008: 488-490).  

 

1.3 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα  

ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζην ηνκέα ησλ εμαξηήζεσλ πξνηείλνπλ φηη 

ε δηαηαξαρή εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν, κηα ςπρνθπζηνινγηθή δηαηαξαρή πνπ 

εκπεξηέρεη ηελ αλνρή, ζπκπηψκαηα απνκφλσζεο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη 

ηελ δηαθνπή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ησλ 

άιισλ εμαξηήζεσλ. 

 «αλνρή , φπσο νξίδεηαη κε νπνηαδήπνηε απφ ηα παξαθάησ δχν: 

1) αλάγθε γηα έληνλα απμεκέλεο πνζφηεηεο ηεο νπζίαο γηα λα επηηεπρζεί ηνμίθσζε  ή 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα . ηνπο ππνινγηζηέο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο αλάγθε γηα 

ζπλερή αθηέξσζε φιν θαη  πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζην δηαδίθηπν.   

2) έληνλα ειαηησκέλν απνηέιεζκα κε ζπλερή ρξήζε ηεο ίδηαο πνζφηεηαο ηεο νπζίαο  

θαη ζηελ  πεξίπησζή καο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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 ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν, φπσο εθδειψλεηαη κε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ 

δπν : 

1) ραξαθηεξηζηηθφ ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν γηα ηελ νπζία  πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη 

νη ππνινγηζηέο. 

2) ε ίδηα (ή θάπνηα κε ζηελή ζρέζε κε απηήλ) νπζία ιακβάλεηαη γηα λα 

αλαθνπθηζζνχλ ή λα απνθεπρζνχλ ζηεξεηηθά ζπκπηψκαηα ζηελ πεξίπησζή καο ζα 

κπνξνχζαλ λα ήηαλ νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ παηρλίδη  θηλεηφ, ηειεφξαζε θηι.  

 ε νπζία ζπρλά ιακβάλεηαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απ’ φ,ηη ην άηνκν είρε ζθνπφ  ζηελ πεξίπησζή καο ε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή!  

 ππάξρνπλ επίκνλε επηζπκία ή απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ λα 

ειαηηψζεη ή λα ειέγμεη ηε ρξήζε ηεο νπζίαο  δειαδή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. 

 μνδεχεηαη πνιχο ρξφλνο, ζε δξαζηεξηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα λα βξεη ηελ 

νπζία (π.ρ. επηζθέπηεηαη πνιιαπινχο γηαηξνχο ή νδεγεί καθξηλέο 

απνζηάζεηο,) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νπζία (π.ρ. ην έλα ηζηγάξν κεηά ην 

άιιν) ή γηα λα ζπλέιζεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο. ηελ πεξίπησζε καο 

γίλεηαη αλαδήηεζε γηα internet θαθέ, ππνινγηζηέο θίισλ, άιια 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα.  

 ζεκαληηθέο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο ή ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εγθαηαιείπνληαη ή κεηψλνληαη ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο νπζίαο δειαδή ηελ 

ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ.   

 ε ρξήζε ηεο νπζίαο ζπλερίδεηαη παξά ηε γλψζε φηη έρεη έλα επίκνλν ή 

ππνηξνπηάδνλ ζσκαηηθφ ή ςπρνινγηθφ πξφβιεκα πνπ είλαη πηζαλφ λα έρεη 

πξνθιεζεί ή λα παξνμχλεηαη απφ ηελ νπζία» (Μάλνο, 2006: 508). 

 

1.3.1 Αλνρή 

Αλνρή ζεκαίλεη φηη κε ηελ επαλαιεπηηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ρξεηάδνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο γηα λα πξνθιεζνχλ νη αξρηθέο εκπεηξίεο επραξίζηεζεο. Ζ 

αλνρή δελ αλαπηχζζεηαη νκνηφκνξθα γηα φια ηα είδε ησλ ρξήζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Έηζη έλα άηνκν πνπ έρεη αλαπηχμεη πςειή αλνρή δελ θαηαιαβαίλεη πφηε 

έρεη θηάζεη ζηα φξηα ηελ ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ηνπ εμάληιεζεο (Σδάθθε,ρρ). 
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1.3.2 ηεξεηηθό ζύλδξνκν 

«Φπρνινγηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο: αλεζπρία, ςπρηθή ππεξδηέγεξζε, έιιεηςε 

πξνζνρήο, επεξεζηζηφηεηα θαη αυπλία. 

σκαηηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο: ηαρππαικία, ηξέκνπιν, εθίδξσζε, λαπηία, θξάκπεο 

ζην ζηνκάρη θαη απψιεηα φξεμεο θαη βάξνπο. 

πλερή ζπκπηψκαηα απμεκέλεο αηζζεηεξηαθήο επαηζζεζίαο- νη ήρνη θαίλνληαη πην 

δπλαηνί, ην θσο πην έληνλν. Μπνξεί λα έρνπκε πφλνπο κπτθνχο ζπαζκνχο ζε φιν ην 

ζψκα. 

Σν άηνκν ληψζεη αζηάζεηα θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ αλσκαιίεο ζηε γεχζε θαη ηελ 

φζθξεζε. 

Μπνξεί λα ππάξμνπλ θαη άιια ζπκπηψκαηα, φπσο «ςεπδνζηέξεζε» - ην άηνκν 

ληψζεη άγρνο θαη αγσλία γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζηέξεζεο, πξηλ αθφκα ππάξμεη 

νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή κείσζε ησλ δφζεσλ. Μεηά ηε δηαθνπή, είλαη πηζαλφ λα 

αλαπηπρζεί παληθφο, θνβία θαη θαηάζιηςε, αθφκα θη αλ ην άηνκν δελ έρεη 

πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ ηέηνησλ ζπκπησκάησλ» (Shapiro 2004:88). 

χκθσλα κε ηελ θ. Μαιιηψξε, «απηφ πνπ δελ έρεη ηνληζηεί είλαη κηα ζεηξά 

«ζηεξεηηθψλ ζπκπησκάησλ», πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ρξήζηε (γηαηί έηζη 

απνθαιείηαη ζπκπησκαηηθά ν παίδσλ, ή δηαβάδσλ ή πεξηπιαλψκελνο πειάηεο) ηνπ 

θνκπηνχηεξ. Αλαθέξνκαη ζηε λεπξηθφηεηα, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, εκκνλή, 

δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο, επθνιία θφπσζεο πνπ παξαηεξνχληαη, κεηαμχ άιισλ, φηαλ 

έλα άηνκν λεαξήο ειηθίαο επηζπκεί αιιά ελδερνκέλσο ζηεξείηαη, ιφγσ 

αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ, ηεο δπλαηφηεηαο λα «παίμεη» κε ηνλ θνκπηνχηεξ. 

Αληίζηνηρα, είλαη γλσζηά ηα θαηλφκελα ηεο απφιπηεο πξνζήισζεο, απνκφλσζεο, 

απψιεηαο ηεο ηθαλφηεηαο επαθήο κε ην πεξηβάιινλ (θαηά ην δε ιεγφκελν είλαη ζηνλ 

θφζκν ηνπ), ηθαλνπνίεζεο, απψιεηαο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θνχξαζεο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πνιχσξεο ζπλήζσο ελαζρφιεζεο κε ηε «καγηθή» 

νζφλε θαη ηελ θαη' επηινγήλ εηθφλα ηεο» (Νέηα, 2008:1). 

«Σν φηη ε ππεξβνιηθή ρξήζε θνκπηνχηεξ ζπζρεηίδεηαη κε έλαλ αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλδξνκν ηεο εμάξηεζεο επηβεβαηψζεθε θαη 

απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 223 παηδηά, ειηθίαο 13-18 εηψλ ζηελ Ηζπαλία 

(Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Algeciras and Universidad de 

Malaga), κε εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή 
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θνηλφηεηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο ή γηα ηελ 

παζνινγηθή ραξηνπαημία» (Νέηα, 2008:1). 

Ζ θ. Μαιιηψξε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ αλαθέξεηαη θαη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 323 παηδηά ειηθίαο 11-14 εηψλ γηα λα 

κειεηεζνχλ θαη πάιη ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο ιφγσ ρξήζεο θνκπηνχηεξ κέζσ ησλ 

θξηηεξίσλ κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε εμάξηεζε απφ λαξθσηηθά ή ε παζνινγηθή 

ραξηνπαημία ζηε Γεξκαλία (Interdisziplinare Suchtforschungsgruppe Berlin, Institut 

fur Medizinische Psychologie, Charite--Universitatsmedizin Berlin). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη ην 9,3% ησλ παηδηψλ πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα εμάξηεζεο, θαη απηά ηα παηδηά παξνπζίαδαλ δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ζηα 

ζρνιηθά καζήκαηα» (Νέηα,2008:1). 

 

1.4. πλδπαζκόο παξαγόλησλ θαη αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηνλ εζηζκό  

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

παίδνπλ πιένλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θαζεκεξηλή, θνηλσληθή ζπλαιιαγή. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλε ε ζχγρξνλε νηθνγέλεηα, ε εξγαζία θαη ε θνηλσλία 

γεληθφηεξα, θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηάρξεζεο σλ 

ππνινγηζηψλ. Οη θνηλσληθέο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη δηακέζνπ ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο ε νηθνλνκία, ε πγεία, ε παηδεία, ην πεξηβάιινλ, ε αλεξγία, ηα 

αδηέμνδα ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ην ιηγφηεξν πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ είλαη λα 

νδεγήζνπλ έλα αξηζκφ αηφκσλ ζηε θαηάρξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γελ 

είλαη ηπραίν φηη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ θαηαηάζζνπλ ηε θαηάρξεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ σο θνηλσληθφ θαηλφκελν νινέλα απμαλφκελν, αθνχ ε 

θαηάρξεζε απηή πξνθαιεί εμάξηεζε, ε νπνία έρεη ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνπο ρξήζηεο (Σζαξνχραο, 2000).  

«ε φηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ εζηζκφ ηνπ εθήβνπ ζην 

Γηαδίθηπν, ε θ. Θενηνθά μεθαζαξίδεη αξρηθά φηη ε εμάξηεζε κπνξεί λα είλαη ην 

απνηέιεζκα άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο θαηάζιηςε, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο θαη θνηλσληθή θνβία, κεηαμχ άιισλ.  

Δμάιινπ, ην ζέκα ηεο «ζπλνζεξφηεηαο», ηεο ηαπηφρξνλεο χπαξμεο δειαδή 

άιισλ δηαηαξαρψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζπγθεθξηκέλε εμάξηεζε είλαη 

δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη θαη ζηε Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο, φπσο καο εμεγεί ε θ. 

Σζίηζηθα: «Βιέπνπκε φηη κπνξεί λα ππάξρεη θαηάζιηςε, ππέξ - θηλεηηθφηεηα θαη 
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δηάζπαζε πξνζνρήο ή θαη απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά». Μάιηζηα, ηνλίδεη ε επηζηεκνληθή 

ππεχζπλνο ηεο Μ.Δ.Τ., ζε θάπνηεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί θαη 

θαξκαθνζεξαπεία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ παξάιιεια νη δχν δηαηαξαρέο. 

Απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ κε ηα νπνία έρεη κέρξη ζήκεξα αζρνιεζεί ε 

Μ.Δ.Τ., ην έλα ηξίην αληαπνθξίζεθε πνιχ ζεηηθά, εηδηθά φηαλ ε εμάξηεζε βξίζθεηαη 

ζε πξψηκν ζηάδην. πσο αλαιχεη ε θ. Σζίηζηθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δε 

δηαθφπηεηαη ε ρξήζε, αιιά ν έθεβνο καζαίλεη λα ζέηεη φξηα ζηε ρξήζε θαη λα αξρίζεη 

θαη πάιη ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξαθνινχζεζε θάζε 

πεξίπησζεο γίλεηαη απφ ηεηξακειή νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ παηδίαηξνο, 

παηδνςπρίαηξνο, παηδνςπρνιφγνο θαη νηθνγελεηαθφο ζχκβνπινο. 

πσο κε θάζε κνξθήο δηαηαξαρή, δελ ιείπνπλ ηα αθξαία πεξηζηαηηθά, φπνπ ν 

έθεβνο δελ παξακειεί απιά ην πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, 

δηαθπβεχνληαο αθφκε θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ πγεία. Έηζη, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ πνπ είραλ ραζεί γηα νιφθιεξα 24σξα ζε Ίληεξλεη θαθέ θαη πνπ εθδήισζαλ 

βίαηεο ζπκπεξηθνξέο, ε Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο βξέζεθε κπξνζηά ζε παηδηά πνπ 

παξακεινχζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή, ηε δηαηξνθή ηνπο, παξακεινχζαλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζε ηέηνην ζεκείν πνπ δελ άιιαδαλ θαλ ξνχρα γηα κέξεο» (Αζαλάζαηλαο 

Παλαγηψηεο,2008:1)   

1.4.1. Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο  

«Ενχκε ζε έλα θφζκν πξνζαλαηνιηζκέλν πνιχ ζηα κέζα ελεκέξσζεο γηα 

παξάδεηγκα ηα κνπζηθά video θαη ηα παηρλίδηα ζηνπο ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

δπλακηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνζειθχεη ηνπο εθήβνπο .Δηδηθά ην δηαδίθηπν παξέρεη 

θαηλνχξηεο πξσηφγλσξεο επθαηξίεο γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο λένπο ζε ζρέζε κε 

παιηνχο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο» (Monti, Colby θαη O’ Leary, 2004: 

297). Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο παξέρεη άκεζα, δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν ζε φζνπο επηζπκνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ φρη κφλν ζε 

νξγαλσκέλνπο ρψξνπο internet θαθέ ή θαη’ νίθνλ πξφζβαζε αιιά αθφκα θαη ζε 

θηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ (Σζαξνχραο, 2000). 

«Ζ πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε έλα κε επηθξηηηθφ, 

επράξηζην πεξηβάιινλ κέζα απφ δηάθνξα θνπίδ, εξσηεκαηνιφγηα, δηαδξαζηηθά 

παηρλίδηα θαη κέζα απφ ζπδήηεζε κε ζπλνκήιηθνπο (chat)» (Monti, Colby θαη O’ 

Leary, 2004: 297).     
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«Σν δηαδίθηπν ινηπφλ πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα είλαη 

ειθπζηηθφ γξαθηζηηθά, αλψλπκν αθνχ εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία ηνπ ρξήζηε, κε 

επηθξηηηθφ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε , λα ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα φιεο 

ηηο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη κε ηνπο ξπζκνχο πνπ 

ν ίδηνο επηζπκεί γη απηφ είλαη έλα εμαηξεηηθά ηζρπξφ εξγαιείν γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο 

εθήβνπο» (Monti, Colby θαη O’ Leary, 2004: 298).           

 

1.4.2. Ννκηκόηεηα ζηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ  

Ζ ρξήζε ηνπ internet είλαη κηα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηφζν νπζηαζηηθή γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα πνπ έθεξε ηφζα πνιιά ζεηηθά ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ γλψζε αιιά 

θαη αξθεηά αξλεηηθά. Αξρηθά ήηαλ έλα δίθηπν έξεπλαο ην νπνίν αλαδχζεθε ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ θέξδνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξηθψλ Παγθφζκηνπ 

Ηζηνχ (Web) sites ζπγθέληξσζαλ πνιιά απφ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ αλαδήηεζε 

εζφδσλ κνληέισλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζην 

Internet. Απηή ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πξνθιήζεηο 

γηα ην δίθαην ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ηξφπνπο (Maureen 1998). 

Πξψηνλ, ε έξεπλα γηα ην θέξδνο πνπ δεκηνπξγνχλ έζνδα έρεη ακθηζβεηήζεη 

ηηο ηεισλεηαθέο ή "netiquette" νπζηαζηηθά απνθάλζεθε φηη ην Internet φηαλ ήηαλ 

αθηεξσκέλν ζηελ έξεπλα.  Σν εξψηεκα γηα ην αλ ν λφκνο είλαη εθείλα ηα ηεισλεία ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ ηνλ θαλφλα δηθαίνπ ζε εκπνξηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ην web ρηίζηεθε κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ππεξθεηκέλνπ δπλαηφηεηεο, ε ζχλδεζε ήηαλ 

ηφζν απνδεθηή θαη ελζαξξπλφηαλ, φηαλ ην Internet ήηαλ έλα εξεπλεηηθφ δίθηπν. 

Χζηφζν, γηα ηελ εκπνξηθή ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζε νξηζκέλα site νη ηδηνθηήηεο 

ππνζηήξημαλ φηη πξηλ απφ ηε ζχλδεζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζα πξέπεη λα δεηείηαη άδεηα 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία επηζπκεί λα γίλεη ε ζχλδεζε. Ζ λνκηθή απάληεζε ζην 

εξψηεκα απηφ, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, ελεκέξσζε κε ηελ αλαθνξά ζηε netiquette, 

ην νπνίν ζα εξκελεπζεί ππφ ην πξίζκα ησλ λνκηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο είραλ ζπλαθζεί 

πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απηή είλαη κηα πηπρή ε νπνία ζα πξνζηαηέςεη 

αλήιηθα παηδηά απφ site κε επηθίλδπλν πεξηερφκελν θαη  παξάλνκεο ρξήζεηο ηνπ 

δηαδηθηχνπ (Maureen 1998). 

Ζ δεχηεξε πξφθιεζε γηα ην δίθαην πνπ δηαζέηεη έλα παξφκνην πιαίζην 

αλαθνξάο γηα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν. Δπεηδή έρνπλ πξνθχςεη λέεο 

ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ αθφκε κεγαιχηεξε ρεηξαγψγεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ απηφ 
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πνπ αλακελφηαλ, νη  ηδηνθηήηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ απηψλ απφ άιινπο. Σν ζέκα γηα ην δίθαην, ζην πιαίζην απηφ, είλαη ην 

πψο λα αληηκεησπίζεη απηή ηε λέα ζπκπεξηθνξά, ρσξίο θακία θαζνδήγεζε απφ ηελ 

θαιή ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν θαη ζχκθσλα κε λνκηθέο αξρέο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ην θπζηθφ θφζκν θαη φρη ζηνλ θπβεξλνρψξν. Πξφθεηηαη ελδερνκέλσο 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ην δίθαην πνπ είλαη εληαίν, πξνζθέξνληαο 

ζπλεπή θαη πξνβιέςηκε ιχζε. Δπίζεο, ηζρπξίδεηαη φηη ε λνκνζεζία επηηξέπεη ηε 

δηακφξθσζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηδηαίηεξα αλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε ελφο πιαηζίνπ κπεξδεχεη ηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηελ πεγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ είλαη πηζαλφλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε γηα ηε 

κνξθή ηνπ Γηαδηθηχνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη 

hyperlinking, ράξαμε, ή θάπνηεο ηερλνινγίεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε αλαπηπρζεί 

(Maureen 1998). 

 

 1.4.3. Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο  

Σα παηδηά κε ηελ θαζεκεξηλή ζέζε ζηελ εηθφλα ηεο ηειεφξαζεο, δηακνξθψλνπλ 

έλα νπηηθφ ιεμηιφγην πνιχ πξηλ δηακνξθψζνπλ έλα γισζζηθφ. Ο θαληαζηηθφο θαη 

εχθνινο θφζκνο πνπ πξνβάιιεη ε ηειεφξαζε, γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ειθπζηηθφο θαη θαίλεηαη πην πξαγκαηηθφο απφ ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ.  

«ηαηηζηηθέο γηα ηελ ηειεζέαζε, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

παηδηά ζηελ Ακεξηθή δείρλνπλ φηη: 

 παηδηά ειηθίαο 2-17, βιέπνπλ ηειεφξαζε θαηά κέζν φξν ζρεδφλ 25 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα ή 3 ½ ψξεο ηελ εκέξα. ρεδφλ κία ζηηο πέληε παξαθνινπζήζνπλ 

πάλσ απφ 35 ψξεο ηειεφξαζε θάζε εβδνκάδα (Gentile & Walsh, 2002).  

  Δίθνζη ηνηο εθαηφ ησλ 2 - έσο 7 εηψλ, ην 46% ησλ 8 - 12 εηψλ, θαη ην 56% 

ησλ 13 - κέρξη 17 εηψλ έρνπλ ηειενξάζεηο ζηα ππλνδσκάηηα (Gentile & 

Walsh, 2002).  

 Σα παηδηά πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν παξαθνινπζψληαο ηειεφξαζε απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα εθηφο απφ ηνλ χπλν.  

 Ζ ηειενξαζε έρεη αληίθηππν ζηελ αλάγλσζε ,ζηελ γξαθή θαη ζε  άιια  

πξνζφληα ηνπ παηδηνχ(Reinking, 1990).  
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 Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο πεξλνχλ ζε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε ηα παηδηα 38.5 

ιεπηά ηελ εβδνκάδα (Gavin 2008). 

 Σν κέζν παηδί βιέπεη πεξηζζφηεξα απφ 20.000 δηαθεκίζεηο  αλά έηνο 

 Σν  98 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ έρεη 

ηνπιάρηζηνλ κία ηειεφξαζε (Gavin 2008). 

  Σν κέζν παηδί ζα έρεη ζήκεξα παξαθνινπζήζεη πεξίπνπ 7 έσο 10 έηε (Gavin 

2008). 

Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηαηγηζηηθή ηξνθνδφηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

λνπ κε νπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη, εζίδεη ηνλ 

άλζξσπν ζηε δηαδηθαζία ηεο εχθνιεο αλάγλσζεο θαη απνθπγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Δίλαη αζχγθξηηα επθνιφηεξν γηα έλα παηδί λα παξαθνινπζήζεη έλα βίληεν θιηπ ή έλα 

ξηάιηηη ζηελ ηειεφξαζε απφ ην λα δηαβάζεη έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ή έλα βηβιίν 

(Σζαξνχραο 2000).  

Ζ ηειεφξαζε είλαη γεκάηε απφ δηαθεκίζεηο, πξνγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ 

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ην ζεμ, ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ θα. Καη ζπρλά, δελ 

ππάξρεη ζπδήηεζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ησλ λαξθσηηθψλ, 

ην θάπληζκα ηζηγάξσλ θαη ησλ πξνγακηαίσλ ζρέζεσλ (Gavin 2008). Σα Μ.Μ.Δ. θαη 

ηδηαίηεξα ε δηαθήκηζε, πνπ εθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ χπαξμε ελφο 

πξντφληνο, ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ αχμεζε ρξήζεο ηεο ηειεφξαζεο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Δίηε κε ηελ δεκηνπξγία  «πξνηχπσλ» ηα νπνία  «πηνζεηνχληαη» απφ ηνπο 

λένπο εκθαλίδνληαο κηκεηηθή ζπκπεξηθνξά 

 Δίηε λα «επηβεβαηψλεη» ππάξρνπζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηέπνπλ ηε 

λεαληθή θνπιηνχξα (Σζαξνχραο 2000). 

Γηα παξάδεηγκα, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη έθεβνη πνπ παξαθνινπζνχλ 

εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε κε ζεμνπαιηθφ  πεξηερφκελν  είλαη πην πηζαλφ λα θηλήζνπλ 

ζπλνπζία ή ηελ ζπκκεηνρή ζε άιιεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο λσξίηεξα απφ 

ζπκκαζεηέο νη νπνίνη δελ παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν 

(Gavin 2008). 

Δπίζεο, δηαθεκίζεηο κε αιθνφι ζηελ ηειεφξαζε έρνπλ φλησο απμεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη πεξηζζφηεξα παηδηά αλήιηθνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε απηά απφ 

πνηέ. Μηα πξφζθαηε κειέηε απφ ην Κέληξν γηα ην Οηλφπλεπκα θαη Μάξθεηηλγθ Νέσλ 
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(CAMY) δηαπίζησζε φηη ην νηλφπλεπκα απφ δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε απμήζεθε 

θαηά 30% απφ ην 2001 έσο ην 2006, ιφγσ θαηαλάισζεο ησλ λέσλ απφ απηφ. Καη 

παξφιν πνπ έρνπλ απαγνξεπηεί νη δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ ζηελ ηειεφξαζε, παηδηά θαη 

έθεβνη κπνξνχλ λα εμαθνινπζνχλ λα βιέπνπλ ην θάπληζκα ζε πξνγξάκκαηα θαη 

ηαηλίεο ζηελ ηειεφξαζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε «ηνπνζέηεζε πξντφλησλ» θαζηζηά 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ην θάπληζκα θαη ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο λα θαίλεηαη 

απνδεθηφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα παηδηά πνπ βιέπνπλ 5 ή πεξηζζφηεξεο ψξεο 

ηειεφξαζε ηελ εκέξα είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα αξρίζνπλ ην θάπληζκα ηζηγάξσλ απφ 

εθείλα πνπ παξαθνινπζνχλ ιηγφηεξν απφ ηε ζπληζηψκελε 2 ψξεο ηελ εκέξα (Gavin 

2008). 

Παξφια απηά, «χκθσλα κε ηελ Kaiser Family Foundation (KFF), θπζηθά, ε 

ηειεφξαζε, κε κέηξν, κπνξεί λα απνβεί θαη ζε θαιφ. 

 Οη ζεηηθέο επηπηώζεηο: 

• Ζ επαθή κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο  

• Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ ησξηλψλ γεγνλφησλ ή εηδήζεσλ  

•Δθπνκπέο  πνηφηεηαο κπνξεί λα δηδάμνπλ ζεκαληηθέο αμίεο θαη δηδάγκαηα» (Gavin 

2008:1). 

 «Αιιά παξά ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, ε ππεξβνιηθή ρξήζε  ηεο  ηειεφξαζεο 

κπνξεί λα απνβεί εηο βάξνο ησλ παηδηψλ, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ. 

 

Οη αξλεηηθέο επηπηώζεηο : 

• Ζ βία ή επηζεηηθφηεηα. Παηδηά πνπ βιέπνπλ βίαηεο πξάμεηο είλαη πηζαλφηεξν λα 

παξνπζηάδνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ν θφβνο φηη ν θφζκνο είλαη 

ηξνκαθηηθφο θαη φηη θάηη θαθφ ζα ζπκβεί ζε απηά.  

• Παρπζαξθία. Σα παηδηά πνπ δαπαλνχλ ζηαζεξά πάλσ απφ 4 ψξεο ηελ εκέξα 

κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη ππέξβαξνη.  

• Καθή αθαδεκατθέο επηδφζεηο 

•Πξνσζεί παζεηηθφηεηα / έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο  

 •TV ραξαθηήξεο ζπρλά απεηθνλίδνπλ ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ην θάπληζκα 

θαη ην αιθνφι, θαη επίζεο λα εληζρχζεη ην θχιν ηνπ ξφινπ θαη ησλ θπιεηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ» (Gavin 2008:1). 

Ζ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο πξνηείλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηαηί φπσο είλαη θπζηθφ δελ κπνξνχκε λα απαγνξέςνπκε έλα παηδί λα κελ 
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παξαθνινχζεη εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε, νχηε ηελ απαγφξεςε δηαθεκίζεσλ. «Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν ζπληζηά ζπλνιηθφ ηειενπηηθφ ρξφλν, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 1 ζε 2 ψξεο ηελ εκέξα.  Δπίζεο, πξνηείλεη ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ ζηα παηδηα, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ πγηείο 

ζπλήζεηεο, φπσο λα παξαθνινπζνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, κε βίαηα ραξαθηήξα θαη ζα πξέπεη 

λα εληζρχζεη ηε γιψζζα θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» (Gentile & Walsh, 2002:1).  

1.5. Σξόπνο δσήο ησλ λέσλ ζήκεξα 

Ο ηξφπνο δσήο ησλ εθήβσλ ζήκεξα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηνπο εθήβνπο 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Ζ δηαζθέδαζε ηνπο θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο βαζίδεηαη 

ζηελ λέα ηερλνινγία θαη ηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία ηδηαίηεξα ρξφληα αληηκεησπίδνπκε κηα 

δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα. Οινέλα θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο εκθαλίδεη ζεκάδηα απνιηηηθνπνίεζεο θαη απνθπγήο ελαζρφιεζεο κε 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ζηνλ θαζέλα αηνκηθά. Ο 

ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο δπζηπρψο εγθισβίδεη ηνλ θαζεκεξηλφ κέζν πνιίηε ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ζηελνχ ηνπ πεξίγπξνπ κε δίλνληάο ηνπ ηελ επρέξεηα, ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ πνιπηέιεηα λα αζρνιεζεί κε πξάγκαηα θαη ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ φινπο. Έρνπκε θάλεη ηε δσή καο ηφζν πνιχπινθε ψζηε λα αγσληδφκαζηε 

γηα ηελ επηβίσζε θαη λα ιεζκνλνχκε ηελ επδαηκνλία. Σα πξνβιήκαηα πνπ ν 

ζχγρξνλνο πνιίηεο αληηκεησπίδεη είλαη πνιιά (Λάγαξεο 2006). 

Σν δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ελφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ δσήο είλαη ίζσο ην πξψην θαη ην πην ζνβαξφ δήηεκα ην 

νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν νπνηνζδήπνηε θεχγεη απφ ηελ αζθάιεηα θαη ηε 

ζηγνπξηά ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ επηπρψο ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί θαη παξακέλεη ν 

ηζρπξφηεξνο θνηλσληθφο ηζηφο. Οη ζπνπδέο θαη ν ζσζηφο επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο είλαη γεγνλφο πσο απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

πξνζνρήο θαη ηεο ελέξγεηαο ησλ λέσλ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή επηινγή. Αλ ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζζέζεη θαλείο θαη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο λένπο ε θνηλσλία καο θαίλεηαη λα δηθαηνινγείηαη 

γηαηί ην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απνζηξνθήο πξνο ηα θνηλά είλαη δπζηπρψο νη λένη (Λάγαξεο 2006). 
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Ζ επηβνιή ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ lifestyle, 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην πην δσληαλφ, ην πην δεκηνπξγηθφ θαη ην πην ειπηδνθφξν 

θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο ππνβαζκίδνληαο ζίγνπξα ηηο ηθαλφηεηέο θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. χκθσλα κε θάπνηεο πξφζθαηεο ζρεηηθά δεκνζθνπήζεηο νη λένη 

απνζηξέθνληαη θφκκαηα θαη πνιηηηθνχο θαη θαίλεηαη λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ζην ζηξαηφ θαη ζηελ εθθιεζία. Οη λένη ζήκεξα αλήθνπλ ζε κηα γεληά 

πνπ έρεη κπξνζηά ηεο κεγάια θαη ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, πνιχ δηαθνξεηηθά απφ 

απηά πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε πξνεγνχκελε. Μηα γεληά κε ηα δηθά ηεο βηψκαηα 

θαη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο πνπ αλαδεηά ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο, ηα δηθά ηεο 

νξάκαηα (Λάγαξεο 2006). 

Ζ λέα γεληά ζήκεξα είλαη ε γεληά ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο ειπίδαο θαη ηεο 

αλαγέλλεζεο ζε κηα επνρή ησλ κεγάισλ αληηθάζεσλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ 

πξνθιήζεσλ. Απφ ηε κηα είλαη ηα «θαινκαζεκέλα παηδηά» ηεο θνηλσλίαο ηεο 

αθζνλίαο θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαζψο ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο επηβάιιεη ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηειηθά ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο. Απφ ηε κία ζεσξνχκε πσο έρνπλ εδξαησζεί ζεκειηψδε πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα γηα ηνλ πνιίηε ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο θαη απφ ηελ άιιε 

αληηθξίδνπκε θαζεκεξηλά ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ αλζξψπσλ (Λάγαξεο 2006). 

Οη λένη πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ κέζα ζην ζρνιείν γηα λα επηδηψθνπλ 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ. Πξέπεη λα εληζρπζεί ν ζεζκφο 

ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ζεσξψληαο φηη ν εθθπιηζκφο ησλ ζεζκψλ πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ αλαζηέιιεη θάζε δπλαηφηεηα καδηθήο παξέκβαζεο ζην 

ζρνιείν. Σα καζεηηθά ζπκβνχιηα, πξέπεη λα είλαη έθθξαζε δεκνθξαηηθήο 

ζπκκεηνρήο θαη επηηέινπο πξέπεη λα αλαιάβνπλ ην πξαγκαηηθφ ηνπο ξφιν.  

Οη λένη πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεσξψληαο φηη απηή 

πξέπεη λα είλαη ραξά γλψζεο αληί γηα ζπλερφκελν καξηχξην θαη πνιιέο θνξέο 

εμεηαζηηθφ θάηεξγν. Να δηεθδηθνχλ έλα θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο, ζηηο αλάγθεο ηηο θνηλσλίαο θαη ζα έρεη σο 

επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη νη ίζεο επθαηξίεο 

πνπ πξέπεη λα παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη γηα ηνπο λένπο ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα ζε κία επνρή πνπ ε γλψζε είλαη δχλακε, ζε κηα θνηλσλία πνπ 
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απνθαιείηαη θνηλσλία ηεο γλψζεο (Λάγαξεο 2006). 

Οη λένη ζήκεξα έρνπλ νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε 

γεληά. Πξέπεη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο κέζα ζην ζρνιείν αιιά θαη έμσ απ’ απηφ 

βειηηψλνληαο άκεζα ην πεξηβάιινλ ηεο γεηηνληάο. Κπξίαξρα φκσο, απηφ πνπ 

πεηπραίλνπλ είλαη λα δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη κέζα ηνπο νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν λα αιιάμνπλ θαηά θάπνηνη ηξφπν ηελ πεξηβαιινληηθή 

θνπιηνχξα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Οη νηθνινγηθέο 

πξσηνβνπιίεο επαηζζεηνπνηνχλ ηελ θνηλσλία θαη δίλνπλ ην κήλπκα ηεο πνιηηηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο (Λάγαξεο 2006). 

Οη λένη δηεθδηθνχλ ζπκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ. Γηα ηνπο λένπο ν πνιηηηζκφο 

είλαη ε απάληεζε απέλαληη ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο ζχγρπζεο, ηεο κηδέξηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο. Πξέπεη λα βνεζεζνχλ λα ζπγθξνηνχλ πνιηηηζηηθέο 

νκάδεο κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα θαη αλεζπρίεο φπσο ζεαηξηθέο νκάδεο, νκάδεο 

θίισλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, κνπζηθά ζρήκαηα, νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην 

βηβιίν ή νκάδεο εζεινληψλ πνπ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ηνπο (Λάγαξεο 2006). 

Μηα απφ ηηο πηπρέο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ λέσλ είλαη ζίγνπξα ε εκπινθή 

ηνπο θαη ζηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Καη 

είλαη ινγηθφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα θνηλά λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηνπο 

ρψξνπο θαη ζηηο γεηηνληέο πνπ κεγαιψλνπλ, πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείνπ πνπ 

απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή θνηλσλία λα ηνπο 

πξνζθέξεη. Οη πξσηαξρηθέο ηνπο αλάγθεο εθεί δηαπηζηψλνληαη θαη εθεί πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη. Ζ αλάγθε γηα ζσζηά θαη αλζξψπηλα ζρνιεία, γηα αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, γηα ρψξνπο πξαζίλνπ, γηα πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο εκθαλίδνληαη εθεί πνπ ν λένο κεγαιψλεη, εθεί πνπ ν λένο πάεη ζρνιείν 

θαη αξγφηεξα εθεί πνπ ν λένο ζα πάξεη ην πξψην ηνπ κεξνθάκαην (Λάγαξεο 2006). 

 

1.6. Σν πξόβιεκα ηεο θαηάρξεζεο ησλ ππνινγηζηώλ ζήκεξα 

«ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ νη λέεο Σερλνινγίεο εηζβάιινπλ ζηελ αλζξψπηλε 

θαζεκεξηλφηεηα, πξνζειθχνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζηε ρξήζε 

ηνπο, ε επίδξαζή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ακειεηέα. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ, ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 2200 έθεβσλ καζεηψλ 12-18 εηψλ, 
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ησλ ηεζζάξσλ Θεζζαιηθψλ πφιεσλ, εθπνλήζεθε απφ ηνλ ηψκν έξεπλα ζηελ Ηαηξηθή 

ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαιίαο (2008). 

«Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν 

εληνπίδεηαη ζην 8.2% ησλ εθήβσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ρακειφηεξν πνζνζηφ 

ζηε Λάξηζα 5.9% θαη πςειφηεξν ζην Βφιν 11.7%, πνπ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα 

απφ ην 1% πνπ παξαηεξήζεθε ζε αληίζηνηρε έξεπλα ζηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ ησλ 

Αζελψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο ε επαξρία αληηκεησπίδεη ζνβαξφηεξν πξφβιεκα. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ πνπ απνηειεί θαη ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ηα δεδνκέλα ησλ επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ ηεο ηειεπηαίαο 

πεληαεηίαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, δείρλνπλ ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ λα θπκαίλεηαη απφ 1.1% ζηε Βφξεην Κχπξν (Bayractar 2007) 

κέρξη 7.5% ζηελ Σατβάλ (Ko et al 2007). Ζ επηθξάηεζε ηνπ εζηζκνχ εληνπίδεηαη 

επίζεο ζην 1.98% ησλ εθήβσλ ηεο Ννξβεγίαο (Johansson θαη Götestam 2004), ζην 

5.4% ηεο Ηηαιίαο (Pallanti et al 2006), ζην 1.6% ζηε Ν. Κνξέα (Kim  et al 2006) θαη 

δχν έξεπλεο ζηελ Kίλα δίλνπλ επηπνιαζκφ 2.4% (Gao et al 2007) θαη 5.52% (Deng et 

al 2007)» (ηψκνο θαη ζπλ. 2008:1) 

«ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί πψο ζε κία ρψξα φπσο ε 

Διιάδα κε πνιχ ρακειή δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ην πνζνζηφ ηνπ εζηζκνχ ησλ 

εθήβσλ ζην 8.2% κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θξίλεηαη σο πνιχ πςειφ ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

ρακειή ε δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ππάξρεη έλα ηέηνην πνζνζηφ, αλ ήηαλ δειαδή 

κεγαιχηεξε ην πνζνζηφ ζα ήηαλ αθφκα πην κεγάιν. Ο επηπνιαζκφο ηνπ εζηζκνχ ησλ 

εθήβσλ ζην δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα έρεη κεγάιε ζεκαζία αλ ζπγθξηζεί κε ην 1.98% 

ηνπ αληίζηνηρνπ εθεβηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ννξβεγίαο φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν. ε κία ρψξα επνκέλσο φπσο ε 

Ννξβεγία, κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ (88%) ζηνλ θφζκν, ην 

ρακειφ πνζνζηφ ησλ εζηζκέλσλ εθήβσλ ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα εμεγεζεί κφλν 

κέζα απφ έλα πνιχ ζπληνληζκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ. 

Αληίζεηα ζε ρψξεο φπσο ε Ν. Κνξέα θαη ε Κίλα ε μαθληθή θαη γξήγνξε δηείζδπζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά ζηε Ν. Κνξέα 

αλαθέξζεθαλ δέθα ζάλαηνη εθήβσλ απφ θαξδηναλαπλεπζηηθά αίηηα ζε internet θαθέ 

θαη ην 2.1% ησλ παηδηψλ 6-19 εηψλ ραξαθηεξίδνληαη φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα 

εζηζκφ ζην δηαδίθηπν (Choi 2007). Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα έλα 

απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο γηα ηελ Ν. Κνξέα, φπνπ νη 

εζηζκέλνη ζε πνζνζηφ 80% ρξεηάδνληαη ζεξαπεία θαη ίζσο 20 έσο 24% λνζειεία 
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(Ahn 2007). ηελ Κίλα επίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Σαν Ran δηεπζπληή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εζηζκψλ ζην θεληξηθφ ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ηνπ Πεθίλνπ, ν 

εζηζκφο ζην δηαδίθηπν αθνξά ην 13.7% ησλ θηλέδσλ εθήβσλ (10 εθαηνκκχξηα 

πεξίπνπ) θαη μεθίλεζε ε εθαξκνγή κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε 

πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζε ηξεηο ψξεο ηελ εκέξα (Block 

2008). Μεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ αθξαίσλ (ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ) παξαδεηγκάησλ 

άιισλ ρσξψλ πάλσ ζην ζέκα ηνπ εζηζκνχ ησλ εθήβσλ ζην δηαδίθηπν, πνηα κπνξεί λα 

είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηελ Διιάδα; πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο θιίκαθαο 

Κ.Δ.ΔΦ.Τ θαη ηνπ CRABI ζηνπο εθεβηθνχο πιεζπζκνχο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ν. 

Κνξέαο παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ Ζ/Τ ζε Διιάδα θαη Ν.Κνξέα (z=2.472 p<.01). H ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά δελ εληνπίδεηαη ζην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλνπλ ππεξβνιηθή ή ήπηα 

ρξήζε Ζ/Τ, αιιά αθνξά ηνπο κέηξηνπο ρξήζηεο, φπνπ ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ζηε 

Ν. Κνξέα ζαθψο ππεξηζρχεη έλαληη ησλ Διιήλσλ (x
2 

= 16.03 p<.001). Απηά ηα 

ζηνηρεία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ιφγσ ηνπ φηη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ζηελ 

Διιάδα πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε Ζ/Τ, είλαη δηπιάζην ζπγθξηλφκελν κε ηε Ν. Κνξέα 

(24.1% έλαληη 12.3% αληίζηνηρα), γεγνλφο πνπ δείρλεη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν γηα 

πξνβιεκαηηθή ρξήζε ησλ Ζ/Τ πνπ δηαηξέρνπλ νη Έιιελεο έθεβνη ηα επφκελα έηε ηεο 

εμάπισζεο ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Δλψ ζε ρψξεο, φπσο ε Ν.Κνξέα, φπνπ ε 

δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ήηαλ γξεγνξφηεξε, δηαθαίλεηαη κία ινγηθή 

δηαζηξσκάησζε ησλ θαηεγνξηψλ ρξήζεο, ζηελ Διιάδα ππάξρεη έληνλε ε εηθφλα 

ρξεζηψλ δχν ηαρπηήησλ, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην εχξεκα φπνπ άηνκα 

εμνηθεησκέλα ζε κηθξφηεξε ειηθία κε ηελ ρξήζε Ζ/Τ ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο 

ζηνπο δείθηεο εμάξηεζεο απφ απηνχο»(ηψκνο θαη ζπλ. 2008:1). 

«Σν θχιν δηαθέξεη ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, αλ θαη έρνπλ απνζαθεληζηεί 

εθαξκνγέο πνπ ζπλδένληαη εηδηθά κε ην έλα θχιν (νη άλδξεο πξνηηκνχλ πην εηδηθέο 

εθαξκνγέο, ελψ νη γπλαίθεο πξνηηκνχλ πην επέιηθηεο, θνηλσληθέο εθαξκνγέο). ην 

ίδην πεξίπνπ ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε παξνχζα έξεπλα  ηνπ ηψκνπ φπνπ ε 

ρξήζε Ζ/Τ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ εκθαλίδεη ππεξνρή ππέξ ησλ αγνξηψλ, ελψ 

παξαηεξείηαη φηη ηα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζπγθξηλφκελα κε ηα θνξίηζηα γηα παηρλίδηα θαη αγνξέο, ελψ ηα θνξίηζηα γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν. Γηαπηζηψλεηαη επίζεο, φηη νη καζεηέο ιπθείνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν γηα λα ζηέιλνπλ 

ειεθηξνληθά κελχκαηα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο εηδήζεσλ, λα αλαδεηνχλ 
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πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λα αλαδεηνχλ λέεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

λα δηαβάδνπλ ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Αληίζεηα νη καζεηέο 

γπκλαζίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν 

αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρνιείν, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο νη κεγαιχηεξνη ζε 

ειηθία έθεβνη είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ.» (ηψκνο θαη ζπλ. 2008:1). 

«Σν κέξνο φπνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαίλεηαη πσο δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, κε ηα αγφξηα ζηελ παξνχζα έξεπλα λα ζπλδένληαη ζην 

δηαδίθηπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν θπξίσο ζε internet θαθέ θαη αζιεηηθνχο 

νκίινπο, ελψ ηα θνξίηζηα ζην ζρνιείν. Δπίζεο νη καζεηέο ιπθείνπ ζπλδένληαη ζην 

δηαδίθηπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ην ζπίηη θαη ην internet θαθέ, ελψ 

νη καζεηέο γπκλαζίνπ απφ ην ζρνιείν θαη απφ αζιεηηθνχο νκίινπο. Σν εχξεκα απηφ 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην 61.7% ησλ εζηζκέλσλ εθήβσλ ηεο έξεπλαο επηζθέπηεηαη 

internet θαθέ έξρεηαη ζε αληηζηνίρηζε κε ην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ζε internet θαθέ 

ησλ αγνξηψλ πνπ γηα πξψηε θνξά αλαθέξζεθε ζε έξεπλα εθήβσλ ζηελ Σατβάλ (Wu 

2007). Δλψ ζηηο αζηαηηθέο ρψξεο ηα internet θαθέ ρξεζηκνπνηνχληαη πάξα πνιχ, 

εληνχηνηο ζηηο Ζ.Π.Α. δελ είλαη πνιχ δεκνθηιή, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε ζχλδεζε ζε 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη εηθνληθφ ζεμ γίλεηαη απφ ην ζπίηη ηνπ ρξήζηε (Block 2007). 

Φαίλεηαη επνκέλσο φηη ην θαηλφκελν ησλ internet θαθέ, επδνθηκεί ζε ρψξεο είηε κε 

ρακειή δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ε Διιάδα, είηε ζε ρψξεο αζηαηηθέο φπσο ε 

Σατβάλ, ε Ν. Κνξέα θαη ε Κίλα. Σα αίηηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ επαξθψο θαη λέεο έξεπλεο ρξεηάδνληαη γηα 

λα εμεγήζνπλ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ internet θαθέ ζηνπο εθήβνπο.» (ηψκνο θαη 

ζπλ. 2008:1).  

«Σν πξνθίι ηνπ εζηζκέλνπ έθεβνπ ρξήζηε ζηνπο Ζ/Τ θαη ην Γηαδίθηπν ζηελ 

παξνχζα έξεπλα αθνξά θπξίσο αγφξηα ζην 75% ησλ πεξηπηψζεσλ, καζεηέο ιπθείνπ, 

πνπ θαπλίδνπλ, πίλνπλ αιθνφι, επηζθέπηνληαη internet θαθέ θαη ελλέα ζηνπο δέθα 

έρνπλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη. ην 46.3% ηνπ δείγκαηνο αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα ζηνπο 

νθζαικνχο θαη ζην 52.2% αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα απφ ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. Ο 

εζηζκφο ζην δηαδίθηπν, εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ιήςε αιθνφι, ην θάπληζκα, 

ηελ αλνξεμία, ηε βνπιηκία, ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, ηηο ζθέςεηο ζαλάηνπ, ηηο 

ελνριεηηθέο ζθέςεηο γηα ζεμνπαιηθά ζέκαηα θαη ηε κείσζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ησλ εθήβσλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δηδηθφηεξα ν ζνβαξφο 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ησλ εθήβσλ παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 2.4% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
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καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ κεηαμχ ησλ εζηζκέλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ ην πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζην 10.2%. Ο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο, νη ζθέςεηο ζαλάηνπ κεηαμχ ησλ 

εθήβσλ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν, εμεγεί ζε έλα βαζκφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν, σο κέζν ελεκέξσζεο γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ απηνθηνλεί θάπνηνο θαη πξνβνιήο ησλ απνπεηξψλ απηνθηνλίαο ηνπο, 

έλα θαηλφκελν, πνπ εμαπιψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο 

πνπ επηζεκαίλεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Dobson 1999, Alao et al.1999, Prior 2004, 

Alao et al 2006).»(ηψκνο θαη ζπλ. 2008:1).  

«Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν απνηειεί έλα 

παζνινγηθφ θαηλφκελν κε επηπηψζεηο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

θαη ε δηεζλήο ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ζνβαξά ηελ έληαμή ηεο 

δηαηαξαρήο ζηα δηεζλή Φπρηαηξηθά ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα. 

Ο ηψκνο ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 παξνπζίαζε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ 

θαζψο θαη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Μφληκε Δπηηξνπή Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο ηεο Βνπιήο, κε Πξφεδξν ηνλ θ. Αδξαθηά, πνπ εμεηάδεη ην ζέκα ηνπ 

εζηζκνχ ησλ Διιήλσλ εθήβσλ ζην δηαδίθηπν, κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζε εηδηθνχ 

λνκνζρεδίνπ. 

ην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Παηδνςπρηαηξηθή 

Κιηληθή κε Γηεπζπληή ηνλ θ. Κ. Υξηζηηαλφπνπιν, μεθηλά απφ 18-9-2008 ε ιεηηνπξγία 

ηνπ πξψηνπ ςπρηαηξηθνχ ηαηξείνπ παηδηψλ θαη εθήβσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

εζηζκνχ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν. Σν εηδηθφ ηαηξείν 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ην θελφ ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο ςπρηθήο πγείαο 

πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θαη ζηειερψλεηαη απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε επηζηεκνληθά ππεχζπλν 

ηνλ θ. Κ. Υξηζηηαλφπνπιν θαη κε ππεχζπλν ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ ηαηξείνπ 

ηνλ θ. ηψκν». (ηψκνο θαη ζπλ. 2008:1). 

χκθσλα κε έξεπλεο νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζην πεξηνδηθφ Spiegel (2007) ην 

δίθηπν έρεη παξαζχξεη 1,8 εθαη. παηδηά θαη λένπο ζε φιν ηνλ θφζκν. H δηείζδπζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα δελ μεπεξλά ηε δηείζδπζε πνπ έρεη ζηελ Ακεξηθή ή ζε ρψξεο 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, αιιά νη ππνινγηζηέο πνπ αγνξάδνληαη θαη ζπλδένληαη κε ην 

δηαδίθηπν απμάλνπλ κε αξθεηά γξήγνξν ξπζκφ (Spiegel, 2007 Θφδσξαο, 1 )2007 

Κίλδπλνη ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο ρξήζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη νη 

θίλδπλνη απηνί ζα πνιιαπιαζηάδνληαη θαζψο ην δηαδίθηπν ζα πιεζηάδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε πνιππινθφηεηα θαη πνηθηιία ηνλ θπζηθφ θφζκν – λαξθσηηθά, 
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εγθιεκαηίεο, ξαηζηζηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, θ.ιπ. Άξα, φπσο θάζε κέξα 

ζην ζπίηη, ζην δξφκν θαη ζην ζρνιείν, νη γνλείο θαη νη παηδαγσγνί πξέπεη λα είλαη 

ζπλερψο ζε επηθπιαθή θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φια εθείλα ηα πξνγξάκκαηα-θίιηξα πνπ 

πξνζηαηεχνπλ – ζε θάπνην βαζκφ – απφ πεξηερφκελν αθαηάιιειν γηα αλήιηθνπο. 

ζν γηα ηνλ θίλδπλν ηεο εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν, απηφο ππάξρεη γηαηί 

πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε, 

δηεχξπλζε πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ, ςπραγσγία, γλσξηκία κε άιινπο αλζξψπνπο, 

άιιεο γιψζζεο, πνιηηηζκνχο, θνπιηνχξεο ήζε θαη έζηκα, ε πνιχσξε ελαζρφιεζε κε 

απηφλ κπνξεί λα απνβεί αξλεηηθή γηα ηνλ ρξήζηε εάλ απηφο δελ πξνζέμεη. Κίλδπλνο 

ηφζν απφ ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο φζν θαη απφ ζέκα πγείαο (Spiegel, 2007 

Θφδσξαο,1)2007 

Ζ κεγάιε δηαθνξά ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηε ηειεφξαζε είλαη φηη ζέηεη ην κπαιφ 

ζε εγξήγνξζε, ζε ζθέςε θαη ζε πξνβιεκαηηζκφ ζε αληίζεζε κε ηε παζεηηθφηεηα πνπ 

θαιιηεξγεί ε κηθξή νζφλε. Θα ήηαλ νξζφηεξε κηα πξνζπάζεηα ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελαζρνιήζεσλ ηνπ παηδηνχ: φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε 

ππεξβνιηθή θαη απνθιεηζηηθή πξνζήισζε ζηα καζήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κείσζε άιισλ εμίζνπ ζεκαληηθψλ πιεπξψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. 

Πιεπξέο φπσο αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο, άζθεζε ηνπ ζψκαηνο, δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε, ελαζρφιεζε κε ηε θχζε – έηζη θαη ε ππέξκεηξε απαζρφιεζε κε ην 

δηαδίθηπν, ζηεξεί απφ ην παηδί ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε, θάηη φκσο πνπ ζπάληα 

επηηπγράλεηαη (Spiegel 2007 Θφδσξαο 13,2007). 

«Τπάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο κηαο θνηλσληθήο δηάθξηζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ πιεξνθφξεζε. 

(http://147.52.130.151/eacfiles/EFHMERIDA%20MAKEDONIA.doc). Σν πξφβιεκα 

φκσο δελ είλαη ε εμέιημε θαη ε αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά ε ππέξκεηξε ρξήζε πνπ θάλνπλ ηα παηδηά θαη νη λένη ηνπ 

ζήκεξα. Οη αζρνιίεο ηνπο κεηψλνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην 

δηαδίθηπν. Απνκαθξχλνληαη απφ ηελ άκεζε επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία θαη 

επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ βξηζθφκελνη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν ε ζε 

internet café κπξνζηά απφ κηα νζφλε πνπ ηα εμαζθαιίδεη φια.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμειίζζνληαη νη λένη ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη ρξφλν κε ην 

ρξφλν ην θαηλφκελν απηφ απμάλεηαη θαζψο απμάλνληαη θαη βειηηζηνπνηνχληαη νη 

ιεηηνπξγίεο θαη νη ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.» 

(Spiegel 2007 Θφδσξαο 1, 2007) 

http://147.52.130.151/eacfiles/EFHMERIDA%20MAKEDONIA.doc
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 «χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο ηεο Β’ Παηδηαηξηθήο 

Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ήδε 4 αλήιηθνη παξαθνινπζνχληαη 

(λνζνθνκείν «Αγιαΐα Κπξηαθνχ»), κε ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο απφ ην internet. 

Πξφθεηηαη γηα ηα πξψηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ςπρνινγηθή ζηήξημε ζηελ Διιάδα, 

ψζηε λα απεμαξηεζνχλ απφ ηε καλία ηνπο γηα ην Γηαδίθηπν» (Παπατσάλλνπ, 2007:1).  

 «Δίλαη έλα λέν είδνο εζηζκνχ, φπσο ην θάπληζκα θαη ην αιθνφι», εμεγεί ν 

επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο, θ. Γηψξγνο Κνξκάο. πσο 

δηεπθξηλίδεη ν ίδηνο, νη γνλείο ήηαλ απηνί πνπ ήιζαλ ζε επαθή κε ηε κνλάδα, δεηψληαο 

ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα παηδηά εκθάληδαλ ζπκπηψκαηα, φπσο 

δηαηαξαρέο χπλνπ, ζρνιηθή απνηπρία, δηαηαξαρέο θηιηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ, απεξηφξηζηεο ψξεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή θαη έληνλε αλεζπρία, 

ζιίςε θαη ζπκφ, φηαλ βξίζθνληαλ καθξηά ηνπ, αθφκε θαη παξακέιεζε πξνζσπηθήο 

πγηεηλήο» (Παπατσάλλνπ, 2007:1). 

«Σελ ίδηα ζηηγκή, έξεπλα ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο ζε αγφξηα θαη 

θνξίηζηα 15-16 εηψλ, ζηελ Αηηηθή, απνδεηθλχεη πσο ην 18,2% ησλ παηδηψλ ζε απηήλ 

ηελ ειηθηαθή νκάδα παξνπζηάδνπλ πεξηνδηθά ή ζπρλά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάρξεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, βξίζθνληαη δειαδή ζε κηα θαηάζηαζε πξηλ απφ ηνλ 

εζηζκφ»(Παπατσάλλνπ,2007:1). 

«Ο θ. Κνξκάο ζρνιηάδεη φηη  «Σν πνζνζηφ είλαη πςειφ θαη αλεζπρεηηθφ». 

ηελ ίδηα έξεπλα απνδεηθλχεηαη πσο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εθήβνπο -ην 

53,4%- ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλαλ 

ρξφλν. Σν 26% κάιηζηα αλαθέξνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε, ελψ ην 8% «θνιινχλ» 

κπξνζηά ζηελ νζφλε γηα πεξηζζφηεξεο απφ 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα» (Φψζθνινο 2008: 

1). 

«Σα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα, 

θάηη ην νπνίν θαίλεηαη  θαη ζηε δηθή καο έξεπλα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο καο, ελψ ν 

πην ζπρλφο ιφγνο ρξήζεο είλαη ηα δηάθνξα παηρλίδηα (55,2%)»(Φψζθνινο  2008: 1).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 4,2% ησλ εθήβσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

είραλ δερηεί απεηιέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ παξαηεξήζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηνπ Ηληεξλεη θαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. «ηελ Διιάδα επηθξαηεί, 

δπζηπρψο, ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο ζηνπο γνλείο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο» (Παπατσάλλνπ, 2007:1). 
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«χκθσλα κε ηα εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθά επξήκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο ηεο Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηα πξφζπξα ηνπ εζηζκνχ ζην Internet βξίζθεηαη ζρεδφλ 

έλαο ζηνπο πέληε εθήβνπο ζηελ Διιάδα,.  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 529 εθήβσλ (252 αγνξηψλ 

θαη 277 θνξηηζηψλ) ειηθίαο απφ 15 έσο 16 εηψλ ζηελ Αηηηθή, πξνθχπηεη φηη ην 18,2% 

ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδνπλ πεξηνδηθά ή ζπρλά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάρξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ νπζία, φπσο επηζεκαίλνπλ θαη νη εξεπλεηέο, 

βξίζθνληαη έλα ζηάδην πξηλ απφ ηνλ εζηζκφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ 

εθήβσλ πνπ βξίζθνληαη ζε «θαηάζηαζε εζηζκνχ» θηλείηαη αθφκε ζε κεδεληθή βάζε 

ζηελ Διιάδα, εχινγε αλεζπρία πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ηέζζεξηο αλήιηθνη 

παξαθνινπζνχληαη απφ εηδηθνχο κε ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο ζην Internet» (Φψζθνινο  

2008: 1). 

«H έξεπλα παξνπζηάδεη κε ηνλ πιένλ εχγισηην ηξφπν ηελ κεγάιε δπλακηθή 

θαη ηελ δηαξθψο απμαλφκελε δηείζδπζε ηνπ κέζνπ ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Απφ ηελ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ εθήβσλ ζηελ 

Αηηηθή, πξνθχπηεη φηη ην 8% ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet πεξηζζφηεξεο απφ 20 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα, ελψ ην 26% ην αλαθέξνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε. Ζ ρξήζε ηνπ Internet 

μεθηλά πιένλ απφ ηδηαίηεξα λεαξέο ειηθίεο, θαζψο ην 53,4% αλέθεξαλ φηη ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν» (Παπατσάλλνπ, 2007:1).  

 «Σα online παηρλίδηα απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πφιν έιμεο ζην Internet 

γηα ην 55,2% ησλ εξσηεζέλησλ. Οη έθεβνη είλαη απφ ηηο πιένλ επάισηεο ειηθηαθέο 

νκάδεο ζην Internet, θαζψο ην 4,2% παξαδέρζεθαλ φηη έρνπλ δερζεί απεηιέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ online δξαζηεξηνηήησλ ηνπο» (Παπατσάλλνπ, 2007:1). 

«ζνλ αθνξά ζηα πνηνηηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ 

φηη ε ρξήζε ηνπ Internet είλαη δεκνθηιήο ζηνπο Έιιελεο εθήβνπο θαη ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα φηαλ ππάξρεη ππεξβνιή. ην πιαίζην απηφ, 

δηαπίζησζαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο θαη ηεο 

δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο » (Παπατσάλλνπ, 2007:1). 

«Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθήβνπο ζηελ Αγγιία, ειηθίαο 12-16 

εηψλ, έδεημε φηη 1 ζηα 5 παηδηά ήηαλ εμαξηεκέλα απφ ηα παηρλίδηα ζηνλ θνκπηνχηεξ 

(Psychology Division, Nottingham Trent University, United Kingdom), ελψ ε 



29 

 

παζνινγηθή εμάξηεζε απφ ηνλ θνκπηνχηεξ απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ έξεπλα ζηελ Αγγιία έδεημε φηη ηα αγφξηα παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ 

θνκπηνχηεξ πνιχ πην ζπρλά απ' φ,ηη ηα θνξίηζηα θαη εκθαλίδνληαη πην ζπρλά σο 

«εμαξηεκέλα», ελψ φζν πην λσξίο αξρίδνπλ ηα παηδηά λα παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ 

θνκπηνχηεξ ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρνπλ λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

«εμάξηεζεο». 

Σα παξαπάλσ επηζεκαίλεη ε επίθνπξνο θαζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο Μέλε 

Μαιιηψξε, αληηπξφεδξνο Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηνλ Έιεγρν 

ησλ Νφζσλ, ζρνιηάδνληαο φηη «δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν θνκπηνχηεξ κπήθε ζηε 

δσή καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Γηαηί νπδείο αξλείηαη φηη 

ην κέζν απηφ πξάγκαηη εμππεξεηεί ηε κάζεζε, ηελ επηθνηλσλία, ηελ ηαρχηεηα 

δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζπλαθφινπζα ηεο γλψζεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαθεκίζηεθαλ απφ ηελ 

πξψηε εκθάληζή ηνπ. πσο, φκσο, ζπκβαίλεη κε θάζε λέν θαη θαηλνηφκν πξντφλ, δελ 

αξθεί λα πξνβάιινληαη ηα ζεηηθά κφλν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά επηβάιιεηαη λα 

επηζεκαίλνληαη θαη νη πηζαλέο αξλεηηθέο παξελέξγεηέο ηνπ. 

Ζ θπξηφηεξε απφ απηέο άπηεηαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ζχγρξνλνο απηφο 

«ππνινγηζηήο» απνβιέπεη φρη κφλν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ελειίθσλ αιιά ζηνρεχεη, 

ζε κεγάιν βαζκφ, θαη ζηνλ δειεαζκφ ηεο επξείαο νκάδαο ησλ αηφκσλ λεαξήο -

παηδηθήο θαη εθεβηθήο- ειηθίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θνκπηνχηεξ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ αθξηβψο ηηο αξλεηηθέο παξελέξγεηέο ηνπ κε 

ηα πξφδεια ζπκπηψκαηα  ηεο "θνκπηνπηεξνεμάξηεζεο"» (Νέηα,2008:1). 

«Οη έθεβνη επηζθέπηνληαη ην δηαδίθηπν γηα πνηθίινπο ιφγνπο φπσο  γηα 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ην 83% , γηα ελεκέξσζε ην 68% ,γηα παηρλίδηα ην 51% γηα 

chat ην 40%  θαη ζχκθσλα κε έξεπλα ζηνλ Καλαδά πάλσ απφ ην 50% ησλ ελειίθσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξφζβαζε ζην internet γεληθά αιιά γηα ηνπο εθήβνπο ην πνζνζηφ 

είλαη 90% .Παξφκνηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ηα θνξίηζηα απφ 12-15 εηψλ 

είλαη ζπλερψο ε απμαλφκελε νκάδα ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ (ην 1996 ην πνζνζηφ 

ήηαλ 54% ελψ ην 1999 ην πνζνζηφ αλέβεθε ζην 87%» (Monti, Colby θαη O’ Leary, 

2004: 299)  
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1.7 Μνλάδεο απεμάξηεζεο από ην δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα  

ην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Παηδνςπρηαηξηθή 

Κιηληθή κε Γηεπζπληή ηνλ θ. Υξηζηηαλφπνπιν Κξίησλ, μεθηλά απφ 18-9-2008 ε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ Φπρηαηξηθνχ Ηαηξείνπ Παηδηψλ θαη Δθήβσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εζηζκνχ ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν. Σν 

εηδηθφ ηαηξείν δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ην θελφ ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο 

ςπρηθήο πγείαο πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θαη ζηειερψλεηαη απφ δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε επηζηεκνληθά 

ππεχζπλν ηνλ θ. Υξηζηηαλφπνπιν θαη κε ππεχζπλν ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ 

ηαηξείνπ ηνλ θ. ηψκν Κσλζηαληίλν.  

Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) 

ηε ρψξα καο, πέξα απφ ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο ζε ηδηψηεο ςπρνιφγνπο θαη 

ςπρηάηξνπο, νη έθεβνη κέρξη 18 ρξνλψλ θαη νη γνλείο ηνπο κπνξνχλ, επίζεο, λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα ζηε ηεο Β΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ» 

Κ.ΔΘ.Δ.Α  Πιεχζε  

Σν Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔΘΔΑ) είλαη 

απηνδηνηθνχκελνο, κε θπβεξλεηηθφο, κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο. Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξφλνηαο (Ν.1729/87), 

θαη επνπηεχεηαη απφ εθιεγκέλν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Σν ΚΔΘΔΑ μεθίλεζε ην 1983 κε ηελ ίδξπζε ηεο ΗΘΑΚΖ, ηεο πξψηεο 

ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ Διιάδα. Απφ ηφηε έρεη αλαπηχμεη επξχ δίθηπν 

ππεξεζηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπκβνπιεπηηθά θέληξα, ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο 

(δηακνλήο θαη εκεξήζηαο αλνηθηήο παξαθνινχζεζεο), θέληξα θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο, θέληξα νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο, πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο 

θξαηνπκέλσλ ρξεζηψλ, πξνγξάκκαηα πξνζέγγηζεο ρξεζηψλ ζην δξφκν, 

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θ.ά. ήκεξα ην ΚΔΘΔΑ δηαζέηεη 

ππεξεζίεο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Σν ΚΔΘΔΑ ΠΛΔΤΖ ζηνρεχεη ζην λα βνεζήζεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο, πνπ  

βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο εκπινθήο ηνπο κε ηε ρξήζε νπζηψλ, λα ηελ ζηακαηήζνπλ, 

λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα δήζνπλ - νη ίδηνη θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο - κηα δσή πην δεκηνπξγηθή. Απηφ γίλεηαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθή 

δνπιεηά κε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ). Σν 
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ΚΔΘΔΑ ΠΛΔΤΖ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Μάην ηνπ 1996 κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

Γηθηχνπ Τπεξεζηψλ ΣΡΟΦΖ. Ζ ΣΡΟΦΖ, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1988, ήηαλ ηφηε 

ην κνλαδηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΔΘΔΑ (Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ) πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε εθήβνπο ρξήζηεο νπζηψλ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σν ΚΔΘΔΑ 

ΠΛΔΤΖ μεθίλεζε σο κία αθφκα απφ ηηο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ θαη απφ ην 

2001 απνηειεί έλα αθφκα απφ ηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΘΔΑ* 

Ολνκάζηεθε ηφηε Κέληξν Γεπηεξνγελνχο Πξφιεςεο, θαζψο ζηφρνο ήηαλ (θαη 

είλαη) λα πξνζεγγίζεη εθήβνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη λα πξνιάβεη ηε κεγαιχηεξε θαη ζνβαξφηεξε εκπινθή ηνπο κε 

ηε ρξήζε. 

Σν Κέληξν Γεπηεξνγελνχο Πξφιεςεο μεθίλεζε ζε πηινηηθή βάζε, εληάρζεθε 

ζηελ πξσηνβνπιία Youthstart ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε ελ 

κέξεη απφ απηή κέρξη ην 1999, νπφηε θαη ζπλέρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληαγκέλν πιένλ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΚΔΘΔΑ. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ην ΚΔΘΔΑ ΠΛΔΤΖ 

απεπζχλεηαη ζε εθήβνπο θαη λεαξνχο ελήιηθεο (έσο 21 εηψλ), νη νπνίνη θάλνπλ 

πεηξακαηηθή, πεξηζηαζηαθή ή θαη πην ζπζηεκαηηθή ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, φζν 

θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (γνλείο θαη αδέξθηα). Αλαγλσξίδνληαο ηελ απμαλφκελε 

εκπινθή ησλ λέσλ κε ηε ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (γηα παξάδεηγκα θάλλαβεο, 

ραπηψλ θιπ.) παξεκβαίλεη έγθαηξα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ 

εκπινθή ηνπο κε ηε ρξήζε ή θαη ηελ εμάξηεζε. Δπίζεο Ζ Μνλάδα απεπζχλεηαη θαη 

ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά ζηελ εθεβεία?(13-14εηψλ) ηα νπνία είλαη εζηζκέλα ζην 

δηαδίθηπν θαη θπξίσο ζηα Videogames(πξφθεηηαη γηα λέα ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί 

πηινηηθά απφ ην επηέκβξην ηνπ 2008) 

Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ κε εληαηηθήο εμσηεξηθήο 

θξνληίδαο, πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ππφβαζξν ηεο 

ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο θαζψο θαη θάπνηεο απφ ηηο αξρέο ησλ 

Θεξαπεπηηθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο απηέο πξνζαξκφζηεθαλ γηα εθεβηθνχο πιεζπζκνχο 

ζηελ Διιάδα. 

Οη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο ζπλνςίδνληα: 

 Δλίζρπζε ησλ ζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθήβνπ(εθπαίδεπζε, θηιίεο, 

ρφκππ, επάγγεικα) 

 Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ηνπ εθήβνπ κε ζεκαληηθνχο άιινπο. 
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 Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθήβνπ. Γηεξεχλεζε θαη 

αληηκεηψπηζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνλ εζηζκφ ή ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαηάρξεζεο  

 Δλίζρπζε ησλ γνληθψλ δεμηνηήησλ (ζπλεπείο ηαθηηθέο πεηζαξρίαο, γνλεηθφο 

έιεγρνο, δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο) 

 Απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ηεξαξρίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ελίζρπζε ηεο 

γνλεηθήο ζπκκαρίαο. 

 Γηακφξθσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ γνληψλ-παηδηψλ. 

Σν κνληέιν ζεξαπείαο πνπ εθαξκφδεηαη ελζσκαηψλεη ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ(ηδηαίηεξα δνκηθέο- ζηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζεσξίεο 

ηεο επηθνηλσλίαο) θαη απφ ηε γλσζηηθή- ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία. 

Σέινο ζηφρνο ηεο Μνλάδαο είλαη η ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γνλέσλ 

πνπ έρνπλ παηδηά ζηελ εθεβεία γηα ηελ εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν (Αλδξνπιάθε:1-

4)2007 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2ν 

«Οη ππνινγηζηέο θαη νη έθεβνη» 

2.Δηζαγσγε 

ην 2
ν
 θεθάιαην, αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ 

ππνινγηζηψλ, ζηελ εμειημή ηνπο ζε ζχγρξνλνπο ππνινγηζηέο, απφ ηελ αξραηφηεηα εσο 

ζήκεξα ηελ λέα γεληά ππνινγηζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ λεαληθή 

εγθιεκαηηθφηεηα, ζηνπο ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη ηέινο ζα 

γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ λεαληθή παξαβαηηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

δηαδίθηπν, ε νπνία απνηειεί κία λέα κνξθή εγθιήκαηνο. 

 

2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε έθηαζή ηνπ 

Οη ππνινγηζηέο είλαη ε επαλάζηαζε ηεο επνρήο καο, είλαη ην εξγαιείν πνπ καο 

αλνίγεη ηηο πχιεο ζηε γλψζε, ηελ ελεκέξσζε, ηελ επηζηήκε, ηελ ςπραγσγία θαη καο 

νδεγεί ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε. ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο ηα παηδηά κεγάισλαλ κε 

παηρλίδηα πνπ ηψξα έρνπλ κπεη ζηα κνπζεία. Οη βφινη, νη ζβνχξεο, νη μχιηλεο 

θαηαζθεπέο θαη ην παηρλίδη ζηηο αιάλεο κάζαηλαλ κε έλα άκεζν ηξφπν ζηα παηδηά 

λφκνπο, αμίεο αθφκα θαη θαηλφκελα ηεο θχζεο. Βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαληαζίαο, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ εθεπξεηηθφηεηα. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα 

γίλεηαη θαη ζήκεξα ή κπνξεί θαη λα γίλεηαη αιιά πνιχ πεξηνξηζκέλα απφ ηα θιαζζηθά 

ή απφ λέα παηρλίδηα. Έλα κεγάιν πιήζνο παηδηψλ θαη εθήβσλ ρεηξίδνληαη κε 

εληππσζηαθφ ηξφπν ηνπο ππνινγηζηέο θαη ην παηρλίδη απφ ηηο αιάλεο έρεη κεηαθεξζεί 

ζην θιεηζηφ δηακέξηζκα θαη ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 20νπ αηψλα είλαη 

αλακθηζβήηεηα ε εκθάληζε θαη ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. ήκεξα ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν παξφιν 

πνπ δελ έρνπλ πεξάζεη νχηε 50 ρξφληα απφ ηελ εκέξα πνπ βγήθε ζην εκπφξην ν 

πξψηνο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (1951). Απφ ηελ εκέξα απηή έρεη αλαπηπρζεί κηα 

ηεξάζηηα βηνκεραλία ππνινγηζηψλ, ε νπνία κπνξεί πιένλ λα ζπλαγσληζζεί απηή ησλ 

απηνθηλήησλ. Οη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ ηνκέα είλαη ζεκαληηθέο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ ζηηο 

κέξεο καο. 

Ζ ηζηνξία ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο κεγάιεο 

πεξηφδνπο: απηή ησλ κεραληθψλ θαηαζθεπψλ, απηή ησλ απηφκαησλ ππνινγηζηηθψλ 
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κεραλψλ θαη απηή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εγγεγξακκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Οη 

δχν πξψηεο πεξίνδνη απνηεινχλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ «πξντζηνξία», ελψ ε ηξίηε 

αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ φπσο ηνπο γλσξίδνπκε ζήκεξα (Δγγιέδνο, 

2006). 

2.1.1. Yπνινγηζηέο ζηελ Αξραηόηεηα 

Βαβπιώλα, 2200 π.Φ. 

Γχξσ ζην 2200 π.Υ. νη αξραίνη Βαβπιψληνη είραλ αλαπηχμεη πνιχ ην εµπφξην 

θαη ρξεηάδνληαλ θάηη λα ηνπο βνεζά ζηνπο ππνινγηζµνχο ηνπο. Τπάξρεη έλα ξεηφ πνπ 

ιέεη «Ζ αλάγθε είλαη ε µεηέξα ηεο δεµηνπξγίαο». Απηή ε αλάγθε ηνπο νδήγεζε ζην 

λα δεµηνπξγήζνπλ ηνλ πξψην ππνινγηζηή, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ην γλσζηφ 

αξηζµεηήξην πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ φια (ζρεδφλ) ηα παηδηά ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ. Σν επίζεµν φλνµά ηνπ είλαη Άβαθαο. Σνλ άβαθα ηνλ βειηίσζαλ αξθεηά νη 

Κηλέδνη αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα θαη ηνπ έδσζαλ ηε µνξθή πνπ έρεη ζήµεξα. 

Αλαθέξνπκε, επίζεο, φηη αξθεηά ζρνιεία ζε θησρέο ρψξεο ηνπ θφζµνπ 

ρξεζηµνπνηνχλ ηνλ άβαθα φρη κφλν ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, αιιά θαη ζε 

µεγαιχηεξεο (Wikipedia,2008).  

Τν Κόζθηλν ηνπ Δξαηνζζέλε, 130 π.Φ. 

Ο αξραίνο Έιιελαο Δξαηνζζέλεο, κεγάινο καζεκαηηθφο, αλαθάιπςε κηα 

κέζνδν γηα λα ππνινγίδεη ηνπο πξψηνπο αξηζκνχο. Σν «θφζθηλφ» ηνπ ήηαλ κηα 

ζπνπδαία αλαθάιπςε γηα ηελ επνρή ηνπ θαη έλα απφ ηα κεγάια επηηεχγκαηα ηνπ 

ζεκαληηθνχ απηνχ πξνζψπνπ (Wikipedia, 2008). 

Ο Υπνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ, 80 κ.Φ. 

Οη αξραίνη Έιιελεο είραλ αλαπηχμεη ηεξάζηην πνιηηηζκφ θαη, θπζηθά, 

ελδηαθέξζεθαλ γηα ηηο επηζηήκεο φπσο Μαζεκαηηθά, Αζηξνλνκία θ.α. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ αξραία ειιεληθή ηερλνινγία είλαη θπξίσο γξαπηέο. 

Οη κφλνη κεραληζκνί (ή ζξαχζκαηά ηνπο) πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο αλαθαιπθζεί είλαη 

ν Μεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ θαη ν Βπδαληηλφο κεραληζκφο. 

Ο Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ είλαη ζπζθεπή αζηξνλνκηθψλ ππνινγηζκψλ 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη παγθφζκηα σο ν «Αξραηφηεξνο Τπνινγηζηήο». Καηαζθεπάζηεθε 

γχξσ ζην 87 π.Υ. ζηε Ρφδν θαη δηέζεηε 32 νδνλησηά γξαλάδηα. Καηά ηε κεηαθνξά 

ηνπ ζηε Ρψκε ην πινίν πνπ ηνλ κεηέθεξε βπζίζηεθε θνληά ζηα Αληηθχζεξα θαη 

αλαθαιχθζεθε γχξσ ζηα 1900 απφ νκάδα ζθνπγγαξάδσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 16 

x 32 x 9 cm (ίδηεο κε απηέο ελφο ζχγρξνλνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή). Απνηεινχληαλ απφ 

έλα θέιπθνο κε ελδεηθηηθνχο πίλαθεο ζηελ εμσηεξηθή ηνπ φςε θαη έλα πνιπζχλζεην 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82#.CE.95.CF.8D.CF.81.CE.B5.CF.83.CE.B7_.CF.80.CF.81.CF.8E.CF.84.CF.89.CE.BD
http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD
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κεραληζκφ 32 ηξνρψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο πίλαθαο έδεηρλε ηελ εηήζηα θίλεζε ηνπ 

ήιηνπ ζην δσδηαθφ θχθιν θαζψο θαη ηηο αλαηνιέο θαη ηηο δχζεηο ησλ ιακπξψλ άζηξσλ 

θαη αζηεξηζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Wikipedia, 2008). 

 

2.1.2. Τπνινγηζηέο ζηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο 

Τα «Κόθθαια ηνπ Νέπηεξ», 1610 κ.Φ. 

Ο γλσζηφο απφ ηε δεκηνπξγία ησλ Νεπεξίσλ ινγαξίζκσλ θφηνο 

καζεκαηηθφο Σδνλ Νέπηεξ βαζίζηεθε ζε έλα αξραίν Ηλδηθφ ζχζηεκα ππνινγηζκψλ θαη 

δεκηνχξγεζε έλα αβάθην κε ξάβδνπο, πνπ έκεηλε ζηελ Ηζηνξία κε ηελ νλνκαζία 

«Κφθθαια ηνπ Νέπηεξ», επεηδή νη ξάβδνη ηνπ ήηαλ θνθθάιηλεο. Με ηα «θφθθαια» 

απηά ήηαλ δπλαηφο ν ζρεηηθά εχθνινο ππνινγηζκφο γηλνκέλσλ αιιά θαη πειίθσλ. Ζ 

κέζνδνο απηή ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ κέρξη θα ηνλ 20ν 

αηψλα ζε πνιιέο ρψξεο, εηδηθά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηα «θφθθαια ηνπ Νέπηεξ» 

έγηλαλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αξθεηέο βειηηψζεηο, ψζηε λα έρνπλ θαιχηεξε 

αλαγλσζηκφηεηα θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιινπο ππνινγηζκνχο, 

φπσο π.ρ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ελφο αξηζκνχ. 

Η κεραλή ηνπ Pascal, 1645 

«Ο Γάιινο καζεκαηηθφο Μπιέηδ Παζθάι (Blaise Pascal) θαηαζθεχαζε ην 

1645 ηελ πξψηε αιεζηλή αξηζκνκεραλή, ε νπνία επνλνκάζηεθε Παζθαιίλα 

(Pascaline). Με ηε κεραλή απηή κπνξνχζε θάπνηνο λα θάλεη (ζρεηηθά) εχθνια 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. Ζ κεραλή ηνπ Pascal είρε ηξνραιίεο, ηηο νπνίεο, φηαλ 

πεξηέζηξεθε ν ρξήζηεο εκθάληδαλ ηα απνηειέζκαηα. Ζ κεραλή είρε κηθξέο 

δηαζηάζεηο θαη κπνξνχζε εχθνια λα ρσξέζεη ζε έλα κηθξφ ηξαπέδη. Ο αξρηθφο 

«ππνινγηζηήο» είρε πέληε γξαλάδηα (κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα θάλεη ππνινγηζκνχο 

κε ζρεηηθά κηθξνχο αξηζκνχο), αιιά θαηαζθεπάζηεθε θαη ζε παξαιιαγέο κε έμη θαη 

νθηψ γξαλάδηα. 

Ζ κεραλή εθηεινχζε δχν πξάμεηο, πξφζζεζε θαη αθαίξεζε. ην επάλσ κέξνο 

ππήξρε κηα ζεηξά απφ νδνλησηνχο ηξνρνχο (γξαλάδηα), πνπ ην θαζέλα πεξηείρε ηνπο 

αξηζκνχο απφ 0 έσο 9. Ο πξψηνο ηξνρφο ζπκβφιηδε ηηο κνλάδεο, ν δεχηεξνο ηηο 

δεθάδεο, ν ηξίηνο ηηο εθαηνληάδεο, θ.ν.θ.» (Wikipedia, 2008). 

 

2.1.3. Τπνινγηζηέο ηνλ 19
ν
 αηώλα 

Η Αλαιπηηθή Μεραλή ηνπ Μπάκπαηδ, 1822 

http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://www.el.wikipedia.gr/
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Ο 19νο αηψλαο ήηαλ ν Αηψλαο ηνπ Αηκνχ, κηα θαη είραλ δεκηνπξγεζεί πάξα 

πνιιέο κεραλέο πνπ εξγάδνληαλ ‘απηφκαηα’ κε αηκφ. Ο Βξεηαλφο καζεκαηηθφο 

Σζαξιο Μπάκπαηδ ζρεδίαζε κηα απηφκαηε κεραλή, πνπ ζα εξγαδφηαλ κε αηκφ θαη ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ. Οη ηδέεο ηνπ ήηαλ πνιχ 

πξσηνπνξηαθέο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ιφγσ 

ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ηερλνινγίαο ηεο επνρήο. Έηζη, ε Αλαιπηηθή Μεραλή ηνπ 

Babbage έκεηλε κφλν ζηε ζεσξία θαη δελ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ, παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο  (Wikipedia, 2008). 

Άληα Λάβιεηο, ε πξώηε αλαιύηξηα/πξνγξακκαηίζηξηα 

«Ζ κεραλή ηνπ Μπάκπαηδ ήηαλ πνιχ πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή ηεο, γη’ 

απηφ θαη δελ θαηάθεξε λα ηελ δεκηνπξγήζεη φπσο ηελ ήζειε. Σα ζρέδηά ηνπ, φκσο, 

δελ πήγαλ ρακέλα, κηα θαη ε Άληα Λάβιετο   ηα θαηέγξαςε θαη ηα επεμεξγάζηεθε, 

θάλνληάο ηελ λα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ε πξψηε πξνγξακκαηίζηξηα / αλαιχηξηα 

ππνινγηζηψλ ζηελ ηζηνξία. Πξνο ηηκή ηεο, κηα απφ ηηο ζχγρξνλεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ πήξε ην φλνκά ηεο» (Wikipedia, 2008). 

H κεραλή ηνπ Φόιεξηζ, 1890 

Oη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζπγθέληξσλαλ πάξα πνιινχο αλζξψπνπο 

πνπ πήγαηλαλ εθεί γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε δσή. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε 

Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. απνθάζηζε λα θάλεη κηα απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο. Οη ππεχζπλνη ήζειαλ λα κάζνπλ πφζνπο θαηνίθνπο έρεη ε ρψξα ηνπο. κσο, 

επεηδή ε ρψξα ήηαλ πνιχ κεγάιε, ε δηαδηθαζία απνγξαθήο ήηαλ ηεξάζηηα θαη 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα. Γη’ απηφ έθαλαλ έλα δηαγσληζκφ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

κεραλήο πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ζπγθεληξψλνληαλ απφ ηελ απνγξαθή (Wikipedia, 2008). 

Ο Υέξκαλ Υφιεξηζ θαηαζθεχαζε γηα ην δηαγσληζκφ κηα κεραλή, κε ηελ νπνία 

ε Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ απνγξαθή κέζα ζε δχν 

ρξφληα, ρξφλν ξεθφξ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Ζ κεραλή απηή νλνκάζηεθε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B6&action=edit&redlink=1
http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CF%82
http://www.el.wikipedia.gr/
http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD_%CE%A7%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B8&action=edit&redlink=1
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(Σαμηλνκέαο Απνγξαθήο) θαη ήηαλ ε απαξρή γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κεγαιχηεξεο (σο 

πξηλ ιίγα ρξφληα) εηαηξείαο ππνινγηζηψλ ζηνλ θφζκν (Wikipedia, 2008). 

 

2.1.4. ύγρξνλνη (ειεθηξνληθνί) ππνινγηζηέο 

1ε Γεληά Υπνινγηζηώλ (1946- 1956) 

Σν 1946, κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ρξεηάδνληαλ κηα ζπζθεπή ε νπνία λα βνεζά ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζηνπο ππνινγηζκνχο 

γηα λα βξίζθνπλ ηα φπια ηνπο ην ζηφρν κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

Γηα πξψηε θνξά δεκηνπξγήζεθε έλα ηεξάζηην κεράλεκα πνπ αληί γηα 

κεραληθά κέξε ρξεζηκνπνηνχζε ειεθηξνληθέο ιπρλίεο , θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ Λη 

Νηε Φνξέ. Ο πξψηνο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο επνλνκάζηεθε ENIAC. 

Ο ΔΝΗΑC ήηαλ ηεξάζηηνο ζε κέγεζνο (θαηαιάκβαλε έλαλ νιφθιεξν φξνθν), 

θαη έπξεπε λα ηνλ ειέγρνπλ ζπλερψο εηδηθνί επηζηήκνλεο. πρλά, επίζεο, θαίγνληαλ νη 

ιπρλίεο ηνπ θαη έπξεπε λα ηηο αληηθαζηζηνχλ. Aθφκα θαη ν πην ηαπεηλφο ζεκεξηλφο 

ππνινγηζηήο είλαη ρηιηάδεο θνξέο θαιχηεξνο απφ ηνλ ENIAC σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηεο. Ήηαλ, φκσο, ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ππνινγηζηηθήο 

κεραλήο (Wikipedia, 2008). 

2ε Γεληά Υπνινγηζηώλ (1956- 1963) 

Σελ πεξίνδν απηή νη ιπρλίεο αληηθαζίζηαληαη απφ ηξαλδίζηνξο. Οη 

ειεθηξνληθέο απηέο θαηαζθεπέο (θξπζηαιινηξίνδνη, φπσο ηηο νλνκάδνπλ νη 

ειεθηξνληθνί), επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ ππνινγηζηψλ. 

Σν 1956 ζην Ίδξπκα Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο (Μ.Η.Σ.) θαηαζθεπάζηεθε ν 

πξψηνο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο πνπ ιεηηνπξγνχζε κε ηξαλδίζηνξο. 

Σα ηξαλδίζηνξο ρξεζηκνπνηήζεθαλ (θαη ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε) ζε πάξα 

πνιιέο ζπζθεπέο. Δπέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία ξαδηνθψλσλ αξθεηά κηθξψλ ψζηε λα 

κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα ηα θνπβαινχλ καδί ηνπο (θνξεηά ξαδηφθσλα), γη’ απηφ θαη 

πνιιέο θνξέο, αθφκε θαη ζήκεξα, ηα θνξεηά ξαδηφθσλα απνθαινχληαη «ηξαλδίζηνξ» 

(Wikipedia, 2008). 

3ε Γεληά (1964- 1971) 

Σν 1958, ν Jack Kilby ηεο εηαηξείαο Texas Instruments, θαηάθεξε λα 

δεκηνπξγήζεη θάηη πνπ ζα άιιαδε ηνλ θφζκν ησλ ειεθηξνληθψλ γηα πάληα. 

Καηαζθεχαζε ην πξψην Οινθιεξσκέλν Κχθισκα ζπλδπάδνληαο ηξαλδίζηνξο, 

ππθλσηέο, αληηζηάηεο θαη άιια ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα φια ηνπνζεηεκέλα ζην ίδην 

http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81
http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
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θνκκάηη απφ ππξίηην. Σν δεκηνχξγεκα ηνπ Kilby επέηξεςε ζηνπο επηζηήκνλεο λα 

θαηαζθεπάζνπλ ππνινγηζηέο ηφζν κηθξνχο ψζηε λα κπνξνχκε αθφκε θαη λα ηνπο 

κεηαθέξνπκε. Υξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, ζε κηα πιεζψξα άιισλ εθαξκνγψλ, φπσο 

ηειεπηθνηλσλίεο, πνιπκέζα, αθφκε θαη παηρλίδηα. (Wikipedia, 2008). 

4ε Γεληά (1971 - ζήκεξα) 

Οη ππνινγηζηέο πνπ έρνπκε ζήκεξα αλήθνπλ ζηελ 4ε Γεληά. Ο θάζε έλαο απφ 

απηνχο είλαη εθνδηαζκέλνο κε Δπεμεξγαζηή (CPU), έρεη ηε δηθή ηνπ Μλήκε, κνλάδα 

απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ, νζφλε, θαη θάπνην είδνο κέζνπ γηα λα δίλνπκε 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνινγηζηή (πιεθηξνιφγην, πελάθη, πνληίθη θιπ). χκθσλα κε ην 

λφκν ηνπ Moore, θάζε 18 πεξίπνπ κήλεο, ε ηζρχο ησλ παξαγφκελσλ ππνινγηζηψλ 

δηπιαζηάδεηαη. Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί έλαο ππνινγηζηήο πνπ αγνξάδεηαη 

ζήκεξα είλαη (πεξίπνπ) δχν θνξέο ηαρχηεξνο απφ έλαλ ππνινγηζηή ηεο ίδηαο 

«θαηεγνξίαο» πνπ αγνξάζηεθε πξηλ ελάκηζε ρξφλν (Wikipedia, 2008). 

 

2.2. Παξάλνκεο θαη θνηλσληθώο κε απνδεθηέο πξαθηηθέο ρξήζεσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζε αλήιηθνπο. 

«ηαλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα εθήβνπο θαηαιήγνπκε ζπρλά λα κηιάκε γηα 

εγθιεκαηηθφηεηα. Δγθιεκαηίαο είλαη απηφο πνπ δελ θαηαθέξλεη λα δήζεη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο εζηθήο θαη ηνπο λφκνπο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο λα κελ 

θιέβνπλ θαη λα κελ επηηίζεληαη ζηνπο άιινπο. ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ζπκβαίλνπλ 

πνιιά θαηλνχξηα πξάγκαηα. Ξάθλνπ ε παξέα, νη θίινη, ε νκάδα απνθηνχλ κεγάιε 

ζεκαζία» (Νηφιην, 1993:105). 

ε ζπζρέηηζε κε ηα παξαπάλσ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα 

εθηελέζηεξα παξαθάησ. Ο φξνο εγθιεκαηηθφηεηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ 

αλειίθσλ. Δίλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαπξάηηνπλ 

εγθιήκαηα θαηά ηνπ λφκνπ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη 

είλαη απφ ηνπο άλδξεο (Stevenson & Goodman 2001). Ζ θνξπθή ειηθίαο εκθάληζεο 

ζηνπο άλδξεο εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο (Rutter 

& Giller 1983, Pulkkinen 1988). Δγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

κε βίαηε θαη βίαηα ππνηξνπήο (Räsänen et al. 1999α).  

Αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη σο παξαβίαζε ησλ ρξφλησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ θαη λφκσλ, θαη κπνξεί λα έρεη ηφζν βίαηεο θαη κε βίαηεο εθδειψζεηο 

(Wakschlag et al. 2002). ηνλ 19
ν
 αηψλα άξρηζαλ λα πεξηγξάθνληαη νη αληηθνηλσληθέο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://www.el.wikipedia.gr/
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CE%9A%CE%9C%CE%95%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_Moore
http://www.el.wikipedia.gr/
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ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηαηξηθή (Tardiff 2000). ηε ζπλέρεηα ν φξνο "ςπρνπαζήο" 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη έλα πξφζσπν πνπ δηαπξάηηεη εγθιήκαηα θαη 

ζεσξείηαη φηη έρεη θιεξνλνκηθφ ειάηησκα, ελψ αξγφηεξα, φηαλ νη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο πνπ ππήξραλ ππνςίεο φηη πξνθαινπλ  ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ  ηελ ιέμε "sociopath" (Tardiff 2000). Σν 1950 νη Glueck θαη Glueck 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη δχν θιεξνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.  

ηαλ επέξρεηαη σο ζνβαξή, ρξφληα θαη δηάρπηε, ε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα δηαλνεηηθή δηαηαξαρή (Wakschlag et 

al. 2002). ε εθήβνπο, ζνβαξή είλαη ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δηαγλσζζεί σο 

δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, ελψ ζηνπο ελήιηθεο ε δηάγλσζε είλαη αληηθνηλσληθή 

δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Wakschlag et al. 2002). Αλ θαη ε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ελειίθσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη ζρεδφλ απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία,  αιιά παξ’ φια απηά ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε  αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

δελ γίλνληαη αληηθνηλσληθνί ελήιηθεο (Robins 1978).  

Σνπο έθεβνπο ηνπο πνιηνξθνχλ επηζπκίεο θαη πιηθέο αλάγθεο κέζα ζε κηα 

δειεαζηηθή θνηλσλία πνπ ηνπο πξνθαιεί κε απνηέιεζκα απηφ λα δεκηνπξγεί κηα 

ζχγρπζε. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ εθεβηθή εγθιεκαηηθφηεηα γηα λα ηελ 

δηαθνξνπνηήζνπκε απφ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ησλ ελειίθσλ δίλνπκε έκθαζε ζε φινπο 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο πεξηβαιινληηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο πνπ 

παίδνπλ ξφιν ψζηε έλαο έθεβνο λα θάλεη κηα κε απνδεθηή πξάμε. (Μαπξφγηαλλεο, 

1999) 

ηνπο ελήιηθεο δελ δηθαηνινγνχκε κηα πξάμε δηφηη ζσξνχκε φηη κπνξνχλ λα 

θξίλνπλ, ελψ έλαο έθεβνο έρεη αλάγθε ηελ ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ. Δπίζεο, σο ηα 18 ηνπ ρξφληα, έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη ππφ ηελ 

πξνζηαζία ελειίθσλ θαη δελ έρεη ηελ πιήξε επζχλε ησλ πξάμεσλ ηνπ. Έλαο έθεβνο 

δελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα θξίλεη θαη λα απνθαζίζεη κφλνο ηνπ γηα ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο θαη εηδηθά αλ κεγαιψλεη ζε έλα κε ππνζηεξηθηηθφ θαη πξνβιεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ (Μαπξφγηαλλεο, 1999). 

«Ζ λεαληθή εγθιεκαηηθφηεηα δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ αξηζκεηηθή ηεο αχμεζε 

θαη ζηελ εμάπισζή ηεο αιιά θαη ζηελ ζνβαξφηεηα ησλ αδηθεκάησλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη. Έζησ θαη αλ εμαθνινπζεί λα είλαη θπξίσο έλα αζηηθφ θαηλφκελν, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ αληίζεηα απφ φηη ζπρλά πηζηεχνπκε, δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο 
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ππθλνθαηνηθεκέλεο δψλεο ησλ κεγαινππφιεσλ φπνπ επηθξαηνχλ θαθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο» (Ρέηκνλ Ρηβηέ 1989:71).  

Ζ εγθιεκαηηθφηεηα ησλ έθεβσλ είλαη θαη ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ 

πξφβιεκα. Σα πεξηζηαηηθά είλαη πεξηζζφηεξα ζε θνηλσληθά αλνξγάλσηεο, νηθνλνκηθά 

απνζηεξεκέλεο πεξηνρέο, φπσο ηα γθέην ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Δίλαη θπζηθά θαλεξφ 

φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζπλαληά ζηηο δψλεο απηέο επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα λ’ 

αλαπηπρζεί θαη νη ζπκκνξίεο πνιιαπιαζηάδνληαη εθεί κε ηαρχηεξν ξπζκφ ζε φια 

σζηφζν ηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξνχληαη αλάινγα θαηλφκελα. Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο είλαη φηη νη λένη πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα ζηξαηνινγνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ 

ειηθηψλ ν αξηζκφο ζπιιήςεσλ ησλ εθήβσλ θάησ ησλ 16 εηψλ απμάλεη κε ζηαζεξφ 

ξπζκφ ζχκθσλα κε ηνλ Ρέηκνλ Ρηβηέ (1989).  

Ζ δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπκκνξηψλ έρνπλ γίλεη κε ηνλ θαηξφ πνιχ επηθίλδπλεο 

θαη εγθιεκαηηθέο απ’ φηη παιηφηεξα δελ είλαη πηα κφλν νη θινπέο απηνθηλήησλ ησλ 

απηνθηλήησλ θαη νη δηαξξήμεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαζεκεξηλφ θαηλφκελν αιιά θαη νη 

έλνπιεο επηζέζεηο, θφλνη θαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζπηηηνχ. Ζ λεαληθή εγθιεκαηηθφηεηα 

είλαη έλα απ’ ηα θαλεξφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο αληζνξξνπίαο θαη ηεο έληνλεο 

δπζθνξίαο απφ ηελ νπνία ππνθέξεη ε ζεκεξηλή θνηλσλία επεηδή δελ κπφξεζε λα 

πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δσήο (Ρέηκνλ Ρηβηέ, 1989).  

 

2.3 Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο ηεο λεαληθήο εγθιεκαηηθόηεηαο. 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζεσξείηαη φηη ε απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα 

είλαη πξντφλ ησλ κεγαινππφιεσλ θπξίσο. ηηο κηθξέο πφιεηο θαη ρσξηά δελ ππάξρνπλ 

ζπκκνξίεο αλειίθσλ πνπ ζα έθαλαλ νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Σνχην 

ζπκβαίλεη δηφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο κηθξέο πφιεηο θαη ρσξηά κε θάπνηεο εμαηξέζεηο 

βέβαηα, νκάδεο ζπλνκειίθσλ βξίζθνληαη κνλάρα κε ηελ επθαηξία θάπνηαο γηνξηήο ή 

κηαο θνηλσληθήο εθδήισζεο ηεο πφιεο ηνπο ή ηνπ ρσξηνχ.   

Σα παξαπηψκαηα πνπ δηαπξάηηνπλ δηαιχνληαη γξήγνξα επεηδή αθξηβψο δελ 

ππάξρεη κηα ζηαζεξή ππνδνκή θαη νξγάλσζε φπσο π.ρ. αλαξρηθψλ ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο, δειαδή νη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ζε ηέηνηεο 

πεξηνρέο δελ είλαη κφληκεο αιιά παξνδηθέο. εκαληηθή επηξξνή ζηελ δεκηνπξγία 

νκάδσλ αλειίθσλ κε ηέηνηεο ελέξγεηεο έρνπλ νη κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ζηε δσή ην 

πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο αζηηθήο δσήο θαη νη ξαγδαίεο κεηαβνιέο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο εθεβηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ραξαθηήξα. Οη έθεβνη εγθιεκαηίεο 
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ηείλνπλ λα είλαη πην νξγηζκέλνη θαη πξνθιεηηθνί, κλεζίθαθνη πξνο ηελ εμνπζία θαη 

ρσξίο απηνέιεγρν. (Ρέηκνλ Ρηβηέ, 1989) 

Ζ θαθή πξνζαξκνγή ησλ γνληψλ ζηηο πφιεηο θαη ε θαζεκεξηλή πίεζε ηνπο 

θάλεη λα αδπλαηνχλ λα αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζσζηά θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηα 

γνληθά ηνπο θαζήθνληα φπσο αξκφδεη. «Σν ζνβαξφηεξν είλαη φηη ν θαζέλαο ηξέρεη 

πίζσ απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ, πηεζκέλνο, θαηαδησγκέλνο απ’ ην ρξφλν, κέζα ζε έλα 

αζηακάηεην πήγαηλε έια πνπ έρεη απνμελψζεη ηνλ άλζξσπν απφ ηνπο γχξσ ηνπ αιιά 

θαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ» (Ρέηκνλ Ρηβηέ, 1989:73).  

Οη κεγάιεο νηθηζηηθέο κνλάδεο ζηεγάδνπλ εθαηνληάδεο λνηθνθπξηά ηα νπνία 

δελ έρνπλ θακία επαθή κεηαμχ ηνπο θαη ε κφλε ηνπο επηθνηλσλία αλ ππάξμεη, είλαη 

έλαο απφκαθξνο θαη γξήγνξνο ραηξεηηζκφο (Ρέηκνλ Ρηβηέ, 1989).  

«Δίλαη  θαλεξφ φηη ην γεληθφ θιίκα αλεζπρίαο θαη έληαζεο είλαη ηδηαίηεξα 

βιαβεξφ γηα ηνπο λένπο, γη’ απηνχο πνπ ηφζν αλάγθε έρνπλ απφ έλα ζηαζεξφ πιαίζην, 

έλα ζσζηά δνκεκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ  ηθαλφ λα παξέρεη αζθάιεηα, ζηαζεξά 

πξφηππα θαη αμίεο. Σν θιίκα ηεο έληαζεο είλαη θπζηθφ λα εληζρχεη ην άγρνο θαη ηελ 

αλαζθάιεηα ησλ λέσλ θαη λα νμχλεη ηελ βηαηφηεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπο, αθνχ φπσο 

είλαη γλσζηφ ε αλεζπρία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηζεηηθφηεηα» (Ρέηκνλ  Ρηβηέ, 

1989:78).  

 

2.3.1 Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο ηεο λεαληθήο εγθιεκαηηθόηεηαο. 

 «ε θάπνην βαζκφ νη θπζηθέο θαη νη ςπρηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ επέξρνληαη 

ζηελ εθεβεία, ζέηνληαο ππφ ακθηζβήηεζε ην ίδην ην άηνκν ηνπ εθήβνπ, ηηο ζρέζεηο 

κε ηνλ άιιν αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, απνηεινχλ παξάγνληεο 

αλαζθάιεηαο, άγρνπο θαη ππνηίκεζεο» (Ρέηκνλ Ρηβηέ, 1989:80). 

 «Οη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θάλνπλ ηνπο λένπο εμαηξεηηθά εχζξαπζηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα πιεζηάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν κηα θαηάζηαζε ειάρηζηεο αληίζηαζεο 

θαη λα βηψλνπλ θαηαζηξνθηθά κηα θάζε πνπ, γηα ηνπο θπζηνινγηθνχο εθήβνπο είλαη 

απιά δχζθνιε. Ζ ήβε ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο, φιεο νη ειιείςεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ νθείινληαη ζε θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ζηεξήζεηο ζηελ 

αλαηξνθή βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Δίλαη νη πεξίνδνο πνπ ζα εθδεισζνχλ νη 

λεπξψζεηο, νη ςπρψζεηο θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζε φζνπο έρνπλ θάπνηα πξνδηάζεζε» 

(Ρέηκνλ Ρηβηέ, 1989:80).  

Έλα παηδί πέξα απφ αγάπε θαη απνδνρή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ρξεηάδεηαη θαη 

πξφηππα, πνπ ζα είλαη ζηαζεξά θαη αξκνληθά, κε ηα νπνία ζα κπνξέζεη λα ηαπηηζηεί. 
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Δλληά ζηηο δέθα θνξέο, νη έθεβνη αλεμαξηήησο θχινπ πνπ ξέπνπλ πξνο ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα δελ είραλ ηέηνηα πξφηππα ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, δελ έδεζαλ κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν ηελ νηδηπφδεηα θαηάζηαζε, λα ηνπνζεηεζνχλ ζσζηά ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ηνπο, νη νπνίνη ηνπο πξφζθεξαλ αληηθαηηθέο, αζηαζείο ή πνιχ 

αλεζπρεηηθέο εηθφλεο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπρλά 

επηθαινχληαη νη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ λεαληθή εγθιεκαηηθφηεηα, είλαη ε 

απνπζία ηνπ παηέξα θαη ηδηαίηεξα ε ςπρνινγηθή ηνπ απνπζία, πνπ νθείιεηαη ζε κηα 

αδχλακε ή θαη αλαηκηθή πξνζσπηθφηεηα (Ρέηκνλ Ρηβηέ, 1989). 

Δθηφο απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, νη γελεηηθνί παξάγνληεο 

έρνπλ επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα (Lyons et al. 1995). Οη βην-ςπρν-

θνηλσληθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε πξνδηαζέηνπλ ζηελ 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Tardiff 2000). McCord (1979) βξήθε έμη κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία – 

απηνπεπνίζεζε κεηέξαο, απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά παηέξα, γνληθή επηζεηηθφηεηα, 

κεηξηθή ζηνξγή, ε γνληθή ζχγθξνπζε, ηελ επνπηεία, έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα 

ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηνπο άλδξεο. ηε κειέηε απφ Kolvin et al. (1988a), δηάθνξα 

είδε παηδηθήο ζηέξεζεο ηεο νηθνγέλεηαο - θαθή θπζηθή / νηθηαθή θξνληίδα, ηε ρακειή 

πνηφηεηα κεηξηθήο ζηνξγήο, ε θνηλσληθή εμάξηεζε, ν ππεξπιεζπζκφο, ε 

νηθνγελεηαθή αλαζηάησζε θαη γνληθή αζζέλεηα - φια  αηά ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν 

θίλδπλν εγθιεκαηηθφηεηαο αξγφηεξα. Ζ ζηέξεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο πξνθαιεί 

πςειφηεξν πνζνζηφ ππνηξνπήο (Kolvin et al. 1988b). ε ζχγθξηζε κε ηε 

ζρηδνθξέλεηα, ε εγθιεκαηηθφηεηα είλαη έλα θαηλφκελν πνιχ πην εθηεηακέλν.  Πνιιά 

πξψηα αλνίγκαηα έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Μειέηεο ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ πνπ ζπλήζσο δηεθδηθεί ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

λα είλαη πην ζεκαληηθά απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο, ελψ ζε ελήιηθεο ε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ή ε εγθιεκαηηθφηεηα γελεηηθψλ παξαγφλησλ ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη 

είλαη πην ζεκαληηθέο. (Lyons et al. 1995).  

Οη παηέξεο ησλ εθήβσλ εγθιεκαηηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμάξηεηνπο 

παξαηεξεηέο ζθιεξνί, αδηάθνξνη θαη έηνηκνη λα γεινηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

πάληα ραξαθηεξίδνληαη δεζηνί θαη ηξπθεξνί. Με ηε ζεηξά ηνπο ηα παηδηά θαη 

ηδηαίηεξα ηα αγφξηα, έρνπλ πνιχ ιίγνπο ζηελνχο δεζκνχο κε ηνπο παηέξεο ηνπο θαη 

ηνπο ζεσξνχλ ηειείσο απαξάδεθηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Οη κεηέξεο ησλ εθήβσλ 

απηψλ ραξαθηεξίδνληαη απξφζεθηεο θαη αλεπαξθείο ζηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη 

πεξηζζφηεξεο ερζξηθέο θαη αδηάθνξεο παξά ηξπθεξέο θαη ππεχζπλεο. Έηζη απηφ πνπ 
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ραξαθηεξίδεη ηελ ζρέζε ησλ εθήβσλ απηψλ ζπρλά κε ηνπο γνλείο ηνπο είλαη ε 

ακνηβαία ερζξφηεηα, έιιεηςε νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο θαη γνλετθή απφξξηςε, 

αδηαθνξία, δηαθσλία ή απάζεηα (Κφγθεξ, 1981). 

 

2.3.2 Οξηζκόο ειεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο  

Ο φξνο «ειεθηξνληθφ έγθιεκα» ή «ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα» απνηειεί 

κηα επξεία έλλνηα ζηελ νπνία εκπίπηνπλ φιεο εθείλεο νη αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ 

ηεινχληαη κε ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Ο 

φξνο απηφο δηαθξίλεηαη ζε ζηελή θαη ζε επξεία έλλνηα. Ζ ελ ζηελή έλλνηα 

ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο φπσο είλαη ε 

ειεθηξνληθή απάηε, ε ρσξίο άδεηα απφθηεζε δεδνκέλσλ, ε παξαπνίεζε δεδνκέλσλ 

θαη ε δνιηνθζνξά, δειαδή εγθιήκαηα φπνπ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί 

θχξην κέζν ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ. Αληίζεηα ε ελ επξεία έλλνηα εγθιεκαηηθφηεηα 

κέζσ Ζ/Τ πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα αδηθήκαηα γηα ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ κέζν (Κνξκάο, 2008 ). 

 

2.3.3  Παξαβαηηθόηεηα ζην δηαδίθηπν 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη 

ην δηαδίθηπν έρνπλ επηθέξεη πξσηφγλσξεο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζε θάζε έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

ηεο αλζξψπηλεο επαθήο. Μαδί φκσο κε ηηο αιιαγέο απηέο πνπ δηεπθνιχλνπλ, 

πξνάγνπλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζηελ ηάρηζηε 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζχγρξνλε θνηλσλία, νη λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ην internet δηεπθφιπλαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θαη αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ φξν 

ειεθηξνληθφ έγθιεκα (Κνξκάο, 2008). 

 

2.3.4  Η λεαληθή παξαβαηηθόηεηα ζην δηαδίθηπν. 

Έθεβνη εθβηάδνπλ θαη εθβηάδνληαη δηνρεηεχνπλ θσηνγξαθίεο θαη video 

ζπκκαζεηψλ ηνπο κε πξνζβιεηηθφ θαη παξάλνκν πεξηερφκελν, εληάζζνληαη ζε 

ξαηζηζηηθέο θαη άιιεο παξάλνκεο νξγαλψζεηο, κπαίλνπλ ζε ζειίδεο πνξλφ, 

δηαδηθηπαθά θαδίλν, ζε παξάλνκα ζηνηρήκαηα αιιά θαη ζε λφκηκα ζηνηρήκαηα ζηα 

νπνία δελ ππάξρεη έιεγρνο απφ ηνπο γνλείο. Γπζηπρψο ηα παηδηά είλαη απξνζηάηεπηα 

απφ ηνπο θηλδχλνπο. Σα internet café βξίζθνληαη ηα πεξηζζφηεξα δίπια ζηα ζρνιεία 
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ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζηελ ειηθία ηελ ζεκαηνινγία ησλ ηζηνζειίδσλ 

αιιά θαη ην ρξφλν πνπ παξακέλνπλ ηα παηδηά ζηα internet (Κνξκάο, 2008 ). 

 

2.4 Δπίινγνο 

πλνςίδνληαο φια φζα αλαθέξζεθαλ ζην 2
Ο
 θεθάιαην κπνξεί λα ζεκεησζεί 

φηη νη ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν απνηεινχλ επαλάζηαζε ζηελ επνρήο καο θαη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ είλαη έλα ζνβαξφ θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ 

πξφβιεκα. Ζ εθεβεία είλαη κηα ζεκαληηθή πεξίνδνο ζηελ δσή ηνπ αηφκνπ γηα απηφ 

ηνλ ιφγν ν έθεβνο ρξεηάδεηαη λα κεγαιψλεη ζε έλα ζπκβνπιεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ, ηφζν απφ ην νηθνγελεηαθφ ,  ην νπνίν είλαη ζεκειηαθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εζσηεξίθεπζε αληηιήςεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αμηψλ, γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξψηεο εηθφλαο θαη αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ, 

αιια φζν θαη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ εθήβνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν  

«Μέζα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ εθήβσλ» 

3.1 Δηζαγσγή 

ην 3
ν
 θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζε ζεσξίεο θαη απφςεηο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ηελ εθεβεία θαη ην πψο απηή επεξεάδεη ηελ δσή ησλ παηδηψλ θαζψο 

αλαθαιχπηνπλ πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. Δπίζεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ επηξξνή ηεο νηθνγέλεηαο σο ζχζηεκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ 

θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ.  

ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε πεξεηαίξσ ηνλ ηξφπν πνπ 

επεξεάδεη ηελ δσή ηνπ εθήβνπ  ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ηνπ, νη ζεζκνί θαη ηα κέζα 

θνηλσληθνπνίεζεο. ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν πεξηιακβάλνληαη νη ζπλνκήιηθνη, ε 

νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ν θνηλσληθνπνηεηηθφο ξφινο ηνπ, σο νπζηαζηηθνί 

ζπληειεζηέο ζηελ δσή θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εθήβσλ. Σέινο γίλεηαη 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ εθθιεζία θαη ηνλ ξφιν ηεο. 

 

3.2. Δθεβεία  

3.2.1.  Ση είλαη εθεβεία  

«Ζ εθεβεία είλαη έλα θνηλσληθνςπρνινγηθφ θαηλφκελν αλάπηπμεο πνπ έρεη σο 

βηνινγηθή ξίδα θαη έλαξμε ηελ ήβε. ληαο ελδηάκεζν ζηάδην ηεο παηδηθήο θαη ηεο 

ελήιηθεο πεξηφδνπ δσήο, ηα φξηά ηεο είλαη δπζδηάθξηηα (Miller 1983). Παξαµέλεη 

απξνζδηφξηζην θαη ζπρλά είλαη πεδίν ζπδεηήζεσλ, ην νπνίν απνηειεί ην 

απνθιεηζηηθφ γλψξηζµα ηεο εθεβείαο. ηε δηάξθεηά ηεο ζπµβαίλνπλ µείδνλεο 

ςπρηθέο αλαθαηαηάμεηο, ζε µηα πξνζπάζεηα πξνζαξµνγήο, ειέγρνπ θαη 

εμηζνξξφπεζεο ησλ εζσηεξηθψλ µεηαβνιψλ ηνπ εθήβνπ. Απηή ε πεξίνδνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ µηα πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο δηαηαξαγµέλεο ςπρηθήο 

ηζνξξνπίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζηηο απαηηήζεηο µηαο ηδηαίηεξα δπλαµηθήο θαη 

ξεπζηήο θαηάζηαζεο, ηεο εθεβείαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ελδηάµεζν ζηάδην γηα ηε 

µεηάβαζε απφ ηελ παηδηθφηεηα ζηελ ελήιηθε, ψξηµε πξνζσπηθφηεηα. Ζ αλαζηάησζε 

πνπ ζπµβαίλεη ζηελ εθεβεία θαίλεηαη φηη είλαη θπξίσο εζσηεξηθή, ε νπνία ζε 

θπζηνινγηθέο πεξηπηψζεηο δελ παίξλεη δηαζηάζεηο πέξα απφ ηελ αίζζεζε µηδέξηαο, 

ηελ απην-ππνηίµεζε θαη ην επµεηάβιεην ζπλαίζζεµα» (Rutter et a1. 1976: 205).  
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«Σείλνπκε λα πηζηεχνπκε φηη νη έθεβνη αλήθνπλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ είδνο 

αλζξψπνπ απφ ηνπο ελειίθνπο λα ηνπο ζεσξνχκε κηα μερσξηζηή νκάδα αλζξψπσλ 

πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο έκθαζεο πνπ δίλνπκε ζηηο 

δηαθνξέο θαη ζηηο αζπλέρεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά  θαη ζηνπο εθήβνπο, μερλψληαο θαη 

απνξξίπηνληαο ηηο ηφζεο ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο έθεβνπο θαη ζηνπο 

ελειίθνπο. Ζ ξίςε ηνπ βάξνπο ζηηο δηαθνξέο κφλν είλαη πηζαλφ λα καο νδεγήζεη ζε 

«ζηεξεφηππα θαη ππέξ-γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηα πνηα είλαη ηειηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζηαδίνπ απηνχ πνπ είλαη έλα θάπσο απζαίξεηα, νξηζκέλν ζηάδην αλάπηπμεο» 

(Υέξκπεξη 1999: 21). 

«Γηα ηε µειέηε ηεο εθεβείαο πξέπεη λα ιάβνπµε ππφςε µαο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αξρίδνπλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ 

- απηφ πνπ πνιινί ζπγγξαθείο απνθαινχλ πξνεθεβεία - ρσξίο φµσο λα 

επηδηψθνπµε ηνλ νξηζµφ µηαο ηερληθήο θαηάηµεζεο ζε θάζεηο. Ζ αλάπηπμε, έηζη 

θη αιιηψο, δηαδξαµαηίδεηαη ζε ξνή, παξά ηηο δηαζέζεηο ηαμηλφµεζεο ησλ 

µειεηεηψλ. Αθφµα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αλαθεξφµαζηε ζε γλψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθεβεία ηεο ζχγρξνλεο λενιαίαο ηνπ δπηηθνχ θφζµνπ. Γηαηί ελψ 

ηα ςπρνδπλαµηθά θαηλφµελα ηεο αλάπηπμεο µπνξεί λα είλαη θνηλά θαη 

παγθφζµηα, θάζε θνηλσλία θαη θάζε ηζηνξηθφο ρξφλνο θαζνξίδεη ηηο δηθέο ηεο 

παξακέηξνπο φζνλ αθνξά ζηελ εθεβεία. Σα ζχµβνια θαη πξφηππα επίζεο 

παξάκεηξνη θαη νη ζρέζεηο µε ηα ζεµαληηθά αληηθείµελα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ, δηαθέξνπλ. Δλψ νη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο δε κεηαβάιινληαη, νη εμσηεξηθέο παξάκεηξνη θαη νη ζρέζεηο κε 

ηα ζεκαληηθά αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ εθήβνπ, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο» (Αλαζηαζφπνπινο Γ.1998: 

31-32).  

Ζ εθεβεία απνηειεί πξαγκαηηθά µηα μερσξηζηή αλαπηπμηαθή θάζε ιφγσ ησλ 

ηαρχηαησλ βηνζσµαηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ λέσλ εμειίμεσλ ηφζν ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ εθήβσλ φζν θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. «Ζ θάζε απηή φµσο δελ 

είλαη εθήµεξε ή αζπλερήο. Αλάµεζα ζηελ αλάπηπμε, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζην 

παξειζφλ, θαη ζηελ αλάπηπμε, πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην µέιινλ, ππάξρνπλ πνιινί 

ζπλδεηηθνί θξίθνη. ε µεγάιν βαζµφ, ε εθεβεία είλαη απιψο έλαο δξφµνο πνπ ελψλεη 

ηελ παηδηθή ειηθία µε ηε δσή ηνπ ελειίθνπ θαη φπνπ νδεχνληαο ν έθεβνο ζα 

πξνζιάβεη ηειηθά, παξά ηηο ινμνδξνµήζεηο θαη ηα αδηέμνδα, µηα γλψξηµε, 
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αλαγλσξίζηµε µνξθή» (Υέξκπεξη 1999:23).  

Ο Ρεηκνλ-Ρεβηέ (1989) αλαθέξεη φηη νξηζκέλνη επηζηήκνλεο, ρσξίο λα 

αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα, ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθεβεία εμαξηάηαη θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην πεξηβάιινλ, ην θιίκα, ν πνιηηηζκφο, θ.η.ι., θαη φηη δελ 

ππάξρεη εληαίν θξηηήξην - ζην δηθφ καο θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ – πνπ λα ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο. Ζ έλλνηα ηεο εθεβείαο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν δηθνξνχκελε απ’ φ,ηη θαίλεηαη ζηελ αξρή, θαη απηφ γηαηί αληαλαθιά ηε 

ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα λεαξά ηεο κέιε, θαζψο θαη ηηο ζνβαξέο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη πάλσ ηνπο (Ρεηκνλ-Ρεβηέ,1989).       

«Ο φξνο «εθεβεία» νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ ε νπνία ζρεηίδεηαη –ελ κέξεη κε ηηο βηνζσκαηηθέο  αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο, 

κε απηφ δειαδή πνπ νξίδνπκε σο «ήβε». Με άιια  ιφγηα, ε εθεβεία έρεη ηελ αξρή 

ηεο ζηε βηνινγία θαη ην ηέινο ηεο ζηνλ πνιηηηζκφ – ζην ζεκείν εθείλν πνπ ην θνξίηζη 

θαη ην αγφξη έρνπλ απνθηήζεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ςπρνινγηθήο αλεμαξηεζίαο 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Έηζη εμεγείηαη ε έιιεηςε αθξίβεηαο ζηνλ νξηζκφ θαη ζηα 

ρξνληθά φξηα ηεο εθεβείαο. Γελ ππάξρεη θαλέλα επδηάθξηην «ηέξκα». Αθφκε θαη ην 

ζεκείν έλαξμεο ηεο εθεβείαο – ε ήβε θαζαπηή - είλαη κηα «θηλεηή ενξηή» πνπ 

πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο – θιηκαηνινγηθνχο ζα έιεγε θαλείο – 

θαη θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη πνπ ππφθεηηαη, φζνλ  αθνξά ηελ έγθαηξε έλαξμε 

ή ηελ θαζπζηέξεζή, ηεο  ζε πνιιέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο» (Υέξκπεξη 1999: 23). 

  «Ο πην ζεµαληηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηεο εθεβείαο, φπσο ππνζηεξίδνπλ 

πνιινί ζχγρξνλνη ςπρνιφγνη, είλαη ε αλάγθε ηνπ αηφµνπ λα δηαµνξθψζεη νξηζηηθά 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, λα γίλεη δειαδή έλα µνλαδηθφ - μερσξηζηφ θαη ψξηµν άηνµν. Ζ 

αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εγψ αλαθέξεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ραξαθηήξα ή ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ζεσξείηαη νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα λα µπνξέζεη ην άηνµν 

ζηε ζπλέρεηα, λα δηαµνξθψζεη νπζηαζηηθέο θαη ζε βάζνο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Αξρίδεη µε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ εθήβνπ λα βξεη θαη λα αλαθαιχςεη ηε θχζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, θαη ηειεηψλεη φηαλ πιένλ έρεη δηαµνξθψζεη ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ σο 

έλα εληαίν ζχλνιν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Απηφο ν αλαπηπμηαθφο ζηφρνο - 

ε ζηαδηαθή δηαµόξθσζε ηεο αηνµηθόηεηαο - νινθιεξψλεηαη ζπλήζσο (φζν βέβαηα 

επηηξέπεηαη λα µηιάµε γηα νινθιήξσζε ηέηνησλ πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ) ζηηο 

ειηθίεο µεηαμχ 18 θαη 22 εηψλ» (Υέξκπεξη, 1999: 24). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν έθεβνο δηαµνξθψλεη απηφ πνπ νλνµάδνπµε 
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απηνεπίγλσζε -µηα ζπλεηδεηή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ- ζην θέληξν ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη µηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ζψµαηφο ηνπ: πψο απηφ είλαη ζηελ πξαγµαηηθφηεηα 

θαη πψο ην βιέπνπλ νη άιινη. Οη ξαγδαίεο αλαπηπμηαθέο αιιαγέο θάλνπλ ηελ εθεβεία 

λα μερσξίδεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Απηέο νη ζσµαηηθέο θαη λνεηηθέο αιιαγέο 

µεηαµνξθψλνπλ ην παηδί ζε έθεβν (Υέξκπεξη,1999). 

 

3.2.2. Η Φπρνινγία ηνπ παηδηνύ 

Οη φξνη «παηδηθή ειηθία» θαη «σξηκφηεηα» δελ είλαη αξθεηά μεθάζαξνη. Σα 

παηδηά, απφ ηε κηα εμαξηψληαη απφιπηα απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζε φια: αγάπε, παξνρή 

θάζε είδνπο θξνληίδαο θαη θαζνδήγεζεο ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιηθή. Οη ελήιηθνη, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη θαη λα κπνξνχλ λα θξνληίδνπλ  κφλνη 

ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθήβνπο. Αλάκεζα ινηπφλ ζηελ 

αλσξηκφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηελ αλακελφκελε σξηκφηεηα ηνπ ελήιηθνπ 

ππάξρνπλ ηα έμη ή επηά ρξφληα ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε κε ηνλ φξν «εθεβεία» 

(Υέξκπεξη 1999). «Σν φηη ππάξρεη – θαη απηφ είλαη αλαπφθεπθην - έλα ζηάδην 

κεηάβαζεο απφ ηελ «αλεπζπλφηεηα» ζηελ «ππεπζπλφηεηα» έρεη αλαγλσξηζηεί απφ 

ηνλ θαηξφ ηνπ Αξηζηνηέιε» (Υέξκπεξη 1999: 20).  

«Οη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηεο εθεβείαο πεξηιακβάλνπλ ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο λα κεηαθηλείηαη θαλείο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε ζε πην αθεξεκέλε, 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο, ηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

απηνλφκεζε. Απηή ε δηαδηθαζία ζπρλά απαηηεί ηνλ άγνλα ηνπ εθήβνπ κε 

αληαγσληζηηθέο πεγέο επηξξνήο φπσο ηα εμσηεξηθά φξηα ησλ γνληψλ θαη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηαχηηζε κε ηηο νκάδεο ησλ ζπλνκήιηθσλ. Ζ αλάγθε γηα απηνλνκία θαη 

ε αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη φιν θαη πην 

ζεκαληηθή γηα ηνλ έθεβν» (Monti, Colby θαη O’ Leary, 2004: 236) 

«Έρεη βξεζεί φηη νη έθεβνη δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλδέζνπλ ζηα γεγνλφηα, ην αίηην θαη ην απνηέιεζκα θαζψο 

επίζεο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαβίαζεο ελφο θαλφλα θαη ην λα αξλεζνχλ έλα 

πξνλφκην ζην κέιινλ» (Monti, Colby θαη O’ Leary, 2004: 236) 

Ζ «είζνδνο» ησλ εθήβσλ ζηελ ελήιηθε δσή γίλεηαη κε αξγά βήκαηα, κε 

δηάθνξα κηθξά πεξηζηαηηθά ηα νπνία δειψλνπλ ζην ζχλνιν ηνπο, κε ηξφπν έκκεζν, 

φηη ε παηδηθή ειηθία έρεη πηα ηειεηψζεη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε 

ζπρλψλ δηαθσληψλ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηνχ) ζρεηηθά κε ηε θάζε ζηελ νπνία ην 
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παηδί βξίζθεηαη θαη ζπλεπψο, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη θαη κε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηα πξνλφκηα πνπ κπνξεί λα απνιακβάλεη. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κεγάιε 

ζχγρπζε ζηηο ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηνχ, θαη γλσξίδνπκε φηη φπνπ ππάξρεη ζχγρπζε 

ζπλήζσο ππάξρεη θαη αληηπαξάζεζε θαη δηαθσλίεο (Υέξκπεξη,1999). 

 

3.2.3.Αλαθάιπςε ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

«Ζ ηαπηφηεηα είλαη κηα ιεηηνπξγηθή έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη  ζηηο ςπρηθέο 

δπλάκεηο νη νπνίεο θξαηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα καο ελσκέλε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή θαη καθξνπξφζεζκα. Μπνξεί λα έρνπκε αξθεηνχο ξφινπο λα παίμνπκε αθφκα 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο, αιιά παξακέλνπκε ην ίδην άηνκν» (Ρέηκεξ Ε,1994: 

36). 

Οη έθεβνη  αλαπηχζζνπλ νξηζµέλα αηζζήµαηα θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην ζψµα 

ηνπο, ηα νπνία ζπµβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαµφξθσζε ηεο έλλνηαο ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο. Απηέο νη ππνθεηµεληθέο εληππψζεηο πνπ έρεη ην άηνµν γηα ην 

ζψµα ηνπ νλνµάδνληαη «εηθφλα ηνπ ζσµαηηθνχ εαπηνχ» (Υέξκπεξη, 1999:24).  

Ζ εηθφλα ηνπ ζσµαηηθνχ εαπηνχ ζηελ θνηλσλία µαο είλαη πξνθαλήο ζε 

κεγάιν βαζκφ, πνιχο ρξφλνο θαη πξνζπάζεηεο αθηεξψλνληαη γηα ηελ αιιαγή ηεο 

εμσηεξηθήο εµθάληζεο ηνπ αηφµνπ. «Με ηα ξνχρα, ηηο βαθέο θαη ηα μαλζπληηθά, ηα 

θαιιπληηθά, ηα ηαηνπάδ, αθφµε θαη ηηο πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο, νη άλζξσπνη 

πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηελ εµθάληζή ηνπο θαη λα µνηάζνπλ µε ηελ ηδαληθή εηθφλα 

ηνπ εαπηνχ πνπ έρνπλ ζην λνπ ηνπο. ε νξηζµέλεο θνηλσλίεο, ε αλάγθε γηα αιιαγή 

ηεο εμσηεξηθήο εµθάληζεο εθθξάδεηαη θαη µε ζσµαηηθνχο αθξσηεξηαζµνχο. Αθφµε, 

µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή θάησ απφ ηε δξαζηηθή επίδξαζε ελφο άιινπ 

πνιηηηζµνχ, ηα µέιε µηαο θνηλσλίαο, µπνξεί λα αλαζεσξήζνπλ ηελ θαζηεξσµέλε 

ηδαληθή εηθφλα ηνπ ζσµαηηθνχ εαπηνχ» (Υέξκπεξη 1999: 31).  

Παιαηνηέξα νη ζηάζεηο ησλ αηφµσλ απέλαληη ζην ζσµαηηθφ εαπηφ θαη νη 

αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ε εηθφλα ηνπ ζσµαηηθνχ εαπηνχ πξνζέιθπαλ ζρεηηθά µηθξφ 

ελδηαθέξνλ, δηφηη δελ ήηαλ ηφζν εληππσζηαθέο φζν απηέο πνπ εθδήισζαλ άηνµα µε 

δηαηαξαρέο. Μνινλφηη νη ςπρνιφγνη πνπ αζρνιήζεθαλ µε ηελ πξνζσπηθφηεηα δηαηχ-

πσζαλ πνιχπινθεο ζεσξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνµν νξγαλψλεη ηελ αληίιεςή 

ηνπ γηα ηε ζπµπεξηθνξά ησλ άιισλ, εληνχηνηο, δελ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ην ίδην θαη 

γηα ηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη ην άηνµν γηα ην ζψµα ηνπ θαη γηα ην πψο απηέο 

επεξεάδνπλ ηε ζπµπεξηθνξά ηνπ (Υέξκπεξη, 1999). 
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Δηθφλα ζψκαηνο  

 «H αλαπαξάζηαζε πνπ έρνπκε εζσηεξηθεχζεη γηα ην ζψκα καο είλαη κείγκα 

απφ ηα φζα αληηιακβαλφκαζηε αηζζεηεξηαθά - πξαγκαηηθφ ζψµα - φζα 

θαληαδφκαζηε µε βάζε ηα εξεζίζηtαηα πνπ δερφµαζηε θαη φζα θαληαζηψλνπµε γη' 

απηφ (θαληαζησζηθφ ζψµα), (Winnicott D., 1965, 1972). Ο ζσµαηηθφο εαπηφο είλαη 

έλαο ζπλδπαζµφο ςπρηθήο εκπεηξίαο ησλ ζσµαηηθψλ αηζζήζεσλ, ηεο ζσµαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εηθφλαο ζψµαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνηέ δελ είµαζηε ζε 

ζέζε λα έρνπµε αληηθεηµεληθά ζπλνιηθή αληίιεςε θαη γλψζε ηνπ ζψµαηφο µαο» 

(Krueger 1990: 258).  

Ζ πξψηε εηθφλα ζψµαηνο ζρεµαηίδεηαη µέζα απφ ην βιέµµα ηεο µεηέξαο, µέζα 

απφ ηελ εηθφλα πνπ εθείλε ζρεµαηίδεη γηα ην µσξφ ηεο, ε νπνία δνµείηαη µέζα απφ 

ηηο αιιεινδηάδνρεο πξνβιεηηθέο θαη ελδνβιεηηθέο ηαπηίζεηο, µέζα απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο µεηξηθήο ξέµβεο (reverie), (Βίνn, 1962). Δλψ απηή ε δηαδηθαζία μεθηλά ζηελ 

πξψηµε θάζε ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, ε γλσζηηθή αληίιεςε μερσξηζηήο χπαξμεο θαη 

ζσκαηηθνχ εαπηνχ κπνξεί θπζηνινγηθά λα ππάξμεη απφ ηνπο πξψηνπο δεθανθηψ 

κήλεο (Mahler & Furer, 1968' Piaget, 1945).  

Ζ εηθφλα ζψκαηνο απαξηηψλεηαη σο κέξνο ηεο εηθφλαο εαπηνχ. Σ πξψηα 

ζχκβνια πεγάδνπλ απφ ην ζψκα θαη «ην Δγψ είλαη πξψηα π:: φια ζσκαηηθφ Δγψ», 

φπσο δηαηχπσζε ν Freud (1923). Σν ζψκα θαη αλαπαξάζηαζή ηνπ είλαη δπλακηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαληαη αλαπηπμηαθέο αιιαγέο θαη ζηαδηαθή σξίκαλζε, αλάινγε 

ηνπ ςπρνινγηθνχ' εαπηνχ (Torras De Bea 1987). Ηδηαίηεξν ξφιν ζε απηφ παίδεη ε 

έληα~ ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ -θαη ζηελ εθεβεία ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζψκαηνο- ζε 

απηή ηελ εηθφλα (Lanfel & Laηηfe, 1984, ξ. 64). Οη κεηαβνιέο  πνπ πξνθαινχληαη ζην 

ζψκα ησλ εθήβσλ κε ηελ έλαξμε ηεο ήβε απνζηαζεξνπνηνχλ θαη θάλνπλ αζαθή ηα 

φξηα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο, ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ζψκαηνο. Ζ 

ςπρηθή' παιηλδξφκεζε θέξλεη θνληχηεξα ηνλ έθεβν πξνο ην ζσκαηηθφ θαη ην ζψκα 

επελδχεηαη έληνλα λαξθηζζηζηηθά.  

Οη έθεβνη αξρηθά ληψζνπλ φηη δελ νξίδνπλ ην ζψκα ηνπο, ε θίλεζή ηνπο γίλεηαη 

αδέμηα. Σν ζψκα είλαη πιένλ ηθαλφ γηα θαηαζηξνθηθφηεηα θαη ε αλαδπφκελε 

ζεμνπαιηθφηεηα αλαδεηά έθθξαζε θαη ηαπηφηεηα πάλσ ηνπ. Αλαδεηψληαο ηελ 

απνθαηάζηαζε κηαο λέαο θαη ζαθνχο εηθφλαο ζψκαηνο, ν έθεβνο αζιείηαη, 

πεηξακαηίδεηαη ζεμνπαιηθή: δηεξεπλά ην δηθφ ηνπ ζψκα θαη ησλ νκνίσλ ηνπ 

ζπλνκειίθσλ. Σν ζψκα ηειηθά γίλεηαη ζέαηξν εθηφλσζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ 
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ηελ θίλεζε, ηε δξάζε, ην ρνξφ, ηελ εθδξακάηηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληψζεη φηη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα βηψζεη θαη λα επεμεξγαζηεί λνεηηθά» (Αλαζηαζφπνπινο 1998: 

49-50). 

Ζ ςπρηθή παιηλδξφκεζε θέξλεη ζηελ επηθάλεηα πξσηνζπκβνιηθέο, ζσκαηηθέο 

εθθξάζεηο ζπλαηζζεκάησλ' παξνδηθέο ππνρνλδξηαθέο ή ζσκαηνκεηαηξεπηηθέο 

εθδειψζεηο είλαη ζπρλέο. Ζ αλάγθε βίσζε; θαη ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο, κε ηε 

λαξθηζζηζηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ εκπεξηέρεη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ζψκαηνο γηα ηελ έθθξαζε ςπρνπαζνινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ (παξνξκεηηθή βία 

ζηα  αγφξηα, αλνξεμία θαη αραιίλσηε εξσηηθή ζπκπεξηθνξά ή επηδεημηκαληαθέο 

ηάζεηο ζηα θνξίηζηα).  

πλνιηθά ε εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ην ζψκα ηνπο νη θνπέιεο είλαη πνιχ ρεηξφηεξε 

απφ απηή ησλ αγνξηψλ θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζην πάρνο (Koff Δ. et al. 1990' Ranste-

Von & Wrίght Μ., 1989)» (Αλαζηαζφπνπινο 1998: 50). 

 

Ζ ΔΚΓΡΑΜΑΣΗΖ  

«Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο είλαη ε έθθξαζε µέζα απφ ηε δξάζε 

θαη ε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ζε απηή. Οη έθεβνη µε ηε δξάζε επηδηψθνπλ 

λα εθηνλψζνπλ ςπρηθέο εληάζεηο, λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήµαηα ή λα δηαθηλήζνπλ 

επηζπµίεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα ιεθηηθνπνηήζνπλ. Ζ ζσµαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξνζθέξεηαη γη' απηφ ην ζθνπφ αθνχ είλαη πιεζηέζηεξε ζ' έλα πξσηνζπµβνιηθφ 

επίπεδν αλάπηπμεο . 

Ζ εθδξαµάηηζε (acting out) είλαη µηα άµπλα πνπ ηνπνζεηεί ηελ πξάμε θαη δξάζε 

εθεί πνπ ε ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεµα δελ επαξθνχλ γηα λα αληηµεησπίζνπλ ηελ 

ςπρηθή πίεζε θαη ηνλ ςπρηθφ πφλν. Μπνξεί λα πάξεη ηε µνξθή νξγαλσµέλεο θαη 

ζθφπηµεο δξάζεο, πνπ ζρεηίδεηαη µε αζπλείδεηεο ελνξµήζεηο, µλήµεο θαη 

ζπλαηζζήµαηα πνπ ζπλδένληαη µεηαμχ ηνπο, µε ζηφρν ηελ χθεζε ηεο 

ζπλαηζζεµαηηθήο έληαζεο (Rexford Δ., 1978' Bellak L., 1965' Josse1yn J., 1965).» 

(Αλαζηαζφπνπινο 1998:51).  

 

ΣΟ ΗΓΔΧΓΔ ΣΟΤ ΔΓΧ  

«Σν Ηδεψδεο ηνπ Δγψ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε θαληαζίσζε παληνδπλακίαο 

ηνπ Ηδαληθνχ Δγψ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, πεξηέρεη ηηο πξνζδνθίεο (θαληαζησζηθέο θαη 
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µε) ησλ εζσηεξηθεπµέλσλ αληηθεηµέλσλ πξνο ην Δγψ. ρεκαηίδεηαη απφ ηηο πξψηµεο 

ηαπηίζεηο µε ηα εμηδαληθεπκέλα γνλετθά αληηθείκελα (S. Freud, 1914). Δίηε ην 

αληηµεησπίζεη θαλείο ζαλ ηκήκα ηνπ Τπεξεγψ, ή ηνπ Δγψ, είηε ζαλ αλεμάξηεηε 

δνκή, ζηελ πξψηε θάζε ηεο ειηθίαο κνηάδεη λα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην 

Τπεξεγψ θαη λα επεξεάδεηαη απφ απηφ.  

Ο ζπλδπαζκφο λαξθηζζηζκνχ, Ηδεψδνπο ηνπ Δγψ θαη εθπιήξσζεο ησλ 

θαληαζησζηθψλ επηηαγψλ νδεγεί ζηελ έληνλνπ ζπλαηζζήκαηνο ληξνπήο ζηελ 

εθεβεία (Anastasopoulos,1997)  ελψ ε ραιαξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηε 

ιεηηνπξγία  ηνπ Τπεξεγψ θαζηζηά ηηο ελνρέο επηφηεξεο. κσο ζε εθήβνπο κε 

ηηκσξεηηθφ, ζθιεξφ Τπεξεγψ, κπνξεί ηα πξάγκαηα λα νδεγήζνπλ ζε 

ζπλαίζζεκα θαηαδίσμεο γηα ηηο αλεπίηξεπηεο επηζπκίεο θαη θαληαζηψζεηο. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, γηα λα ακπλζεί ν εαπηφο ηνπ εθήβνπ, είηε γίλεηαη ν ίδηνο 

δηψθηεο θαη θαηαζηξνθέαο κε κηα ζηξνθή ζηνλ αληηδξαζηηθφ ζρεκαηηζκφ 

(reaction formation), (π.ρ., παξαπησκαηηθφηεηα), είηε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηνλ 

αζθεηηθφ έθεβν, αξλεηή θάζε ελζηηθηηθήο ηθαλνπνίεζεο» (Αλαζηαζφπνπινο 

Γ.1998:51-52).  

 

ΣΟ ΤΠΔΡΔΓΧ  

«Σν Τπεξεγψ ζρεκαηίδεηαη ζηηο πξψηεο θάζεηο ηεο ςπρηθήο ζπγθξφηεζεο  

(Spitz R., 1958' K1ein Μ., 1929) απφ ηελ ελδνβνιή απαγνξεχζεσλ θαη ηελ 

ελδνβνιή ηνπ Τπεξεγψ ησλ γνλέσλ (Freud S., 1933) ή αιιηψο απφ ηελ ελδνβνιή 

θαιψλ θαη θαθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο απηά βηψλνληαη απφ ην παηδί. Αλάινγα κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε απηά, κπνξεί λα πάξεη δησθηηθφ –ζαδηζηηθφ 

ραξαθηήξα ή λα είλαη βνεζεηηθφ, ζηελ ππεξεζία ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

ελνξµήζεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (K1ein Μ., 1929).  

Μεξηθέο θνξέο ν εαπηφο ηνπ εθήβνπ είλαη ζε αδπλαµία λα αληηκεησπίζεη ηελ 

ελνρή, κεηαηξέπεη ηελ πίεζε ηνπ Τπεξεγψ ζην αληίζηξνθφ ηεο, επηδεηθλχνληαο µηα 

εμσηεξηθά πξσθηηθή ζπµπεξηθνξά µε ηάζεηο ζαδηζµνχ, θαηνρήο, πξφθιεζεο ή 

αλαηζρπληίαο, πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε απνπζίαο εζηθψλ θξαγµψλ.» 

(Αλαζηαζφπνπινο Γ. Δθεβεία,1998:52-53). 

Ο εθεβηθφο εγσθεληξηζκφο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο ηεξάζηηεο ζσµαηηθέο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ  ζηελ ήβε θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθήβνπ λα 

δηακνξθψζεη µηα ηαπηφηεηα. Μεξηθέο θνξέο φµσο ν έθεβνο παξνπζηάδεη έληνλεο 

µεηαπηψζεηο (Υέξκπεξη 1999:).  
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«ηαλ ππάξρεη µεγάιε αζπµθσλία αλάµεζα ζηελ ηδέα πνπ έρεη ν έθεβνο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ («εγψ, φπσο είµαη») θαη ζηελ ηδέα πνπ έρεη γηα ηνλ ηδαληθφ εαπηφ ηνπ 

(«εγψ, φπσο ζα ήζεια λα είµαη»), είλαη πηζαλφ λα ηνπ δεµηνπξγεζεί άγρνο θαη 

ππεξεπαηζζεζία. Ο έθεβνο πιεγψλεηαη φηαλ νη άιινη ην βγάδνπλ παξαηζνχθιηα θαη 

ηνλ θσλάδνπλ «ρνληξνµπαιά» ή «παηάηα»' ην πψο νη άιινη ηνλ αληηµεησπίδνπλ θαη 

ηη ζθέθηνληαη γη' απηφλ (θαίλεηαη απφ ηα παξαηζνχθιηα πνπ ηνπ δίλνπλ) έρεη µεγάιε 

ζεµαζία γηα ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο αληηιαµβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή γηα ηελ 

εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ» (Υέξκπεξη 1999: 34). 

 «Ζ αληίιεςε ησλ εθήβσλ γηα ην πψο ηνπο βιέπεη µηα ζπγθεθξηµέλε νκάδα 

αηφµσλ ή έλα ζπγθεθξηµέλν θαη ζπνπδαίν γη' απηνχο πξφζσπν, απνηειεί έλα 

ζεµαληηθφηαην ζπζηαηηθφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ αληίιεςε απηή 

πεξηέρεη ζηνηρεία θαη γηα ην πψο ζέινπλ νη έθεβνη λα ηνπο βιέπνπλ νη άιινη. Θα 

µπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη νη έθεβνη έρνπλ ηφζεο ηαπηφηεηεο φζεο είλαη θαη νη 

νκάδεο ή ηα ζεµαληηθά γη' απηνχο άηνκα, εθφζνλ βέβαηα πηζηεχνπλ φηη θάζε νκάδα ή 

θάζε άηνµν ηνπο βιέπεη δηαθνξεηηθά» (Υέξκπεξη, 1999: 35).  

«Δπνµέλσο, ην πψο νη έθεβνη βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο εμαξηάηαη φρη µφλν 

απφ ην πψο ηνπο βιέπνπλ νη άιινη αιιά θαη απφ ην πψο νη ίδηνη vνµίδνπv φηη ηνπο 

βιέπνπλ νη άιινη, πξάγµα ην νπνίν αζθαιψο µπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

πξαγµαηηθά ηνπο βιέπνπλ νη άιινη. Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά ελζσµαηψλνπλ ζηελ ηδέα 

πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηελ ηδέα πνπ λνµίδνπλ φηη έρνπλ ζρεµαηίζεη γη' απηά νη 

γνλείο ηνπο θαη ηέηνηνπ είδνπο ηδέεο έρνπλ επηπηψζεηο µαθξνπξφζεζµα ζηε 

ζπµπεξηθνξά ησλ παηδηψλ . Αλ ν γηνο ζαο ή ε θφξε ζαο πηζηεχεη πσο ε γλψµε ζαο 

είλαη αξλεηηθή ή έζησ απζηεξή (αθφµα θη αλ δελ ζπµβαίλεη πξάγµαηη απηφ), ζα αη-

ζζάλεηαη αλαζθάιεηα θαη ζα έρεη ραµειή απηνεθηίµεζε. Ζ ξήζε «εάλ νη άλζξσπνη 

πηζηεχνπλ πσο θάπνηα πξάγµαηα είλαη αιεζηλά, ηφηε απηά είλαη αιεζηλά ηνπιάρηζηνλ 

σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο» ηζρχεη θαη µε ην παξαπάλσ ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο 

αληίιεςεο πνπ έρεη ην άηνµν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα λεαξά άηνµα πνπ έρνπλ ραµειή 

απηνεθηίµεζε παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ πξνζαξµνγή ηνπο» 

(Υέξκπεξη 1999: 35).   

 

3.3 Οηθνγέλεηα 

χκθσλα κε ηνλ Παξνχηζα «ε νηθνγέλεηα πξνηνχ θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηεο 

κνξθή, ζηελ ππξεληθή, πέξαζε απφ πνιιά ζηάδηα, φπσο είρακε ηελ κεηξηαξρηθή 

νηθνγέλεηα , ηελ παηξηαξρηθή, ηελ κεγάιε - εθηεηακέλε νηθνγέλεηα, ψζπνπ εμαηηίαο 
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ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαηάιεμε ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηνπο δχν γνλείο θαη ηα παηδηά» (Παξνχηζαο ρ.ρ.). Δδψ πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε θαη ηελ «κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα», ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη φηαλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ππάξρεη κφλν έλαο γνλέαο (ρήξα/νο, αλχπαληξε κεηέξα/παηέξαο, 

δηαδεπγκέλε κεηέξα/παηέξαο, ζε δηάζηαζε). 

 χκθσλα κε ηνλ Παξνχηζα (ρ.ρ.: 1) «γνλείο νλνκάδνπκε ηνλ άληξα θαη ηε 

γπλαίθα πνπ έθεξαλ ζηνλ θφζκν έλα παηδί (βηνινγηθνί γνλείο) θαη πξνζπαζνχλ κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα ην δηαπαηδαγσγήζνπλ θαη λα ηνπ δψζνπλ ηα θαηάιιεια 

εθφδηα γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο».  

Κάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο αξρέο πνπ επηηειεί ε νηθνγέλεηα είλαη νη εμήο: 

α) Αλαπαξαγσγή 

β) Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηε δηαβίσζε ησλ λέσλ θαη 

ηελ αλάπηπμή ηνπο 

γ) Μεηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ, παξνρή ησλ αλαγθαίσλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ, 

θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα λα κπνξνχλ νη λένη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν θαη εθκάζεζε ηεο γιψζζαο (Παξνχηζαο ρ.ρ.).  

πγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη 

πξννδεπηηθά ιηγφηεξεο θαη δηαθνξνπνηνχληαη θαζψο ε θνηλσλία κεηαηξέπεηαη απφ 

αγξνηηθή, γεσξγηθή θαη παξαδνζηαθή ζε αζηηθή, βηνκεραληθή θαη ζχγρξνλε. 

Αναπαπαγωγική λειηοςπγία: «ε ξχζκηζε ηεο αλαπαξαγσγήο απνηειεί βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Απηφ επηηξέπεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βηνινγηθήο 

αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ζπλέρεηαο ησλ ζπγγεληθψλ δεζκψλ. Οη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δηαρσξίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία απφ ηηο 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Γηα άιιεο θνηλσλίεο ε ξχζκηζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή». (Socialpsychology, 2007:1).  

Οικονομικέρ λειηοςπγίερ: «ζηηο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο ε νηθνγέλεηα απνηεινχζε 

βαζηθή παξαγσγηθή κνλάδα. ήκεξα ε νηθνγέλεηα δελ απνηειεί βαζηθή κνλάδα 

παξαγσγήο. Αληίζεηα ε παξαγσγή γίλεηαη εθηφο νηθνγέλεηαο θαη ηα κέιε ηεο 

ζπκκεηέρνπλ σο άηνκα. Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζήκεξα είλαη θαηαλαισηηθφο: ε 

νηθνλνκία παξάγεη πιηθά θαη ε νηθνγέλεηα θαηαλαιψλεη. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άπνςε 

πσο ε νηθνγέλεηα παξάγεη ππεξεζίεο απηέο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ 

δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηε θεκηληζηηθή ζθέςε». 

(Socialpsychology,2007:1). 
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 Δκπαιδεςηικέρ λειηοςπγίερ: «πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο. Σέηνηεο ιεηηνπξγίεο 

απνηεινχλ ε κεηάδνζε γλψζεο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε. ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 

ε εθπαίδεπζε θαη ε θνηλσληθνπνίεζε δε δηαρσξίδνληαη. ήκεξα ε εθπαίδεπζε 

απνηειεί επζχλε άιισλ ζεζκψλ ελψ ε θνηλσληθνπνίεζε αλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία άιισλ θνξέσλ, παξακέλεη κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

νηθνγέλεηαο». (Socialpsychology,2007:1).  

Φςσολογικέρ λειηοςπγίερ: «ηνλ πξνεγνχκελν ηχπν νηθνγέλεηαο ε θιεξνλνκηά θαη ηα 

θνηλά αγαζά πνπ παξάγεη κηα νηθνγέλεηα ελψλνπλ ηα κέιε (ρσξίο απηφ λα αξλείηαη 

ηελ χπαξμε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε). ήκεξα είλαη νη ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε. Δπνκέλσο ε αλαδήηεζε ιεηηνπξγηψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζην ςπρνινγηθφ επίπεδν έρεη λφεκα». (Socialpsychology,2007:1).  

 «Θεκειηαθήο ζεκαζίαο πξσηνγελήο νκάδα θνηλσληθνπνίεζεο είλαη ε 

νηθνγέλεηα κε θχξηνπο ππεχζπλνπο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο γνλείο. Ζ 

θνηλσληθνπνίεζε ζηελ νηθνγέλεηα αξρίδεη κε ηηο θξνληίδεο ησλ γνληψλ γηα ην παηδί 

θαη ζπληειείηαη ζην πιαίζην πνηθίισλ θαηαζηάζεσλ πνπ εγείξνληαη ζε απηή. Θα 

κπνξνχζακε λα εληνπίζνπκε ηξία ήδε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Σν πξψην αθνξά ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο ρεηξίδνληαη θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, ηηο αλάγθεο ηξνθήο θαη πεξηπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο πνπ 

επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή πεξηνρή. Σν δεχηεξν ζπλίζηαηαη 

ζε φιεο ηηο ζθφπηκεο θαη θαηά θάπνην ηξφπν ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ γνληψλ 

λα δηδάμνπλ ηα παηδηά νξηζκέλεο δεμηφηεηεο, φπσο λα ρεηξίδνληαη πξάγκαηα θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα, θαη λα ηα εμνηθεηψλνπλ κε νξηζκέλεο αληηιήςεηο, αμίεο 

θαη θαλφλεο. Σν ηξίην είδνο θαηαζηάζεσλ ζπλίζηαηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέζεηο 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο ηεο 

δσήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη πνπ δελ έρνπλ αλαγθαζηηθά σο «ζηφρν» ην παηδί.  

ιεο απηέο νη θαηαζηάζεηο εκπιέθνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο, επηθνηλσλία θαη 

αιιειελέξγεηα κεηαμχ παηδηνχ θαη γνληψλ ή θαη ησλ άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οη 

ζρέζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνληψλ ζηελ νηθνγέλεηα πνπ απεπζχλνληαη είηε 

θαηεπζείαλ ζηα παηδηά είηε ζε άιια πξφζσπα θαη πξάγκαηα ζπληζηνχλ ην γεληθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ζπληειείηαη ε θνηλσληθνπνίεζε. Μέζσ απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ε αληίιεςε ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, λα αλαπηχζζνληαη λνήκαηα, ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο 
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απέλαληη ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα, λα δηακνξθψλνληαη πξφηππα θαη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο» (Μηραιαθφπνπινο 1996: 137-138). 

 

3.3.1  Ο  ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αλειίθνπ  

«Ο πξψηνο παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ είλαη ε κεηέξα, φρη 

κφλν γηαηί απηή είλαη πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ πιηθή θαη νξγαληθή επηβίσζε, αιιά 

θπξίσο γηαηί απηή είλαη ε πξψηε πνπ ηνπ καζαίλεη ηελ έλλνηα ηεο πεξηνδηθφηεηαο, ηνπ 

ξπζκνχ, άξα θαη ηεο πεηζαξρίαο, θαζνξίδνληαο ηηο ψξεο ησλ γεπκάησλ, ηεο 

θαζαξηφηεηαο, θ.ιπ.  

Ζ νκαιή εμέιημε ηνπ παηδηθνχ ςπρηζκνχ απαηηεί ηε ζηνξγή θαη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κε ηε κεηέξα. Αιιά ε ζρέζε κεηέξαο θαη 

παηδηνχ είλαη κηα ζρέζε εζσζηξεθήο, θιεηζηή ζηνλ εαπηφ ηεο. Γηα λα κηιήζνπκε γηα 

πξψηα βήκαηα πξνο ηελ θνηλσληθνπνίεζε , πξέπεη ην παηδί λα θηάζεη ζ’ έλα ηέηνην 

ζεκείν σξηκφηεηαο θαη εκπεηξίαο ψζηε λα θαηαθέξεη λα εληάμεη ηελ θιεηζηή ζρέζε 

ηνπ κε ηε κεηέξα ζ’ έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ ηελ μεπεξλά. Δπνκέλσο ε δηαδηθαζία 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο αξρίδεη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζρέζε ζηελ νπνία κεηέρεη ην 

παηδί γίλεη ηξηαδηθή. Ζ χπαξμε ηνπ ηξίηνπ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηελ πιηθή παξνπζία 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ» (Ηληδεζίινγινπ 1983: 202). 

Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο παξνπζηάδεηαη σο 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο φρη κφλν γηα ηελ νκαιή ςπρηθή εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ, αιιά θαη γηα ηελ ελ γέλεη θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ έληαμε. Ζ 

πνηφηεηα ιεθηηθήο έθθξαζεο δελ απνηειεί κφλν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αιιά είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θπζηθά γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. (Ηληδεζίινγινπ 1983: 202). 

Παξά ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ ε νηθνγέλεηα γλψξηζε κε ην πέξαζκα απφ 

δηάθνξα θνηλσληθά ζρήκαηα, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. πσο παιαηφηεξα έηζη θαη ζήκεξα ε 

νηθνγέλεηα αλαγλσξίδεηαη σο ν ζεζκφο φπνπ εθηπιίζζνληαη ηα αξρηθά θαη 

ζεκαληηθφηεξα ζπκβάληα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο.  

ην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζε κηα δηαξθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηα 

άηνκα πνπ ζπγθξνηνχλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην παηδί ζα δηακνξθψζεη κηα 

αληίιεςε ηνπ θνηλσληθά απνδεθηνχ ή κε απνδεθηνχ, ζα αθνκνηψζεη δειαδή ηηο 

πξψηεο αμίεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζα ηαπηηζηεί κε πξφζσπα απηνχ ηνπ 
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πεξηβάιινληνο, ζα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ζα ζπγθξνηήζεη ηειηθά ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.  

Έλα ηκήκα ηεο γλψζεο πνπ ην παηδί απνθηά ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο 

απνηειεί πξντφλ κεζνδεπκέλεο θαη ζπλεηδεηήο πξνζπάζεηαο ησλ γνλέσλ, ελψ έλα 

άιιν, ίζσο ην κεγαιχηεξν, ην απνθηά κφλν ηνπ θαη πεξηζζφηεξν αζφξπβα. Σν είδνο, ε 

πνηφηεηα απηήο ηεο γλψζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ πνξεία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Σέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, ην εηζφδεκα 

ηεο νηθνγέλεηαο θ.ιπ. Πξφθεηηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο ησλ γνληψλ θαη ην θνηλσληθφ ζηξψκα ζην 

νπνίν αλήθεη ε νηθνγέλεηα.  

«χκθσλα κε ηνλ Kohn, νη αμίεο, ε ηδενινγία θαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

επεξεάδνληαη ζαθψο απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία 

θνηλσληθνπνηείηαη θαη εηδηθφηεξα απφ ηε ζέζε πνπ απηή θαηέρεη ζην ηεξαξρεκέλν 

ζχζηεκα θνηλσληθήο ζηξσκάησζεο. ηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ζέζεο ηεο 

νηθνγέλεηαο δελ απνηειεί κφλν ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, αιιά θπξίσο ε θαηαλνκή 

ηεο δχλακεο, ησλ πξνλνκίσλ θαη θπζηθά ηνπ θχξνπο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην 

επάγγεικα. Ζ θαηνρή κηαο ζέζεο ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο 

πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα απηνδηάζεζεο θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ, δειαδή ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεη θαλείο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα πξάγκαηα πνπ ηνλ 

αθνξνχλ. Ζ απνπζία απηήο ηεο δπλαηφηεηαο νδεγεί ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ άθξηηε 

απνδνρή ηεο απζεληίαο θαη ηεο εμνπζίαο» (Νφβα,Καιηζνχλε 1996: 89-109).  

πκπεξαζκαηηθά, ε νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ πξψηε νκάδα ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη ην παηδί θαη γη’ απηφ είλαη ζεκειηαθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εζσηεξίθεπζε 

αληηιήςεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αμηψλ, γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο πξψηεο εηθφλαο θαη αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ, κηαο ηαπηφηεηαο. Ζ 

δξάζε απηή ηεο νηθνγέλεηαο δελ πξνζδηνξίδεηαη απηφλνκα κέζα ζε απηή, αιιά ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα πνιηηηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο. (Μηραιαθφπνπινο 1996: 143). 

Παξφιν φκσο φηη ε θνηλσληθνπνίεζε αθνινπζεί ηα γεληθά θνηλσληθά 

πξφηππα, παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε νηθνγέλεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γνληψλ θαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε θάζε νηθνγέλεηαο. Με φπνην φκσο ηξφπν θη αλ 
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δηεμάγνληαη νη θνηλσληθνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο, ν θφζκνο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη γηα ην 

παηδί έλαο θφζκνο πιήξεο, νινθιεξσκέλνο, απηνλφεηνο θαη αλαπφθεπθηνο, θαη σο 

ηέηνηνο εζσηεξηθεχεηαη θαη ζπληζηά ην ππφβαζξν γηα ηελ παξαπέξα θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπ. ηελ παξαπέξα θνηλσληθνπνίεζή ηνπ ην παηδί εηζάγεηαη ζε «ππν-θφζκνπο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο», ζε πην εμεηδηθεπκέλεο πιεπξέο θαη δηαζηάζεηο ηεο» 

(Μηραιαθφπνπινο 1996: 143). 

 

3.3.2 Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηαπαηδαγώγεζε ηνπ αλειίθνπ    

Ζ νηθνγέλεηα θαη ν ξφινο πνπ απηή δηαδξακαηίδεη ζηε δσή ηνπ παηδηνχ έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο θαη  κειέηεο ηφζν ησλ αλζξσπνιφγσλ 

θαη ησλ θνηλσληνιφγσλ, φζν θαη ησλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ παηδαγσγψλ. ιεο νη 

ζχγρξνλεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε νηθνγέλεηα θαηέρεη κνξθνπνηφ 

δχλακε θαη φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ηνλ ζπνπδαηφηεξν θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ κνξθνπνηφο απηή 

δχλακε – εθηφο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ - θαίλεηαη φηη βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ην άηνκν παξακέλεη ππφ ηελ άκεζε θαη απνθιεηζηηθή ζρεδφλ επίδξαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα – πεξίπνπ ην ¼ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ηεο δσήο ηνπ – θαη κάιηζηα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αηνκηθήο δσήο θαηά ηελ νπνία ν 

ςπρηθφο κεραληζκφο είλαη εχπιαζηνο. Πξέπεη επηπιένλ λα ηνληζηεί φηη νη ηζρπξνί 

ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο λα έρνπλ έληαζε θαη δηάξθεηα. 

(psychologia 2008: 1).  

Σν παηδί θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο δηακνξθψλεη ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο ηε βάζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δθεί απνθηά ηηο εκπεηξίεο 

πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε κε ηνλ άςπρν θαη έκςπρν θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη. 

ηελ νηθνγέλεηα ζα αληηγξάςεη ζηάζεηο απέλαληη ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα, ζα κάζεη 

κνξθέο αληίδξαζεο ζε θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπν θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ζα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δπίζεο, 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο ζα κεηαδνζνχλ ζην παηδί θνηλσληθνί θαλφλεο θαη αμίεο, 

θαζψο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζα ην πξνθπιάμνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ αλνξζνινγηθέο 

θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο. ’ απηή ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο  

απνθηά ην παηδί πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη θχξην πξντφλ αληηγξαθήο 

αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ γνλέσλ ηνπ (psychologia,2008:1).  
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πγθεθξηκέλα, θαηά ηε γέλλεζε, ην λενγλφ έρεη ήδε έηνηκνπο ηνπο 

ςπρνθπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην 

εμσκήηξην πεξηβάιινλ. Σηο επφκελεο δχν σο νθηψ εβδνκάδεο νη κεραληζκνί απηνί ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ θπξίσο σο εμηζνξξνπηζηηθνί θαη ζα πξνθπιάμνπλ ην λενγλφ απφ ηηο 

δηεγέξζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ςπρνινγηθή αθαίξεζε ησλ κεραληζκψλ απηψλ ζα 

αξρίζεη λα δεκηνπξγεί ην εγψ ηνπ αηφκνπ (psychologia, ρ.ρ).  

χκθσλα κε ηνλ Freud, ζηελ ζεσξία ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, απφ ηε γέλλεζε σο θαη ηνπο 18 κήλεο πεξίπνπ 

(ζηνκαηηθφ ζηάδην), ε ζηνκαηηθή πεξηνρή (ηα ρείιε, ε γιψζζα, ν ζηνκαηηθφο 

βιελλνγφλνο), απνηειεί ηελ εξσηνγελή δψλε ηνπ παηδηνχ επεηδή ην ζηφκα πξνεμάξρεη 

σο ε θαη' εμνρήλ πεξηνρή εηζφδνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο ή έθθξαζεο ηεο δπζαξέζθεηαο 

(δάγθσκα, θ.η.ι.). (Pervin, 2001). ην ζηάδην απηφ, ην κεηξηθφ ζηήζνο ή ην 

ππνθαηάζηαην ηνπ, απνηεινχλ ην πξψην αληηθείκελν ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. Ο 

ζειαζκφο ηζρπξνπνηεί ην δέζηκν βξέθνπο θαη κεηέξαο. Σν βξέθνο εμαξηάηαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά απφ ηε κεηέξα θαη ε κεηέξα απνηειεί ην πξψην αληηθείκελν 

αγάπεο, αιιά ηνπ ζέηεη θαη ηηο πξψηεο απαγνξεχζεηο. Σν βξέθνο, γηα λα έρεη κηα 

νκαιή ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε, ρξεηάδεηαη κηα κεηέξα πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη 

αηζζήκαηα αγάπεο θαη ζηνξγήο, πνπ ζα έρεη κηα ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπ 

θαη ζα ηνπ πξνζθέξεη ηελ ηζνξξνπία, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε 

πνπ απηφ ρξεηάδεηαη (Pervin 2001). 

Απφ ηνπο 18 κήλεο πεξίπνπ σο θαη ηα 3 κε 4 έηε ηνπ παηδηνχ (πξσθηηθφ 

ζηάδην), ην παηδί αξρίδεη θαη ειέγρεη ηνπο ζθηγθηήξεο νχξεζεο θαη αθφδεπζεο. 

Δπίζεο, αλαπηχζζεηαη θαη ηειεηνπνηείηαη ν ιφγνο ηνπ θαη επηθνηλσλεί ιεθηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, ελψ θαη ην κπτθφ ηνπ ζχζηεκα βειηηψλεηαη ζπλερψο. ην ζηάδην 

απηφ αλαπηχζζνληαη ε επηζεηηθφηεηα, ε ακθηζπκία, ην πείζκα, ε νξγή (Pervin, 2001). 

Οη γνλείο ζέηνπλ ηηο πξψηεο απαγνξεχζεηο θαη ηα πξψηα «πξέπεη». πλνπηηθά ζα 

ιέγακε φηη θαηά ην πξσθηηθφ ζηάδην ζθηαγξαθνχληαη νη πξψηεο θαη πνιχ 

θαζνξηζηηθέο εζηθφ-θνηλσληθέο εγγξαθέο ηνπ απξηαλνχ ελήιηθα. 

 Απφ ηα 3 ρξφληα ηνπ παηδηνχ σο ηα 6 πεξίπνπ ρξφληα (θαιιηθφ ζηάδην), ην 

παηδί αξρίδεη θαη δηακνξθψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπ θαη δηαπηζηψλεη ηηο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια. ην ζηάδην απηφ, θαίλεηαη πηα θαζαξά φηη ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηα αληηθείκελα, ηα παηρλίδηα θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, ιακβάλνπλ έλα δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπ παηδηνχ. Οη δηαθνξέο ησλ θχισλ, ε ηεθλνπνηία, ν ηνθεηφο αθφκε θαη νη 
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ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε. Σν αγφξη αηζζάλεηαη δπλαηφ πνπ έρεη πένο θαη ην θνξίηζη κεηνλεθηηθά γηαηί 

δελ έρεη. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βηψλεη ην παηδί ην θχιν ηνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ γίλεηαη πηα πην 

ζπγθξνηεκέλε θαη θαηαζηαιαγκέλε, νη αλαηνκηθέο δηαθνξέο δεκηνπξγνχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ςπρηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αιιά θαη ηαπηίζεηο (Pervin, 2001). 

Σελ πεξίνδν απηή ν παηέξαο θαη ε κεηέξα θαινχληαη λα βξίζθνληαη δίπια ζηα 

παηδηά ηνπο θαη λα ηζρπξνπνηνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θνξίηζη 

πξέπεη λα ηαπηηζηεί κε ηε κεηέξα θαη ην αγφξη κε ηνλ παηέξα. Οη ηαπηίζεηο κε ηνλ 

νκφθπιν γνληφ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνλ ςπρνζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ αηφκνπ (psychologia,2008:1).  

 Σελ πεξίνδν απφ ηα 6 κέρξη ηα 11 ρξφληα ηνπ παηδηνχ (ιαλζάλνπζα πεξίνδνο), 

ην παηδί πεγαίλεη ζην ζρνιείν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θνηλσληθά. Ζ θνηλσλία παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ηελ πεξίνδν απηή, αθνχ ηα «φρη» θαη ηα «πξέπεη» ηεο, κπνξεί λα 

επηβξαδχλνπλ ηε ζεμνπαιηθή θνηλσληθή σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ θαη λα ηνπ 

δεκηνπξγήζνπλ ηακπνχ θαη πξνθαηαιήςεηο. Απφ ηελ άιιε, αλ ε θνηλσλία πξνβάιιεη 

αλνηρηά εξεζίζκαηα, ηφηε, κεηψλεηαη ε ιαλζάλνπζα ζεμνπαιηθή πεξίνδνο ηνπ παηδηνχ 

θαη απηφ αθππλίδεηαη. ην ζηάδην απηφ, ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ νκφθπιεο ζρέζεηο θαη 

εμηδαληθεχνπλ ην θχιν ηνπο. Γίλνληαη ζπδεηήζεηο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

θαηά ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ν απλαληζκφο γίλεηαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο 

ζπλεηδεηνπνηεκέλεο εδνλήο (psychologia,2008:1).  

Ζ εθεβεία, είλαη ε πεξίνδνο αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ελήιηθε δσή. Ζ 

εθεβεία κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξεηο ππνπεξηφδνπο: ηελ πξώηε εθεβεία, έληεθα σο 

δεθαηέζζεξα, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξνεθεβεία, ηε κέζε εθεβεία, δεθαηέζζεξα 

σο δεθαέμη θαη ηελ όςηκε εθεβεία, δεθαέμη κέρξη ηε ιχζε ηεο εθεβείαο, πνπ κπνξεί 

λα κε ζπκβεί πνηέ (psychologia,2008:1).  

 Ζ εθεβεία ζεσξείηαη ε θαηεμνρήλ ειηθία ηεο ζεμνπαιηθήο αθχπληζεο, 

δηεθδίθεζεο θαη σξίκαλζεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ ξφινπ ηνπ αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο νξκνληθέο, βηνινγηθέο, ζσκαηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο. Σν ζψκα ηνπ εθήβνπ αθππλίδεηαη βηνινγηθά θαη 

ζεμνπαιηθά θαη νη αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπ θαηάζηαζε. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθεβείαο, είλαη ε αλαδσπχξσζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Δίλαη ε πεξίνδνο ηεο δσήο, φπνπ ην παηδί χζηεξα απφ κηα ζρεηηθά 
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ήξεκε θάζε, γχξσ ζηα έληεθα ηνπ ρξφληα αξρίδεη ελεξγά λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα (psychologia,2008:1).  

 Ζ εθεβεία ηειεηψλεη, φηαλ ην άηνκν: 1) πεηπραίλεη ηελ ςπρνινγηθή 

αλεμαξηεζία απφ ηνπο γνλείο ηνπ, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα γπξίζεη θνληά ηνπο ζε κηα λέα 

ζρέζε βαζηζκέλε ζηελ ηζφηεηα θαη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, 2) εγθαζηζηά κηα 

πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη θαη έλα ζχζηεκα εζηθψλ αμηψλ θαη 

αθνζίσζε ζηελ εξγαζία, 3) αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα γηα δηάξθεηα ζηνλ 

δηαπξνζσπηθφ ηνκέα, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο θαη ακνηβαίεο 

ηφζν κε ζεμνπαιηθέο, φζν θαη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, φπνπ κπνξεί λα δίλεη θαη λα 

παίξλεη εμίζνπ (psychologia,2008:1).  

Ζ πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο απφ ηνπο γνλείο δεκηνπξγεί αηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο γελλνχλ θφβνπο, εθλεπξηζκφ θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά φια ησλ έθεβσλ παηδηψλ. Ο έθεβνο κέζα απφ 

ζπγθξνχζεηο θπξίσο κε ην γνλετθφ πεξηβάιινλ, πξνζπαζεί λα ηζρπξνπνηήζεη ην δηθφ 

ηνπ Δγψ. Ακθηζβεηεί, αληηδξά θαη αλαδεηά θαηλνχξηνπο ζηφρνπο. Ο πην ζεκαληηθφο 

ζηφρνο ηεο είλαη ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ε σξίκαλζε θαη ε 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ, ψζηε λα κπνξέζεη ζηελ ζπλέρεηα λα δηακνξθψζεη ην άηνκν 

νπζηαζηηθέο θαη βαζηέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο ξφινο ησλ γνληψλ είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνινο ζηελ πεξίνδν απηή, γηαηί ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηε ζηαζεξφηεηα 

εμάζθεζεο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκψλ κε ηελ θαηαλφεζε απέλαληη ζηελ 

αιινπξφζαιιε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθήβνπ, πνπ πξνζπαζεί λ' απνκαθξπλζεί, νπφηε 

ηνπο αληαγσλίδεηαη θαη ηνπο κεηψλεη, αιιά θαη έκκεζα δεηά ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αγάπε ηνπο (psychologia,2008:1).  

Σν λενγέλλεην βξέθνο έρεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

ζην θαηλνχξγην πεξηβάιινλ, έλα απφ ηα νπνία είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα αληηγξάθεη 

θαη λα απνζεθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ , πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο επαθέο ηνπ κε 

ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, θαη ηα ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Οη πξψηεο 

επαθέο ηνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ κεηέξα νη νπνία ζεκαίλεη παξνρή 

ηξνθήο θαη πεξηπνίεζε πνπ θάλνπλ εθηθηή ηελ επηβίσζε ηνπ (ην πξσηαξρηθφ έλζηηθην 

επηβίσζεο). Έηζη ζχληνκα ην παηδί καζαίλεη φηη ε δεζηή αγθαιηά ηεο κεηέξαο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ θαη νδεγνχκελνο απφ ην έλζηηθην ηνπ, ηελ αλαδεηά 

γηα λα βεβαησζεί φηη δελ είλαη κφλνο θαη δελ απεηιείηαη άκεζα ή έκκεζα ε χπαξμε  

ηνπ. Απηφ ην ζρήκα ζπκπεξηθνξάο είλαη απφ ηα πξψηα πνπ αλαπηχζζεη ν άλζξσπνο 

θαη παξακέλεη ζην ξφιν ελφο ηζρπξνχ παξάγνληα πνπ ηνλ επεξεάδεη θαηά ηε δηάξθεηα 
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ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπ. πλεπψο κέρξη λα απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ (ζηάδην 

εθεβείαο) ην άηνκν έρεη ηελ αλάγθε γνληθήο παξνπζίαο ζαλ κηα εγγχεζε θαη 

αζθάιεηα ηεο επηηπρίαο ζηε δσή ηνπ. Έηζη εμεγείηαη ε ηάζε ησλ παηδηψλ λα 

αλαδεηνχλ ηελ πξνζνρή ησλ γνλέσλ ηνπο, ε νπνία εκθαλίδεηαη έληνλα φηαλ νη 

ηειεπηαίνη είλαη απαζρνιεκέλνη θαη ελίνηε παίξλεη πνιχ πεξίεξγεο κνξθέο π.ρ. 

αηζζαλφκελν ηελ έιιεηςε πξνζνρήο ην παηδί εκθαλίδεη κηα δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο 

(ηηθ, ηξαπιηζκφ, αηαμία) θαη αλαγθάδεη ηνπο γνλείο λα ην πξνζέρνπλ κε έκκεζν 

ηξφπν.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απειπίδνληαο λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ 

γνληψλ ηνπο κε ζεηηθφ ηξφπν (ράδη, ελζάξξπλζε, έπαηλνο) ηα παηδηά θαηαθεχγνπλ 

ζηελ πξνζέιθπζε ηεο αξλεηηθήο πξνζνρήο (ηηκσξία), ππνζπλείδεηα νδεγνχκελε απφ 

ην ηζρπξφ ζπλαίζζεκα αλαζθάιεηαο. Σν παηδί απαηηεί ηελ πξνζνρή ησλ γνλέσλ φηαλ 

αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα, κφιηο δηαπηζηψζεη φηη δελ «θηλδπλεχεη» θπξηνιεθηηθά ηνπο 

γπξλάεη ηελ πιάηε ηνπ θαη αζρνιείηαη κε ηα παηρλίδηα ηνπ. Οη γνλείο ηνπ φκσο, 

έρνληαο επελδχζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θάπνηα αθαηάιιειε, γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ζηηγκή αζπλείδεηα ζεσξνχλ φηη ην παηδί είλαη ππνρξεσκέλν λα αζρνιεζεί καδί ηνπο, 

πεξηκέλνληαο νπζηαζηηθά ηελ αληακνηβή ηνπο θαη φηαλ δελ ηελ ιακβάλνπλ, 

πξνζπαζνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ απφ ηα 

παηρλίδηα ηνπ, άζεια ηνπο γίλνληαη ελνριεηηθνί θαη αληηκεησπίδνπλ ηνλ ζπκφ ηνπ 

(psychologia,2008:1).  

ην επφκελν ζηάδην ηεο δσήο ηνπ ην παηδί αληηιακβάλεηαη φηη ν θφζκνο γχξσ 

ηνπ δελ απνηειείηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ κεηέξα ηνπ αιιά ππάξρνπλ θαη αιιά 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε κεηέξα, πνπ ηελ ζεσξνχζε πξνζσπηθφ αληηθείκελν, 

κνηξάδεη ηελ ζηνξγή θαη ηελ θξνληίδα ηεο ζ’ απηνχο. Έρνληαο ην πξσηφγνλν έλζηηθην 

επηβίσζεο θαη ηελ αλαθεξφκελε παξαπάλσ αλαζθάιεηα χπαξμεο ρσξίο ηε κεηξηθή 

ζηνξγή, δηαθαηέρεηαη απφ ζπλαίζζεκα δήιηαο θαη αληαγσληζκνχ κε ηνπο ππφινηπνπο 

θαη πξνζπαζεί λα ηνπο δηψμεη εμαζθαιίδνληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αζθάιεηα ηεο 

χπαξμεο ηνπ. Ζ γλψζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ερζξηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε πιεζηέζηεξνπο ζπγγελείο (αλάινγα κε 

ηνλ βαζκφ θξνληίδαο πνπ απνζπά θαλείο, δέρεηαη θαη ηελ νξγή ηνπ παηδηνχ). Έηζη 

είλαη εχθνια λα θαηαιάβνπκε ηελ θαηαζηξεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ απέλαληη 

ζηα κηθξφηεξα αδέιθηα θαη ηελ άξλεζε ηνπ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ παηέξα λα ην 

πιεζηάδεη (psychologia,2008:1).  
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Ζ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ πξνυπνζέηεη ηελ αληηγξαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (ή ησλ ζρεκάησλ ζπκπεξηθνξάο) ησλ αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ κέζν ησλ κεραληζκψλ κίκεζεο θαη ηαχηηζεο. Γειαδή αληηγξάθνληαο  ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ην παηδί 

ηαπηίδεηαη καδί ηνπο επηηπγράλνληαο ηε κέγηζηε ηαχηηζε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ίδηνπ θχινπ. Παξαηεξψληαο ηηο ζρέζεηο κεηάμη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, κε 

κεγάιε απνγνήηεπζε δηαπηζηψλεη φηη ζηελ νηθνγέλεηα δελ ππάξρεη απφιπηε 

ηδηνθηεζία ελφο αιιά ηε ζηνξγή θαη ηελ θξνληίδα κνηξάδνληαη φινη. Ζ δηαπίζησζε 

απηή ηνλ θέξλεη ζηελ ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Απφ ηε κηα πιεπξά 

ππνθηλνχκελνο απφ ην πξσηαξρηθφ έλζηηθην επηβίσζεο απαηηεί ηελ απνθιεηζηηθή 

πξνζνρή ησλ ππφινηπσλ απφ ηελ άιιε, αληηγξάθνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

πξνζπαζεί λα δακάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κνηξαζηεί ηελ ίδηα πξνζνρή κε ηα αιιά 

κέιη ηεο νηθνγέλεηαο. Έηζη αξρίδεη ε θνηλσληθή εθκάζεζε ηνπ παηδηνχ, πνπ 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εγσηζηηθνχ ηνπ «εγψ» θαη ηεο αξρήο ηεο 

άκεζεο ηθαλνπνίεζεο (psychologia, 2008:1).   

Χζηφζν, νη θνηλσληθνί – παηδαγσγηθνί ξφινη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (ηνπ 

παηέξα, ηεο κεηέξαο, ησλ αδειθψλ, άιισλ ζπλνηθνχλησλ κε ηελ νηθνγέλεηα 

πξνζψπσλ), ηδηαίηεξα δε ησλ γνλέσλ, θαηά πεξηφδνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηελ παηδεπηηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ν θαζέλαο κέζα ζηελ νηθνγελεηαθή νκάδα ζε 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ ιεηηνπξγία απηή πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε κε βάζε 

ηελ ειηθία θαη ην θχιν ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο αγσγήο, δειαδή ηνπ παηδηνχ. Έηζη, 

εμεηάδνληαο θαλείο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

αληίζηνηρα ησλ γνλετθψλ ξφισλ, κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο παξαθάησ παηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ηεινχληαη ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ καζήζεσλ ηνπ παηδηνχ 

θαη έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε: (pnoh-lesvos,2008:1). 

Α ) «Παηδεπηηθέο ελέξγεηεο» θαη «κνξθσηηθέο επηδξάζεηο» πνπ αζθνχληαη απφ 

ηνπο γνλείο (παηέξα – κεηέξα) ζην παηδί, θπξίσο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. Οη 

παξαπάλσ έρνπλ σο απψηεξν βαζηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ βηνινγηθψλ 

αλαγθψλ (ηξνθή, χπλνο, αθφδεπζε, ζεμνπαιηθφηεηα, θ.ιπ.). Ζ νηθνγελεηαθή αγσγή 

ζηε θάζε απηή πεξηνξίδεηαη, θπξίσο, ζην βηνινγηθφ ηνκέα (ιεηηνπξγία βαζηθήο 

ελεκεξψζεσο, πξψηεο δηδαζθαιίαο θαη θαζνδεγήζεσο ηνπ παηδηνχ)». (pnoh-

lesvos,2008:1).  

Β) «Παηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ» πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, δειαδή ζηελ εθκάζεζε απφ κέξνπο ηνπ ησλ ηξφπσλ 
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ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ, ηνπο νπνίνπο 

πηνζεηεί θαη πξνβάιιεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν σο πξφηππα δσήο. ηα πιαίζηα απηήο 

ηεο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη γνλείο πξνβάιινπλ  ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, σο ηδαληθά πξφηππα δσήο θαη 

ζπκπεξηθνξάο». (pnoh-lesvos,2008:1).  

Γ) «Παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο θαη θξνληίδεο ησλ γνλέσλ» πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

πιήξε ελεξγνπνίεζε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην 

πλεπκαηηθφ ηνπ απνζεκαηηθφ. Οη ελέξγεηεο απηέο (θπξίσο δηδαθηηθή ιεηηνπξγία) είλαη 

ζπλήζσο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην γλσζηηθφ ηνκέα θαη έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ». (pnoh-lesvos,2008:1).  

Γ) «Ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ θαλνληθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ», ζηελ  νκαιή θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή θαη 

γεληθφηεξα ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο. ην επίπεδν απηφ, ηφζν νη 

δηαδηθαζίεο φζν θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ζπληεινχληαη κε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. Δδψ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαδξακαηίδνπλ ξφινπο ιηγφηεξν ηππηθνχο θαη 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθά έληνλνπο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ησλ 

παξαπάλσ επηδηψμεσλ, έλα απφ ηα κέιε ηε νηθνγέλεηαο, ζπλήζσο ε κεηέξα, ελδέρεηαη 

λα είλαη ην πξφζσπν πνπ δίλεη αγάπε θαη ζηνξγή ζηελ νηθνγέλεηα – ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ παηδηνχ –, 

ελψ θάπνηνο άιινο, ν παηέξαο είλαη εθείλνο πνπ ηηκσξεί θαη, θαη’ επέθηαζε, 

«ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά» ηνπ παηδηνχ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα ιέγακε φηη, ν 

έλαο κπνξεί λα εθπξνζσπεί ην ζπληεξεηηθφ πλεχκα, ηελ «εζηθή ηεο νηθνγέλεηαο» θαη 

ηελ παξάδνζε, ελψ ν άιινο λα ελζαξθψλεη ηελ ηφικε, ηηο λεσηεξηζηηθέο θαη 

επαλαζηαηηθέο ηάζεηο ηεο δσήο». (pnoh-lesvos,2008:1).  

Ο Daniel Goleman (1998), αλαθέξεη φηη «ε νηθνγελεηαθή δσή είλαη ην πξψην 

ζρνιείν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο» θαη αλαιχεη ιεπηνκεξέζηεξα ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ 

ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ν ίδηνο αλαθέξεη πσο «ζ’ απηφ ην νηθείν θαη πνιχ πξνζσπηθφ 

ρσλεπηήξη καζαίλνπκε ηη αηζζαλφκαζηε γηα ηνλ εαπηφ καο θαη πψο νη άιινη ζα 

αληηδξάζνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηά καο, καζαίλνπκε πψο λα ζθεθηφκαζηε γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά θαη ηη επηινγέο έρνπκε λα αληηδξάζνπκε, πψο λα θαηαλνήζνπκε 

θαη λα εθθξάδνπκε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο καο. Απηφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζρνιείν ιεηηνπξγεί φρη κφλν κέζα απφ απηά πνπ νη γνλείο ιέλε ή θάλνπλ άκεζα, αιιά 

επίζεο κε ην πξνζσπηθφ ηνπο παξάδεηγκα φηαλ ρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 



65 

 

ηφζν σο άηνκν, φζν θαη σο δεπγάξη. Κάπνηνη γνλείο είλαη πξνζθείκελνη δάζθαινη ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ελψ θάπνηνη άιινη φρη». (Goleman, 1998) 

χκθσλα κε ηνλ Goleman (1998), νη πεξηζζφηεξνη γνλείο θαηαηάζζνληαη ζε 

δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο: απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαζνδήγεζε 

ζηνλ θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εθείλνπο πνπ δελ πξνζθέξνπλ. Οη ηέζζεξηο πην 

θνηλνί ηχπνη γνλέσλ πνπ αδπλαηνχλ λα δηδάμνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηα 

παηδηά ηνπο είλαη νη εμήο : 

1. «Οη «απνζηαζηνπνηεκέλνη» : «είλαη νη γνλείο πνπ απνζηαζηνπνηνχληαη θαη 

παξαβιέπνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Απηνί ζπλήζσο 

αγλννχλ ή ζεσξνχλ αζήκαληα ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

απνζηαζηνπνηεκέλεο δηαπαηδαγψγεζεο ζηα παηδηά είλαη ε απνδνρή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο σο ιάζνο, αθαηάιιεια, δίρσο θακία νπζηαζηηθή αμία. Μπνξεί 

λα θαηαιήμνπλ λα πηζηεχνπλ φηη απφ ηε θχζε ηνπο θάηη  δελ πάεη θαιά  κφλν θαη 

κφλν επεηδή λνηψζνπλ έηζη. Χζηφζν, είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζην 

ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο» (Goleman, 1998). 

2. Οη «επηθξηηηθνί – απνδνθηκαζηηθνί» : «είλαη νη γνλείο πνπ επηθξίλνπλ θαη 

απνδνθηκάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

παηδηνχ. Απηνί ζπλήζσο ην επηηηκνχλ ή θαη ην ηηκσξνχλ επεηδή εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηθξηηηθήο – απνδνθηκαζηηθήο  

δηαπαηδαγψγεζεο είλαη παξφκνηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο  απνζηαζηνπνηεκέλεο  

δηαπαηδαγψγεζεο» (Goleman, 1998 ). 

 3. Οη «επηηξεπηηθνί – παξαρσξεηηθνί»: «είλαη νη γνλείο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζπκπάζρνπλ καδί ηνπ, 

αιιά αδπλαηνχλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε ή λα ζέζνπλ φξηα ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. πσο είλαη αλακελφκελν, ηα απνηειέζκαηα ηεο επηηξεπηηθήο – παξαρσξεηηθήο  

δηαπαηδαγψγεζεο ζηα παηδηά είλαη ε αδπλακία ηνπο λα ρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, ε δπζθνιία λα ζπγθεληξσζνχλ, λα θάλνπλ θίινπο, λα ηα πάλε θαιά κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο» (Goleman, 1998). 

4. Οη «ζπλαηζζεκαηηθνί κέληνξεο»: «είλαη νη γνλείο πνπ έρνπλ κεγάιε 

επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο, φζν θαη ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο 

πξνζψπσλ θαη αλαγλσξίδνπλ φηη φια ηα ζπλαηζζήκαηα – αθφκε θαη απηά πνπ 

ζεσξνχκε αξλεηηθά, φπσο ε ιχπε, ν ζπκφο θαη ν θφβνο – κπνξεί λα απνδεηρζνχλ 

ρξήζηκα ζηε δσή καο. Ο παξαπάλσ ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηα 

παηδηά λα καζαίλνπλ λα εκπηζηεχνληαη θαη λα ρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 
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αιιά θαη λα ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, απνθηψληαο κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε, 

αλαπηχζζνληαο ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο κάζεζεο θαη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο» 

(Goleman, 1998). 

  Βέβαηα, ε αληίζεζε ηεο λέαο γεληάο ζηελ παιηά εθηφο ηνπ φηη είλαη θάηη ην 

θπζηθφ, απνηειεί παξάιιεια ηελ θηλεηήξηα δχλακε πνπ ζα ζπξψμεη θάζε γεληά πξνο 

ηα κπξνο, κε ζθνπφ ην «μεπέξαζκα» ηεο πξνεγνχκελεο. κσο, ε αληηζεηηθή ζηάζε 

ησλ εμαξηεκέλσλ λέσλ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δεκηνπξγηθή αληηπαξάζεζε, αιιά 

απφ ηελ παζεηηθή πξνζκνλή εθπιήξσζεο ησλ ηπρφλ ηδαληθψλ ηνπο απφ ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν φκσο είλαη απνηέιεζκα ησλ «ελειίθσλ γνληψλ». Γη’ απηφλ 

αθξηβψο ην ιφγν, πνιινί απφ ηνπο εμαξηεκέλνπο απηνχο λένπο δε ραξαθηεξίδνληαη 

απφ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά ην αληίζεην, πξνζπαζνχλ θαη απαηηνχλ 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή πξνζθνξά. Έηζη, ε ππεξβνιηθή απηή απαίηεζε απφ ηε κηα θαη 

ε αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ άιιε, 

είλαη απηά πνπ κεγεζχλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε νπηνπηθά επίπεδα (Goleman, 

1998). 

κσο, ην ίδην επηδήκην κπνξεί λα απνβεί θαη κηα ππεξπξνζηαηεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ν ππέξκεηξνο έιεγρνο. Σέηνηεο πξαθηηθέο εθθξάδνπλ ζηελ 

νπζία βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ, ηα 

νπνία κεηαιιάζζνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην 

παηδί εκπνδίδνληάο ην λα απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε απηνλνκία θαη απζππαξμία ηνπ. 

Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθέο επαθέο είλαη ζ’ απηά ηα παηδηά εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε. Χζηφζν, ε παληειήο έιιεηςε ελφο πξφηππνπ ηαχηηζεο ζεσξείηαη γηα ην 

παηδί σο πεξηζζφηεξν επηδήκηα θαη απφ κία «κε ζσζηή» θνηλσληθνπνίεζε ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παηδηά ηδξπκάησλ έρνπλ απνδείμεη πσο αθφκα θαη φηαλ ηα 

παηδηά απηά αλαπηχζζνληαη ζσκαηηθά θαλνληθά, παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ή έρνπλ δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο 

(Goleman, 1998). 

 

3.4 Κνηλσληθόο πεξίγπξνο ηνπ εθήβνπ 

3.4.1. Θεζκνί θαη Μέζα  Κνηλσληθνπνίεζεο  

«Χο ζεζκφο νξίδεηαη ην παγησκέλν εθείλν θαλνληζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν 

ξπζκίδεη ηελ θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλε δξάζε, πξνζδίδνληάο ηεο ζηαζεξφηεηα 
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θαη δηάξθεηα θαη θαζηζηψληαο ηελ πξνβιέςηκε κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο ζηελ νπνία ηελ 

ππνβάιιεη. Αλάινγα κε ηε δνκή κηαο θνηλσλίαο πνηθίινπλ νη ζεζκνί πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ κειψλ ηεο. Αλ ε 

θνηλσληθνπνίεζε γίλεη δεθηή σο δηα βίνπ δηαδηθαζία, ηφηε κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζ’ 

απηνχο ηνπο ζεζκνχο ε νηθνγέλεηα, νη ζπλνκήιηθνη, ην ζρνιείν, ε απαζρφιεζε, ε 

ζξεζθεία, ν ζηξαηφο θιπ. Απφ ηνπο ζεζκνχο απηνχο άιινη έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ηνπο 

έξγν ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ελψ γηα άιινπο απηφ απνηειεί κηα δεπηεξεχνπζα 

ιεηηνπξγία. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, ελψ ζηε 

δεχηεξε ε ζξεζθεία, ν ζηξαηφο, ν ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο θιπ» (Καιηζνχλε, 1996: 

87-88).  

 

3.4.2. πλνκήιηθνη θαη νηθνγέλεηα 

ηελ εθεβεία ηα παηδηά αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν 

έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα. Απηφο ν εμσ-νηθνγελεηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπκβαδίδεη κε 

εληνλφηεξεο θαηαζηάζεηο θαη δηαθαηέρεηαη απφ εληαηηθφηεξεο αλαδεηήζεηο ζηελ θάζε 

ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Αθφκα θαη φηαλ ηα παηδηά πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ειεχζεξνπ ηνπο ρξφλν ζην ζπίηη, αζρνινχληαη κε ελδηαθέξνληα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηηο αηνκηθέο ηνπο επηινγέο θαη ηηο πξνζσπηθέο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Ζ 

νηθνγέλεηα ζπρλά δελ γλσξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηεο θαη απηφ έρεη 

απνηέιεζκα λα κέλεη έμσ απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο. ηελ εθεβηθή θάζε ηνπ 

αηνκηθνχ θχθινπ νηθνγελεηαθήο δσήο νη λένη δελ ζεσξνχλ πιένλ ηελ νηθνγέλεηα σο 

κνλαδηθή θαη ελδερνκέλσο ηελ ζεκαληηθφηεξε νκάδα πνπ παξέρεη ζηνπο θφιπνπο ηηο 

δπλαηφηεηεο δηακφξθσζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Έηζη κεηψλεηαη αηζζεηά ην γνλετθφ 

ηξίπηπρν ηεο αζθάιεηαο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο απνδνρήο κέζσ ηεο ζηαδηαθήο 

ζπξξίθλσζεο παζεηηθψλ απνδνρψλ θαη απνινγεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ λέσλ, ελψ 

απμάλνληαη νη ελεξγεηηθέο αθνκνηψζεηο θαη νη επηθξηηηθέο ζηάζεηο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ (Κνξψζεο, 1997).  

«ε φιεο ηηο ειηθηαθέο ππνθαηεγνξίεο ησλ εθήβσλ παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο βξαρππξφζεζκα επθαηξηαθήο ή πξνγξακκαηηζκέλα εζειεκέλεο εμφδνπ 

απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο θαηνηθίαο, ρσξίο λα πξνεγείηαη απαξαίηεηα ε άδεηα ή ε 

ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ. Αθ’ εηέξνπ, ε έμνδνο ή βξαρππξφζεζκε απνπζία ησλ λέσλ 

είλαη απφξξνηα κηαο δεισηηθήο ζρεηηθήο κείσζεο ησλ δηαληηδξάζεσλ κεηαμχ γνλέσλ 

θαη παηδηψλ πνπ εδξάδεηαη ζηνλ αλνκνηνγελή θαη δηαθνξνπνηεκέλν θαηακεξηζκφ 

θαζεκεξηλψλ αζρνιηψλ, ππνρξεψζεσλ ή θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ» (Κνξψζεο, 1997: 
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102-103). «Ζ λεαληθή ππνθνπιηνχξα, πνπ ελζαξθψλεηαη απφ ηηο νκάδεο νκειίθσλ, 

έξρεηαη λα κεηαδψζεη αμίεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη λα ππνθαηαζηήζεη 

ελ κέξεη ηε γνλετθή επηξξνή θαη ηελ δηαπιαζηηθή ηεο ηθαλφηεηα» (Κνξψζεο, 1997: 

102).  

Ζ ηαχηηζε ηνπ εθήβνπ κε έλαλ απφ ηνπο νκνίνπο ηνπ πνπ έρεη ηα ίδηα 

πξνβιήκαηα, ηηο ίδηεο ακθηβνιίεο, ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο, ε δπλαηφηεηα λα βξεη ν 

έθεβνο ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε απηφλ θαη λα κνηξαζηεί καδί ηνπ αηζζήκαηα πνπ 

είλαη πνιχ βαξηά γηα λα αληέμεη κφλνο ηνπ παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ 

ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ. Ζ θηιία αλαθαιχπηεηαη κνλάρα 

ζηελ εθεβεία. Οη έθεβνη εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπο απφ φηη ηα παηδηά δηφηη φζν κεγαιψλνπλ νη δεζκνί κε ηελ 

νηθνγέλεηα νινέλα θαη ραιαξψλνπλ (Κφλγθεξ, 1981).  

πρλά νη ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θνξηίδνληαη κε ζπγθξνπφκελα 

ζπλαηζζήκαηα φπσο κε ην ζπλαίζζεκα ηεο εμάξηεζεο κε ηελ αλεμαξηεζία, ε 

ερζξφηεηα είλαη αλάκεηθηε κε ηελ αγάπε θαη δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα 

ζηηο νηθνγελεηαθέο αμίεο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. πλεπψο ππάξρνπλ πνιιέο 

πιεπξέο ηηο εζσηεξηθήο δσήο θαη ηεο εμσηεξηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ν έθεβνο δελ 

κπνξεί λα κνηξαζηεί κε ηνπο γνλείο ηνπ. Οη άλζξσπνη ζηελ εθεβεία έρνπλ αλάγθε λα 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο λα κνηξαζηνχλ έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ακθηβνιίεο ηνπο θαη ηα φλεηξά ηνπο. Ζ εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο 

έληνλεο θνηλσληθφηεηαο αιιά θαη κνλαμηάο. Ο ξφινο ηεο νκάδαο ζπλνκειίθσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζην λα βνεζήζεη ην άηνκν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

δηφηη ζε θαλέλα άιιν ζηάδην δελ είλαη ηφζν ξεπζηή ε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

(Κφλγθεξ, 1981).  

Ζ ζπκκεηνρή ελφο εθήβνπ ζε κηα νκάδα λέσλ ηεο ίδηαο ειηθίαο είλαη έλα 

γεγνλφο θαη κάιηζηα απαξαίηεην. Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ εθήβνπ λα βξίζθεηαη ζην 

πιαίζην κηαο νκάδαο αληαπνθξίλεηαη ζε νξηζκέλεο παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο 

αλάγθεο, αιιά έρεη λα θάλεη επίζεο θαη κε πξνζσπηθά ελδνςπρηθά θίλεηξα. Πξάγκαηη 

νη νκάδεο είλαη έλαο ηξφπνο ζπλαιιαγήο ησλ δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ν 

θαζέλαο ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο, είλαη ν ηφπνο φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη φπνπ βηψλεηαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο, φπσο 

θαη ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα πνπ ν έθεβνο κεηαδίδεη ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

Απηή πξνζρψξεζε ζηελ νκάδα νθείιεηαη επίζεο ζε θάπνηεο θνηλσληθέο αλάγθεο, νη 

νπνίεο δίλνπλ ηελ  δπλαηφηεηα ζηνλ έθεβν λα ληψζεη ελζσκαησκέλνο ζηελ θνηλσλία, 
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θαη θπξίσο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία, γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσλία καο 

(Μπξαθνληέ θαη Μαξηζέιη, 1999). 

Ζ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ είλαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έθεβν, 

ηφζν γηα λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπ φζν θαη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη θαιχηεξα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζηνλ κέιινληα 

ελήιηθα (Μπξαθνληέ θαη Μαξηζέιη, 1999).  

 Δλψ ε παηδηθή θηιία είλαη κηα απιή ζπληξνθηθφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 

θνηλέο ζπλήζεηεο θαη αζρνιίεο θαη ηδηαίηεξα ζην παηρλίδη. Απ’ ηα 10-11 βιέπνπκε ηηο 

παηδηθέο θηιίεο λα ζπξξηθλψλνληαη θαη λα γίλνληαη πην εθιεθηηθέο λα βαζαίλνπλ θαη 

λα θνξηίδνληαη κε έληαζε θαη πάζνο. Γηα έλα έθεβν ε πξνδνζία ελφο θίινπ κπνξεί λα 

είλαη κηα ζπγθινληζηηθή εκπεηξία  πνπ ζα ηνλ πιεγψζεη κε απνηέιεζκα απηφ λα κελ 

απνηειεί κφλν έλα πιήγκα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα απνθιεηζηηθφηεηα θαη ζηελ έληνλε 

αλάγθε ηνπ γηα ηξπθεξφηεηα θαη αγάπε, αιιά ακθηζβεηεί ην ίδην ην ζπλαίζζεκα ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο, αίζζεκα πνπ δπλακψλεη κέζα απφ ηελ θηιία. πρλά ε δηάιπζε 

κηαο θηιίαο είλαη θαη ε αηηία θπγήο εθήβσλ απφ ην ζπίηη ηνπο. ηελ βάζε ηεο 

λεαληθήο θηιίαο ππάξρεη πνιχο λαξθηζζηζκφο αθνχ ε ζρέζε κε ηνλ ζχληξνθν είλαη 

απφ πνιιέο απφςεηο ζρέζε θαζξέθηε (Ρετκνλ Ρηβηέ,1989).  

 

3.4.3. Σν ζρνιείν 

Σν ζρνιείν είλαη έλαο θνξέαο ζεκαληηθφο ζηελ δσή ηνπ εθήβνπ γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ δηφηη ν έθεβνο έρεη ηελ απαίηεζε λα ηνλ πξνεηνηκάδεη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπ εθπαίδεπζε, εθφζνλ ην ζεσξεί φηη είλαη κηα 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο γηα ην ζχλνιν ηεο δσήο ηνπ  θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Αλ 

ην ζρνιείν ήηαλ απιά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο γλψζεηο ησλ ίδησλ ησλ λέσλ. Δπίζεο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο 

κεηαμχ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ν δξφκνο γηα ην ιχθεην, είλαη γεκάηνο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπλαληήζεηο θαη ζπλαιιαγέο (Μπξαθνληέ θαη Μαξηζέιη, 1999).  

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε παξακνλή ζην ζρνιηθφ ρψξν ινηπφλ κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε φηη αζθεί δπλακηθή επηξξνή ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη γηα 9 ρξφληα 

πεξλνχλ θαηά κέζν φξν 6 ψξεο ηελ εκέξα ζην ζρνιείν. Με απνηέιεζκα ηα παηδηά ζε 

κηα ηφζν επαίζζεηε θαη δεκηνπξγηθή  θάζε ηεο δσήο ηνπο  δνπιεχνπλ νκαδηθά κε 

άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο είηε κε ηελ εθπαίδεπζε είηε κε ην παηρλίδη. Οη επηδξάζεηο πνπ 

πθίζηαληαη ηα παηδηά δελ έρνπλ ζρέζε κφλν κε ζρνιηθέο γλψζεηο, ηερληθέο θαη 

πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζρνιείν έθεβνπο αλεμάξηεηα απφ 
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ην θχιν ηνπο  εηζάγεη ζηηο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο θαη ζε δηάθνξνπο 

ηχπνπο εμνπζίαο  ηνπο νπνίνπο δελ ζα γλψξηδαλ ζηελ νηθνγέλεηα (Herbert, 1999). 

Σν ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ, θάηη πνπ θαη 

εθείλνο ην πεξηκέλεη, επίζεο ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε έλα άηνκν ζε πιήξε αλάπηπμε θαη θξίζε. Απηφ εθδειψλεηαη δηφηη ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη θαη άιινπ ξφινπο φπσο ηνπ παηδαγσγνχ, ηνπ ζπκβνχινπ,  

εθείλνπ πνπ αθνχεη ηα κπζηηθά ησλ εθήβσλ, ιεηηνπξγίεο πνπ ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη δπζθνιεχνπλ ηελ ζέζε ηνπ θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ 

(Μπξαθνληέ θαη Μαξηζέιη, 1999).  

Πνιιέο θνξέο νη δάζθαινη επξηζθφκελνη ζην ζρνιείν, αληηκεησπίδνπλ πιήζνο 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ζρνιηθήο έληαμεο, δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο ή θαη ζηηο εζληθφηεηεο, αληηδξάζεηο καζεηψλ ή γνλέσλ άιινηε ήπηνπ θαη 

άιινηε έληνλνπ ραξαθηήξα. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν, ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο 

θνηλσλίαο ζε βηνηηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, νη απαηηήζεηο, ε ηαρχηεηα ησλ 

γλψζεσλ, νη πξνθιήζεηο πνπ δέρνληαη νη καζεηέο, νη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνγέλεηαο 

απέλαληη ζην ζχλνιν, ε αξξψζηηα ηεο επνρήο καο ην άγρνο, είλαη ζηνηρεία πνπ ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ν ζχγρξνλνο ελεκεξσκέλνο δάζθαινο θαη λα πξάηηεη αλάινγα κε 

ηελ παηδαγσγηθή ηνπ θαηάξηηζε. Ζ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, νη αμίεο πνπ δηαρένληαη, 

ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ε νηθνγέλεηα, ε θνηλσληθή ηάμε, είλαη κεξηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ φρη κφλν ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, αιιά φιν ην profile ηνπο, 

ηελ κειινληηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απέλαληη ζηελ θνηλσλία 

πνπ ηνπο πεξηκέλεη γηα λα πξνζθέξνπλ (Παπαγεσξγίνπ, 2007). 

Σν ζρνιείν θαη γεληθφηεξα ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο κεηά 

ηελ νηθνγέλεηα ζεζκφο θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο. 

Σν ζρνιείν απνηειεί ηε γέθπξα κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη θνηλσλίαο. Ζ είζνδνο ηνπ 

παηδηνχ ζην ζρνιείν απνηειεί νπζηαζηηθά ην πξψην βήκα ηνπ έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηελ πξψηε ηνπ πξνζπάζεηα λα αλαιάβεη επζχλεο θαη λα απνθαζίδεη γηα πξάγκαηα 

πνπ ην αθνξνχλ. Παξάιιεια, απνθηά έλα βαζκφ αλεμαξηεζίαο απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ αθνχ βξίζθεηαη γηα πνιιέο ψξεο καθξηά απφ απηφ θαη θπθινθνξεί ρσξίο 

νπζηαζηηθά ηελ άκεζε επίβιεςε ησλ γνληψλ ηνπ. Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ είλαη 

ζην παηδί θαη πνιχ ζαθέο πνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο νξίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία σο 

«θαλνληθέο», πνηεο επηζχξνπλ ηελ ηηκσξία θαη πνηεο επηβξαβεχνληαη. Βέβαηα, απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα γλσξίδεη φηη ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα, 
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ηεξαξρεκέλεο ζρέζεηο, έπαηλνη θαη ηηκσξίεο, επηβνιή ηεο απζεληίαο θ.ιπ. 

(Παπαγεσξγίνπ, 2007). 

 

 

3.4.4 Οη απόςεηο ησλ εηδηθώλ γηα ην ζρνιείν  

χκθσλα κε ηνλ Parsons ην ζρνιείν είλαη ε πξψηε νκάδα θνηλσληθνπνίεζεο 

ζηελ εκπεηξία ηνπ παηδηνχ, πνπ ζεζκνζεηεί ηελ ηεξαξρηθή δηαθνξνπνίεζε πάλσ ζε κε 

βηνινγηθέο βάζεηο. Δπηπιένλ, θαηαηάζζεη ζε ηεξαξρηθέο ζέζεηο πνπ δελ είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ δεδνκέλεο, αιιά θαηαθηψληαη. Καη απηέο νη ζέζεηο «θεξδίδνληαη» κε 

δηαθνξεηηθή αληαπφθξηζε ζηα θαζήθνληα πνπ επηβάιιεη ν δάζθαινο ν νπνίνο δξα σο 

φξγαλν ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο. Σν ζρνιείν δελ επηηειεί κφλν 

θνηλσληθνπνηεηηθφ έξγν ελζηαιάδνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα θαη εηνηκφηεηα 

γηα επηηπρή αλάιεςε κειινληηθά ξφισλ ελειίθσλ, αιιά κε ηνλ ηφπν πνπ απηφ 

ιεηηνπξγεί, θαηαλέκεη θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Ο Parsons παξαηεξεί φηη ππάξρεη κηα νινέλα θαη πην εκθαλήο ζρέζε κεηαμχ 

θνηλσληθνχ status ελφο αηφκνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηνπ επίδνζεο. Κνηλσληθφ status θαη 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ζπλδένληαη αλακθίβνια κε ηελ θαηαθηεζείζα επαγγεικαηηθή 

ζέζε. Σν ζρνιείν κ’ απηή ηελ έλλνηα είλαη ν δηακεζνιαβεηήο γηα ηελ: α) επίηεπμε 

ζπλαίλεζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο κέζσ ηεο αθνκνίσζεο θνηλσληθψλ αμηψλ 

θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη β) θαηαλνκή ησλ επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζπληειείηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηε «ρεηξαθέηεζε» 

ηνπ παηδηνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειεί ηνλ άιιν ζεκαληηθφ θνξέα 

θνηλσληθνπνίεζεο, κε ηε ζηαδηαθή δειαδή απνδέζκεπζε ηνπ απφ ην ζχζηεκα δνκήο 

θαη αμηψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε δνκή θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ ελειίθσλ. Ζ ζρνιηθή ηάμε ιεηηνπξγεί έηζη πνπ πξνεηνηκάδεη ηνπο 

καζεηέο γηα ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία 

(Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Σελ θνηλσληθνπνίεζε ν Parsons ηελ νξίδεη σο πξνο δχν ζπζηαηηθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα, α)σο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο απνδέρνληαη θαη 

αλαπηχζζνπλ θαηάιιειεο δηαζέζεηο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο 

θνηλσλίαο, θαζψο θαη δηαζέζεηο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ εηδηθνχ ξφινπ πνπ ζα 

αλαιάβνπλ σο ελήιηθεο θαη β)σο δηαδηθαζία απφθηεζεο ζρεηηθψλ κε κειινληηθνχο 

ξφινπο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

επζχλε ηνπ ξφινπ ηνπο, κε ηελ ππνρξέσζε ηνπο δειαδή λα αληαπνθξίλνληαη θαηά ηηο 
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δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηηο πξνζδνθίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ξφιν ηνπο 

(Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Ο Durkheim έρεη ζπλδέζεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν κε ηε δηαηήξεζε 

θαη εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ κειψλ ηεο. Σν 

ζρνιείν είλαη ρψξνο φπνπ ε θνηλσλία αλαπαξάγεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηα λέα κέιε ηεο. Σα 

παηδηά ζην ζρνιείν έρνπλ λα απνθηήζνπλ ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, 

λα γίλνπλ «θνηλσληθά φληα». Απηφ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα δηαθφςνπλ ηελ πνξεία ηεο. Δπεηδή ηα ζρνιεία είλαη 

πξντφληα ηεο θνηλσλίαο, αληαλαθινχλ ηε δσή ηεο. Οη θνηλσλίεο βέβαηα δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην ηδηαίηεξν είδνο «θνηλσληθνχ φληνο» πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη σο 

πξνο ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ «εγψ», αιιά ζε θακηά πεξίπησζε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη νη 

πξαθηηθέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ απφ ηελ θνηλσλία πνπ είλαη ν 

δεκηνπξγφο ηνπο (Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Σν ζρνιείν κεηαβηβάδεη «θνηλέο» αμίεο, θαλφλεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

δειαδή ηελ «θνηλή» πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξνάγεη ηελ 

νκνηνκνξθία. Αληίζεηα κηα απφ ηηο πην βαζηθέο ηεο απνζηνιέο είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε. Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη ζηνηρείν, πνπ δελ απαληάηαη κφλν ζηε 

δηαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο ίδηαο βαζκίδαο, 

αθνχ ην ζρνιείν ηαμηλνκεί ηνπο καζεηέο, αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο, ζε 

θαηεγνξίεο (Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Σν ζρνιείν, ελ νιίγνηο, θαιείηαη λα θαιχςεη ηα φπνηα θελά ππάξρνπλ ζην 

θνηλσληθνπνηεηηθφ έξγν ηεο νηθνγέλεηαο ζην πιαίζην ελφο «επαλαθνηλσληθνπνηεηη-

θνχ» ξφινπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Πξέπεη λα εηνηκάζεη ην παηδί, αλεμάξηεηα απφ 

θαηαγσγή, γηα ηελ αλάιεςε θνηλσληθψλ, αιιά θπξίσο επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θάλνληαο πξάμε απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο «ίζεο επθαηξίεο γηα 

φινπο» (Μηραιαθφπνπινο 1996). 

  

3.4.5. Ο θνηλσληθνπνηεηηθόο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ  

Ζ θνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε ζπληειείηαη ζην πιαίζην 

πνηθίισλ ζρέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο εγείξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε 
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νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο. Οη 

δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζπληζηνχλ ηηο εθθξαζκέλεο επηδηψμεηο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε γλψζεηο θαη αληηιήςεηο, αμίεο θαη λνήκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο. Απηέο ηηο επηδηψμεηο 

δελ ηηο ππεξεηνχλ κφλν καζήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε εζηθέο, πνιηηηθέο, 

αμηνινγηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο, αιιά θαη καζήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζε επηζηεκνληθή εκπεηξηθή γλψζε θαη ζηελ εθκάζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Απηά ηα ηειεπηαία εκπεξηέρνπλ αληηιήςεηο θαη λνήκαηα 

γηα ηελ «αιήζεηα» θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη 

έρνπλ ζεκαζία, επνκέλσο, γηα ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ζηάζεσλ θαη δηαζέζεσλ 

(Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Ζ απεπζείαο δηδαρή φκσο δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη 

θνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν. Οη δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηεμάγνληαη 

ζην πιαίζην δνκεκέλσλ κε νξηζκέλν ηξφπν ζρέζεσλ, επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειελέξγεηαο. Αιιά θαη ε φιε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλα κεγάιν αξηζκφ πξνζψπσλ θαη απφ κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε θάπνηαο δνκήο ησλ ζρέζεσλ θαη θάπνηνπ ζπζηήκαηνο ξφισλ θαη 

θαζεθφλησλ. ια απηά ζεκαίλνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε 

δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ πξνζσπηθέο απζφξκεηεο παξνξκήζεηο θαη αλάγθεο, αιιά 

ππαθνχνπλ ζε αξρέο θαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Απφ απηή ηελ 

άπνςε, ην παηδί καζαίλεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα δξα ζε ηππηθά θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα, ζε πεξηβάιινληα δειαδή πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ «απξφζσπνπο» 

θαλφλεο θαη απφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αξκνδηφηεηεο, ξφινπο, θ.ν.θ. 

(Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Κνηλσληθνπνηείηαη δειαδή ζε ηξφπνπο ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο ζε θνηλσληθά 

ζχλνια, φπνπ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζαξκφδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο 

ξπζκίζεηο. Μηα ηέηνηα πξνζαξκνγή δελ αθνξά κφλν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζχλνια ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, αιιά αθνξά θαη άκεζα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο. Γη' απηφ έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ 

ην ζρνιείν επηδηψθεη λα κάζνπλ ηα παηδηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ ηνπ 

καζεηή θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε απηφ ην ξφιν 

(Μηραιαθφπνπινο 1996). 

Ζ θνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε είλαη ζηαδηαθή θαη απηφ ην 

γλψξηζκα ζπλδέεηαη κε ηελ πνξεία ηεο ςπρνινγηθήο, δηαλνεηηθήο θαη θνηλσληθήο 
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«σξηκφηεηαο» ησλ καζεηψλ. ηηο πξψηεο ηάμεηο αξρίδεη ε ρεηξαθέηεζε ηνπο απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κε ηελ νηθνγέλεηα, ε δηαδηθαζία 

«απνγαιαθηηζκνχ» ηνπο, θαη ε εηζαγσγή ζε λνήκαηα, αμίεο θαη θαλφλεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ θάζκα. Δηζάγνληαη ζε πεξηνρέο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεο, δηεπξχλνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπο κε λέα πξφζσπα, εμνηθεηψλνληαη κε 

κέηξα θαη θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επξχηεξε θνηλσλία γηα λα αμηνινγεί ηα άηνκα 

θαη αλαιακβάλνπλ ξφινπο κε επξχηεξε θνηλσληθή ζεκαζία απφ απηή πνπ έρνπλ νη 

ξφινη ζηελ νηθνγέλεηα. Καζψο πξνρσξνχλ απφ ηάμε ζε ηάμε κεηαβάιινληαη ζηνλ έλα 

ή ηνλ άιιν βαζκφ νη κέζνδνη θαη ηα πεξηερφκελα θνηλσληθνπνίεζεο θαη νη καζεηέο 

εηζάγνληαη ζε λνήκαηα θαη αμίεο πνπ είλαη πην θνληά ζηελ θνηλσληθή δσή θαη 

πξαγκαηηθφηεηα (Μηραιαθφπνπινο 1996). 

ηαδηαθά αλαπηχζζεηαη ε αίζζεζε θαη ε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο θαη ε πξψηε 

ρεηξαθέηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα δηεπξχλεηαη γηα λα πεξηιάβεη, απφ κεξηθέο  απφςεηο, 

θαη ρεηξαθέηεζε απφ ην ζρνιείν. ε απηφ ζπληειεί θαη ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ 

δεζκψλ θηιίαο, ππν-νκάδσλ ζηελ ηάμε θαη ηεο ιεγφκελεο «καζεηηθήο 

ππνθνπιηνχξαο» πνπ κπνξεί ζε θάπνην βαζκφ λα αληηζηξαηεχεηαη ηνπο ηππηθνχο 

ζθνπνχο θαη ηηο ηππηθέο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αλάπηπμε 

αληηιήςεσλ, λνεκάησλ, αμηψλ θαη ζηάζεσλ δελ γίλεηαη σο εζσηεξίθεπζε κηαο 

απφιπηεο θαη απηνλφεηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πξψηεο ηάμεηο, αιιά 

πεξλά απφ πξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο αλαδεηήζεηο, απφ δηάινγν, αληηζέζεηο, επηινγέο 

(Μηραιαθφπνπινο 1996).  

  

3.4.6 ρνιηθή ηάμε θαη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ  

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζρνιηθήο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη νη 

ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο νη νπνίεο επεξεάδνληαη 

άκεζα ηφζν απφ ηε ζρνιηθή δσή φζν θαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ εθηφο 

ζρνιείνπ (παξέεο νκειίθσλ). Ο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ είλαη ν αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηνπο θαη έρεη σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ επίδνζε. Ο αληαγσληζκφο απηφο θηλείηαη ζε δχν άμνλεο: ν έλαο είλαη ηα 

θξηηήξηα επίδνζεο πνπ ζέηεη ην ζρνιείν θαη ν άιινο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάθηεζε κηαο 

ζέζεο κέζα ζηελ νκάδα, πξάγκα πνπ πξνεηνηκάδεη ην παηδί γηα ηε κειινληηθή 

αλάιεςε ζέζεσλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. (Νφβα-Καιηζνχλε Υ.,1996). 

Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί έλα πεξηβάιινλ αιιειελέξγεηαο. Σα άηνκα ζε απηή 

αιιειελεξγνχλ, αζθνχλ δειαδή επηξξνή ην έλα ζην άιιν θαη ε δξάζε θαη ε 
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ζπκπεξηθνξά θαζελφο κπνξεί λα ζεσξείηαη σο ζπλάξηεζε ηεο δξάζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ. Οη δχν θχξηνη πφινη απηήο ηεο αιιειελέξγεηαο είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, απφ ηε κηα κεξηά, θαη νη καζεηέο, απφ ηελ άιιε. Τπάξρεη φκσο 

αιιειελέξγεηα θαη κεηαμχ καζεηψλ. Ζ αιιειελέξγεηα απηή δελ είλαη απζφξκεηε, 

αιιά ππαθνχεη ζηα ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο, ζηηο πξνζδηνξηζκέλεο δειαδή 

ιεηηνπξγίεο ηεο, ζηα πξνζδηνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ξφινπ θαη ζηα ζρεηηθά 

πξφηππα πξνζδνθηψλ, δειαδή ζηελ θαλνληζηηθή δηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σαπηφρξνλα φκσο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηελ πξνζσπηθή δηάζηαζε, απφ ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ αηφκσλ ζην ζχζηεκα. Ζ δξάζε έηζη 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζηελ ηάμε κπνξεί λα ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο ρεηξίδνληαη θαηά ηελ αιιειελέξγεηα 

ηα ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

αιιειελεξγεηηθή απηή θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη δπλακηθή ηεο 

ηάμεο (Νφβα-Καιηζνχλε 1996). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ίδηνο ν ζεζκφο ηεο αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ηξνθνδνηεί ηνλ αληαγσληζκφ θαη επεξεάδεη 

απνθαζηζηηθά ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ, αθνχ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα θξηηήξηα 

κε εθείλα ησλ δαζθάισλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπλάςνπλ θηιίεο κέζα ζην 

ζρνιείν. Οη καζεηέο πνπ ζπκπαζνχληαη ιηγφηεξν απφ ην δάζθαιν, ληψζνπλ λα 

απνξξίπηνληαη θαη λα απνκνλψλνληαη πην ζπρλά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

πιεγψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο. Αληίζεηα, καζεηέο 

πνπ έρνπλ θεξδίζεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε ζπκπάζεηα ησλ δαζθάισλ έρνπλ πνιχ 

ζεηηθή εκπεηξία απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Νφβα-Καιηζνχλε 1996). 

πκπεξαζκαηηθά, ην ζρνιείν θαη ε ζρνιηθή ηάμε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο νκάδεο θνηλσληθνπνίεζεο, φπνπ θχξηνη θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο είλαη νη δάζθαινη θαη ζε θάπνηα έθηαζε νη καζεηέο ν έλαο γηα ηνλ 

άιιν. Ζ ζρνιηθή θνηλσληθνπνίεζε ζπληειείηαη ζην πιαίζην θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

αιιειελέξγεηαο πνπ εγείξνληαη αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, θαζψο θαη κε ηηο νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο ηεο δσήο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο. Ζ θνηλσληθνπνίεζε ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε εθθξάδεη κε 

πην ζαθή θαη πην εμεηδηθεπκέλν απφ ηελ νηθνγέλεηα ηξφπν ην ζχζηεκα αληηιήςεσλ, 

αμηψλ θαη λνεκάησλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ο νξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ απφ ηελ θνηλσλία, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα έληαμε ζην ζχζηεκα ζέζεσλ 
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θαη ξφισλ ζηελ θνηλσλία θαη ν έιεγρνο πνπ αζθεί ε πνιηηεία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζρνιηθή θνηλσληθνπνίεζε πξνζδηνξίδεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηη0ο αληηιήςεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (Νφβα-Καιηζνχλε 1996). 

3.4.7 Δθθιεζία 

«Ζ ζξεζθεία έρεη εκθαληζηεί θνηλσληθν-ηζηνξηθά ζπλπθαζκέλε κε ηνλ 

πνιηηηζκφ. Ζ ζξεζθεπηηθή δσή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ  δηαδηθαζία 

εκπνιηηηζκνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο, 

πνιπδηάζηαηεο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζξεζθεπηηθφηεηα 

πξνζιακβάλεη ην ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, κε βάζε ηελ 

νπνία έλα άηνκν δειψλεη κε ζαθήλεηα ηνλ ελζηεξληζκφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

νκνινγηαθήο πίζηεο, ην ζεβαζκφ ζηα ζχκβνια ηεο θαη αζπάδεηαη ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηά ηηο πεπνηζήζεηο πνπ θαηεπζχλνπλ ιεηηνπξγηθά ηελ θνηλσληθφ 

ζξεζθεπηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ν 

ξφινο ηεο ζξεζθείαο ραξαθηεξίδεηαη σο ελνπνηεηηθφο, επεηδή ε ζπλχθαλζε ηεο κε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηζρπξνπνηεί ηελ νκνηνγέλεηα ησλ αηφκσλ κειψλ κηαο δεδνκέλεο 

θνηλσλίαο  θαη ηα δηαπνηίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ή θαη ζπγθηλεζηαθά κε ζπζθηθηηθνχο 

δεζκνχο ζηαζεξφηεηαο, αληίζηαζεο θαη άκπλαο» (Κνξψζεο, 1997:61).  

 

 

3.5 Δπίινγνο 

πλνςίδνληαο φια φζα αλαθέξζεθαλ ζην 3
Ο
 θεθάιαην κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ε 

εθεβεία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηελ εμέιημε ελφο αηφκνπ. Έλαο 

έθεβνο επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη θνηλνί ζε φινπο ηνπο εθήβνπο φπσο ε νηθνγέλεηα, ε 

παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ, ην ζρνιείν αιιά νη ίδηνη απηνί παξάγνληεο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη ην πεξηβάιινλ 

πνπ ζα αλαηξαθεί έλαο άλζξσπνο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσή ηνπ έσο θαη ηελ 

ελειηθίσζε ηνπ. Μπνξεί λα ππάξρεη ινηπφλ κηα θνηλή ζεσξία γηα φια ηα παξαπάλσ 

αιιά ηίπνηα δελ κέλεη ζηάζηκν απφ ηφπν ζε ηφπν θαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  

«Κίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ κε ηε ρξήζε» 

4.1.Κίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα 

Χο γλσζηφ, ε εξγαζία κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή απαηηεί θηλήζεηο 

ηππνπνηεκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο. ηαλ κάιηζηα είλαη θαζεκεξηλή θαη 

πνιχσξε θαηαπνλείηαη φιν ην ζψκα θαη θπξίσο ηα δάθηπια θαη ηα ρέξηα, ν ιαηκφο, ε 

πιάηε, νη βξαρίνλεο θαη ηα πφδηα (Retief 1985). Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ ζεκεησζεί είλαη ηα εμήο:  

 

4.1.2. Σν ζύλδξνκν ηνπ θαξπηαίνπ ζσιήλα (CTS – Carpal Tunnel Syndrome) 

«Πξφθεηηαη γηα ηε ζπκπίεζε ηνπ κέζνπ βξαρηφληνπ λεχξνπ, πνπ δηέξρεηαη απφ 

ηα θαξπηαία νζηά ηεο παιάκεο (Sheehan 1990a, Sheehan 1990b, Trainor & 

Krasnewich 1998). Ζ ηππνπνηεκέλε, επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ησλ δαθηχισλ θαηά 

ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ή ηνπ πνληηθηνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

θιεγκνλψλ ζηα θαξπηαία νζηά θαη ηε ζπκπίεζε ηνπ κέζνπ βξαρηφληνπ λεχξνπ. Ο 

ρξήζηεο πνλά ζηα άλσ άθξα, ηα νπνία επίζεο κνπδηάδνπλ ή θηλνχληαη κε δπζθνιία. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη αθηλεζία ή ραιαξή εξγαζία κε ηα άλσάθξα θαη 

ρξήζε λάξζεθα, ελψ ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη εγρείξεζε (Kline & Hudson 

1995). Ζ πξφιεςε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ θαξπηαίνπ ζσιήλα (Anderson 1995) κπνξεί λα 

γίλεη κε πεξηνδηθή δηαθνπή ηεο επαλαιακβαλφκελεο, ζηεξεφηππεο θαη κνλφηνλεο 

θίλεζεο ησλ δαθηχισλ, κε πεξηνδηθέο αζθήζεηο θίλεζεο ησλ άλσ άθξσλ ή ηέινο, κε 

ζσζηή ζέζε ησλ άλσ άθξσλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ» (Κπξηαθνχ, 

2008:10). 

 

4.1.3 Σν ζύλδξνκν ηεο νζόλεο (Video Display Terminal Syndrome) 

Ζ πνιχσξε εξγαζία κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαηαπνλεί ηα κάηηα θαη 

επηηαρχλεη ηελ εμέιημε νθζαικηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν πξφβιεκα κεγαιψλεη 

επηθίλδπλα φηαλ ην ππνζχζηεκα απηά είλαη γλσζηά σο ζύλδξνκν ηεο νζόλεο. 

Πξφιεςε κπνξεί λα γίλεη εάλ ρξεζηκνπνηνχκε κηα θαιή νζφλε θαη θάξηα 

γξαθηθψλ, αλ πεξηνξίζνπκε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη αλ πξνζαξκφδνπκε ηα κάηηα ζε καθξηλέο απνζηάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ηεο εξγαζίαο. 



78 

 

Πξφζθαηα, κηα έξεπλα ζηελ Ηαπσλία κε δείγκα πεξηζζφηεξνπο απφ 5000 

εξγαδφκελνπο ζπλέδεζε ηελ αζζέλεηα ηνπ γιαπθψκαηνο αιιά θαη ηεο κπσπίαο κε ηελ 

ππέξκεηξε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Tatemichi et al. 2004).  

 

4.1.4. Παζήζεηο από ηελ θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο 

Καηά ηε καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή έρνπλ αληρλεπηεί 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο, φπσο: ηελνληίηηδεο, 

θαθψζεηο ησλ λεχξσλ ή ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ απρέλα, 

θαθψζεηο ησλ λεχξσλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηνπο ψκνπο, θαθψζεηο ησλ λεχξσλ πνπ 

δηέξρνληαη απφ ηνλ αγθψλα (σιεληθφ λεχξν) θαη, θπξίσο, πόλνη ζηελ πιάηε ηνπ 

ρεηξηζηή. (Holloway 1991, Trainor & Krasnewich 1998) Οη πφλνη ζηελ πιάηε 

νθείινληαη γεληθά ζε θαθή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Παλαγησηαθφπνπινο 2002).  

 

4.1.5. Η θσηνεπηιεςία 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ παξαηεξεζεί θσηνεπηιεπηηθά θαηλφκελα ζε παηδηά 

ηα νπνία επί καθξφ ρξφλν αζρνινχλην κε ινγηζκηθφ ςπραγσγίαο (ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα). Καηά ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ απηψλ δηαπηζηψζεθε πσο εκθαλίδνληαλ 

ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή ηεο ηειεφξαζεο έληνλεο θαη ζπλερείο 

ελαιιαγέο θσηφο – εθιάκςεηο (Harding 1998, Trenité et al. 1999, Zifkin & Trenité 

2000). πλεπψο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε πνιχσξε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη ηδίσο ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ απφ ηα παηδηά, ηδηαίηεξα 

κάιηζηα, απφ φζα είλαη επηξξεπή ή έρνπλ εκθαλίζεη επηιεπηηθέο θξίζεηο 

(Παλαγησηαθφπνπινο 2002). 

 

4.1.6. Κίλδπλνη από ηα πιηθά θαηαζθεπήο 

Σν κέγεζνο ηεο απεηιήο απφ ηα ηνμηθά πιηθά (κφιπβδνο, ρξψκην, πδξάξγπξνο, 

θάδκην, θνβάιηην, αξζεληθφ αιιά θαη πιαζηηθά PVC ή επηβξαδπληέο θαχζεο) πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην πιηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δελ είλαη επαξθψο 

πξνζδηνξηζκέλν (Health & SafetyGuidelines for Computer Use at MIT 1995b). 

Τπνινγίδεηαη πσο ζηα πιηθά θαηαζθεπήο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

«θξχβνληαη» πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 ρεκηθέο νπζίεο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα ηνμηθέο. Ζ ηνμηθφηεηα απηή ησλ ζηνηρείσλ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 
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είλαη ελεξγή αθφκα θαη φηαλ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη ζε αρξεζηία θαη ζε 

κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ εγθέθαιν ή 

ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ (Κπξηαθνχ, 2008:10).  

 

4.2. Παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη αληηκεηώπηζε  

  «Γηα ηα παηδηά, φπσο θαη γηα ηνπο ελειίθνπο, ην Γηαδίθηπν είλαη έλαο 

ηεξάζηηνο ρψξνο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο, επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο 

(chat, e-mail θιπ.), αιιά θαη ςπραγσγίαο (κε θπξηφηεξν ηέηνην κέζν ηα παηρλίδηα πνπ 

παίδνληαη online). Γηα ην πξφβιεκα ηεο ππεξβνιηθήο ελαζρφιεζεο επζχλνληαη 

ζπλήζσο ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη online (ν «παίθηεο» ρξεηάδεηαη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν). ηα παηρλίδηα απηά -ιέγνληαη M.M.O. (Μassive 

Multiplayer Online) θαη ζπλήζσο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ R.P.G. (Role Playing 

Games), φπσο ηα δεκνθηιή «World of Warcraft» θαη «Lineage»-, θάζε παίθηεο 

επηιέγεη έλα ραξαθηήξα-ήξσα, πνπ ηνλ εμειίζζεη φζν πεξηζζφηεξν παίδεη. Έηζη, ην 

παηδί «αλαγθάδεηαη» λα παίδεη φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί, ψζηε λα θηάζεη ζηα 

πςειφηεξα επίπεδα πνπ έρεη επηιέμεη θαη, παξάιιεια, λα βξίζθεηαη ζπλδεδεκέλν ζην 

Γηαδίθηπν πνιιέο ψξεο θαη θπξίσο εθείλεο πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη νη ππφινηπνη 

παίθηεο-ρξήζηεο λα βξίζθνληαη online (ζπλδεδεκέλνη), γηα λα παίμνπλ φινη καδί, ζπ-

ρλά σο «ζπκκνξία», αληηκέησπνη κε άιινπο.» (Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ) 

  «Τπάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα ζαο ππνςηάζνπλ φηη ην παηδί 

κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη εμαξηεκέλν απφ ην Γηαδίθηπν. Σέηνηεο είλαη:  Ο 

ππεξβνιηθφο ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή. Ζ παξακέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ άιισλ αζρνιηψλ ηνπ. Ζ απφηνκε πηψζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπ 

επηδφζεσλ. Ζ απνκφλσζε. Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ πεξλά κε ηνπο θίινπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ επηζεηηθφηεηα. Ζ αδηαθνξία γηα πξάγκαηα πνπ παιηά ην 

επραξηζηνχζαλ (θνηλσληθέο επηπηψζεηο).  

σκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο πνλνθέθαινη, μεξνθζαικία (παζνινγηθέο επηπηψζεηο) 

θ.ά. 

ηαλ ην πξφβιεκα γίλεηαη κφληκν, ζα παξαηεξήζεηε φηη ην παηδί ζα κηιά κφλν γηα ην 

Γηαδίθηπν, ζα ζέιεη λα πεξλά φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην Ίληεξλεη, δελ ζα κπνξεί 

λα νξίζεη ην ρξφλν πνπ ζα παξακέλεη «δηθηπσκέλν», ζα έρεη άγρνο, έκκνλεο ζθέςεηο 

ή αθφκε θαη φλεηξα πνπ ζα αθνξνχλ ην Ίληεξλεη θ.ά.(ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο)» 
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(Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ) 

 Σν απνηέιεζκα  είλαη πνιιέο θνξέο  πηζαλψλ ην παηδί λα παξακειήζεη ην 

ζρνιείν θαη ηηο άιιεο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. μέλεο γιψζζεο, αζιήκαηα θιπ.) ή θαη 

λα ηα ζηακαηήζεη ηειείσο, λα απνκνλσζεί απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, λα 

θιέβεη ρξήκαηα απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα παίδεη ζηα internet café, λα δεη θιεηζκέλν 

ζε έλα δσκάηην, λα κελ ηξψεη ή, αληίζεηα, λα παρχλεη πάξα πνιχ, λα αδηαθνξεί γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή, λα κελ αιιάδεη ξνχρα γηα κέξεο, λα είλαη επηζεηηθφ, 

ελδερνκέλσο λα κελ θνηκάηαη γηα νιφθιεξα 24σξα θ.ά. (Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο 

(Μ.Δ.Τ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ) 

  Σν θαηλφκελν είλαη ζπρλφηεξν ζε αγφξηα ζηε κέζε εθεβεία (15-17 εηψλ), πνπ 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο θαη πνιιέο θνξέο έρνπλ 

πξνβιήκαηα, φπσο θαηάζιηςε, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη δηάζπαζε πξνζνρήο. Χζηφζν, 

νη εηδηθνί δελ κπνξνχλ λα είλαη πάληα ζίγνπξνη γηα ην αλ ηα ςπρηθά πξνβιήκαηα 

πξνυπάξρνπλ θαη πξνδηαζέηνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο εζηζκνχ ή αλ εκθαλίδνληαη κεηά, σο 

απνηέιεζκα ηνπ «εζηζκνχ». (Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ) 

  Καζψο ζπρλά - ηνπιάρηζηνλ ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο - νη έθεβνη απηνί 

παξνπζηάδνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα (π.ρ. θαηάζιηςε, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηα θ.ά.), νη εηδηθνί, ςπρνιφγνη θαη παηδνςπρίαηξνη, θξνληίδνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πξψηα απηά θαη, αλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, ρνξεγνχλ θαη 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. ηε ζπλέρεηα, κε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε 

παηδηψλ θαη γνλέσλ, πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ζην λα ειεγρζεί θαη ην πξφβιεκα ηνπ 

«εζηζκνχ». ηαλ, φκσο, ην πξφβιεκα έρεη νξγαλσζεί πιήξσο, ζπρλά ν έθεβνο δελ 

αλαγλσξίδεη ηελ εμάξηεζή ηνπ, δελ ζπλεξγάδεηαη, ιέεη ςέκαηα, εμαπαηά γνλείο θαη 

ζεξαπεπηέο θαη θέξεηαη ζαλ λα είλαη εμαξηεκέλνο απφ νπζίεο. ηε ρψξα καο, πέξα 

απφ ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο ζε ηδηψηεο ςπρνιφγνπο θαη ςπρηάηξνπο, νη έθεβνη κέρξη 

18 ρξνλψλ θαη νη γνλείο ηνπο κπνξνχλ, επίζεο, λα δεηήζνπλ βνήζεηα ζηε Μνλάδα 

Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ» (Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο 

(Μ.Δ.Τ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ) 
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4.3. Ρόινο γνλέσλ θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο γνλείο 

«Ζ πνηνηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ν ρξφλνο πνπ νη γνλείο αθηεξψλνπλ ζηα 

παηδηά θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο ζην internet καδί κε ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ησλ παηδηψλ, ε θαιή 

ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ νδεγνχλ ζε ζσζηή εθαξκνγή ΟΡΗΧΝ κέζα 

ζην ζπίηη, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηεξνχληαη» (Μνλάδα εθεβηθήο πγείαο 2008:5). 

«σζηή ρξήζε θαη φξηα ζηηο πην επαίζζεηεο ειηθίεο είλαη ζεκαληηθά. Σν 

ζεκαληηθφηεξν πξάγκα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπλ νη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά 

ηνπο, είλαη λα γλσξίζνπλ νη ίδηνη ην κέζν. Πξνο ην παξφλ, φπσο αλέιπζε ε θ. 

Θενηνθά, νη γνλείο δε γλσξίδνπλ ην κέζν θαη επηπιένλ δε θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα 

έιζνπλ ζε επαθή κε ην Γηαδίθηπν, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην Ίληεξλεη. Σαπηφρξνλα, νη γνλείο ζα πξέπεη 

θάπνηεο θνξέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν καδί κε ην παηδί, ψζηε λα ηνπ δίλνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο, ελψ ε εγθαηάζηαζε θάπνησλ θίιηξσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε αθαηάιιεισλ γηα ην παηδί 

ηζηνζειίδσλ. Δπηπιένλ, φπσο ηνλίδεη ε θ. Σζίηζηθα (παηδίαηξνο θαη επηζηεκνληθή 

ππεχζπλνο ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο Β’ Παηδηαηξηθήο θιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Π & Α Κπξηαθνχ ), είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ηεζεί 

θάπνηεο βάζεηο φηαλ ην παηδί θηάλεη ζηελ εθεβεία, λα ππάξρνπλ δειαδή φξηα. Γηα λα 

ππάξμνπλ σζηφζν φξηα ζα πξέπεη λα νη γνλείο λα κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν, αθνχ είλαη δχζθνιν γηα ελνρηθνχο γνλείο λα ζέζνπλ φξηα. ε πην 

πξαθηηθφ επίπεδν, ν ππνινγηζηήο είλαη θαιφ λα βξίζθεηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη 

φρη ζην δσκάηην ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα ειέγρεηαη δηαθξηηηθά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ ζην Ίληεξλεη. Δλψ, ηέινο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ γηα ηηο 

δηαδηθηπαθέο δηαδξνκέο ηνπ παηδηνχ ηνπο, ψζηε λα έρνπλ πάληνηε ελεκέξσζε γηα ηηο 

ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεηαη, ηα άηνκα κε ηα νπνία ζπλνκηιεί θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αληαιιάζεη κε άιια άηνκα. (Μνλάδα εθεβηθήο πγείαο 2008:5). 

«Θα πξέπεη ινηπφλ φηαλ αθήζεηε ηα παηδηά λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλαλ 

ππνινγηζηή: 

● Να αζρνιείζηε θαη εζείο κε ηνπο ππνινγηζηέο, αθνχ είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα 

επηβιέπεηε ηα παηδηά ζαο, λα ηα βνεζάηε λα επηιέμνπλ κε ηη ζα αζρνιεζνχλ ζην 

θνκπηνχηεξ ηνπο θαη λα γλσξίδεηε ηη αθξηβψο θάλνπλ. 
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● Να γλσξίζεηε ηη πξαγκαηηθά είλαη ην Ίληεξλεη θαη λα κάζεηε λα θηιηξάξεηε ηηο 

«πιεξνθνξίεο» ηνπ, ψζηε λα βνεζήζεηε ηα παηδηά ζαο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη φια 

φζα βξίζθνπλ ζηηο ζειίδεο ηνπ δελ είλαη αιεζηλά, αγαζά θαη αζθαιή, θαη λα κάζνπλ 

λα μερσξίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ απφ ηνλ «εηθνληθφ» θφζκν. 

● Να κελ ηνπο απαγνξεχεηε εληειψο ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ζπηηηνχ, επεηδή, αλ δελ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ζπίηη, ζα 

ην θάλνπλ νπνπδήπνηε αιινχ.  

● Να κελ αληηκεησπίδεηε ηνλ ππνινγηζηή σο έλα κέζν πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα 

θξαηάηε ηα παηδηά ζαο απαζρνιεκέλα γηα λα κε ζαο ελνρινχλ.  

● Να ηνπνζεηήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζε έλα ζεκείν φπνπ ζα κπνξείηε, κε δηαθξηηηθφ 

ηξφπν, λα παξαθνινπζείηε ηα παηδηά ζαο φηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά θαη λα ηνπο 

δίλεηε ηελ επθαηξία λα κνηξάδνληαη καδί ζαο φ,ηη ηα ελδηαθέξεη, ηα πξνβιεκαηίδεη.  

● Να ηνπο δψζεηε λα θαηαιάβνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή πξέπεη λα γίλεηαη κε 

κέηξν θαη λα κελ παξακεινχλ ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο, ην παηρλίδη, ηνπο 

θίινπο, ηελ μεθνχξαζε θαη ηα καζήκαηά ηνπο. χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή 

Παηδηαηξηθή Δηαηξεία, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ θαζεκεξηλά ηα παηδηά ζε θαζηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ηειεφξαζε, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο) δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 

δχν ψξεο (κάιηζηα, θάπνηνη πην «ζθιεξνππξεληθνί» ζπζηήλνπλ λα πεξηνξηζηεί ζε κία 

ψξα).  

● Να κε ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην Γηαδίθηπν σο επηβξάβεπζε ή σο 

ηηκσξία. 

● Αλ παξαηεξήζεηε πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξέο ή ππεξβνιηθή ρξήζε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ παηδηψλ ζαο, αλαδεηήζηε βνήζεηα. 

Αλ ζέιεηε λα γλσξίδεηε ζε πνηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο έρνπλ πξφζβαζε ηα 

παηδηά ζαο, ρξεζηµνπνηήζηε έλα πξφγξαµµα θηιηξαξίζµαηνο πεξηερνµέλνπ, µε ην 

νπνίν ζα µπνξείηε λα µπινθάξεηε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ηζηνζειίδεο µε αθαηάιιειν 

πεξηερφµελν, φπσο βία, πνξλφ, ηδφγνο θ.ά. Με ηε θξάζε-θιεηδί «parental control» ζα 

βξείηε πνιιά ηέηνηα πξνγξάµµαηα (θάπνηα απφ απηά θαη δσξεάλ), αλ ςάμεηε ζην 

∆ηαδίθηπν ή απεπζπλζείηε ζε θάπνηνλ πάξνρν Ίληεξλεη. Δπηπιένλ, ηα ίδηα ηα 

Windows πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα ειέγρνπ, φρη µφλν ηεο πξφζβαζεο ζην ∆ηαδίθηπν, 

αιιά θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή (π.ρ. γηα πφζε ψξα µπνξεί ην παηδί λα είλαη ζην 

θνµπηνχηεξ θ.ά.). Πξνζέμηε φµσο, γηαηί ηα πξνγξάµµαηα απηά µπνξεί λα είλαη 

θαηάιιεια γηα λα «πεξηνξίζεηε» ηα µηθξφηεξα παηδηά, αιιά ηα µεγαιχηεξα είλαη 
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πνιχ πηζαλφ λα µπνξνχλ λα επέµβνπλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα ηα απελεξγνπνηήζνπλ» 

(Αζαλάζαηλα 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

  

«Μεζνδνινγία Έξεπλαο» 

5.1. Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ 

 θνπόο ηεο κειέηεο: 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ην θνηλσληθφ πξνθίι ησλ 

εθήβσλ ειηθίαο 11-18 εηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε internet 

θαθέ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη θαηά πφζν είλαη εμαξηεκέλνη. 

 

5.2 Δπηινγή δείγκαηνο 

ηελ έξεπλά καο επηιέρζεθε  δείγκα δηαθνζίσλ (200) παηδηψλ, ειηθίαο 11-18 

εηψλ, ην νπνίν επηιέρζεθε ηπραία κέζα ζηνλ ρψξν νξγαλσκέλσλ internet café ηεο 

πφιεο Ζξαθιείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα επηζθεπηφκαζηαλ θαζεκεξηλά,  επί δπν 

εβδνκάδεο,  ηελ  ίδηα ψξα,  δηαθνξεηηθφ internet café ε θάζε κηα απφ εκάο. Χο πεδία 

ηεο έξεπλαο καο νξίζηεθαλ ελληά internet café ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη δελ 

επηρεηξήζεθε ίζε εθπξνζψπεζε ησλ δπν θχισλ  αιιά αλεμαξηήηνπ απηνχ. 

 

5.3 Πεδίν κειέηεο  

Ζ έξεπλα καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φια ηα  internet θαθέ ζην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθαλ ηα  Internet café ήηαλ δηφηη ε 

πξφζβαζε καο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ήηαλ αδχλαηε γηα ηππηθνχο θαη 

γξαθεηνθξαηηθνχο ιφγνπο. Έηζη απεπζπλζήθακε κφλν ζηα ηληεξλέη θαθέ ψζηε 

κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε ηα εξσηεκαηνιφγηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε 

θάπνηα άδεηα, πέξα απφ ην ίδην ην θαηάζηεκα. 

 

5.4 Σν Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Σν εξσηεµαηνιφγην ηεο έξεπλαο καο βαζίζηεθε θαηά έλα κέξνο ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο Kimberly Young (2006) πνπ δεκηνπξγεί θαηεγνξίεο εμάξηεζεο 

απφ ην δηαδίθηπν. Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ δηακνξθσκέλν ζε ηέζζεξηο ηνκείο. Ο 

πξψηνο ηνκέαο αθνξνχζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ, ν δεχηεξνο ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ησλ εθήβσλ, ν ηξίηνο ην θνηλσληθφ 

πξνθίι ησλ εθήβσλ θαη ν ηέηαξηνο ηελ εμάξηεζε απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Οη 
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πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιίκαθεο 

Likert.   

 

5.5 Σν Δξσηεκαηνιόγην θαη νη θιίκαθεο 

ην εξσηεκαηνιφγηφ καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη 

θιίκαθεο Likert. Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν θαη ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, κπνξέζακε λα αμηνπνηήζνπκε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

Young(2008) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ εζηζκφ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

πξνζζέζακε θαη θάπνηεο παξαπάλσ εξσηήζεηο. Σα ζθνξ ησλ εξσηήζεσλ ησλ ηνκέσλ  

(δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηξφπνο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ησλ εθήβσλ, 

θνηλσληθφ πξνθίι ησλ εθήβσλ θαη εμάξηεζε απφ ηνπο ππνινγηζηέο )πξνέθππηαλ απφ 

ηελ άζξνηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαη – κε ηνλ ηξφπν απηφ – πξνέθππηε 

έλα ηειηθφ απνηέιεζκα. ζν πςειφηεξν ήηαλ ην απνηέιεζκα, ηφζν πεξηζζφηεξν 

απμαλφηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο θάζε ζπκπεξηθνξάο θαη άξα ε επίδξαζε ζηνλ 

εξσηψκελν. 

Με βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Young, δεκηνπξγήζακε θιίκαθεο νη νπνίεο 

ρσξίδνληαλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 20-49, 50-79, 80-100 γηα θάζε πεξίπησζε. 

Απαξαίηεην θξίλεηαη λα ζεκεησζεί φηη νη θιίκαθεο έπαηξλαλ ηηκέο ζηηο νπνίεο γηα 

ιφγνπο θαιχηεξεο παξνπζίαζεο  έγηλε αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε θιίκαθα 0-

100.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ππνζεηηθφ εξψηεκα πνπ εξεπλά αλ ηα άηνκα πνπ 

εζίδνληαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είλαη άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε, 

εζσζηξεθή, κνλαρηθά, δειαδή έρνπλ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθφηεηα, νη θαηεγνξίεο 

νξίζηεθαλ σο: θνηλσληθά απνκνλσκέλν άηνκν (ζθνξ 20-49), άηνκν κε κέζε 

θνηλσληθφηεηα (ζθνξ 50-79), θαη άηνκν κε κεγάιε θνηλσληθφηεηα (ζθνξ 80-100)  .  

ην δεχηεξν ππνζεηηθφ εξψηεκα ζην νπνίν εξεπλάηαη αλ ε πνιχσξε ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα είλαη αηηία αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ή ηνπ 

εθήβνπ, νη θαηεγνξίεο είραλ σο εμήο: αζήκαληε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζθνξ 20-

49), κέηξηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζθνξ 50-79) θαη ζεκαληηθή αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (ζθνξ 80-100).  

Σν ηξίην ππνζεηηθφ εξψηεκα εξεπλά ην αλ ε εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο παξακέιεζεο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο, 

δηακνξθψζακε ηηο θαηεγνξίεο σο αθνινχζσο: κε παξακέιεζε απφ ηνπο γνλείο (ζθνξ 
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20-49), ήπηαο κνξθήο παξακέιεζε απφ ηνπο γνλείο (ζθνξ 50-79) θαη έληνλε 

παξακέιεζε απφ ηνπο γνλείο (ζθνξ 80-100).   

ην ηέηαξην ππνζεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν εξεπλά ην αλ ε ππεξβνιηθή ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ επηδξά αξλεηηθά ζηε ζρνιηθή επίδνζε, νη νλνκαζίεο 

νξίδνληαλ σο: αζήκαληε επίδξαζε (ζθνξ 20-49), κέηξηα επίδξαζε (ζθνξ 50-79)  θαη 

κεγάιε επίδξαζε (ζθνξ 80-100).  

ηε ζπλέρεηα, ην πέκπην ππνζεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν εξεπλά αλ ε 

ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πεξηνξίδεη ηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο ησλ παηδηψλ, νη θαηεγνξίεο είραλ σο εμήο: κηθξφο πεξηνξηζκφο ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ (ζθνξ 20-49), κέηξηνο πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ (ζθνξ 50-79) θαη κεγάινο πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ (ζθνξ 80-100).  

Σέινο ζην έθην ππνζεηηθφ εξψηεκα εξεπλνχκε αλ ε πνιχσξε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή πξνθαιεί εμάξηεζε ζηα παηδηά. Οη θαηεγνξίεο πνπ νξίζηεθαλ είραλ σο 

εμήο:κε πξνβιεκαηηθή ρξήζε (ζθνξ 20-49), πεξηζηαζηαθά πξνβιεκαηηθή 

ρξήζε(ζθνξ 50-79) θαη έληνλα πξνβιεκαηηθή ρξήζε (ζθνξ 80-100) ην νπνίν είλαη 

βαζηζκέλν ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο Young.  

 

5.6 Σερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

ηελ επφµελε θάζε απηήο ηεο δηεξεπλεηηθήο µαο έξεπλαο απνθαζίζηεθε ν 

ηξφπνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ν νπνίνο είλαη ην αλψλπµν εξσηεµαηνιφγην. Σν 

αλψλπµν εξσηεµαηνιφγην επηιέρζεθε επεηδή πξνζθέξεη απαληήζεηο µε ζαθήλεηα ζε 

ζπγθεθξηµέλεο εξσηήζεηο πνπ δελ εμαξηψληαη µφλν απφ ηελ αηµφζθαηξα ηεο 

ζπλέληεπμεο. Αθφµα είλαη γξήγνξν θαη πεξηνξίδεη ηα ελδερφµελα ιάζε ηνπ 

ζπλεληεπθηή θαζψο είλαη δνµεµέλν, µε απνηέιεζµα λα απμάλεηαη ε ζεµαζία ηνπ 

εξσηεµαηνινγίνπ ελψ παξάιιεια πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ ζπλεληεπθηή.  

Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαηλφηαλ κεηαμχ 10 έσο 20 

ιεπηά. Ο ξφινο καο σο ππεχζπλεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

αλαθέξνπκε, θαηά ηελ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ην αληηθείκελν θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηελ επηζηεκνληθή αλαγθαηφηεηά ηεο ψζηε λα 

πεηζζνχλ νη εξσηψκελνη φηη ζα ζπκβάιινπλ κε ηηο αθξηβείο απαληήζεηο ηνπο ζηελ 

δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Παξάιιεια, φηαλ ρξεηαδφηαλ, δίλακε 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο φζνλ αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
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5.7 Τπνζέζεηο έξεπλαο 

1) Σα άηνκα πνπ εζίδνληαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είλαη άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλε θνηλσληθφηεηα (ρακειή απηνεθηίκεζε, εζσζηξεθή, κνλαρηθά).  

2) Ζ εμάξηεζε απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κπνξεί λα είλαη αηηία αιιαγήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

3) Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

παξακέιεζεο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο.  

4) Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο επηδξά αξλεηηθά 

ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε.  

5) Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πεξηνξίδεη ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο.  

6) Ζ πνιχσξε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξνθαιεί εμάξηεζε.  

 

5.8 Οη κέζνδνη αλάιπζεο 

Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο, είλαη νλνκαζηηθά: πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

(Μέζνο ξνο, ηαζεξή Απφθιηζε, Μέγηζην, Διάρηζην), έιεγρνο ππνζέζεσλ ρ
2 

– ηεζη, 

θαη Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο.  

 

5.9 Γπζθνιίεο θαηά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηα παηδηά 

αληηκεησπίζακε αξθεηέο δπζθνιίεο, φπσο ην ζπληνληζκφ ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Τπήξραλ αξθεηέο αξλήζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηφ 

θπξίσο απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο. Πηζαλνί ιφγνη ηεο άξλεζήο ηνπο κπνξεί λα ήηαλ ν 

θφβνο ηνπο κήπσο αλαθαιπθζνχλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε θάπνην ηξφπν. Δπίζεο,  

πηζαλνινγνχκε ηελ πεξίπησζε λα θνβφληνπζαλ λα δψζνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία 

ζε πξφζσπα πνπ δελ γλψξηδαλ.  

Χζηφζν δερηήθακε αξλήζεηο απφ δχν internet café φπνπ νη ηδηνθηήηεο δελ καο 

επέηξεςαλ ηελ δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ. Πηζηεχνπκε φηη απηφ νθείιεηαη ζηνλ θφβν 

ηνπο κήπσο επεξεαζηνχλ ηα παηδηά απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε 

απνηέιεζκα απηφ λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ επηρείξεζε ηνπο.  

 Ζ κηθξή ειηθία θάπνησλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαζηζηνχζε αθφκα πην 

δχζθνιε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαζψο θάπνηα παηδηά είραλ απνξίεο 
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γηα ζέκαηα πνπ εκείο θξίλακε σο δεδνκέλα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ έλλνηα θάπνησλ 

ιέμεσλ. Ζ δπζθνιία αληηκεησπίζηεθε εχθνια κε ηε δηεπθξίληζε ελλνηψλ. Παξφια 

απηά αξθεηά παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ καο επραξίζηεζαλ θαη βξήθαλ αξθεηά 

ελδηαθέξνλ ην ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

  

6.1 Απνηειέζκαηα Έξεπλαο  

Πίλαθαο 1. Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ  

 

Ηιηθία 
Αξηζκόο 

ζπκκεηνρόλησλ 

Πνζνζηό % 

11 6 3 

12 10 5 

13 14 7 

14 16 8 

15 23 11,5 

16 33 16,5 

17 39 19,5 

18 59 29,5 

χλνιν 200 100 

 

ην παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ 

βξίζθεηαη ζηηο ειηθίεο κεηαμχ 16-18. Σα άηνκα απηψλ ησλ ειηθηψλ απνηεινχλ, 

αζξνηζηηθά, ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (n= 131, 65,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ). Δπίζεο, είλαη εκθαλέο φηη φζν πξνρσξνχλ νη ειηθίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηφζν απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο απηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

δελ ζπλαληήζακε ζεκαληηθφ αξηζκφ κηθξψλ ειηθηψλ ζηα internet θαθέ θαζψο επίζεο  

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά απηά αξλνχληαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.     

 

Πίλαθαο 2. Φύιν 

ΦΤΛΟ N % 

ΑΓΟΡΗΑ  120 60 

ΚΟΡΗΣΗΑ 80 40 
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Παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηνρφλησλ είλαη αγφξηα κε πνζνζηφ 60%. 

40,0%

60,0%

Κορίηζι

Αγόρι

 

Πίλαθαο 3. Κνηλσληνινγηθό πξνθίι ησλ γνλέσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ  

 ΠΑΣΔΡΑ  ΜΗΣΔΡΑ  

 n   % n  % 

Μνξθσηηθό επίπεδν  

Αλαιθάβεηνο 5 2,5% 1      0,5% 

Απ.δεκνηηθνχ  27      13.5% 25     12,5% 

Απ.Γπκλαζίνπ  41       20.5% 33      16,5% 

Απ.ιπθείνπ 50       25% 82      41% 

Σερ.εθπαίδεπζε 38       19% 25      12,5% 

Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε  31       15,5%  29      14,5% 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  8        4% 5       2,5% 

Δπάγγεικα  

Δπηζηήκνλεο  23 11,5% 23        11,5% 

Δκπνξηθνί ππάιιεινη  52       26% 17        8,5% 

Τπάιιεινη γξαθείνπ 23       11,5% 29       14,5% 

Δξγαηνηερλίηεο 57         28,5% 15       7,5% 

Παξνρή ππεξεζηψλ 28         14% 37        18,5% 

Οηθηαθά 1     0,5% 72         36% 

Άλεξγνη – ζπληαμηνχρνη 16       8% 7      3,5% 

Μέζε Ηιηθία Γνλέσλ 49,3 43,7 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  
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ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε  ηα εμήο: Σν 25% (n= 50) ησλ παηέξσλ ησλ 

παηδηψλ είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, ελψ έλα 13,5% (n= 27) απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Σν 

28,5% (n= 57) είλαη εξγαηνηερλίηεο αιιά κε κηθξή δηαθνξά παξαηεξνχκε φηη ην 26% 

(n= 52) είλαη εκπνξηθνί ππάιιεινη. Έλα 0,5% (n= 1) αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά. Μέζε 

ειηθία αληξψλ είλαη ηα 49,3 έηε. Ζ πιεηνςεθία ησλ κεηέξσλ  (41%,  n= 82) είλαη 

απφθνηηεο ιπθείνπ θαη έλα 5% (n= 1) κφλν αλαιθάβεηεο. Σν 36% (n= 72) 

αζρνινχληαη κε νηθηαθά, κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ ησλ αληξψλ ελψ έλα 3,5%  

(n= 7) είλαη άλεξγεο ή ζπληαμηνχρνη. Μέζε ειηθία γπλαηθψλ είλαη ηα 43,7 έηε. Σέινο 

εκθαλίδεηαη φηη ην 86% (n= 172) ησλ γνληψλ είλαη έγγακνη, θαη έλα 8% (n= 16) 

δηαδεπγκέλνη. Σν ππφινηπν πνζνζηφ είλαη αλχπαληξνη ή ρήξνη. 

ηελ εξώηεζε «Α12. Υξεζηκνπνηείο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; νη εξσηψκελνη απάληεζαλ 

σο εμήο φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ: 

 A12  Υξεζεκνπνηείο ει.ππνινγηζηή 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Ναη 187 93,5 93,5 93,5 

2  Όρη 13 6,5 6,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηελ εξώηεζε «Α13. Δάλ λαη γηα πνηνπο ιφγνπο ην ρξεζηκνπνηείο;» νη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ σο εμήο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

 A13.1  Υξεζηκνπνηώ ην δηαδίθηπν γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 84 42,0 42,0 42,0 

1  Ναη 116 58,0 58,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

  

 Α13.2  Υξεζηκνπνηώ ην δηαδίθηπν γηα παηρλίδηα 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 41 20,5 20,5 20,5 

1  Ναη 159 79,5 79,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

Έγγακνη 172 86% 

Γηαδεπγκέλνη 16 8% 

Υήξνη 9 4,5% 

Αλχπαληξνη 3 1,5% 
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 Α13.3  Υξεζηκνπνηώ ην δηαδίθηπν γηα chatting 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 96 48,0 48,0 48,0 

1  Ναη 104 52,0 52,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

 A13.4  Υξεζηκνπνηώ ην δηαδίθηπν γηα ηελ ελεκέξσζε κνπ 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 91 45,5 45,5 45,5 

1  Ναη 109 54,5 54,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

 

Α13.5  Υξεζηκνπνηώ ην δηαδίθηπν γηα άιινπο ιόγνπο (νη νπνίνη δελ είραλ δεηεζεί γηα δηεπθξίλεζε) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 191 95,5 95,5 95,5 

1  Ναη 9 4,5 4,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

πσο παξαηεξνχκε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν γηα λα παίδεη παηρλίδηα κε πνζνζηφ 79,5% (n=159). ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ή εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ 58% (n=116), έπεηηα ε ελεκέξσζε κε πνζνζηφ 

54,5%  (n=109) θαη ηέινο ην chat κε πνζνζηφ 52% (n=104).   

 

ηελ εξώηεζε «Α14.  Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ ρξήζε ζηνλ ππνινγηζηή» νη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ: 

 Α14.1  Σα παηρλίδηα είλαη από ηηο αγαπεκέλεο κνπ αζρνιίεο ζηνλ ει.ππνινγηζηή 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 66 33,0 33,0 33,0 

1  Ναη 134 67,0 67,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 Α14.2  Σν chating είλαη από ηηο αγαπεκέλεο κνπ αζρνιίεο ζηνλ ει.ππνινγηζηή 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 151 75,5 75,9 75,9 

1  Ναη 48 24,0 24,1 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     
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Total 200 100,0     

 

 
Α14.3  Η ρξήζε πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ είλαη από ηηο αγαπεκέλεο κνπ αζρνιίεο ζηνλ ει.ππνινγηζηή 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 193 96,5 97,0 97,0 

1  Ναη 6 3,0 3,0 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     

 

 Α14.4  Σν download είλαη από ηηο αγαπεκέλεο κνπ αζρνιίεο ζηνλ ει.ππνινγηζηή 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 178 89,0 89,4 89,4 

1  Ναη 21 10,5 10,6 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     

 

 

Α14.5  Η ελεκέξσζε είλαη από ηηο αγαπεκέλεο κνπ αζρνιίεο ζηνλ ει.ππνινγηζηή 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  ρη 147 73,5 73,9 73,9 

1  Ναη 52 26,0 26,1 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     

 

 

 πσο παξαηεξνχκε απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηψκελσλ έρεη σο αγαπεκέλε ρξήζε ηνπ ηληεξλέη ηα παηρλίδηα. Αμηνζεκείσην είλαη 

επίζεο φηη έλα πνζνζηφ 3% δειαδή 6 έθεβνη ζηνπο 200 παξαδέρνληαη φηη πεγαίλνπλ 

ζε πνξλνγξαθηθά sites. Σν γεγνλφο απηφ καο δείρλεη φηη δελ ππάξρεη έιεγρνο ζε απηά 

ηα παηδηά γηα ηα sites πνπ κπαίλνπλ θαη ε επίζθεςε ζην ηληεξλεη θαθέ εληζρχεη απηή 

ηε ζπκπεξηθνξά. 

 

ηελ εξώηεζε «Α15. πλήζσο πφζε ψξα ηελ εκέξα αζρνιείζαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ:  

  

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 0 2 1,0 1,0 1,0 

1  30 ιεπηά 19 9,5 9,5 10,5 

2  1 ψξα 30 15,0 15,0 25,5 

3  1-2 ψξεο 63 31,5 31,5 57,0 

4  2-3 ψξεο 51 25,5 25,5 82,5 

5  3 ψξεο θαη πάλσ 35 17,5 17,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 31,5% (n=63) φηη αζρνινχληαη εκεξεζίσο κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 1-2 

ψξεο. Δλψ ην 9,5% (n=19) ρξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 30 ιεπηά ηελ εκέξα. 

 
ηελ εξώηεζε «Α16. πλήζσο πφζεο κέξεο ηελ εβδνκάδα αζρνιείζαη κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ: 

  

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,5 ,5 ,5 

1 9 4,5 4,5 5,0 

2 18 9,0 9,0 14,0 

3 30 15,0 15,0 29,0 

4 39 19,5 19,5 48,5 

5 40 20,0 20,0 68,5 

6 20 10,0 10,0 78,5 

7 43 21,5 21,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

 ηνλ πίλαθα απηφ παξνπζηάδεηαη πφζεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, νη έθεβνη αζρνινχληαη 

κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Παξαηεξνχκε φηη ην 21,5% (n= 43) ησλ εθήβσλ 

αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ ην 4,5% (n= 9) ησλ εθήβσλ 

ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κφλν κία κέξα ηελ εβδνκάδα. ην δείγκα καο 

βιέπνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (n= 182, 91%).  

 

 
ηελ εξώηεζε «Α17.  Γλσξίδνπλ νη γνλείο ζνπ φηη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεζαη ζην ρψξν ηνπ 

Net-café» ην 76,5%  ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ φηη νη γνλείο ηνπο γλσξίδνπλ φηη 

βξίζθνληαη ζην ηληεξλεη θαθέ ελψ ην 23,5% απάληεζε φηη νη γνλείο ηνπο δελ γλψξηδαλ φηη 

βξίζθνληαη ζην ίληεξλεη θαθέ. 
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23,5%

76,5%

Ότι

Ναι

 
ηελ εξώηεζε «Α18.Πνηα είλαη ε βαζκνινγία ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ/ηεηξάκελνπ ζνπ» νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ: 

 
A18  Βαζκνινγία ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
ηεηξαλήλνπ ζνπ 

3 1,5 1,5 1,5 
2 1,0 1,0 2,5 
5 2,5 2,5 5,0 
9 4,5 4,5 9,5 

9 4,5 4,5 14,0 
8 4,0 4,0 18,0 

10 5,0 5,0 23,0 
18 9,0 9,0 32,0 
26 13,0 13,0 45,0 
21 10,5 10,5 55,5 
29 14,5 14,5 70,0 
30 15,0 15,0 85,0 
25 12,5 12,5 97,5 
5 2,5 2,5 100,0 

200 100,0 100,0 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
Total 

ΓHMOTIKO 

Frequenc
y 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percen

t 

 
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη βαζκνινγίεο 7 έσο 10 αληηπξνζσπεχνπλ καζεηέο 

Γεκνηηθνχ. Ζ βαζκνινγία ησλ καζεηψλ κε 7 αληηζηνηρεί ζην  1,5% ησλ παηδηψλ (n=3) ελψ 

κε βαζκνινγία ζην ηξίκελν 10 αληηζηνηρεί ζην 4,5%ησλ  παηδηψλ (n=9). Έπεηηα νη 

βαζκνινγίεο 11-20 αληηπξνζσπεχνπλ καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ.  Παξαηεξνχκε φηη 

έλα 2,5% (n=5) έρεη βαζκνινγία ζην ηξίκελν 20 θαη φηη ην 4,5% (n=9) έρεη βαζκνινγία ζην 

ηξίκελν 11.  
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Σξόπνη ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ησλ εθήβσλ  

ηελ εξψηεζε  «Β.1 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γεληθά», ην 0.5% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιχ ζπρλά» ην 40%, ελψ ην 20.5% «ζρεδφλ πάληα».  

 B1  Υξεζηκνπνηώ ει.ππνινγηζηή γεληθά 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 1 ,5 ,5 ,5 

1  Σπάληα 10 5,0 5,0 5,5 

2  Κακηά θνξά 19 9,5 9,5 15,0 

3  Σπρλά 49 24,5 24,5 39,5 

4  Πνιπ ζπρλά 80 40,0 40,0 79,5 

5  Σρεδόλ πάληα 41 20,5 20,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε φηη πνιχ ζπρλά 

αζρνιείηαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γεληθά ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ιφγν 

 

ηελ εξψηεζε «Β.2 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κφλνο κνπ», ην 1.5% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην21,5 «ζπρλά» ην  31,5% «πνιχ ζπρλά» ην 31.5% «ζρεδόλ 

πάληα». Αζξνηζηηθά παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ην 80% ρξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ρσξίο παξέκβαζε ηνπ γνλέα γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη είηε έιιεηςε γλψζεο ηνπ 

ίδηνπ, είηε επνπηείαο θαη έιεγρνπ.  

  

ηελ εξψηεζε  «Β.3 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε θίινπο», ην 3% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ην 30,5% απάληεζε «θακηά θνξά», «πνιύ ζπρλά» ην 19%, ελψ ην 

8% «ζρεδόλ πάληα». Παξαηεξνχκε φηη αλ δηαρσξίζνπκε ηηο απαληήζεηο ζε δπν θαηεγνξίεο, 

δειαδή ζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε θίινπο θαη ζε απηνχο πνπ 

ζπλήζσο δελ ην θάλνπλ, ηα απνηειέζκαηα είλαη ζρεδφλ ίζα. 

 
 
 
 
 
 
 B3  Υξεζηκνπνηώ ππνινγηζηή κε θίινπο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 6 3,0 3,0 3,0 

1  Σπάληα 34 17,0 17,0 20,0 

2  Κακηά θνξά 61 30,5 30,5 50,5 
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3  Σπρλά 45 22,5 22,5 73,0 

4  Πνιπ ζπρλά 38 19,0 19,0 92,0 

5  Σρεδόλ πάληα 16 8,0 8,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

ηελ εξψηεζε «Β.4 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηνπο γνλείο κνπ», ην 

48% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 3.5% «ζρεδόλ πάληα». Παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ δελ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηνπο 

γνλείο ηνπ. Παξφια απηά, ζπγθξηηηθά κε ηελ εξψηεζε Β3. παξαηεξνχκε φηη νη έθεβνη 

πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε ηνπο θίινπο ηνπο απφ φηη 

κε ηνπο γνλείο ηνπο. (Πηλάθαο εξψηεζεο ζην παξάξηεκα)  

ηελ εξψηεζε  «Β.5 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ρσξίο ηε βνήζεηα 

θάπνηνπ», ην 9.5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 36.5% «ζρεδόλ πάληα». (Πηλάθαο 

εξψηεζεο ζην παξάξηεκα) 

ηελ εξψηεζε «Β.6 Πεγαίλσ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο, ηληεξλεη θαθέ», ην 15% (n= 

30) ησλ εθήβσλ απάληεζε «ζρεδόλ πνηέ», ελψ ην 14.5% (n= 29) «ζρεδόλ πάληα». 

Παξαηεξνχκε φηη ην 15% απάληεζε ζρεδφλ πνηέ ελψ ήδε βξίζθνληαλ ζηνλ ρψξν απηφ. 

(Πηλάθαο εξψηεζεο ζην παξάξηεκα)   

ηελ εξψηεζε «Β.7 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θίισλ κνπ», ην 14% 

ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 4% «ζρεδόλ πάληα». Αλ ζπλδέζνπκε ηελ εξψηεζε 

απηή κε ηελ εξψηεζε Β3, παξαηεξνχκε φηη ελψ ηα παηδηά θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε θίινπο ηνπο παξφια απηά είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θίισλ ηνπ. (Πηλάθαο εξψηεζεο ζην παξάξηεκα) 

ηελ εξψηεζε  «Β.8 πδεηψ γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε ηνπο θίινπο 

κνπ», ην 10% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 12%, ελψ ην 5.5% «ζρεδόλ 

πάληα». 

 

 

 

 

 B8  πδεηώ γηα ηνπο ππνινγηζηέο κε θίινπο κνπ 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 20 10,0 10,0 10,0 

1  Σπάληα 41 20,5 20,5 30,5 
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2  Κακηά θνξά 44 22,0 22,0 52,5 

3  Σπρλά 60 30,0 30,0 82,5 

4  Πνιπ ζπρλά 24 12,0 12,0 94,5 

5  Σρεδόλ πάληα 11 5,5 5,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηελ εξψηεζε «Β.9 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα δηαζθεδάζσ», ην 4% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 32%, ελψ ην 23.5% «ζρεδόλ πάληα». Παξαηεξνχκε 

φηη  ζπγθξηηηθά κε ηηο εξσηήζεηο Α13, Α14 επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη επελδχνπλ 

πνιχ ηελ δηαζθέδαζή ηνπο ζηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 B9  Παίδσ ππνινγηζηέο γηα λα δηαζθεδάζσ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 8 4,0 4,0 4,0 

1  Σπάληα 13 6,5 6,5 10,5 

2  Κακηά θνξά 29 14,5 14,5 25,0 

3  Σπρλά 39 19,5 19,5 44,5 

4  Πνιπ ζπρλά 64 32,0 32,0 76,5 

5  Σρεδόλ πάληα 47 23,5 23,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηελ εξψηεζε  «Β.10 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα πεξάζσ ηελ ψξα 

κνπ», ην 4.5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 32%, ελψ ην 14.5% «ζρεδόλ 

πάληα». (Πηλάθαο εξψηεζεο ζην παξάξηεκα) 

ηελ εξψηεζε «Β.11 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα απνθχγσ/θάλσ άιια 

πξάγκαηα», ην 26,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 9%,  ελψ ην 7,5% 

«ζρεδόλ πάληα». ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ην 50% ησλ εξσηψκελσλ 

ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ λα θάλνπλ άιια πξάγκαηα.  

 B11  Παίδσ ππνινγηζηέο γηα λα απνθύγσ λα θάλσ άιια πξάγκαηα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 53 26,5 26,5 26,5 

1  Σπάληα 53 26,5 26,5 53,0 

2  Κακηά θνξά 38 19,0 19,0 72,0 

3  Σπρλά 23 11,5 11,5 83,5 

4  Πνιπ ζπρλά 18 9,0 9,0 92,5 

5  Σρεδόλ πάληα 15 7,5 7,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

ηελ εξψηεζε  «Β.12 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηαηί κνπ αξέζεη», ην 2.5% 

ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 33.5% «ζρεδόλ πάληα». (Πηλάθαο εξψηεζεο ζην 

παξάξηεκα) 
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ηελ εξψηεζε «Β.13 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηαηί δελ έρσ θάηη άιιν λα 

θάλσ», ην 10.5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 13,5%,  ελψ ην 6% 

«ζρεδόλ πάληα». ηνλ πίλαθα απηφ είλαη εκθαλέο φηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνιιέο 

θνξέο είλαη ην κέζν γηα λα πεξάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο νη έθεβνη. 

 

 
B13  Παίδσ ππνινγηζηέο γηαηί δελ έρσ θάηη άιιν λα θάλσ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 21 10,5 10,5 10,5 

1  Σπάληα 53 26,5 26,5 37,0 

2  Κακηά θνξά 54 27,0 27,0 64,0 

3  Σπρλά 33 16,5 16,5 80,5 

4  Πνιπ ζπρλά 27 13,5 13,5 94,0 

5  Σρεδόλ πάληα 12 6,0 6,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

ηελ εξψηεζε «Β.14 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζπίηη κνπ», ην 16.5% 

ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 36.5% «ζρεδόλ πάληα». ηνλ πίλαθα απηφ νη 

θιίκαθεο «ζπρλά, πνιχ ζπρλά, ζρεδφλ πάληα» είλαη εθείλεο πνπ απαληήζεθαλ κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά. κσο φπσο θάλεθε θαη παξαπάλσ, ε ρξήζε απηή γίλεηαη θπξίσο ρσξίο 

ηελ παξνπζία γνλέσλ θαη ζπρλά κε παξνπζία θίισλ. 

 

B14  Υξεζηκνπνηώ ππνινγηζηή ζπίηη κνπ 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 33 16,5 16,5 16,5 

1  Σπάληα 11 5,5 5,5 22,0 

2  Κακηά θνξά 9 4,5 4,5 26,5 

3  Σπρλά 31 15,5 15,5 42,0 

4  Πνιπ ζπρλά 43 21,5 21,5 63,5 

5  Σρεδόλ πάληα 73 36,5 36,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

 

 

6.2 Κνηλσληθό πξνθίι ησλ εθήβσλ 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΜΔ ΣΑ ΠΟΟΣΑ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΟΤ Γ 
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ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΣΕ ΠΑΝΙΑ  
ΚΑΜΜΙΑ 
ΦΟΡΑ ΤΧΝΑ 

ΠΟΛΥ 
ΤΧΝΑ 

ΧΕΔΟΝ 
ΠΑΝΣΑ 

Γ.1 Πξνζαξκόδνκαη ζε θάζε θνηλσληθό πεξηβάιινλ 3% 2,50% 8,50% 24,50% 29,50% 32% 

Γ.2 Δίκαη άλεηνο κε όιεο ηηο ειηθίεο αλζξώπσλ 1,50% 5,50% 6,50% 30% 24% 32,50% 

Γ.3 υηθτισω εφκολα για οποιοδιποτε κζμα 3,50% 3,50% 17,50% 26% 29% 20,50% 

Γ.4 Γπζθνιεύνκαη λα πξνζεγγηζσ άηνκα πνπ δελ γλσξίδσ 9% 19% 29% 22% 14% 7% 
Γ.5 Σα παηδηά ηεο γεηηνληάο, κνπ επηηξέπνπλ λα ζπκκεη ζηελ νκάδα 

ηνπο 4% 3% 5,50% 17,50% 29% 41% 

Γ.6 Έρσ έληνλε δηαθσλία κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο κνπ 8,50% 27,50% 37% 14% 10,50% 2% 

Γ.7 Σα παηδηά ιέλε όηη δελ ζα κε έρνπλ θίιν πηα 60,50% 22% 7,50% 6% 2% 2% 

Γ.9 Πεξλάσ βαξεηά ην ρξόλν κνπ 17% 36% 34,50% 9,50% 3% 0% 

Γ.10 Καβγαδίδσ 12% 41% 29,50% 10,50% 5% 2% 

Γ.11 Γεληθά κνπ ιέλε ηα κπζηηθά ηνπο 2% 5% 10,50% 23,50% 39,50% 19,50% 

Γ.12 Γεληθά κε εκπηζηεύνληαη 2% 3% 7,50% 22,50% 37,50% 27,50% 

Γ.13 Τπεξαζπίδνκαη όζνπο βξίζθνληαη ζε δύζθνιε ζέζε 1,50% 4% 7% 26,50% 32% 29% 

Γ.14 Δθπξνζσπώ ηελ ηάμε κνπ 8,50% 13% 16,50% 27% 23% 12% 

Γ.15 Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ηηο απόςεηο κνπ 2% 4% 12% 34% 3,50% 14,50% 

Γ.16 Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ηνλ ραξαθηήξα κνπ 3,50% 4% 5,50% 24,50% 30,50% 32% 

Γ.17 Με πεηξάδνπλ – κε θνξντδεύνπλ 27% 36,50% 19,50% 8,50% 6% 2,50% 

Γ.18 Οη θίινη κνπ δελ ζπκθσλνύλ κε απηά πνπ ιέσ ή θάλσ 9% 36% 37% 13% 3,50% 1,50% 

Γ.19 Έρσ κπειάδεο κε ηνπο θίινπο κνπ 30,50% 39% 22% 3% 4,50% 1% 

Γ.20 Με καιώλνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ 59,50% 23% 11,50% 4% 1,50% 0,50% 

Γ.21 Με καιώλνπλ νη γνλείο κνπ 13% 26,50% 30,50% 17,50% 9% 3,50% 

Γ.22 Με καιώλεη ν δάζθαινο ή ε δαζθάια κνπ 35% 29% 20,50% 7% 3,55% 5% 

Γ.23 Βνεζώ ηνπο άιινπο 4,50% 3,50% 11% 24% 33,50% 23,50% 

Γ.24 Πξνζθέξσ ηελ βνήζεηά κνπ αθόκα θαη γηα αζήκαληα πξάγκαηα 5% 5,50% 17,50% 29% 23% 20% 

Γ.25 Δξγάδνκαη θαιά ζε νκάδεο 1,50% 4,50% 13% 23% 30,50% 27,50% 

Γ.26 Όηαλ έρσ πξόβιεκα κε άιινπο, ην ζπδεηώ 5,50% 6,50% 25% 22,50% 22% 18,50% 

Γ.27 Αθνύσ ηελ γλώκε ησλ άιισλ 3,50% 8,50% 19% 19% 23,50% 26,50% 

Γ.28 Με πξνβιεκαηίδεη ε γλώκε ησλ άιισλ 4,50% 17% 26,50% 31% 14,50% 6,50% 

Γ.29 πλεξγάδνκαη εύθνια κε άιια παηδηά 1% 1,50% 11% 30,50% 34% 22% 

Γ.30 Παίδσ κε άιια παηδηά 2% 3% 6% 22% 36% 31% 

Γ.31 Θπκώλσ όηαλ κνπ ραιάλε ηα παηρλίδηα 7% 14% 14% 20% 17% 28% 

Γ.32 Πξνζέρσ παηδηά λεόηεξα από εκέλα 11% 9,50% 18,50% 25% 20% 16% 

Γ.33 πκβηβάδνκαη όηαλ κνπ εμεγήζνπλ 4% 3,50% 26% 29% 20% 17,50% 

Γ.34 Αηζζάλνκαη θαιά όηαλ βνεζώ ηνπο άιινπο 2% 2% 9,50% 16% 30% 40.5% 

Γ.35 Νηώζσ ραξνύκελνο όηαλ πεηπραίλσ θάηη 2% 0,50% 3% 8% 15% 71,50% 

 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.1 Πξνζαξκφδνκαη ζε θάζε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ», ην 3% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 32% «ζρεδφλ πάληα». Παξαηεξνχκε φηη ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ «ζπρλά» θαη πάλσ κε αχμνπζα πνξεία αθνχ 43 έθεβνη απάληεζαλ 

«πνιχ ζπρλά» θαη 73 «ζρεδφλ πάληα», γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη 

θαίλεηαη φηη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο εππξνζάξκνζηνπο ζε θάζε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ . 
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  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 6 3,0 3,0 3,0 

1  πάληα 5 2,5 2,5 5,5 

2  Κακηά θνξά 17 8,5 8,5 14,0 

3  πρλά 49 24,5 24,5 38,5 

4  Πνιχ ζπρλά 59 29,5 29,5 68,0 

5  ρεδφλ πάληα 64 32,0 32,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

Δξψηεζε «Γ.1 Πξνζαξκφδνκαη ζε θάζε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ» 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.2 Δίκαη άλεηνο κε φιεο ηηο ειηθίεο αλζξψπσλ (παηδηά, λένπο, 

ελήιηθεο ή ειηθησκέλνπο)», ην 1,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 32,5% «ζρεδόλ 

πάληα». ε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε Γ1., θαη εδψ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο φηη νη 

έθεβνη θαίλεηαη λα κελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο άιιεο ειηθίεο.  

  

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 3 1,5 1,5 1,5 

1  πάληα 11 5,5 5,5 7,0 

2  Κακηά θνξά 13 6,5 6,5 13,5 

3  πρλά 60 30,0 30,0 43,5 

4  Πνιχ ζπρλά 48 24,0 24,0 67,5 

5  ρεδφλ πάληα 65 32,5 32,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

Δξψηεζε «Γ.2 Δίκαη άλεηνο κε φιεο ηηο ειηθίεο αλζξψπσλ (παηδηά, λένπο, ελήιηθεο ή 

ειηθησκέλνπο)» 

ηελ εξψηεζε «Γ.3 πδεηήζσ εχθνια γηα νπνηνδήπνηε ζέκα», ην 3,5% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 29%, ελψ ην 20,5% «ζρεδόλ πάληα».  

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 7 3,5 3,5 3,5 

1  πάληα 7 3,5 3,5 7,0 

2  Κακηά θνξά 35 17,5 17,5 24,5 

3  πρλά 52 26,0 26,0 50,5 

4  Πνιχ ζπρλά 58 29,0 29,0 79,5 

5  ρεδφλ πάληα 41 20,5 20,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Δξψηεζε «Γ.3 πδεηήζσ εχθνια γηα νπνηνδήπνηε ζέκα»  
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ηελ εξψηεζε «Γ.4 Γπζθνιεχνκαη λα πξνζεγγίζσ άηνκα πνπ δελ γλσξίδσ», ην 9% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 14%,  ελψ ην 7% «ζρεδόλ πάληα».  

ηελ εξψηεζε «Γ.5 Σα παηδηά ηεο γεηηνληάο κνπ, κνπ επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρσ ζηελ 

νκάδα ηνπο», ην 4% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 41% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε «Γ.6 Έρσ έληνλε δηαθσλία κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο κνπ», ην 8,5% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 10,5%,  ελψ ην 2% «ζρεδόλ πάληα». 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 17 8,5 8,5 8,5 

1  πάληα 55 27,5 27,6 36,2 

2  Κακηά θνξά 74 37,0 37,2 73,4 

3  πρλά 28 14,0 14,1 87,4 

4  Πνιχ ζπρλά 21 10,5 10,6 98,0 

5  ρεδφλ πάληα 4 2,0 2,0 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     

 

Δξψηεζε «Γ.6 Έρσ έληνλε δηαθσλία κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο κνπ» 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.7 Σα παηδηά ιέλε φηη δελ ζα κε έρνπλ θίιν πηα», ην 60,5% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 2% «ζρεδόλ πάληα». 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 121 60,5 60,5 60,5 

1  πάληα 44 22,0 22,0 82,5 

2  Κακηά θνξά 15 7,5 7,5 90,0 

3  πρλά 12 6,0 6,0 96,0 

4  Πνιχ ζπρλά 4 2,0 2,0 98,0 

5  ρεδφλ πάληα 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

Δξψηεζε «Γ.7 Σα παηδηά ιέλε φηη δελ ζα κε έρνπλ θίιν πηα» 

ηελ εξψηεζε «Γ.9 Πεξλάσ βαξεηά ην ρξφλν κνπ», ην 17% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», 

«ζπρλά» ην 9,5%, ελψ ην 3% «ζρεδόλ πάληα». 
 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 34 17,0 17,0 17,0 

1  πάληα 72 36,0 36,0 53,0 

2  Κακηά θνξά 69 34,5 34,5 87,5 

3  πρλά 19 9,5 9,5 97,0 

4  Πνιχ ζπρλά 6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

ηελ Δξψηεζε «Γ.9 Πεξλάσ βαξεηά ην ρξφλν κνπ» 
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ηελ εξψηεζε  «Γ.10 Καβγαδίδσ», ην 12% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» 

ην 5%, ελψ ην 2% «ζρεδόλ πάληα». ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη ηα παηδηά θαίλνληαη λα 

κελ επηδηψθνπλ ηε ζχγθξνπζε θαη απηή ε ζηάζε ίζσο λα ππνδειψλεη θάπνηα εζσζηξέθεηα. 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 24 12,0 12,0 12,0 

1  πάληα 82 41,0 41,0 53,0 

2  Κακηά θνξά 59 29,5 29,5 82,5 

3  πρλά 21 10,5 10,5 93,0 

4  Πνιχ ζπρλά 10 5,0 5,0 98,0 

5  ρεδφλ πάληα 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

ΔΡΧΣΗΗ: «Γ.10 Καβγαδίδσ» 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.11 Γεληθά κνπ ιέλε ηα κπζηηθά ηνπο», ην 2% ησλ εθήβσλ απάληεζε 

«πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 39,5%, ελψ ην 19,5% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε «Γ.12 Γεληθά κε εκπηζηεχνληαη», ην 2% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», 

«πνιύ ζπρλά» ην 37,5%, ελψ ην 27,5% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε «Γ.13 Τπεξαζπίδνκαη φζνπο βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε», ην 1.5% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 32%, ελψ ην 29% «ζρεδόλ πάληα». 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 3 1,5 1,5 1,5 

1  πάληα 8 4,0 4,0 5,5 

2  Κακηά θνξά 14 7,0 7,0 12,5 

3  πρλά 53 26,5 26,5 39,0 

4  Πνιχ ζπρλά 64 32,0 32,0 71,0 

5  ρεδφλ πάληα 58 29,0 29,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

Δξψηεζε «Γ.13 Τπεξαζπίδνκαη φζνπο βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε» 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.14 Δθπξνζσπψ ηελ ηάμε κνπ», ην 8,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», 

«πνιύ ζπρλά» ην 23%, ελψ ην 12% «ζρεδόλ πάληα». 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.15 Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ηηο απφςεηο κνπ», ην 2% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 33,5%, ελψ ην 14,5% «ζρεδόλ πάληα». 

  

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 4 2,0 2,0 2,0 
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1  πάληα 8 4,0 4,0 6,0 

2  Κακηά θνξά 24 12,0 12,0 18,0 

3  πρλά 68 34,0 34,0 52,0 

4  Πνιχ ζπρλά 67 33,5 33,5 85,5 

5  ρεδφλ πάληα 29 14,5 14,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Δξψηεζε «Γ.15 Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ηηο απφςεηο κνπ» 

ηελ εξψηεζε  «Γ.16 Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ηνλ ραξαθηήξα κνπ», ην 3,5% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 32% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.17 Με πεηξάδνπλ – κε θνξντδεχνπλ», ην 27% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 6%, ελψ ην 2,5% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.18 Οη θίινη κνπ δελ ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ ιέσ ή θάλσ», ην 9% ησλ 

εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 3,5% (n= 7) ελψ ην 1,5% (n= 3) «ζρεδόλ πάληα». 

ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη νη έθεβνη θαίλνληαη λα είλαη απνδεθηνί ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηηο εξσηήζεηο  Γ15,Γ16, Γ17  

 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 18 9,0 9,0 9,0 

1  πάληα 72 36,0 36,0 45,0 

2  Κακηά θνξά 74 37,0 37,0 82,0 

3  πρλά 26 13,0 13,0 95,0 

4  Πνιχ ζπρλά 7 3,5 3,5 98,5 

5  ρεδφλ πάληα 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

Δξψηεζε «Γ.18 Οη θίινη κνπ δελ ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ ιέσ ή θάλσ» 

 

ηελ εξψηεζε  «Γ.19 Έρσ κπειάδεο κε ηνπο θίινπο κνπ», ην 30,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε 

«πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 4,5%, ελψ ην 1% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.20 Με καιψλνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ», ην 59,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε 

«πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 1,5%, ελψ ην 0,5% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.21 Με καιψλνπλ νη γνλείο κνπ», ην 13% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», 

«πνιύ ζπρλά» ην 9%, ελψ ην 3,5% «ζρεδόλ πάληα». 

 

 

 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 26 13,0 13,0 13,0 

1  πάληα 53 26,5 26,5 39,5 
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2  Κακηά θνξά 61 30,5 30,5 70,0 

3  πρλά 35 17,5 17,5 87,5 

4  Πνιχ ζπρλά 18 9,0 9,0 96,5 

5  ρεδφλ πάληα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Δξψηεζε «Γ.21 Με καιψλνπλ νη γνλείο κνπ» 

 

ηελ εξψηεζε  «Γ.22 Με καιψλεη ν δάζθαινο ή ε δαζθάια κνπ», ην 35% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 5% «ζρεδόλ πάληα». 

 ηελ εξψηεζε  «Γ.23 Βνεζψ ηνπο άιινπο», ην 4,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ 

ζπρλά» ην 33,5%,  ελψ ην 23,5% «ζρεδόλ πάληα». 

 ηελ εξψηεζε  «Γ.24 Πξνζθέξσ ηελ βνήζεηά κνπ αθφκα θαη γηα αζήκαληα πξάγκαηα», ην 

5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 23%, ελψ ην 20% «ζρεδόλ πάληα». 

  

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 10 5,0 5,0 5,0 

1  πάληα 11 5,5 5,5 10,5 

2  Κακηά θνξά 35 17,5 17,5 28,0 

3  πρλά 58 29,0 29,0 57,0 

4  Πνιχ ζπρλά 46 23,0 23,0 80,0 

5  ρεδφλ πάληα 40 20,0 20,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Δξψηεζε  «Γ.24 Πξνζθέξσ ηελ βνήζεηά κνπ αθφκα θαη γηα αζήκαληα πξάγκαηα» 

ηελ εξψηεζε  «Γ.25 Δξγάδνκαη θαιά ζε νκάδεο», ην 1,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», 

«πνιύ ζπρλά» ην 30,5, ελψ ην 27,5% «ζρεδόλ πάληα».  

ηελ εξψηεζε  «Γ.26 ηαλ έρσ πξφβιεκα κε άιινπο, ην ζπδεηψ», ην 5,5% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 22%, ελψ ην 18,5% «ζρεδόλ πάληα». 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 11 5,5 5,5 5,5 

1  πάληα 13 6,5 6,5 12,0 

2  Κακηά θνξά 50 25,0 25,0 37,0 

3  πρλά 45 22,5 22,5 59,5 

4  Πνιχ ζπρλά 44 22,0 22,0 81,5 

5  ρεδφλ πάληα 37 18,5 18,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Δξψηεζε«Γ.26 ηαλ έρσ πξφβιεκα κε άιινπο, ην ζπδεηψ» 

 

ηελ εξψηεζε  «Γ.27 Αθνχσ ηελ γλψκε ησλ άιισλ», ην 3,5% ησλ εθήβσλ απάληεζε 

«πνηέ», ελψ ην 26,5% «ζρεδόλ πάληα». 
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ηελ εξψηεζε  «Γ.28 Με πξνβιεκαηίδεη ε γλψκε ησλ άιισλ», ην 4,5% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 14,5%, ελψ ην 6,5% «ζρεδόλ πάληα». 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 9 4,5 4,5 4,5 

1  πάληα 34 17,0 17,0 21,5 

2  Κακηά θνξά 53 26,5 26,5 48,0 

3  πρλά 62 31,0 31,0 79,0 

4  Πνιχ ζπρλά 29 14,5 14,5 93,5 

5  ρεδφλ πάληα 13 6,5 6,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Δξψηεζε  «Γ.28 Με πξνβιεκαηίδεη ε γλψκε ησλ άιισλ» 

  

ηελ εξψηεζε  «Γ.29 πλεξγάδνκαη εχθνια κε άιια παηδηά», ην 1% ησλ εθήβσλ απάληεζε 

«πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 34%, ελψ ην 22% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.30 Παίδσ κε άιια παηδηά», ην 2% ησλ εθήβσλ απάληεζε «πνηέ», «πνιύ 

ζπρλά» ην 36%, ελψ ην 31% «ζρεδόλ πάληα». 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 4 2,0 2,0 2,0 

1  πάληα 6 3,0 3,0 5,0 

2  Κακηά θνξά 12 6,0 6,0 11,0 

3  πρλά 44 22,0 22,0 33,0 

4  Πνιχ ζπρλά 72 36,0 36,0 69,0 

5  ρεδφλ πάληα 62 31,0 31,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

Δξψηεζε  «Γ.30 Παίδσ κε άιια παηδηά» 

 

ηελ εξψηεζε  «Γ.31 Θπκψλσ φηαλ κνπ ραιάλε ηα παηρλίδηα», ην 7% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 28% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.32 Πξνζέρσ παηδηά λεφηεξα απφ εκέλα», ην 11% ησλ εθήβσλ απάληεζε 

«πνηέ», «πνιύ ζπρλά» ην 20%, ελψ ην 16% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.33 πκβηβάδνκαη φηαλ κνπ εμεγήζνπλ», ην 4% ησλ εθήβσλ απάληεζε 

«πνηέ» «πνιύ ζπρλά» ην 20%, ελψ ην 17,5% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.34 Αηζζάλνκαη θαιά φηαλ βνεζψ ηνπο άιινπο», ην 2% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 40,5% «ζρεδόλ πάληα». 

ηελ εξψηεζε  «Γ.35 Νηψζσ ραξνχκελνο φηαλ πεηπραίλσ θάηη», ην 2% ησλ εθήβσλ 

απάληεζε «πνηέ», ελψ ην 71,5% «ζρεδόλ πάληα». 
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6.3 Δμάξηεζε από ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο 

ηελ εξψηεζε «Γ.1 Πφζν ζπρλά δηαπηζηψλεηε φηη αζρνιείζηε κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή πεξηζζφηεξν απφ φηη ζθνπεχαηε;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 5,5%  κε 

ζπάληα ην 15% ελψ κε πνιχ ζπρλά ην 22% θαη ζρεδφλ πάληα ην 14,5% ηνλ πίλαθα απηφ 

παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη εκθαλίδνληαη αζξνηζηηθά ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 50%  λα παξαζχξνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Γ1  Πόζν ζπρλά δηαπηζηώλεηαη όηη αζρνιείζηε κε ηνλ ει. ππνινγηζηή πεξηζζόηεξν απ’ όηη 
ζθνπεύαηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 11 5,5 5,5 5,5 

1  Σπάληα 30 15,0 15,0 20,5 

2  Κακηά θνξά 37 18,5 18,5 39,0 

3  Σπρλά 48 24,0 24,0 63,0 

4  Πνιπ ζπρλά 45 22,5 22,5 85,5 

5  Σρεδόλ πάληα 29 14,5 14,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.2 Πφζν ζπρλά παξακειείηε ηηο ζρνιηθέο ζαο ππνρξεψζεηο  γηα λα 

μνδέςεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ  «πνηέ» 

ην 19% (n= 38) ελψ «ζρεδφλ πάληα» ην  9% (n= 18). πσο παξαηεξνχκε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ, ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ «πνηέ», «ζπάληα», «θακία θνξά» είλαη 59,5% (n= 

119). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη είλαη κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ δελ παξακειεί ηηο 

ζρνιηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηνλ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ην άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ 

«ζπρλά», «πνιχ ζπρλά», «ζρεδφλ πάληα», πνπ αθνξά ην 40,5% ησλ εξσηψκελσλ (n= 81) πνπ 

δειψλνπλ φηη παξακεινχλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

ηελ εξψηεζε «Γ.3 Πφζν ζπρλά παξακειείηε ηελ εκθάληζε ζαο θαη ηελ πξνζσπηθή ζαο 

πγηεηλή γηα λα μνδέςεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή;» νη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ κε πνηέ ην  41% ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  3,5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.4 Πφζν ζπρλά πξνηηκάηε ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή απφ ηε παξέα ησλ θίισλ ζαο;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 33 % ελψ κε 

ζρεδφλ πάληα ην  4,5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.5 Πφζν ζπρλά δεκηνπξγείηε εξσηηθέο ζρέζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ;» νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  56,5%, κε ζπάληα ην 17,5 ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  3,5% ηνλ 

πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη νη εξσηψκελνη θαίλνληαη λα κελ δεκηνπξγνχλ ζπρλά εξσηηθέο 

ζρέζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ.    
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Γ5  Πόζν ζπρλά δεκηνπξγείηε εξσηηθέο ζρέζεηο κέζσ δηαδηθηπνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 113 56,5 56,5 56,5 

1  Σπάληα 35 17,5 17,5 74,0 

2  Κακηά θνξά 24 12,0 12,0 86,0 

3  Σπρλά 13 6,5 6,5 92,5 

4  Πνιπ ζπρλά 8 4,0 4,0 96,5 

5  Σρεδόλ πάληα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηελ εξψηεζε «Γ.6 Πφζν ζπρλά νη άιινη ζηε δσή ζαο παξαπνληνχληαη ζε εζάο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ μνδεχεηε;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  26% ελψ κε ζρεδφλ πάληα 

ην  2,5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.7 Πφζν ζπρλά  δελ απνδίδεηε ζηηο ζρνιηθέο ζαο ππνρξεψζεηο ιφγσ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ μνδεχεηε on-line;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  33% ελψ κε 

ζρεδφλ πάληα ην 6 % 

ηελ εξψηεζε «Γ.8 Πφζν ζπρλά ειέγρεηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζαο πξηλ απφ θάηη 

άιιν πνπ πξέπεη λα θάλεηε;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 36,5 % κε ζπάληα ην 16,5%  

ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην 9%. πσο παξαηεξνχκε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ην 

αζξνηζηηθφ ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ «πνηέ», «ζπάληα», «θακία θνξά» είλαη 68 % (n=136). 

Γηαπηζηψλνπκε φηη είλαη κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ δελ ειέγρεη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πξηλ απφ θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα θάλεη . ε ζρέζε κε ην αζξνηζηηθφ 

ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ «ζπρλά», «πνιχ ζπρλά», «ζρεδφλ πάληα», φπνπ είλαη ην 32% (n=64) ην 

νπνίν ειέγρεη ην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ8  Πόζν ζπρλά ειέγρεηε ην ει.ηαρπδξνκείν ζαο πξίλ από θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα θάλεηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 73 36,5 36,5 36,5 

1  Σπάληα 33 16,5 16,5 53,0 

2  Κακηά θνξά 30 15,0 15,0 68,0 
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3  Σπρλά 21 10,5 10,5 78,5 

4  Πνιπ ζπρλά 25 12,5 12,5 91,0 

5  Σρεδόλ πάληα 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηελ εξψηεζε «Γ.9 Πφζν ζπρλά δελ απνδίδνπλ νη γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεηε 

θαζεκεξηλά ιφγσ ηνπ δηαδηθηχνπ;»  νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  25,5% ελψ κε ζρεδφλ 

πάληα ην  5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.10 Πφζν ζπρλά γίλεζηε ακπληηθνί ή κπζηηθνπαζείο φηαλ ζαο ξσηά 

θάπνηνο ηη θάλεηε on-line;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  32,5% ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  

4,5%. Παξαηεξνχκε φηη εδψ ην 42% θαη παξαπάλσ γίλνληαη κπζηηθνπαζείο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο! 

 
Γ10  Πόζν ζπρλά γίλεζηε ακπληηθνί ή κπζηηθνπαζείο όηαλ ζαο ξσηά θάπνηνο ηη θάλεηε ζην 
δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 65 32,5 32,5 32,5 

1  Σπάληα 53 26,5 26,5 59,0 

2  Κακηά θνξά 31 15,5 15,5 74,5 

3  Σπρλά 30 15,0 15,0 89,5 

4  Πνιπ ζπρλά 12 6,0 6,0 95,5 

5  Σρεδόλ πάληα 9 4,5 4,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

  ηελ εξψηεζε «Γ.11 Πφζν ζπρλά απνθεχγεηε ηηο ελνριεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα 

πξνβιήκαηά πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ζαο κε ηηο θαηεπλαζηηθέο ζθέςεηο ηνπ δηαδηθηχνπ;» νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 28 % ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην 6,5%. ηνλ πίλαθα απηφ 

αζξνηζηηθά βιέπνπκε φηη έλα πνζνζηφ 48% πεξίπνπ εκθαλίδεηαη λα «μερληέηαη» θαη λα 

«μεθεχγεη» απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αλαδεηψληαο δηαθπγή ζην δηαδίθηπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ11  Πόζν ζπρλά απνθεύγεηε ηηο ελνριεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δσή 
ζαο κε ηηο θαηεπλαζηηθέο ζθέςεηο ηνπ δηαδηθηύνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 56 28,0 28,0 28,0 

1  Σπάληα 46 23,0 23,0 51,0 

2  Κακηά θνξά 35 17,5 17,5 68,5 
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3  Σπρλά 28 14,0 14,0 82,5 

4  Πνιπ ζπρλά 22 11,0 11,0 93,5 

5  Σρεδόλ πάληα 13 6,5 6,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηελ εξψηεζε «Γ.12 Πφζν ζπρλά θνβάζηε φηη ε δσή ρσξίο ην δηαδίθηπν ζα ήηαλ 

βαξεηή, άδεηα, δπζηπρηζκέλε;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  36,5%, κε ζπάληα ην 

18,5 ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  10,5% ηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ έλα 

πνζνζηφ 30% θνβάηαη φηη ε δσή δελ ζα ήηαλ θαη ηφζν ελδηαθέξνλ ρσξείο ηελ χπαξμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  

 

 Γ12  Φνβάζηε όηη ε δσή ρσξίο ην δηαδύθηην ζα ήηαλ βαξεηή άδεηα δπζηπρηζκέλε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 73 36,5 36,5 36,5 

1  Σπάληα 37 18,5 18,5 55,0 

2  Κακηά θνξά 23 11,5 11,5 66,5 

3  Σπρλά 27 13,5 13,5 80,0 

4  Πνιπ ζπρλά 19 9,5 9,5 89,5 

5  Σρεδόλ πάληα 21 10,5 10,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

ηελ εξψηεζε «Γ.13 Πφζν ζπρλά εμνξγίδεζηε ή ράλεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο φηαλ θάπνηνο 

ζαο ελνριεί ελψ βξίζθεζηε ζην internet;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 27,5% κε ζπάληα 

ην 16,5%  ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  12%.Παξαηεξνχκε φηη αζξνηζηηθά ε πιεηνςεθία θαίλεηαη λα 

ράλεη ηελ ςπρξαηκία ηηο έζησ θαη θάπνηεο θνξέο.  

 

Γ13  Πόζν ζπρλά εμνξγίδεζηε ή ράλεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο όηαλ θάπνηνο ζαο ελνριεί ελώ 
βξίζθεζηε ζην δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 55 27,5 27,5 27,5 

1  Σπάληα 33 16,5 16,5 44,0 

2  Κακηά θνξά 34 17,0 17,0 61,0 

3  Σπρλά 25 12,5 12,5 73,5 

4  Πνιπ ζπρλά 29 14,5 14,5 88,0 

5  Σρεδόλ πάληα 24 12,0 12,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

ηελ εξψηεζε «Γ.14 Πφζν ζπρλά ράλεηε ηνλ χπλν ζαο επεηδή μελπρηάηε ζην internet;» νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  43% ,κε ζπάληα ην 20,5% ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  3,5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.15 Πφζν ζπρλά πηάλεηε ηνλ εαπηφ ζαο λα ιέεη «γηα ιίγα ιεπηά αθφκα»;» 

νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  17,5% ελψ κε ζπάληα ην  15%. ηνλ πίλαθα απηφ είλαη 
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εκθαλέο φηη κεγάιν πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 60%  έζησ θαη θακηά θνξά παξαηείλεη ην ρξφλν 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ απηφλ πνπ είρε νξίζεη ή είρε ε δπλαηφηεηα λα θάλεη. 

 
 

 Γ15  Πόζν ζπρλά πηάλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα ιέεη γηα ιίγα ιεπηά αθόκα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 35 17,5 17,5 17,5 

1  Σπάληα 35 17,5 17,5 35,0 

2  Κακηά θνξά 37 18,5 18,5 53,5 

3  Σπρλά 29 14,5 14,5 68,0 

4  Πνιπ ζπρλά 34 17,0 17,0 85,0 

5  Σρεδόλ πάληα 30 15,0 15,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

ηελ εξψηεζε «Γ.16 Πφζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα ειαηηψζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

μνδεχεηε on-line θαη απνηπγράλεηε;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  29,5% ελψ κε ζρεδφλ 

πάληα ην  6,5%. 

ηελ εξψηεζε «Γ.17 Πφζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα θξχςεηε πφζε ψξα ήζαζηαλ  κέζα;» νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  37,5%  κε ζπάληα ην  16% ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην 4% 

Παξαηεξείηε φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πξνζπαζνχλ έζησ θαη θάπνηεο θνξέο λα θξχςνπλ ην 

ρξφλν πνπ είλαη κέζα ζην δηαδίθηπν. 

 

 Γ17  Πόζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα θξύςεηε πόζε ώξα ήζαζηαλ κέζα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 75 37,5 37,5 37,5 

1  Σπάληα 32 16,0 16,0 53,5 

2  Κακηά θνξά 42 21,0 21,0 74,5 

3  Σπρλά 24 12,0 12,0 86,5 

4  Πνιπ ζπρλά 19 9,5 9,5 96,0 

5  Σρεδόλ πάληα 8 4,0 4,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

ηελ εξψηεζε «Γ.18 Πφζν ζπρλά επηιέγεηε λα μνδέςεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν on-line παξά  

ηε  ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 35,5 %, κε ζπάληα ην 20%, 

ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  5,5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.19 Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε θαηαζιηπηηθνί, επκεηάβιεηνη ή λεπξηθνί φηαλ 

δελ είζηε κέζα ζην internet,ζπλαηζζήκαηα πνπ ζηακαηνχλ λα ππάξρνπλ φηαλ πάιη ζπλδεζείηε;» νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 46% κε ζπάληα ην 13,5%, ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  3,5% 
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Γ19  Πόζν ζπρλά αηζζάλεζηε θαηαζιηπηηθνί επκεηάβιεηνη ή λεπξηθνί όηαλ δελ είζηε ζην 
δπαδύθηην, ζπλαηζζήκαηα πνπ ζηακαηνπλ όηαλ ζπλδεζείηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 92 46,0 46,0 46,0 

1  Σπάληα 27 13,5 13,5 59,5 

2  Κακηά θνξά 23 11,5 11,5 71,0 

3  Σπρλά 27 13,5 13,5 84,5 

4  Πνιπ ζπρλά 24 12,0 12,0 96,5 

5  Σρεδόλ πάληα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.20 Πφζν ζπρλά παξνπζηάδεηε έλα δηαθνξεηηθφ εαπηφ απφ απηφλ πνπ 

είζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηηο γλσξηκίεο ζαο κέζσ chat;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 

34% , κε πνιχ ζπρλά ην 17% ,ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  2%. ηνλ πίλαθα απηφ είλαη εκθαλέο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ζα πνπλ θάπνηα ςέκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζηηο δηάθνξεο γλσξηκίεο ηνπο κέζσ chat.  

ηελ εξψηεζε «Γ.21 Πφζν ζπρλά πηνζεηείηε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα απφ απηφλ πνπ είζηε 

ζηα παηρλίδηα ξφισλ πνπ ηπρψλ παίδεηε;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  34% κε ζπάληα ην 

14,5% , ελψ κε  πνιχ ζπρλά ην 15% θαη ζρεδφλ πάληα ην  6,5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.22 Θα επηζπκνχζαηε λα έρεηε έλα δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα απφ ην δηθφ 

ζαο ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηε ζην δηαδίθηπν αιιά δελ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε ζεηηθή απάληεζε ην 15,5%, ελψ κε αξλεηηθή 

απάληεζε ην 84,5 %. Παξ φιν πνπ ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε νη έθεβνη θάλεθαλ λα ιέλε θάπνηα 

ςέκαηα ζηηο γλσξηκίεο ηνπο ζην chat εδψ βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη κάιηζηα κε 

κεγάιε απφθιηζε  δελ παξαδέρεηαη φηη ζα επηζπκνχζε έλα δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα απφ ηνλ δηθφ 

ηνπ. 

 



113 

 

84,5%

15,5%

'Οτι

Ναι

 
ηελ εξψηεζε «Γ.23 Καηά πφζν ν ραξαθηήξαο πνπ πηνζεηείηε ζην δηαδίθηπν ζαο επεξεάδεη 

ζηελ πξαγκαηηθή ζαο δσή;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην 47% ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  

1,5% 

ηελ εξψηεζε «Γ.24 Πφζν ρξφλν εβδνκαδηαία πεξλάηε κε ηνπο γνλείο ζαο;» νη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ κε θαζφινπ ην 1% ελψ κε πάξα πνιχ ην  14% 

ηελ εξψηεζε «Γ.25 Οη γνλείο ζαο είλαη ελήκεξνη γηα ηε ρξήζε πνπ θάλεηε ζην 

δηαδίθηπν;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  6,5% ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην 28,5% 

Αζξνηζηηθά δηαπηζηψλνπκε φηη  νη γνλείο ησλ εθήβσλ θαίλεηαη λα είλαη ελήκεξνη  γηα ηε ρξήζε 

πνπ θάλνπλ ηα παηδηά ζην δηαδίθηπν.  

Δ25  Οι γονείς ζας είναι ενήμεροι για ηη τρήζη ποσ κάνεηε ζηο διαδύκηιο

13 6,5 6,5 6,5

10 5,0 5,0 11,5

36 18,0 18,0 29,5

47 23,5 23,5 53,0

37 18,5 18,5 71,5

57 28,5 28,5 100,0

200 100,0 100,0

0  Ποηέ

1  Σπάν ια

2  Καμιά θορά

3  Σστνά

4  Πολσ ζστν ά

5  Στεδόν  πάνηα

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

ηελ εξψηεζε «Γ.26 Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο ζαο γηα 

εζάο;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε πνηέ ην  3,5% ελψ κε ζρεδφλ πάληα ην  30% 



114 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.27 Αλ ζαο αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα κεησλφηαλ ν ρξφλνο ρξήζεο 

ζαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε ζεηηθή απάληεζε ην 30,5 % ελψ 

κε αξλεηηθή απάληεζε ην 69,5% Παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πξνηηκνχλ λα 

αζρνινχληαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή απφ ηελ παξέα ησλ γνληψλ ηνπο γεγνλφο αξθεηά 

αμηνπεξίεξγν.  

 

69,5%

30,5%

Ότι

Ναι

 

 

ηελ εξψηεζε «Γ.28Τπάξρεη έιεγρνο απ’ ηνπο γνλείο ζαο γηα ηα sites πνπ κπαίλεηε;» νη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ κε ζεηηθή απάληεζε ην 31,5% ελψ κε αξλεηηθή απάληεζε ην  68,5% 

68,5%

31,5%

Ότι

Ναι

 

ηελ εξψηεζε «Γ.29 Ο ππνινγηζηήο ζαο είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζπηηηνχ ζαο έηζη ψζηε λα 

έρνπλ πξφζβαζε νη γνλείο;» νη εξσηψκελνη απάληεζαλ κε ζεηηθή απάληεζε ην  57% ελψ κε 

αξλεηηθή απάληεζε ην  43% 
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43,0%

57,0%

Ότι

Ναι

 

ηελ εξψηεζε «Γ.30 Έρεηε ζπιιάβεη ηνλ εαπηφ ζαο λα εθδειψλεη ζπκπεξηθνξέο ζηελ 

πξαγκαηηθή ζαο δσή ηηο νπνίεο εθδειψλεηε θαηά θχξην ιφγν ζην δηαδίθηπν;» νη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ κε ζεηηθή απάληεζε ην 27% ελψ κε αξλεηηθή απάληεζε ην  73%. Παξαηεξνχκε φηη 

κφλν ην 27%  δίλεη ζεηηθή απάληεζε ελψ ζηηο εξσηήζεηο Γ20,Γ21,Γ22, ηα παηδηά θαίλνληαη λα 

πξνζπαζνχλ λα αιιάδνπλ ραξαθηήξα ζηελ δηαδηθηπαθή ηνπο επηθνηλσλία θαη ζηα παηρλίδηα πνπ 

παίδνπλ. 

73,0%

27,0%

Ότι

Ναι

 

ηελ εξψηεζε «Γ.31 Πνηεο είλαη νη αληηδξάζεηο ζαο φηαλ πξνζπαζείηε λα κπείηε ζην 

ηληεξλέη ή λα αζρνιεζείηε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη δελ έρεηε πξφζβαζε;» νη 

εξσηψκελνη  έλνησζαλ ζπκφ ζε πνζνζηφ 56,5 % ,απνγνήηεπζε ην 88% θαη αδηαθνξία ην 46,5%. 
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Πίλαθαο κε ξσηήζεηο Γ31 

 

Οι αντιδράσεις των ερωτώμενων  όταν προσπαθούν να μπουν 

στο internet ή να ασχοληθούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και δεν έχουν πρόσβαση 

  Απαληήζεηο Αξηζκόο εξωηώκελωλ πνζνζηό % 

Θπκόο Ναη 113 43,5 

  Όρη 87 56,5 

  Σύλνιν 200 100 

Απνγνήηεπζε Ναη 23 11.5 

  Όρη 176 88 

  Σύλνιν 200 100 

Αδηαθνξία Ναη 93 46,5 

  Όρη 106 53 

  Σύλνιν 200 100 

 

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ πεξίπνπ 60% ησλ εθήβσλ 

αηζζάλεηαη ζπκφ φηαλ αδπλαηεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 11,5% 

απνγνεηεχεηαη  θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ 53% παξαδέρεηαη φηη δελ κέλεη αδηάθνξν φηαλ δελ έρεη 

πξφζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ν 

«Κνηλσληθό πξνθίι ησλ εθήβσλ» 

7.1. Κνηλσληθό πξνθίι ησλ πεξηζηαζηαθά θαη κέζσλ εμαξηεκέλσλ εθήβσλ  

Φύιν 
  

  

Φχιν 

Total Αγφξη Κνξίηζη 

Τ6ΓΚ Με πξνβιεκαηηθφο 
89 70 159 

Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 31 10 41 

 Πξνβιεκαηηθφο ρξήζηεο 0 0 0 

Total 120 80 200 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην θχιν ησλ κε πξνβιεκαηηθψλ θαη 

ησλ κέζσλ πξνβιεκαηηθψλ. Παξαηεξνχκε φηη ην θχιν απηψλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

εμαξηεκέλνη είλαη ηα αγφξηα ζχλνιν 120. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ 

ζηελ έξεπλα καο άηνκα πνπ δειψλνπλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε.  

 
 Hιηθία (θαηεγνξηνπνηεκέλε) 
 

  

ειηθία 

(θαηεγνξηνπνηεκέλε) Total 

  10 έσο 15 16 έσο 18   

 Με πξνβιεκαηηθφο 
54 105 159 

  Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 15 26 41 

Total 69 131 200 

 

 

 Δδψ παξνπζηάδεηαη ε ειηθία ησλ κε πξνβιεκαηηθψλ θαη ησλ κέζσλ 

πξνβιεκαηηθψλ αηφκσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ην δείγκα. Παξαηεξνχκε φηη ζηηο 

ειηθίεο 10-15 νη κε πξνβιεκαηηθνί ρξήζηεο θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία (54/69). 

Δπίζεο, ζηηο ειηθίεο 16-18, ε πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ αληηζηνηρεί ζηνπο κε 

πξνβιεκαηηθνχο 105/131. 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνλέσλ 
  

  

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνληψλ 

Total Έγγακνο Άγακνο Γηαδεπγκέλνο ε δηάζηαζε 

 Με πξνβιεκαηηθφο 
139 11 7 2 159 

Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 33 5 2 1 41 

Total 172 16 9 3 200 

 

 

 Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη φηη νη κε πξνβιεκαηηθνί είλαη πεξηζζφηεξνη 

φηαλ νη γνλείο είλαη έγγακνη. Δπίζεο, ην ίδην παξαηεξνχκε θαη ζηνπο κέζνπο 

πξνβιεκαηηθνχο.  

 

Δθπαίδεπζε κεηέξαο 

 

Δθπαίδεπζε Μεηέξαο 

 

Με 

πξνβιεκαηηθνί 

Μέζνη πξνβιεκαηηθνί TOTAL 

Αλαιθάβεηνη 1 0 1 

Απ. Γεκνηηθνχ 19 6 25 

Απ Γπκλαζίνπ 22 11 33 

Απ Λπθείνπ 

 
70 12 82 

Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε 

 
21 

 

4 

      25 

 

 Παλεπηζηεκηαθή 

Δθπαίδεπζε 
22 7 29 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 4 1 5 

TOTAL 159 41 200 

 

  Παξαηεξνχκε φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο κε πξνβιεκαηηθνχο ρξήζηεο ε κεηέξα 

είλαη απφθνηηε ιπθείνπ φπσο θαη ζηνπο κέζνπο πξνβιεκαηηθνχο.  

 

 

Δθπαίδεπζε παηέξα 
 

Δθπαίδεπζε Παηέξα 

 

Με 

πξνβιεκαηηθνί 

Μέζνη  

Πξνβιεκαηηθνί 

TOTAL 

Αλαιθάβεηνη 4 1 5 

Απ. Γεκνηηθνχ 20 7 27 

Απ Γπκλαζίνπ 31 10 41 

Απ Λπθείνπ 42 8 50 
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Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε 

 
34 

 

                4 

      38 

 

 Παλεπηζηεκηαθή 

Δθπαίδεπζε 
24 7 31 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 4 4 8 

TOTAL 159 41 200 

 

 

  Παξαηεξνχκε φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο κε πξνβιεκαηηθνχο ρξήζηεο ν 

παηέξαο είλαη απφθνηηνο ιπθείνπ ελψ ζηνπο κέζνπο πξνβιεκαηηθνχο ρξήζηεο είλαη 

απφθνηηνο Γπκλαζίνπ.  

 

Δξγαζία κεηέξαο 

 

Δξγαζία Μεηέξαο 

 

Με 

πξνβιεκαηηθνί 

Μέζνη 

 Πξνβιεκαηηθνί 

TOTAL 

Δπηζηήκνλεο, ζηειέρε επηρ, 

θαιιηηέρλεο, θ.α. 
17 6 23 

Δπηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη, 

εκπνξηθνί ππάιιεινη 
15 2 17 

Τπάιιεινη γξαθείνπ 24 5 29 

Δξγάηεο, ηερλίηεο, 

εξγαηνηερλίηεο 
11 4 15 

Παξνρή ππεξεζηψλ 

 
32 

 

5 
      37 

 Οηθηαθά 55 17 72 

Άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη 5 2 7 

TOTAL 159 41 200 

 

  Παξαηεξνχκε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εθήβνπο θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο φηη ε 

εξγαζία είλαη νηθηαθά. ηε ζπλέρεηα ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηνλ πίλαθά καο είλαη νη 

άλεξγνη θαη νη ζπληαμηνχρνη. Δπίζεο έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο αζρνιείηαη κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

Δξγαζία παηέξα 
 

Δξγαζία Παηέξα 

 

Με 

πξνβιεκαηηθνί 

Μέζνη  

Πξνβιεκαηηθνί 

TOTAL 

Δπηζηήκνλεο, ζηειέρε επηρ, 

θαιιηηέρλεο, θ.α. 
15 8 23 
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Δπηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη, 

εκπνξηθνί ππάιιεινη 
43 9 52 

Τπάιιεινη γξαθείνπ 20 3 23 

Δξγάηεο, ηερλίηεο, 

εξγαηνηερλίηεο 
47 10 57 

Παξνρή ππεξεζηψλ 

 
20                 8       28 

 Οηθηαθά 1 0 1 

Άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη 13 3 16 

TOTAL 159 41 200 

 

Δδψ βιέπνπκε φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εθήβνπο θαη ζηηο 2 θαηεγνξίεο φηη ε 

εξγαζία ηνπ παηέξα είλαη εξγάηεο θαη ηερλίηεο (n=47), δεχηεξν ζε αξηζκφ έξρνληαη νη 

επηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη, εκπνξηθνί ππάιιεινη (n=43), ηξίην ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

ζηα επαγγέικαηα είλαη νη ππάιιεινη γξαθείνπ θαη παξνρή ππεξεζηψλ (n=40). Καη κε 

κηθξφηεξν αξηζκφ είλαη απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά (n=1).  

 

Αξηζκόο αδεξθώλ 

 

 Αξηζκφο αδειθψλ Total 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Με 

πξνβιεκαηηθνί 

13 51 57 26 9 0 1 1 0 1 159 

Μέζνη  

Πξνβιεκαηηθνί 

6 11 18 3 2 1 0 0 0 0 41 

TOTAL 19 62 75 29 11 1 1 1 0 1 200 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ αδειθψλ ησλ κε 

πξνβιεκαηηθψλ θαη ησλ κέζσλ πξνβιεκαηηθψλ εθήβσλ. Παξαηεξνχκε ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθήβνπο θαη ησλ 2 θαηεγνξηψλ  έρνπλ 2 αδέξθηα.  

 

7.2. Κνηλσληθό πξνθίι ησλ εθήβσλ 

ηνλ πίλαθα 1. ηεο έξεπλαο καο, φζνλ αθνξά ηα Κνηλσληθνδεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ παξνπζηάδνληαη ν αξηζκφο ησλ αγνξηψλ ηεο 

έξεπλαο ηα νπνία είλαη ην 60% θαη ηα θνξίηζηα ην 40%. Παξαηεξνχκε φηη ηα αγφξηα 

ππεξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ζηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα απηφ 

πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί ζηνλ πίλαθα 2 είλαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
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ζπκκεηνρφλησλ πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη 18 εηψλ κε πνζνζηφ 29,5 %. Δλψ ην 3%  

ησλ εξσηψκελσλ ηεο εξεπλάο καο είλαη ειηθίαο 11 εηψλ θαη απνηειεί ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ.  

Σν θνηλσληνινγηθφ πξνθίι ησλ γνλέσλ ησλ ζπκκεηνρφλησλ σο πξνο ην θχιν 

έρνπλ ηηο εμήο δηαθνξέο. Σν 25% ησλ παηέξσλ ησλ παηδηψλ είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ 

ελψ έλα 2,5% αλαιθάβεηνη. Σν 28,5% είλαη εξγαηνηερλίηεο αιιά κε κηθξή δηαθνξά 

παξαηεξνχκε φηη ην 26% είλαη εκπνξηθνί ππάιιεινη. Μέζε ειηθία αληξψλ είλαη 49,3 

%. Οη κεηέξεο ην 41% είλαη απφθνηηεο ιπθείνπ θαη έλα 5% κφλν αλαιθάβεηεο. Σν 

36% αζρνινχληαη κε νηθηαθά, κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ ησλ αληξψλ ελψ έλα 

3,5% είλαη άλεξγεο ή ζπληαμηνχρεο. Μέζε ειηθία γπλαηθψλ 43,7 %.Σα επαγγέικαηα 

πνπ παξνπζίαζαλ θαη ζηα δχν θχια κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ εξγαηνηερλίηεο, 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη νηθηαθά.Σέινο εκθαλίδεηαη φηη ην 86% ησλ γνληψλ είλαη 

έγγακνη, θαη έλα 8% κφλν δηαδεπγκέλνη. Σν ππφινηπν πνζνζηφ είλαη αλχπαληξνη ή 

ρήξνη. 

ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο καο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα αξθεηνί 

έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ  παξέα κε ηνπο θίινπο ηνπο, ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Απηφ καο παξνπζηάδεη φηη έλα κέξνο ησλ έθεβσλ δελ απνκνλψλνληαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κφλνο ηνπ ηνλ ππνινγηζηή αιιά είλαη έλαο ηξφπνο λα πεξάζνπλ ην 

ρξφλν ηνπο δηαζθεδάδνληαο παξέα κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Φαίλεηαη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη επηζθέπηνληαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο internet cafe γηα ηελ ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν αξθεηνί απφ ηνπο εξσηψκελνπ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή δηφηη δελ έρνπλ κε θάηη άιιν λα αζρνιεζνχλ.  

Πνιχ ζπρλά νη έθεβνη δελ πξνζεγγίδνπλ άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ, απηφ φκσο κπνξεί 

λα νθείιεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ 

θηλδχλνπο ελψ ζε αληηδηαζηνιή κε ην παξαπάλσ νη έθεβνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα 

ηεο γεηηνληάο θαη ζπάληα αληηκεησπίδνπλ ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο παξέεο 

ζπλνκειίθσλ.  Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ εκπιέθνληαη ζε θαβγάδεο ή δηαθσλίεο κε 

ηνπο γχξσ ηνπο απφ θακηά σο ζπάληα. Απηή ε πξφηαζε ίζσο λα κπεη ζην θεθάιαην 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα θάλεηε ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ θαιχςαηε. 

Θα ζέιακε αλαθέξνπκε επίζεο φηη ην 32% ησλ εθήβσλ είλαη απνδερηφ απφ 

ηνλ πεξίγπξφ ηνπ ελψ κνλάρα έλα 3,5% δελ είλαη απνδερηφ. Απηφ καο ππνδειψλεη φηη 

νη έθεβνη ζε κεγάιν πνζνζηφ εθδειψλνπλ πγηήο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνπο άιινπο κε 

απνηέιεζκα λα γίλνληαη απνδερηνί. Παξαηεξείηαη φηη δελ εκπιέθνληαη ζε κπειάδεο 
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θαη ην 35% απάληεζε φηη δελ ην καιψλεη ν δάζθαινο ηνπ. Σέινο ην φηη εξγάδνληαη ζε 

νκάδεο ην 58% πνιχ ζπρλά θαη ζρεδφλ πάληα, θαηαιαβαίλνπκε φηη δελ 

δπζθνιεχνληαη ζηηο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο αλζξψπνπο αιιά νχηε ζηηο επαθέο κε 

ηνπο γχξσ ηνπο.  

 

7.3  Τπνζέζεηο έξεπλαο 

1) Σα άηνκα πνπ εζίδνληαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είλαη άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλε θνηλσληθφηεηα (ρακειή απηνεθηίκεζε, εζσζηξεθή, κνλαρηθά). 

Πίλαθαο 1 

 

   Total 

  

Πνιχ 

θνηλσληθφηεηα 

Μέζε 

θνηλσληθφηεηα   

 Με πξνβιεκαηηθφο 
56 102 158 

  Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 13 28 41 

Total 69 130 199 

    

    

 

Chi-Square Tests 

 
Πίλαθαο 2 

  Value Df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
,201(b) 1 ,654     

Continuity 

Correction(a) 
,070 1 ,792     

Likelihood Ratio ,203 1 ,653     

Fisher's Exact 

Test 
      ,715 ,400 

Linear-by-Linear 

Association 
,200 1 ,655     

N of Valid Cases 199         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

14,22. 

 

 ην πξψην πηλαθάθη παξαηεξνχκε φηη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο  

– «κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί» - ηα πνζνζηά ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ηεο θνηλσληθφηεηαο – πνιχ θαη κέζε - είλαη αξθεηά θνληηλά (56/158 

=35,4% θαη 13/41=31,7% αληίζηνηρα 102/158=64,6% θαη 28/41=68,3%). (Δθηφο απφ 
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ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο ππάξρεη θαη ηξίηε ππνθαηεγνξία «θνηλσληθά 

απνκνλσκέλνπ εθήβνπ», ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα καο αθνχ δελ βξέζεθε 

ηέηνην άηνκν) Χζηφζν γηα λα είκαζηε αθφκα πην ζίγνπξνη γηα ην φηη θνηλσληθφηεηα 

δελ επεξεάδεη ηνλ εζηζκφ ζηνπο Ζ/Τ πξνρσξάκε ζε έλαλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ρ2 ηεο 

εμάξηεζεο κε ηελ θνηλσληθφηεηα. Ζ κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ καο είλαη φηη νη 

ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο φζνλ 

αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηεο θνηλσληθφηεηαο.  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην δεχηεξν πηλαθάθη φηη ην Αsymp.Sig. ηνπ ρ2 είλαη 

ζηελ πεξίπησζε καο 0,654>0,05 άξα ε κεδεληθή καο ππφζεζε δελ κπνξεί λα 

απνξξηθζεί. Οπφηε αθνχ δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πνζνζηά ζηηο δχν 

ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο – «κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί»- 

δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο θνηλσληθφηεηαο – πνιχ θαη κέζε - δελ 

κπνξνχκε λα πνχκε θαη φηη ηα άηνκα πνπ εζίδνληαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο είλαη άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θνηλσληθφηεηα άξα ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνζεηηθφ καο εξψηεκα δελ επαιεζεχεηαη. 

 

2) Ζ εμάξηεζε απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κπνξεί λα είλαη αηηία αιιαγήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο 

Πίλαθαο 1 

  

 

Total 

Αζήκαληε 

αιιαγή Μέηξηα αιιαγή 

 Με πξνβιεκαηηθφο 
151 8 159 

Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 15 26 41 

Total 166 34 200 

 

Chi-Square Tests 

 
Πίλαθαο 2 

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

78,741(b

) 
1 ,000     

Continuity 

Correction(a) 
74,657 1 ,000     

Likelihood Ratio 65,082 1 ,000     

Fisher's Exact 

Test 
      ,000 ,000 
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Linear-by-Linear 

Association 
78,347 1 ,000     

N of Valid Cases 200         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,97. 

 

 ην πξψην πηλαθάθη παξαηεξνχκε φηη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο  ηεο εμάξηεζεο  

– «κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί»- ηα πνζνζηά ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο –αζήκαληε, κέηξηα - (151/159 =95% θαη 

15/41=36,6% αληίζηνηρα 8/159=5% θαη 26/41=63,4%) είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά. 

(Δθηφο απφ ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο ππάξρεη θαη ηξίηε ππνθαηεγνξία 

«έληνλεο αιιαγήο» ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα καο αθνχ δελ βξέζεθε 

ηέηνην άηνκν) Χζηφζν γηα λα είκαζηε αθφκα πην ζίγνπξνη γηα ην φηη ε αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο  επεξεάδεηαη απφ ηνλ εζηζκφ ζηνπο  Ζ/Τ πξνρσξάκε ζε έλαλ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν ρ2 ηεο εμάξηεζεο κε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κεδεληθή 

ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ καο είλαη φηη νη ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηεο αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην δεχηεξν πηλαθάθη φηη ην Αsymp.Sig. ηνπ ρ2 είλαη ζηελ 

πεξίπησζε καο 0,000<0,05 άξα ε κεδεληθή καο ππφζεζε απνξξίπηεηαη. 

Οπφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πνζνζηά ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο  ηεο εμάξηεζεο  – 

«κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί»- δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο –έληνλε θαη ήπηα- θαηά ζπλέπεηα 

κπνξνχκε λα πνχκε θαη φηη ηα άηνκα πνπ εζίδνληαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο άξα ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνζεηηθφ καο εξψηεκα  επαιεζεχεηαη. 

3) Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

παξακέιεζεο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο.  

Πίλαθαο 1  

  

   Total 

  

Με 

παξακέιεζε 

Ήπηαο κνξθήο 

παξακέιεζε   

 Με πξνβιεκαηηθφο 
95 64 159 

  Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 25 16 41 

Total 120 80 200 
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 Chi-Square Tests 
Πίλαθαο 2  

 

  Value Df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
,020(b) 1 ,886     

Continuity 

Correction(a) 
,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,020 1 ,886     

Fisher's Exact 

Test 
      1,000 ,517 

Linear-by-Linear 

Association 
,020 1 ,887     

N of Valid Cases 200         

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

16,40. 

 

 ην πξψην πηλαθάθη , παξαηεξνχκε φηη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο  ηεο ρξήζεο  – 

«κε πξνβιεκαηηθή» θαη «κέζε πξνβιεκαηηθή»- ηα πνζνζηά ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ηνπ επηπέδνπ παξακέιεζεο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο  –κε θαη 

ήπηα- είλαη ζρεδφλ ίδηα (95/159 =59,7% θαη 25/41=61% αληίζηνηρα 64/159=40,3% 

θαη 16/41=39%). (Δθηφο απφ ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο παξακέιεζεο ππάξρεη θαη 

ηξίηε ππνθαηεγνξία «έληνλεο παξακέιεζεο», ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα 

καο αθνχ δελ βξέζεθε ηέηνην άηνκν) Χζηφζν γηα λα είκαζηε αθφκα πην ζίγνπξνη γηα 

ην φηη ε παξακέιεζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ πξνρσξάκε ζε έλαλ 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν ρ2 ηεο ρξήζεο κε ηελ παξακέιεζε. Ζ κεδεληθή ππφζεζε ηνπ 

ειέγρνπ καο είλαη φηη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ επηπέδνπ ρξήζεο δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηεο παξακέιεζεο.  

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην δεχηεξν πηλαθάθη φηη ην Αsymp.Sig. ηνπ ρ2 είλαη ζηελ 

πεξίπησζε καο 0,886>0,05 άξα ε κεδεληθή καο ππφζεζε δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 

Οπφηε αθνχ δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πνζνζηά ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο  

ηεο εμάξηεζεο  – «κε πξνβιεκαηηθή» θαη «κέζε πξνβιεκαηηθή»- δηαθέξνπλ ζε 

ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο παξακέιεζεο –κέζε - ήπηα δελ κπνξνχκε λα πνχκε θαη 

φηη  ε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

παξακέιεζεο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο. Άξα ην ζπγθεθξηκέλν ππνζεηηθφ καο 

εξψηεκα δελ επαιεζεχεηαη 



126 

 

 

4) Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο επηδξά αξλεηηθά 

ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. 

 Πίλαθαο 1  

 

  

 

Total 

Μηθξή 

επίδξαζε 

Μέηξηα 

επίδξαζε 

Μεγάιε 

επίδξαζε 

 Με πξνβιεκαηηθφο 
148 11   159 

Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 7 28 6 41 

Total 155 39 6 200 

 

 Chi-Square Tests 
Πίλαθαο 2  

 

  Value Df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

110,530(

a) 
2 ,000 

Likelihood Ratio 99,458 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
106,597 1 ,000 

N of Valid Cases 
200     

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,23. 

 

 ην πξψην πηλαθάθη , παξαηεξνχκε φηη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο  

– «κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί» - ηα πνζνζηά ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ηεο επίδξαζεο ζηελ ζρνιηθή επίδνζε  ησλ παηδηψλ - κηθξή, κέηξηα, 

κεγάιε - είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά (148/159=93,1% 7/41=17,1% αληίζηνηρα 

11/159=6,9% θαη 28/41=68,3% θαη επηπιένλ 0/159=0% 6/41=14,6).  Χζηφζν γηα λα 

είκαζηε αθφκα πην ζίγνπξνη γηα ην φηη ππάξρεη επίδξαζε ζηελ ζρνιηθή επίδνζε απφ 

ηνλ εζηζκφ ζηνπο  Ζ/Τ πξνρσξάκε ζε έλαλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ρ2 ηεο εμάξηεζεο κε 

ηελ επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεκάησλ. Ζ κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ καο 

είλαη φηη νη ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηεο επίδξαζεο ζηελ επίδνζε ησλ καζεκάησλ.  

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην δεχηεξν πηλαθάθη φηη ην Αsymp.Sig. ηνπ ρ2 είλαη ζηελ 

πεξίπησζε καο 0,000<0,05 άξα ε κεδεληθή καο ππφζεζε απνξξίπηεηαη. 

Οπφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πνζνζηά ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο  ηεο εμάξηεζεο  – 

«κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί»- δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 
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θαηεγνξίεο ηεο επίδξαζεο ζηελ ζρνιηθή επίδνζε –κηθξή, κέηξηα θαη κεγάιε -θαηά 

ζπλέπεηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ επεξεάδεη ηελ αξλεηηθά ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ εθήβσλ φπσο 

θαίλεηαη θη απ’ ηα αξρηθά πνζνζηά. Άξα ην ζπγθεθξηκέλν ππνζεηηθφ καο εξψηεκα  

επαιεζεχεηαη. 

 

5) Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πεξηνξίδεη ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. 

 

Πίλαθαο 1  

 

  

   Total 

  

Ήπηα Eπηδίσμε 

θνηλσλ ηθψλ 

ζπλαλαζηξ. 

Μέζε Δπηδίσμε 

θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθσλ 

 

Έληνλε 

Δπηδίσμε 

θνηλσλ 

ζπλαλαζηξ.   

 Με πξνβιεκαηηθφο 
148 11   159 

  Μέζνο πξνβιεκαηηθφο 5 32 4 41 

Total 153 43 4 200 

 

  

 Chi-Square Tests 
Πίλαθαο 2  

 

  Value Df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

120,094(

a) 
2 ,000 

Likelihood Ratio 109,955 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
115,867 1 ,000 

 

 
   

N of Valid Cases 
200     

 
   

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,82. 

 

 ην πξψην πηλαθάθη παξαηεξνχκε φηη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο  

– «κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί»- ηα πνζνζηά ζηηο δηάθνξεο 
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θαηεγνξίεο ηεο επηδίσμεο θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ - ήπηα, κέζε, έληνλε-  

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (148/159=93,1% θαη 5/41=12,2% αληίζηνηρα 11/159=6,9% θαη 

32/41=78% επηπιένλ 0/41=0% θαη 4/41=9,8) Χζηφζν γηα λα είκαζηε αθφκα πην 

ζίγνπξνη γηα ην φηη ππάξρεη επίδξαζε ζηελ επηδίσμε θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ απφ 

ηνλ εζηζκφ ζηνπο  Ζ/Τ πξνρσξάκε ζε έλαλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ρ2 ηεο εμάξηεζεο κε 

ηελ επηδίσμε θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ. Ζ κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ καο 

είλαη φηη νη ππνθαηεγνξίεο ηεο εμάξηεζεο δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηεο επηδίσμεο θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ.  

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην δεχηεξν πηλαθάθη φηη ην Αsymp.Sig. ηνπ ρ2 είλαη ζηελ 

πεξίπησζε καο 0,000<0,05 άξα ε κεδεληθή καο ππφζεζε απνξξίπηεηαη. 

Οπφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πνζνζηά ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο  ηεο εμάξηεζεο  – 

«κε πξνβιεκαηηθνί» θαη «κέζνη πξνβιεκαηηθνί»- δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ επηπέδνπ επηδίσμεο ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ – ήπηα, κέηξηα, 

έληνλε- θαηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα πνχκε θαη φηη ηα άηνκα πνπ εζίδνληαη απφ ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επηδίσμε θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ φπσο θαίλεηαη απφ ηα αξρηθά πνζνζηά, άξα ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνζεηηθφ καο εξψηεκα  φρη κφλν απνξξίπηεηαη αιιά θαίλεηαη λα ηζρχεη ην αθξηβψο 

αληίζεην.  

 

6) Ζ πνιχσξε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξνθαιεί εμάξηεζε. 

Πίλαθαο 1  

Descriptives

Υ6Α

159 14,4780 9,19950 ,72957 13,0370 15,9190 ,00 35,00

41 21,4878 10,72642 1,67519 18,1021 24,8735 ,00 35,00

200 15,9150 9,91815 ,70132 14,5320 17,2980 ,00 35,00

Περιζηαζιακά

προβλημαηικός

Μέζος προβλημαηικός

Total

N Mean Std.  Dev iation Std.  Error Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Πίλαθαο 2  

ANOVA 

 

Τ6Α  

  

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 
94,177 1 94,177 14,144 ,000 

Within Groups 1318,418 198 6,659     

Total 1412,595 199       

 

Καη’ αξρήλ ππνινγίδνπκε ζην spss κηα λέα κεηαβιεηή ηελ εβδνκαδηαία 

απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ ζε ψξεο ζηνλ Ζ/Τ. ηνλ πξψην πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 

ζχλνιν ησλ κε πξνβιεκαηηθψλ εθήβσλ (n= 159) αζρνινχληαη θαηά κέζν φξν 14,47 

ψξεο εβδνκαδηαίσο κε ηνλ Ζ/Τ κε ηππηθή απφθιηζε 9,19 ψξεο θαη κάιηζηα φηη ην 

95% απηψλ αζρνιείηαη απφ 13,037 έσο 15,919 ψξεο εβδνκαδηαίσο (lower-upper 

Bound).  

Σνχηα θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο 

πξνβιεκαηηθνχο εθήβνπο (n= 41), πνπ έρνπλ κέζν φξν 21,48 ψξεο εβδνκαδηαίσο κε 

ηππηθή απφθιηζε 10,72 ψξεο ελψ ην 95% απηψλ αζρνιείηαη απφ 18,10 έσο 24,87 

ψξεο (lower-upper Bound). 

 Χζηφζν γηα λα ζηγνπξεπηνχκε ζα θάλνπκε έλα ηέζη ηζφηεηαο κέζσλ κε 

ONEWAY ANOVA (αλάιπζε δηαθχκαλζεο) ησλ σξψλ πνπ αζρνιείηαη θάπνηνο 

εβδνκαδηαίσο κε ηνπο Ζ/Τ κε ην βαζκφ εμάξηεζεο. Παξαηεξνχκε φηη ην Sig=0<0,05 

άξα ε κεδεληθή ππφζεζε, φηη ν κέζνο φξνο ησλ σξψλ πνπ αζρνινχληαη εβδνκαδηαίσο 

κε ηνπο Ζ/Τ νη πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απ’ ηνλ 

κέζν φξν ησλ κέζσλ πξνβιεκαηηθψλ, απνξξίπηεηαη. Δπνκέλσο ε αξρηθή ππφζεζή καο 

φηη ε πνιχσξε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξνθαιεί εμάξηεζε θαίλεηαη λα 

επαιεζεχεηαη. 

 

7.4. Αλάιπζε εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

1
ε
 ΤΠΟΘΔΖ:  

«Σα άηνκα πνπ εζίδνληαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είλαη άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλε θνηλσληθφηεηα (ρακειή απηνεθηίκεζε, εζσζηξεθή, κνλαρηθά)». 

 Απφ ηνπο 28 –κε πξνβιεκαηηθνχο εθήβνπο θαη κέζνπο πξνβιεκαηηθνχο  

εθήβνπο 21 είλαη αγφξηα θαη 7 θνξίηζηα. ε απηήλ ηελ ππφζεζε βιέπνπκε φηη θαη ζηηο 

δχν θαηεγνξίεο εθήβσλ - κε πξνβιεκαηηθψλ αιιά θαη κέζσλ πξνβιεκαηηθψλ - είλαη 
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πεξηζζφηεξνη ζε αξηζκφ απηνί πνπ παξνπζηάδνπλ κέζε θνηλσληθφηεηα. Οπφηε απηφ 

πνπ ζπκπεξαίλνπκε είλαη φηη ε θνηλσληθφηεηα δελ επεξεάδεηαη απφ ην αλ νη έθεβνη 

έρνπλ εζηζηεί απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σέινο απηφ πνπ ζα πεξηκέλακε 

λα βγεη σο απνηέιεζκα είλαη φηη νη κε πξνβιεκαηηθνί έθεβνη ζα έπξεπε λα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν θνηλσληθνί απφ ηνπο εμαξηεκέλνπο έθεβνπο, ζε ζρέζε κε ην 

απνηέιεζκα ησλ δεδνκέλσλ καο.  

 

2
ε
 ΤΠΟΘΔΗ: 

«Ζ εμάξηεζε απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κπνξεί λα είλαη αηηία αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.» 

  πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθά καο παξαπάλσ ζηελ αλάιπζε ηεο 2
εο

 ππφζεζεο 

απφ ηνπο 159 κε πξνβιεκαηηθνχο, νη 8 παξνπζηάδνπλ κέηξηα αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελψ απφ ηνπο 41 κέζνπο πξνβιεκαηηθνχο εθήβνπο ρξήζηεο, νη 26 

παξνπζηάδνπλ κέηξηα αιιαγή. Γηα ηνπο κέζνπο πξνβιεκαηηθνχο ην πνζνζηφ αιιαγήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη κεγάιν. Ζ 2
ε 

ππφζεζε εξγαζίαο καο επαιεζεχεηαη.  

 

3
ε
 ΤΠΟΘΔΗ: 

«Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο παξακέιεζεο 

πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο.» 

Ζ 3
ε
 ππφζεζε εξγαζίαο καο δελ επαιεζεχεηαη. ην δείγκα καο θαίλεηαη φηη θαη νη κε 

πξνβιεκαηηθνί θαη νη κέζνη πξνβιεκαηηθνί εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξνη ζηελ κε 

παξακέιεζε θαη ιηγφηεξνη ζηελ ήπηα κνξθήο παξακέιεζε. Απηφ είλαη πηζαλφ λα 

ζπκβαίλεη γηα κηα ζεηξά ιφγσλ φπσο νη παξαθάησ: 

Α) Δίηε γηαηί  νη γνλείο δελ παξακεινχλ ηα παηδηά. 

Β) Δίηε ηα παηδηά παξακεινχληαη απφ ηνπο γνλείο αιιά λα κελ ην αληηιακβάλνληαη 

θαη λα κε ηα επεξεάδεη.  

Γ) Δίηε ην αληηιακβάλνληαη αιιά λα κελ ζέινπλ λα ην ζπδεηήζνπλ επεηδή θνβνχληαη 

κήπσο απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηα ηνπο κε θάπνην ηξφπν.  

Γ) Δίηε γηαηί  θνβνχληαη λα ην εθθξάζνπλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

4
ε
 ΤΠΟΘΔΗ: 

«Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο επηδξά αξλεηηθά ζηε 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε.» 
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Ζ 4
ε
 ππφζεζε εξγαζίαο καο επαιεζεχεηαη δηφηη φπσο παξνπζηάδνπκε θαη ζηνλ πίλαθα 

ηεο έξεπλάο καο, απφ ηνπο 159 κε πξνβιεκαηηθνχο κφλν ζηνπο 11 έρεη κέηξηα 

επίδξαζε ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Αληίζεηα, απφ ηνπο 41 κέζνπο 

πξνβιεκαηηθνχο νη 28 παξνπζηάδνπλ κέηξηα επίδξαζε αξθεηά κεγάινο αξηζκφο, 

αθφκα ζε 6 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη  κεγάιε επίδξαζε ζηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε 

θαη κφλν ζε 7 ππάξρεη κηθξή επίδξαζε ζηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε.  

 

5
ε
 ΤΠΟΘΔΗ: 

«Ζ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πεξηνξίδεη ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο.» 

Ζ 5
ε
 ππφζεζε ηεο έξεπλάο καο δελ επαιεζεχεηαη. πσο θαίλεηαη θαη ζην πίλαθα ηεο 

έξεπλαο καο (ν πίλαθαο ηεο αλάιπζεο ηεο 5
εο

 ππφζεζεο παξαπάλσ), απφ ηνπο κε 

πξνβιεκαηηθνχο ήπηα παξακέιεζε παξνπζηάδνπλ νη 148 ελψ κφλν 11 κέζε 

παξακέιεζε. Δλψ απφ ηνπο 41 κέζνπο πξνβιεκαηηθνχο, νη 32 εκθαλίδνπλ κέζε 

παξακέιεζε, νη 5 ήπηα παξακέιεζε θαη νη 4 έληνλε παξακέιεζε.  

Ζ ππφζεζε καο δελ επαιεζεχεηαη γηαηί πηζαλφηαηα: 

Α) Σα παηδηά δελ  θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. 

Β) Θεσξνχλ φηη ε θνηλσληθνπνίεζε  έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία αθφκα θαη αλ νη 

θνηλσληθέο  ζπλαλαζηξνθέο γίλνληαη κέζν ηνπ  ππνινγηζηή. 

Γ) Γελ  απάληεζαλ κε εηιηθξίλεηα νη εξσηψκελνη ή δελ θαηαλφεζαλ ηελ εξψηεζή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

6
ε
 ΤΠΟΘΔΗ: 

«Ζ πνιχσξε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξνθαιεί εμάξηεζε.» 

Ζ 6
ε
 ππφζεζε ηεο έξεπλάο καο δελ επαιεζεχεηαη δηφηη ην 95% ησλ κέζσλ 

πξνβιεκαηηθψλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Young θαίλεηαη λα 

αζρνιείηαη 3 ψξεο ζπλνιηθά εκεξεζίσο πξάγκα πνπ δελ απνδεηθλχεη εμάξηεζε, αιιά 

αλ απηφ απμεζεί ζε 4 ψξεο εκεξεζίσο πηζαλφλ λα εκθαληζηεί πξφβιεκα εμάξηεζεο. 

 Ζ ππφζεζε καο δελ επαιεζεχεηαη γηαηί πηζαλφηαηα: 

Α) Απηφ ζπκβαίλεη είηε γηαηί ηα παηδηά έδσζαλ ςεπδή απαληήζεηο. 

Β) Ζ¨ δελ θαηάιαβαλ φηη ηνπο επεξεάδεη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
Ο

  

«πκπεξάζκαηα» 

8.1. πκπεξάζκαηα  

ην πξψην κέξνο, βιέπνληαο ηα θνηλσληθνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξσηψκελσλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, παξαηεξνχκε φηη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ απνηειείηαη απφ αγφξηα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηηο 

ειηθίεο κεηαμχ 16-18. Σα άηνκα απηψλ ησλ ειηθηψλ απνηεινχλ, αζξνηζηηθά, ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Πηζαλφηαηα, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα αγφξηα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα. Λφγσ θχινπ, νη γνλείο ζπλήζσο είλαη πην απζηεξνί κε ηα 

θνξίηζηα, ελψ ηα αγφξηα βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

θαη ηελ ειεπζεξία απφ ηνπο γνλείο ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα έμνδν κε ηνπο 

θίινπο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Βξίζθνληαη ζηελ ειηθία πνπ μεθηλνχλ λα 

βγαίλνπλ κε ηηο παξέεο ηνπο θαη λα αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο δηαζθέδαζεο, γηα 

παξάδεηγκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθά παηρλίδηα κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ζε έλα internet θαθέ. Δπηπξφζζεηα, πηζαλνινγνχκε φηη έλαο ιφγνο πνπ ηα αγφξηα 

απνηεινχλ αζξνηζηηθά, ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο καο είλαη φηη ηα 

αγφξηα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε νκαδηθά παηρλίδηα, ππνινγηζηέο θαη γεληθά φηη 

έρεη ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία.  

Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο καο παξαηεξείηαη θαη απφ έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Ν.Κφξεα θαη Κίλα, φπνπ ηα αγφξηα πξνηηκνχλ πην 

εηδηθέο εθαξκνγέο, ελψ ηα θνξίηζηα πξνηηκνχλ πην επέιηθηεο, θνηλσληθέο εθαξκνγέο. 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθήβνπο ζηελ Αγγιία, ειηθίαο 12-16 εηψλ, έδεημε 

φηη ηα αγφξηα είλαη ζηνλ ππνινγηζηή πνιχ πην ζπρλά απ' φ,ηη ηα θνξίηζηα θαη 

εκθαλίδνληαη πην ζπρλά σο «εμαξηεκέλα», (Psychology Division, Nottingham Trent 

University, United Kingdom). 

ην ίδην πεξίπνπ ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε παξνχζα έξεπλα  ηνπ ηψκνπ 

φπνπ ε ρξήζε Ζ/Τ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ εκθαλίδεη ππεξνρή ππέξ ησλ αγνξηψλ, ελψ 

παξαηεξείηαη φηη ηα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζπγθξηλφκελα κε ηα θνξίηζηα γηα παηρλίδηα θαη αγνξέο, ελψ ηα θνξίηζηα γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν. 
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 Δπίζεο, είλαη εκθαλέο φηη φζν πξνρσξάλε νη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν 

απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο απηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ζπλαληήζακε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ κηθξψλ ειηθηψλ ζηα internet θαθέ θαζψο επίζεο ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα παηδηά απηά αξλνχληαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Απηφ κπνξεί λα ζπλέβε, δηφηη ηα παηδηά κηθξφηεξσλ ειηθηψλ 

θνβνχληαη πεξηζζφηεξν κήπσο αλαθαιπθζνχλ κε θάπνην ηξφπν απφ ηνπο γνλείο ηνπο  

ή λα θνβνχληαη -ιφγσ ηεο άγλνηάο ηνπο γηα ηελ έξεπλά καο- φηη ζα γίλνπλ εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα  κε απνηέιεζκα λα αξλνχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Δπίζεο, 

ππάξρεη ε πεξίπησζε ηα παηδηά λα κελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ γηα ην ηη δεηάκε. 

Δπνκέλσο,  έρνληαο πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζηελ δηάζεζε ηνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλππνκνλεζία πνπ ηνπο θαηέρεη φηαλ πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, λα αδηαθνξνχζαλ γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο.  

ηελ ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, γίλεηαη εκθαλέο 

φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ, ζηελ εξψηεζε γηα πνηνχο ιφγνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν, απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα παίδεη 

παηρλίδηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε πνπ έρνπλ νη έθεβνη  ζε απηά, 

θαηέρνληαο ηελ πςειφηεξε ζέζε ζε πνζνζηά. χκθσλα κε ηνλ Παπατσάλλνπ (2007: 

1) «ηα online παηρλίδηα απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πφιν έιμεο ζην Internet γηα ην 

55,2% ησλ εξσηεζέλησλ ηεο έξεπλάο ηνπ».  

Αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε, ιφγσ ηνπ φηη βξίζθνληαη ζηελ 

ζρνιηθή ειηθία θαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη απαξαίηεηε. 

Δπίζεο, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πξνσζεί 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα έρνπλ σο δεχηεξε 

επηινγή ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεκέξσζε ζηνπο ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε «Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

εθήβνπο ζηελ Αγγιία, ειηθίαο 12-16 εηψλ, έδεημε φηη 1 ζηα 5 παηδηά ήηαλ εμαξηεκέλα 

απφ ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή (Psychology Division, Nottingham Trent 

University, United Kingdom), ελψ ε παζνινγηθή εμάξηεζε απφ ηνλ ππνινγηζηή 

απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη κηα απφ ηηο αγαπεκέλεο αζρνιίεο ησλ 

εξσηψκελσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή είλαη ην chatting, ην νπνίν θαηέρεη έλα 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ. ην ίδην απνηέιεζκα, ζρεηηθά κε ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 
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chatting, παξαηεξείηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Monti,Colby θαη O’ Leary (2004), φπνπ 

βξέζεθε φηη «νη έθεβνη επηζθέπηνληαη ην δηαδίθηπν γηα πνηθίινπο ιφγνπο φπσο  γηα 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ην 83% , γηα ελεκέξσζε ην 68% ,γηα παηρλίδηα ην 51% θαη 

γηα chat ην 40% . Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή νη έθεβνη πξνηηκνχλ λα 

δηεπξχλνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Πηζαλνινγείηαη φηη κάιινλ νη έθεβνη δελ έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη πξνηηκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηελ 

θνηλσληθφηεηα ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Με άιια ιφγηα ζεσξνχλ φηη θνηλσληθνπνηνχληαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ  ηνπ ππνινγηζηή, γηα απηφ ηνλ ιφγν ην chatting θαηέρεη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ.  

Σέινο φζνλ αθφξα ηηο αγαπεκέλεο ρξήζεηο ησλ εθήβσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη έλα πνζνζηφ 3% 

δειαδή 6 έθεβνη ζηνπο 200 παξαδέρνληαη φηη πεγαίλνπλ ζε πνξλνγξαθηθά sites.Σν 

γεγνλφο απηφ καο δείρλεη φηη δελ ππάξρεη έιεγρνο ζε απηά ηα παηδηά γηα ηα sites πνπ 

κπαίλνπλ  θαη εληζρχεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά. πκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Spiegel, 

ππάξρνπλ θίλδπλνη ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο ρξήζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη νη θίλδπλνη 

απηνί ζα πνιιαπιαζηάδνληαη θαζψο ην δηαδίθηπν ζα πιεζηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζε πνιππινθφηεηα θαη πνηθηιία ηνλ θπζηθφ θφζκν – λαξθσηηθά, εγθιεκαηίεο, 

ξαηζηζηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, παξάλνκα sites θ.ιπ. Άξα, φπσο θάζε 

κέξα ζην ζπίηη, ζην δξφκν θαη ζην ζρνιείν, νη γνλείο θαη νη παηδαγσγνί πξέπεη λα 

είλαη ζπλερψο ζε επηθπιαθή θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φια εθείλα ηα πξνγξάκκαηα-

θίιηξα πνπ πξνζηαηεχνπλ – ζε θάπνην βαζκφ – απφ πεξηερφκελν αθαηάιιειν γηα 

αλήιηθνπο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη νη γνλείο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εθήβσλ είλαη ελεκεξσκέλνη φηαλ βξίζθνληαη  ζην ρψξν ηνπ Net-café».  

Πηζαλφηαηα, απηφ δείρλεη νη γνλείο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην πνπ βξίζθνληαη νη έθεβνη 

φηαλ απνπζηάδνπλ απφ ην ζπίηη, φπσο θαη επίζεο είλαη πνιχ πηζαλφλ, νη εξσηψκελνη 

λα κελ έρνπλ απαληήζεη κε εηιηθξίλεηα ιφγσ ηνπ θφβνπ πνπ ηνπο θαηέρεη ζηελ ηδέα 

κήπσο αλαθαιπθζνχλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε θάπνην ηξφπν.   

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο καο, ην νπνίν αθνξά 

ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο εθήβνπο, 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ρσξίο παξέκβαζε ηνπ γνλέα γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη είηε 
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έιιεηςε γλψζεο ηνπ ίδηνπ, είηε επνπηείαο θαη έιεγρνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, απηά πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο κε ηνπο θίινπο ηνπο απφ φ,ηη κε ηνπο γνλείο ηνπο. Γίλεηαη εκθαλέο φηη 

ελψ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε θίινπο ηνπο, 

παξφια απηά είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θίισλ ηνπ. Πηζαλφηαηα, ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά δελ θαηαλφεζαλ ζσζηά ηελ εξψηεζε. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

κπνξεί λα ηζρχεη, φηη νη εξσηψκελνη ελψ βξίζθνληαλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο 

internet θαθέ, έλα κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ απάληεζε φηη πνηέ δελ βξίζθνληαη 

ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ ππνςία καο φηη ηα απνηειέζκαηα 

είλαη αλαιεζή, απφ ην κέξνο ησλ εθήβσλ.  

ηελ ζπλέρεηα, επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη επελδχνπλ πνιχ ηελ 

δηαζθέδαζή ηνπο ζηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο - θάηη ζην 

νπνίν πξναλαθεξζήθακε – ελψ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, ηείλνπλ λα 

απνθεχγνπλ λα θάλνπλ άιια πξάγκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή. χκθσλα 

κε ηα εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθά επξήκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο ηεο Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

ζηα πξφζπξα ηνπ εζηζκνχ ζην Internet βξίζθεηαη ζρεδφλ έλαο ζηνπο πέληε εθήβνπο 

ζηελ Διιάδα.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εξσηψκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, φρη κφλν γηα δηαζθέδαζε αιιά αλαδεηνχλ κέζσ απηψλ ηξφπνπο 

δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφηαηα ηνπο απαζρνινχλ ηελ παξνχζα 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν ή κε 

ηνπο ζπλνκειηθνπο ηνπο. Δίλαη εκθαλέο φηη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνιιέο 

θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη σο ην εξγαιείν αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

εθήβσλ. «H έξεπλα παξνπζηάδεη κε ηνλ πιένλ εχγισηην ηξφπν ηελ κεγάιε δπλακηθή 

θαη ηελ δηαξθψο απμαλφκελε δηείζδπζε ηνπ κέζνπ ζηηο λεαξέο ειηθίεο.  Ο θ. Κνξκάο 

ζρνιηάδεη φηη  ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,  απνδεηθλχεηαη πσο πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο εθήβνπο -ην 53,4%- ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλαλ ρξφλν. Σν 26% κάιηζηα αλαθέξνπλ θαζεκεξηλή 

ρξήζε, ελψ ην 8% «θνιινχλ» κπξνζηά ζηελ νζφλε γηα πεξηζζφηεξεο απφ 20 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα.  

ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθεξφκαζηε ζην  θνηλσληθφ πξνθίι 

ησλ εθήβσλ. πκπεξαζκαηηθά, -αλ θαη δελ επαιεζεχεηαη πνπζελά κε αιιέο έξεπλεο 
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πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί- ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, γίλεηαη θαλεξφ 

φηη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο εππξνζάξκνζηνπο ζε θάζε θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη θαίλεηαη λα κελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 

άιιεο ειηθίεο. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη ηα παηδηά θαίλνληαη λα κελ επηδηψθνπλ ηε 

ζχγθξνπζε κε άιια άηνκα θαη  λα είλαη απνδεθηνί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

νκφηηκνχο ηνπο.  Πηζαλφηαηα, απηή ε ζηάζε λα ππνδειψλεη θάπνηα εζσζηξέθεηα.  

ην ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαθαίλνληαη, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

επηπέδνπ εζηζκνχ θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε ππεξβνιηθή δηαδηθηπαθή 

ρξήζε. Αξρηθά παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη εκθαλίδνληαη ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%, λα παξαζχξνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ καο δείρλεη φηη ν ππνινγηζηήο θαη ην δηαδίθηπν θπξίσο 

θαζίζηαληαη αξθεηά ειθπζηηθά απφ ηνπο εθήβνπο. Οη πηζαλνί ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ 

ίζσο νθείινληαη ζην φηη ηα παηδηά έρνπλ εηζάγεη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηνλ 

ειεχζεξν ηνπο ρξφλν φπσο είδακε θαη παξαπάλσ. Σα παηρλίδηα απηά είλαη 

δηακνξθσκέλα έηζη ψζηε λα θαζίζηαληαη ειθπζηηθά απφ ηα παηδηά θαη λα κελ κπνξνχλ 

λα ζηακαηήζνπλ ζέινληαο λα πεηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα  ζε απηά. Έλαο άιινο 

πηζαλψο ιφγνο πνπ «αλαγθάδεη» ηα παηδηά λα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή απ’ φηη είραλ πξνγξακκαηίζεη είλαη ίζσο θαη νη ζπλνκηιίεο 

πνπ θάλνπλ κέζσ chat δεκηνπξγψληαο έλα θχθιν γλσξηκηψλ ζεσξψληαο ην θαη 

αληηκεησπίδνληαο ην σο θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο. 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ παξακέιεζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, είλαη κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ δελ παξακειεί ηηο 

ζρνιηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηνλ ππνινγηζηή. κσο ππάξρεη θαη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 40,5% ην νπνίν θαίλεηαη λα παξακειεί ηηο ζρνιηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο έζησ θαη θάπνηεο θνξέο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ζπγρέεηαη κε ηελ 

παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά πνπ ηα παηδηά θαίλνληαη λα κελ ειέγρνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα φκνηνπο ιφγνπο. Ζ ζρνιηθή απνηπρία απνηειεί βαζηθφ 

ζχκπησκα φπσο αλαθέξεη θαη ν Κνξκάο ζηελ εξγαζία ηνπ Παπαησάλλνπ (2007:1). 

Δπίζεο θαη ζηελ εξγαζία ηνπ Παλαγηηαθθφπνπινπ (2008:488-490) αλαθέξνληαη ηα 

πξνβιήκαηα κε ην ζρνιείν ή ηε δνπιεηά γηα ηνπ ελειίθνπο. Σέινο επησβεβαηψλεηαη θαη 

κε ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Γεξκαλία (Interdisziplinare Suchtforschungsgruppe Berlin, 

Institut fur Medizinische Psychologie, Charite--Universitatsmedizin Berlin) φπνπ ηα 

παηδηά ηα νπνία πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα εμάξηεζεο παξνπζίαδαλ δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα. 
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ζν αθνξά ηελ εξσηηθή δσή ησλ λέσλ απηή θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη θαη 

ηφζν απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο αθνχ νη εξσηψκελνη θαίλνληαη λα κελ 

δεκηνπξγνχλ ζπρλά εξσηηθέο ζρέζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ ην γεγνλφο απηφ πηζαλψλ λα 

νθείιεηαη ζηελ κηθξή ειηθία ησλ εξσηψκελσλ αιιά θαη ζηελ «δηαθνπή ησλ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, πνχ κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε εμαζζέλεζε ή νιηθή εμαθάληζε 

είηε ζε πνηφηεηα είηε ζε πνζφηεηα.» ην νπνίν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εμάξηεζεο ζχκθσλα κε ηελ ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα πνπ αλαθεξζήθακε ζηελ ζεσξεία. 

Δπηπιέσλ ζχκθσλα θαη κε ηνπο Μπξαθνληέ θαη Μαξηζέιη (1999), ην ζέκα ησλ 

εξσηηθψλ ζρέζεσλ έξρεηαη πέκπην ζην πιαίζην ησλ αλεζπρηψλ ησλ εθήβσλ. 

Παξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη 

κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ δελ ειέγρεη ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν πξηλ απφ θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα θάλεη ζε ζρέζε κε ην αζξνηζηηθφ 

ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ην νπνίν ειέγρεη ην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα. Μεγάιν πνζνζηφ πεξίπνπ ην 42% παξαπάλσ γίλνληαη 

κπζηηθνπαζείο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ξσηνχληαη ηη θάλνπλ φηαλ βξίζθνληαη ζην 

δηαδίθηπν παξαηεξείηαη επίζεο  φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πξνζπαζνχλ έζησ θαη 

θάπνηεο θνξέο λα θξχςνπλ ην ρξφλν πνπ είλαη κέζα ζην δηαδίθηπν. Ζ κπζηηθνπάζεηα 

απηή κπνξεί λα κελ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ  αιιά ην 

πνζνζηφ πνπ ζπγθεληξψλεη είλαη αξθεηά κεγάιν θαη δείρλεη πηζαλψλ χπαξμε 

ζπλαηζζεκάησλ ληξνπήο απφ ηνπο εθήβνπο σο πξνο ηε ρξήζε θαη ελνρήο θαη θπζηθά 

δελ μερλάκε ηελ ειηθία ηεο εθεβείαο θαη ην φηη ε κπζηηθνπάζεηα είλαη έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ζ ζηάζε απηή ησλ εθήβσλ ππάξρεη ιφγσ ηνπ «ζπλδπαζκνχ 

λαξθηζζηζκνχ, Ηδεψδνπο ηνπ Δγψ θαη εθπιήξσζεο ησλ θαληαζησζηθψλ επηηαγψλ ν 

νπνίνο νδεγεί ζε έληνλα ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο ζηελ εθεβεία (Anastasopoulos 1997) 

ελψ ε ραιαξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηε ιεηηνπξγία  ηνπ Τπεξεγψ θαζηζηά ηηο ελνρέο 

επηφηεξεο». Έηζη ε απξνζσπία πνπ πξνζθέξεη ην δηαδηθηχνπ εληζρχεη ηελ 

εμσηεξίθεπζε ησλ αλαγθψλ ηεο εθεβείαο ζηνπο ρξήζηεο αιιά παξάιιεια εληζρχεη 

ηελ κπζηηθνπάζεηα πνπ δηαηεξνχλ ζε φζνπο ηνπο ξσηνχλ γηα ηελ ρξήζε πνπ θάλνπλ 

ζε απηφ.    

Οη έθεβνη  εκθαλίδνληαη λα «μερληνχληαη» θαη λα «μεθεχγνπλ» απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο αλαδεηψληαο δηαθπγή ζην δηαδίθηπν ζε 

αξθεηά  κεγάιν πνζνζηφ 48%. Δπίζεο  παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ έλα πνζνζηφ 30% 

θνβάηαη φηη ε δσή δελ ζα ήηαλ θαη ηφζν ελδηαθέξνλ ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Απφ ηα πνζνζηά απηά παξαηεξνχκε φηη ην δηαδίθηπν έρεη κεγάιε 
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ζεκαζία ζηε δσή ησλ εθήβσλ  ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο ζαλ αγρνιπηηθφ θαη 

ζαλ κέζν δηαθπγήο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνζνζηά αξθεηά αλεζπρεηηθά γηα ηελ 

ςπρνινγία ησλ εθήβσλ. Σν γεγνλφο απηφ  δελ επηβεβαηψλεηαη πνπζελά απφ ην 

ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο καο 

ηηο δηάθνξεο γλσξηκίεο ηνπο κέζσ chat νη πεξηζζφηεξνη ζα πνπλ θάπνηα 

ςέκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ νη έθεβνη 

κε απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαίλνληαη λα έρνπλ θάπνηεο αλαζθάιεηεο θαη λα κελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ην «εγψ» ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ηξίην 

θεθάιαην απφ ηνλ Υέξκπεξη ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθήβνπ. Πέξα απφ απηφ 

φκσο κε ηελ απφθξπςε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ζπλδηαιιαγή  ηνπο νη 

έθεβνη κπνξνχλ θαη απηφλ ηνλ ηξφπν λα δηαθπιάμνπλ θαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απηφ 

λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ πξνζηαζία γη απηνχο ζε ηπρφλ παξελνριήζεηο πνπ κπνξεί λα 

πθίζηαληαη ζην δηαδίθηπν.  

πσο είπακε θαη ζηε  ζεσξία κε ηηο αλαθνξέο καο ζην 3
ν
 θεθάιαην απφ ηνπο 

Υέξκπεξη (1999), Αλαζηαζφπνπιν (1998), Ρεηκνλ-Ρεβηέ (1989) απηφ είλαη έλα απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ςπρνινγία ηνπ εθήβνπ δειαδή ε αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο.  

Παξ φιν πνπ ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε νη έθεβνη θάλεθαλ λα ιέλε θάπνηα 

ςέκαηα ζηηο γλσξηκίεο ηνπο ζην chat βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη 

κάιηζηα κε κεγάιε απφθιηζε δελ παξαδέρεηαη φηη ζα επηζπκνχζε έλα δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηήξα απφ ηνλ δηθφ ηνπ. Σα παηδηά θαίλνληαη λα πξνζπαζνχλ λα αιιάδνπλ 

ραξαθηήξα ζηελ δηαδηθηπαθή ηνπο επηθνηλσλία θαη ζηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο αλάινγεο εξσηήζεηο. Ζ παξαπάλσ αληίζεζε 

πηζαλψλ λα νθείιεη ηελ χπαξμε ηεο ζηηο έληνλεο κεηαπηψζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν 

έθεβνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηακνξθψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Υέξκπεξη (1999:33-34)    

Οη γνλείο ησλ εθήβσλ θαίλεηαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηε ρξήζε πνπ θάλνπλ ηα 

παηδηά ζην δηαδίθηπν γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο λα κπνξνχλ λα ηα 

ειέγρνπλ θαη λα νξηνζεηνχλ ηε ρξήζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά πξνηηκνχλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή απφ 

ηελ παξέα ησλ γνληψλ ηνπο γεγνλφο πνπ δελ είλαη θαζφινπ αμηνπεξίεξγν αθνχ είλαη 

γλσζηφ θαη απφ ηε ζεσξία φηη νη έθεβνη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξέα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ε νπνία ππάξρεη πιένλ θαη ζην δηαδίθηπν , ζην ζρνιείν, θ.η.ι. θαη φρη 

ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο.  θαη ίζσο ππνδειψλεη φηη ηα παηδηά δελ βξίζθνπλ πιένλ 

ηφζν ειθπζηηθή ηελ δηαζθέδαζε ηνπο κε ηνπο  γνλείο (Μπξαθνληέ θαη Μαξηζέιη, 
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1999). ζν αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα κπνπλ ζην 

internet ή λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη δελ έρνπλ πξφζβαζε, 

παξαηεξνχκε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ (πεξίπνπ 60%) ησλ εθήβσλ αηζζάλεηαη ζπκφ 

φηαλ αδπλαηεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ (11,5%) 

απνγνεηεχεηαη θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ (53%) παξαδέρεηαη φηη δελ κέλεη αδηάθνξν 

φηαλ δελ έρεη πξφζβαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Απφ ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή φρη κφλν επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία θαη 

ηε δσή ησλ παηδηψλ αιιά πνιιέο θνξέο είλαη αηηία ηα παηδηά λα θηάζνπλ αθφκα θαη 

ζε ζπκφ θαη λα ράζνπλ θαη ηελ ςπρξαηκία ηνπο έζησ θαη θάπνηεο θνξέο. Σν γεγνλφο 

απηφ ην αλαθέξεη θαη ν Παπατσάλλνπ (2007).  

Έηζη ινηπφλ, ελψ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ κηα σξαηνπνηεκέλε θαηάζηαζε, ζε πνιιέο εξσηήζεηο ηα παηδηά 

θαίλνληαη λα παξνπζηάδνπλ - έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ - ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο  θαη 

εζηζκνχ απφ ην δηαδίθηπν θαη ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή.  

 

8.2. Αλάγθεο γηα κειινληηθή έξεπλα 

αθψο νη αλάγθεο γηα έξεπλα δηαθέξνπλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Παξαηεξψληαο ην γεγνλφο φηη ε βηβιηνγξαθία καο φζνλ αθνξά ηελ εμάξηεζε απφ 

ηνπο ππνινγηζηέο ζε εθήβνπο ειηθίαο 11 έσο 18 εηψλ, ήηαλ πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηνπ 

φηη είλαη έλα ζέκα ζχγρξνλν θαη δελ έρεη αλαπηπρζεί εξεπλεηηθά ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία.  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ κηα 

σξαηνπνηεκέλε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα πξνηείλακε ζηηο επφκελεο έξεπλεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, λα εξεπλήζνπλ ην ζέκα πεξηζζφηεξν δηεμνδηθά θαη λα 

απεπζπλζνχλ φρη κφλν ζε παηδηά αιιά θαη ζε γνλείο. Δπίζεο, γηα ηελ θαιχηεξε 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππήξρε  

ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, γηα παξάδεηγκα κε ηνπο 

θαζεγεηέο ησλ παηδηψλ, κε ζθνπφ λα επαιεζεπηνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. αθψο θάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

θαη ε έξεπλα ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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8.3 Κνηλσληθή εξγαζία θαη εμάξηεζε εθήβσλ από ππνινγηζηέο 

 

Ζ εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν θαη ελ γέλεη απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ πθίζηαηαη σο ππαξθηφ θνηλσληθφ θαηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο 

βηνκεραληθέο ή κεηαβηνκεραληθέο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αλά ηνλ θφζκν. 

Σν θαηλφκελν αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο ελήιηθεο, φζν – θαη απηφ 

είλαη ην πην αλεζπρεηηθφ – απφ εθήβνπο, δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

ςπρηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπο. πσο πξναλαθέξζεθε είλαη κία λέα κνξθή 

εμάξηεζεο ε νπνία πεξηζζφηεξν απνκνλψλεη ηα άηνκα. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή είλαη ηέηνηα ε θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμάξηεζεο  φπνπ νη εμαξηψκελνη 

«ράλνπλ» ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θίινπο, παξέεο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνιιέο 

θνξέο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε ζεσξεία παξακεινχλ αθφκα θαη ηηο ζρνιηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο , ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή, αθφκα θαη ηε δηαηξνθή ηνπο βαζηθέο 

αλάγθεο δειαδή γηα λα παξακείλνπλ ιίγα ιεπηά αθφκα ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή.  

Έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά πνπ θάλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε βξίζθνληαη 

νπζηαζηηθά ζε έλαλ «θαχιν θχθιν» αθνχ φζν απμάλνπλ ηελ ρξήζε ηφζν 

απνκνλψλνληαη θαη φηαλ απνθαζίζνπλ λα επαλέιζνπλ θαη λα νξηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε 

δελ έρνπλ παξέεο θαη φια πξέπεη λα «ρηηζηνχλ» απφ ηελ αξρή. «Ζ Κνηλσληθή 

Δξγαζία είλαη έλα επάγγεικα αλζξσπνθεληξηθφ. Σν επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηεο είλαη 

ν άλζξσπνο, φπσο απηφο δεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη κέζα ζην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Πξσηαξρηθφο ηεο ζθνπφο, φπνπ θαη θαηαηείλεη θάζε δξαζηεξηφηεηά, 

είλαη ην «επ δείλ» ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ, σο κέινπο νξγαλσκέλεο νκάδαο ή 

θνηλφηεηαο.»(Υ.Καηζνξίδνπ,2002). 

θνπφο ινηπφλ ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο είλαη ε ελίζρπζε θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα 

απφ ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ίδηνπ κε ην ζεκαληηθφ, γηα απηφ, πεξηβάιινλ. 

πσο γξάθεη ν Μπνέκ ε Κνηλσληθή Δξγαζία «επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηε ιεηηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο» Ζ Κνηλσληθή Δξγαζία σο ζχζηεκα παξνρήο 

ππεξεζηψλ, έρεη ζθνπφ λα  βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ή ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ αηφκνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη ινηπφλ απφ ηε ζθνπηά ηεο κπνξεί λα 

αζρνιεζεί κε απηή ηε λέα κνξθή εμάξηεζεο θαη αζρνιίαο ησλ παηδηψλ αθνχ ηα ίδηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν σο κέζν επηθνηλσλίαο έρνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε 
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θνηλσληθνπνίεζεο κέζσ απηνχ, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο ηελ 

επηθηλδπλφηεηα θαη ηηο παγίδεο πνπ θξχβεη. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ινηπφλ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ βνεζεηηθά ελζαξξχλνληαο ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηελ εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν λα «βγνπλ έμσ» θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζέηνληαο φξηα αλαδεηψληαο πην άκεζνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη 

πεξηζζφηεξν αλζξψπηλνπο έηζη ψζηε λα επαλεληαρζνχλ ηα άηνκα απηά μαλά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν φπσο απηφ ππάξρεη έμσ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 

ηα άηνκα απηά λα μαλαβξνχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο.   

 

8.4 Πξνηάζεηο  Πηπρηαθήο 

Ηδηαίηεξε κέξηκλα απαηηείηαη ζην θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο φρη κφλν ησλ 

εθήβσλ αιιά ηδηαίηεξα ησλ γνλέσλ ηνπο, νη νπνίνη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο ραξαθηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ «ςεθηαθφ αλαιθαβεηηζκφ» 

αγλνψληαο ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. ε κηα επνρή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ «βνπιηκηθή λννηξνπία» θαη ππεξθαηαλαισηηζκφ ε αλαδήηεζε 

ηεο κέγηζηεο απφδνζεο, εχθνια θαη γξήγνξα, είλαη ην δεηνχκελν φισλ καο ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπκε αιιά κε νξζή θξίζε θαη φρη κε παζεηηθφηεηα ζηα 

κελχκαηα θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ην δηαδίθηπν.  

Ο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη θαη εθείλνο ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ καζεηψλ γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ζχγρξνλε δηθηπαθή πξαγκαηηθφηεηα, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ. Καιφ ζα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

επηβιέπνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ή 

ηελ ζρνιηθή ηάμε εθφζνλ απηνί ππάξρνπλ. Με ηηο ελέξγεηεο θαη ην παξάδεηγκά ηνπο 

κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ζηελ πξάμε ηηο πξαθηηθέο θαιήο ρξήζεο ηνπ Internet θαη 

ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γεληθφηεξα. Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ φηη ππάξρνπλ 

ππνινγηζηέο ζε φια ηα ζρνιεία θαη φηη ππάξρεη ινγηζκηθφ ειέγρνπ ζε θάζε ηεξκαηηθφ, 

πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο δπζηπρψο δελ πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα.    

«Γελ πξέπεη λα δαηκνλνπνηήζνπκε ην Γηαδίθηπν, θαζψο απνηειεί ηκήκα ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ εθήβσλ. Απιψο ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε ζηε ζσζηή ρξήζε. Καιφ 

είλαη ν ππνινγηζηήο λα βγεη απφ ην παηδηθφ δσκάηην, ψζηε ν γνληφο λα έρεη θαιχηεξν 

έιεγρν ηεο ρξήζεο ηνπ» (Παπατσάλλνπ 2007: 1). Οη γνλείο ζα πξέπεη λα επηβιέπνπλ 

ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Να δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπκθσλία ζε 

νηθνγελεηαθφ επίπεδν γηα ηελ ρξήζε ηνπ Internet. Να ζπλνδεχνπλ ηα κηθξφηεξα 
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παηδηά φηαλ ζπλδένληαη ζην Internet, εηδηθά ηελ πξψηε θνξά. Να δεκηνπξγήζνπλ ηε 

δηθή ηνπο ιίζηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο παηδηθέο ζειίδεο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ κεραλέο 

αλαδήηεζεο θηιηθέο ζηε ρξήζε ηνπο γηα παηδηά. Να δηδάμνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κελ 

δίλνπλ πνηέ πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. Να ειέγρνπλ ηα Αγαπεκέλα 

(bookmarks)  θαη ην Ηζηνξηθφ (History) ηνπ πξνγξάκκαηνο θπιινκεηξεηή 

ηζηνζειίδσλ (browser) γηα λα δνπλ πνηεο ζειίδεο έρνπλ επηζθεθηεί ηα παηδηά ηνπο.  

Οη γνλείο έρνπλ δηθαίσκα λα επηβιέπνπλ θαη λα θηιηξάξνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ δηαδηθηχνπ ψζηε λα ειέγρνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πεξηερφκελν πνπ είλαη επηβιαβέο. Καιφ ζα ήηαλ λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο 

γηα ινγηζκηθφ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη λα 

εμεηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θάπνηνπ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ζπηηηνχ. ια 

απηά δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε βνήζεηα πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

νξγαλψζνπλ νη Γήκνη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ψζηε αθφκα θαη ζηα πην 

απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηεο πεξηθέξεηαο λα ππάξρεη ζσζηή ελεκέξσζε θαη 

επαγξχπλεζε ησλ γνλέσλ νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ειεθηξνληθά 

αλαιθάβεηνη.  

Παξφια απηά φινη θαηαιαβαίλνπκε φηη αθφκε θη αλ έρεη ην πξφγξακκα έλαο 

ειεθηξνληθά αλαιθάβεηνο γνλέαο, είλαη δχζθνιν λα ειέγμεη ηη θάλεη ην παηδί ζην 

δσκάηηφ ηνπ. Έλα άιιν δήηεκα είλαη πσο ζα πεηζηεί ην παηδί λα εγθαηαζηήζεη ηνλ 

ππνινγηζηή ζην ζαιφλη θαζψο θαη ην πσο ζα πείζεηο ηνλ/ηελ ζχδπγν γηα ην ίδην 

πξάγκα (δελ είλαη εχθνιν, εηδηθά φηαλ – π.ρ. – έρεηο επηζθέςεηο θαη ην παηδί 

δηάβαζκα). Άιιε δπζθνιία είλαη φηαλ ν ρψξνο δελ ην επηηξέπεη ή ην επηηξέπεη κέζα 

ζην δσκάηην ηνπ παηδηνχ ή φηαλ ην παηδί κάζεη λα «θαζαξίδεη» ηα «Αγαπεκέλα» θαη 

ηνλ «browser» ζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ ειέγρνπ ηίζεηαη ζέκα λφκηκεο ησλ 

πξνγξακκάησλ δηαλνκήο ησλ δήκσλ. ια απηά απνηεινχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο νη 

νπνίεο ειπίδνπκε λα ιεθζνχλ ππφςε ησλ εηδηθψλ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ.  
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Παπάπηημα 

 
Παξνπζίαζε Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο  Kimberly Young ζε κεηάθξαζε: 

 

Πψο κπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε θάλεηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ; Ζ δηαπίζησζε 

ηνπ εζηζκνχ απφ ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα δηαγλσζζεί κε ην αμηφπηζην κέηξν  ηεο 

εζηζηηθήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ  πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηε Γξ Kimberly Young, ην 

IAT είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην 20 βαζκψλ ην νπνίν κεηξά ην ήπην, κέηξην, θαη 

απζηεξφ επίπεδν ηνπ εζηζκνχ Γηαδηθηχνπ. 

Γηα λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν εζηζκνύ ζαο, απαληήζηε ζηηο αθόινπζεο 

εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο απηήλ ηελ θιίκαθα:  

1. Πφζν ζπρλά δηαπηζηψλεηε φηη αζρνιηέζηε κε ηνλ ππνινγηζηή πεξηζζφηεξν απ φηη  

ζθνπεχαηε;   

1 = ζπάληα 

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη 

2. Πφζν ζπρλά παξακειείηε ηηο νηθηαθέο κηθξνδνπιεηέο γηα λα μνδεςεηε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν on-line;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη 

3. Πφζν ζπρλά πξνηηκάηε ηελ ελαζρφιεζε κε  ην Γηαδίθηπν απφ ηελ παξέα κε 

θίινπο ζαο;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  
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5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη 

4. Πφζν ζπρλά δεκηνπξγείηαη εξσηηθέο ζρέζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

5. Πφζν ζπρλά άιινη ζηε δσή ζαο παξαπνληνχληαη ζε ζαο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ μνδεχεηε on-line;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

6. Πφζν ζπρλά δελ θαηαθέξλεηε λα απνδψζεηε ζηελ βαζκνινγία ζαο ή ζηηο 

ζρνιηθέο ζαο εξγαζίεο  ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ μνδεχεηε on-line;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

7. Πφζν ζπρλά ειέγρεηε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζαο πξηλ απφ ην θάηη άιιν 

πνπ πξέπεη λα θάλεηε;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  
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4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

 

8. Πφζν ζπρλά ε απφδνζε εξγαζίαο ή ε παξαγσγηθφηεηά ζαο ππνθέξεη ιφγσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

9. Πφζν ζπρλά γίλεζηε ακπληηθνί ή κπζηηθνπαζείο φηαλ ζαο ξσηά θάπνηνο ηη 

θάλεηε on-line;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

10. Πφζν ζπρλά απνθεχγεηε ηηο ελνριεηηθέο ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ζαο κε 

ηηο θαηεπλαζηηθέο ζθέςεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  
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11. Πφζν ζπρλά βξίζθεζηε φηαλ ζα πάηε on-line πάιη;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

12. Πφζν ζπρλά θνβάζηε φηη ε δσή ρσξίο ην Γηαδίθηπν ζα ήηαλ βαξεηή, άδεηα, θαη 

δπζηπρηζκέλε;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

13. Πφζν ζπρλά εμνξγίδεζηε θαη ράλεηαη ηελ ςπρξαηκία ζαο φηαλ θάπνηνο ζαο 

ελνριεί ελψ βξίζθεζηε on line;  

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

14. Πφζν ζπρλά ράλεηε ηνλ χπλν ζαο επεηδή μελπρηάηε ζην internet φιε ηε λχρηα;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  
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15. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε αλεζπρεκέλνη κε ην Γηαδίθηπν φηαλ off-$l*line, ή γηα 

λα φληαο ζε αλνηθηή γξακκή;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

16. Πφζν ζπρλά πηάλεηε ηνλ εαπηφ ζαο λα ιέεη «ιίγα ιεπηά αθφκα»;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

17. Πφζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα ειαηηψζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ μνδεχεηε 

on-line θαη απνηπγράλεηε;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

18. Πφζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα θξχςεηε πφζε ψξα ήζαζηαλ ζην δηαδίθηπν; 

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  
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Γελ ηζρχεη  

19. Πφζν ζπρλά επηιέγεηε λα αθηεξψζεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν on-line παξά ηελ 

ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = πνιχ ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη  

 

20. Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε θαηαζιηπηηθνί, επκεηάβιεηνη, ή λεπξηθνί φηαλ είζηε ζε 

κε απεπζείαο ζχλδεζε, φπνηνη πεγαίλεηε καθξηά κφιηο είζηε πιάηε ζε απεπζείαο 

ζχλδεζε;   

1 = ζπάληα  

2 = πεξηζηαζηαθά  

3 = ζπρλά  

4 = ζπρλά  

5 = πάληα  

Γελ ηζρχεη 

 

 

 

 

Αθφηνπ έρεηε απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, πξνζζέζηε ηνπο αξηζκνχο πνπ 

επηιέμαηε γηα θάζε απάληεζε λα ιάβεηε έλα ηειηθφ απνηέιεζκα. ζν πςειφηεξν ην 

απνηέιεζκά ζαο, ηφζν κεγαιχηεξν ην επίπεδν εζηζκνχ ζαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ε 

ρξήζε Γηαδηθηχνπ ζαο πξνθαιεί. Δδψ ππάξρεη κηα γεληθή θιίκαθα ε νπνία ζα  

βνεζήζεη λα κεηξήζεη ην απνηέιεζκά ζαο:  

 

20 - 49 ζεκεία:  Δίζηε κέζνο ρξήζηεο δηαδηθηχνπ. Μπνξείηε λα ζεξθάξεηε ιίγν 

παξαπάλσ θαηά πεξηφδνπο, αιιά έρεηε ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ζαο.  

50 -79 δείρλνπλ:  Σα πξνβιήκαηα είλαη  πεξηζηαζηαθά ή ζπρλά ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ 
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δηαδηθηχνπ. Μφιηο  έρεηε πξνζδηνξίζεη ηελ θαηεγνξία πνπ εγθαζηζηά ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκά ζαο, εμεηάζηε πίζσ εθείλεο ηηο εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεηε 

ζεκεησκέλν 4 ή 5. πλεηδεηνπνηείηε  φηη απηφ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ζαο; 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ απαληήζαηε ζε 4 (ζπρλά) ζηελ εξψηεζε #2 ζρεηηθά κε ηελ 

παξακέιεζε νηθηαθψλ κηθξνδνπιεηψλ ζαο, γλσξίδαηε αθξηβψο πφζν ζπρλά ππάξρνπλ 

νη βξψκηθνη ζσξνί άπιπησλ ξνχρσλ ζαο επάλσ ζην πιπληήξην  ή πφζν άδεην είλαη   

ην ςπγείν ζαο ιφγσ ηνπ  Γηαδηθηχνπ. Πξέπεη λα εμεηάζεηε ηνλ πιήξε αληίθηππφ ηνπ 

ζηε δσή ζαο.  

80 - 100 ζεκεία:   Σν δηαδίθηπν πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε δσή ζαο.  

Πξέπεη λα αμηνινγήζεηε ηα  πξνβιήκαηα  θαη λα εμεηάζεηε ηνλ αληίθηππν  πνπ 

πξνθαιεί άκεζα ε ρξήζε  ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε εζάο  

 http://www.netaddiction.com/resources/internet_addiction_test.htm 
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ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ  ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
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« Δξάπηηζη από ηοςρ ςπολογιζηέρ ζηην εθηβική 

ηλικία» 
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Α1. Φύλο: 1. Αγόρι Ι__Ι                                              2. Κορίτσι Ι__Ι  
Α2. Ζιηθία Η___Η  

Α3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνληψλ:  

1. Έγγακνο Η_Η  

2. Άγακνο Η_Η  

3. Γηαδεπγκέλνο Η_Η  

4. ε δηάζηαζε Η_Η  

Α4. Αλ νη γνλείο ζνπ είλαη δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε εζχ κε πνηνλ πεξλάο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εβδνκάδαο;  

1.Παηέξαο Η_Η  

2.Μεηέξα Η_Η  

3.Αιινλ………………….……  

Α5. Ζιηθία παηέξα Η__Η  

Α6. Ζιηθία κεηέξαο Η__Η  

Α7. Δθπαίδεπζε γνληψλ:  

Μεηέξα:     Παηέξαο: 

1.Αλαιθάβεηνο Η_Η     1.Αλαιθάβεηνο Η_Η 

2.Απ. Γεκνηηθνχ Η_Η      2.Απ. Γεκνηηθνχ Η_Η  

3.Απ. Γπκλαζίνπ Η_Η    3.Απ. Γπκλαζίνπ Η_Η  

4.Απ. Λπθείνπ Η_Η     4.Απ. Λπθείνπ Η_Η  

5.Σερ. Δθπαίδεπζε Η_Η    5.Σερ. Δθπαίδεπζε Η_Η  

6.Παλεπηζηεκηαθή Δθ. Η_Η   6.Παλεπηζηεκηαθή Δθ. Η_Η   

7.Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Η_Η   7.Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Η_Η  

Α8. Δξγαζία κεηέξαο:………………………………  

Α9. Δξγαζία παηέξα:.………………………………  

Α10. Αξηζκφο αδειθψλ: Η__Η  

Α11. Πνην παηδί είζαη θαηά ζεηξά ζηελ νηθνγέλεηα Η__Η__Η  

Α12. Υξεζηκνπνηείο ειεθηξνληθό ππνινγηζηή;1.ΝΑΙ Ι__Ι 2.ΟΥΙ Ι__Ι  

Α13. Δάλ λαη γηα πνηνπο ιφγνπο ηνλ ρξεζηκνπνηείο;  

1. ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΚΟΠΟ Η __Η 

2. ΓΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Η__Η  

3. ΓΗΑ CHAT Η__Η  

4. ΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Η__Η  

5.Άιιν……………… 

Α14.  Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ ρξήζε ζηνλ ππνινγηζηή;  

……………………………………………………………................................................. 

Α15. πλήζσο πφζε ψξα ηελ εκέξα αζρνιείζαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή;  

     30 ΛΔΠΣΑ     1 ΧΡΑ 1-2 ΧΡΔ 2-3 ΧΡΔ        3 ΧΡΔ ΚΑΙ ΠΑΝΧ 

     

Α16. πλήζσο πφζεο κέξεο ηελ εβδνκάδα αζρνιείζαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; 

Η____Η 

Α17.  Γλσξίδνπλ νη γνλείο ζνπ φηη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεζαη ζην ρψξν ηνπ Net-café; 

1.ΝΑΗ Η__Η 2.ΟΥΗ Η__Η 
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Α18.Πνηα είλαη ε βαζκνινγία ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ/ηεηξάκελνπ ζνπ; Η_____Η 

Α19. Έρεηο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζπίηη ζνπ; 1.ΝΑΗ Η__Η 2.ΟΥΗ Η__Η 

 

Β.Παξαθαιώ ζεκεηώζηε πόζν ζπρλά αζρνιείζηε κε κία από ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηόηεηεο 

ΠΟΣΔ  ΠΑΝΙΑ  ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ  ΤΥΝΑ  ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ  ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ  

0 1 2 3 4 5 

Β.1 Φξεζηκνπνηώ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γεληθά Ι__Ι 

Β.2 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κφλνο κνπ Η__Η 

Β.3 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε θίινπο Η__Η 

Β.4 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηνπο γνλείο κνπ Η__Η 

Β.5 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ Η__Η 

Β.6 Πεγαίλσ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο, ηληεξλεη θαθε. Η__Η 

Β.7 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θίισλ κνπ. Η__Η 

Β.8 πδεηψ γηα ηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε ηνπο θίινπο κνπ Η__Η 

Β.9 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα δηαζθεδάζσ Η__Η 

Β.10 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα πεξάζσ ηελ ψξα κνπ Η__Η 

Β.11 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα απνθχγσ / θάλσ άιια πξάγκαηα Η__Η 

Β.12 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηαηί κνπ αξέζεη Η__Η 

Β.13 Παίδσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηαηί δελ έρσ θάηη άιιν λα θάλσ Η__Η 

Β.14 Υξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζπίηη κνπ. Η__Η 

Γ.1 Πξνζαξκφδνκαη ζε θάζε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ Η__Η   

Γ.2 Δίκαη άλεηνο κε φιεο ηηο ειηθίεο αλζξψπσλ (παηδηά, λένπο, ελήιηθεο ή ειηθησκέλνπο)  

Η__Η 

Γ.3 πδεηήζσ εχθνια γηα νπνηνδήπνηε ζέκα  Η__Η 

Γ.4 Γπζθνιεχνκαη λα πξνζεγγίζσ άηνκα πνπ δελ γλσξίδσ Η__Η 

Γ.5Σα παηδηά ηεο γεηηνληάο  κνπ, κνπ επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρσ ζηελ νκάδα ηνπο Η__Η 

Γ.6 Έρσ έληνλε δηαθσλία κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο κνπ. Η__Η 

Γ.7 Σα παηδηά ιέλε φηη δελ ζα κε έρνπλ θίιν πηα Η__Η 

Γ.8 Με θσλάδνπλ κε θάπνην θνξντδεπηηθφ παξαηζνχθιη 1.ΝΑΗ  Η__Η  2.ΟΥΗ  Η__Η 

Γ.9 Πεξλάσ βαξεηά ην ρξφλν κνπ Η__Η 

Γ.10 Καβγαδίδσ Η__Η 

Γ.11 Γεληθά κνπ ιέλε ηα κπζηηθά ηνπο Η__Η 

Γ.12 Γεληθά κε εκπηζηεχνληαη Η__Η 

Γ.13 Τπεξαζπίδνκαη φζνπο βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε Η__Η 

Γ.14 Δθπξνζσπψ ηελ ηάμε κνπ Η__Η 

Γ.15Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ηηο απφςεηο κνπ Η__Η 

Γ.16Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ηνλ ραξαθηήξα κνπ Η__Η 

Γ.17 Με πεηξάδνπλ – κε θνξντδεχνπλ Η__Η 

Γ.18 Οη θίινη κνπ δελ ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ ιέσ ή θάλσ Η__Η 

Γ.19 Έρσ κπειάδεο κε ηνπο θίινπο κνπ Η__Η 

Γ.20 Με καιψλνπλ νη ζπκκαζεηέο κνπ Η__Η 

Γ.21 Με καιψλνπλ νη γνλείο κνπ Η__Η 

Γ.22 Με καιψλεη ν δάζθαινο ή ε δαζθάια κνπ Η__Η 
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Γ.23 Βνεζψ ηνπο άιινπο Η__Η 

Γ.24 Πξνζθέξσ ηελ βνήζεηά κνπ αθφκα θαη γηα αζήκαληα πξάγκαηα Η__Η 

Γ.25 Δξγάδνκαη θαιά ζε νκάδεο Η__Η 

Γ.26 ηαλ έρσ πξφβιεκα κε άιινπο, ην ζπδεηψ Η__Η 

Γ.27 Αθνχσ ηελ γλψκε ησλ άιισλ Η__Η 

ΠΟΣΔ  ΠΑΝΙΑ  ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ  ΤΥΝΑ  ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ  ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ  

0 1 2 3 4 5 

Γ.28 Με πξνβιεκαηίδεη ε γλψκε ησλ άιισλ Η__Η 

Γ.29 πλεξγάδνκαη εχθνια κε άιια παηδηά Η__Η 

Γ.30 Παίδσ κε άιια παηδηά Η__Η 

Γ.31 Θπκψλσ φηαλ κνπ ραιάλε ηα παηρλίδηα Η__Η 

Γ.32 Πξνζέρσ παηδηά λεφηεξα απφ εκέλα Η__Η 

Γ.33 πκβηβάδνκαη φηαλ κνπ εμεγήζνπλ Η__Η 

Γ.34 Αηζζάλνκαη θαιά φηαλ βνεζψ ηνπο άιινπο Η__Η 

Γ.35 Νηψζσ ραξνχκελνο φηαλ πεηπραίλσ θάηη Η__Η 

 

Γ.1 Πφζν ζπρλά δηαπηζηψλεηε φηη αζρνιείζηε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ζθνπεχαηε; Η__Η 

Γ.2 Πφζν ζπρλά παξακειείηε ηηο ζρνιηθέο ζαο ππνρξεψζεηο  γηα λα μνδέςεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; Η__Η 

Γ.3 Πφζν ζπρλά παξακειείηε ηελ εκθάληζε ζαο θαη ηελ πξνζσπηθή ζαο πγηεηλή  γηα λα μνδέςεηε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή; Η__Η 

Γ.4Πφζν ζπρλά πξνηηκάηε ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ ει.ππνινγηζηή απφ ηε παξέα ησλ θίισλ ζαο. 
Η__Η 

Γ.5 Πφζν ζπρλά δεκηνπξγείηε εξσηηθέο ζρέζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ; Η__Η 

Γ.6 Πφζν ζπρλά νη άιινη ζηε δσή ζαο παξαπνληνχληαη ζε εζάο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

μνδεχεηε Οn-Line. Η__Η 

Γ.7 Πφζν ζπρλά  δελ απνδίδεηε ζηηο ζρνιηθέο ζαο ππνρξεψζεηο ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πνπ μνδεχεηε on-line; Η__Η 

Γ.8 Πφζν ζπρλά ειέγρεηε ην ει. ηαρπδξνκείν ζαο πξηλ απφ θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα θάλεηε; Η__Η 

Γ.9 Πφζν ζπρλά δελ απνδίδνπλ νη γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεηε θαζεκεξηλά ιφγσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ; Η__Η 

Γ.10 Πφζν ζπρλά γίλεζηε ακπληηθνί ή κπζηηθνπαζείο φηαλ ζαο ξσηά θάπνηνο ηη θάλεηε on-line; 
Η__Η 

Γ.11 Πφζν ζπρλά απνθεχγεηε ηηο ελνριεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα πξνβιήκαηά πνπ αθνξνχλ ζηε δσή 

ζαο κε ηηο θαηεπλαζηηθέο ζθέςεηο ηνπ Γηαδηθηχνπ; Η__Η 

Γ.12 Πφζν ζπρλά θνβάζηε φηη ε δσή ρσξίο ην Γηαδίθηπν ζα ήηαλ βαξεηή, άδεηα, δπζηπρηζκέλε; 
Η__Η 

Γ.13 Πφζν ζπρλά εμνξγίδεζηε ή ράλεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο φηαλ θάπνηνο ζαο ελνριεί ελψ 

βξίζθεζηε ζην internet; Η__Η 

Γ.14 Πφζν ζπρλά ράλεηε ηνλ χπλν ζαο επεηδή μελπρηάηε ζην internet; Η__Η 

Γ.15 Πφζν ζπρλά πηάλεηε ηνλ εαπηφ ζαο λα ιέεη «γηα ιίγα ιεπηά αθφκα»; Η__Η 

Γ.16 Πφζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα ειαηηψζεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ μνδεχεηε on-    line θαη 

απνηπγράλεηε; Η__Η 

Γ.17 Πφζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα θξχςεηε πφζε ψξα ήζαζηαλ  κέζα; Η__Η 
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Γ.18 Πφζν ζπρλά επηιέγεηε λα μνδέςεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν on-line παξά  ηε  ζπλαλαζηξνθή κε 

άιινπο; Η__Η 

Γ.19 Πφζν ζπρλά αηζζάλεζηε θαηαζιηπηηθνί, επκεηάβιεηνη ή λεπξηθνί φηαλ δελ είζηε κέζα ζην 

internet,ζπλαηζζήκαηα πνπ ζηακαηνχλ λα ππάξρνπλ φηαλ πάιη ζπλδεζείηε;Η__Η 

Γ.20 Πφζν ζπρλά παξνπζηάδεηε έλα δηαθνξεηηθφ εαπηφ απφ απηφλ πνπ είζηε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηηο γλσξηκίεο ζαο κέζσ chat; Η__Η 

Γ.21 Πφζν ζπρλά πηνζεηείηε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα απφ απηφλ πνπ είζηε ζηα παηρλίδηα ξφισλ 

πνπ ηπρψλ παίδεηε; Η__Η 

Γ.22 Θα επηζπκνχζαηε λα έρεηε έλα δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα απφ ην δηθφ ζαο ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηε ζην δηαδίθηπν αιιά δελ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; 1.ΝΑΗ  

Η__Η  2.ΟΥΗ  Η__Η 

  ΚΑΘΟΛΟΤ       ΥΔΓΟΝ ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΙΓΟ ΑΡΚΔΣΑ  ΠΟΛΤ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  

0000 0 1 2 3 4         5 

 

Γ.23Καηά πφζν ν ραξαθηήξαο πνπ πηνζεηείηε ζην δηαδίθηπν ζαο επεξεάδεη ζηελ πξαγκαηηθή ζαο  

δσή; Η__Η 

Γ.24 Πφζν ρξφλν εβδνκαδηαία πεξλάηε κε ηνπο γνλείο ζαο; Η__Η 

Γ.25 Οη γνλείο ζαο είλαη ελήκεξνη γηα ηε ρξήζε πνπ θάλεηε ζην δηαδίθηπν; Η__Η 

Γ.26 Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο ζαο γηα εζάο; Η__Η 

Γ.27 Αλ ζαο αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα κεησλφηαλ ν ρξφλνο ρξήζεο ζαο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή; 1.ΝΑΗ Η__Η 2.ΟΥΗ Η__Η 

Γ.28Τπάξρεη έιεγρνο απ’ηνπο γνλείο ζαο γηα ηα sits πνπ κπαίλεηε; 1.ΝΑΗ  Η__Η  2.ΟΥΗ  Η__Η 

Γ.29 Ο ππνινγηζηήο ζαο είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζπηηηνχ ζαο έηζη ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε 

νη γνλείο; 1.ΝΑΗ  Η__Η  2.ΟΥΗ  Η__Η 

Γ.30Έρεηε ζπιιάβεη ηνλ εαπηφ ζαο λα εθδειψλεη ζπκπεξηθνξέο ζηελ πξαγκαηηθή ζαο δσή ηηο 

νπνίεο εθδειψλεηε θαηά θχξην ιφγν ζην δηαδίθηπν; 1.ΝΑΗ  Η__Η  2.ΟΥΗ  Η__Η 

Γ.31Πνηεο είλαη νη αληηδξάζεηο ζαο φηαλ πξνζπαζείηε λα κπείηε ζην ηληεξλεη ή λα αζρνιεζείηε κε 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη δελ έρεηε πξφζβαζε; 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................... 
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ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ 
 
Πίλαθαο 2. 
Α3 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνληώλ 
 Statistics 
 
Α3  Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνληώλ  

N Valid 200 

Missing 0 

Mode 1 

 
 Α3  Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνληώλ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Έγγακνο 172 86,0 86,0 86,0 

2  Άγακνο 16 8,0 8,0 94,0 

3  Δηαδεπγκέλνο 9 4,5 4,5 98,5 

4  Σε δηάζηαζε 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 

 
 

Πίλαθαο 2. 
A4  Αηνκν πνπ πεξλάο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εβδνκάδαο 
 

 Statistics 
 
A4  Αηνκν πνπ πεξλάο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εβδνκάδαο  

N Valid 23 

Missing 177 

Mode 2 

 
 A4  Αηνκν πνπ πεξλάο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εβδνκάδαο 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Παηέξαο 2 1,0 8,7 8,7 

2  Μεηέξα 20 10,0 87,0 95,7 

3  Άιιν 1 ,5 4,3 100,0 

Total 23 11,5 100,0   

Missing System 177 88,5     

Total 200 100,0     

 

 
Πίλαθαο 3. 
 
A7.1  Δθπαίδεπζε κεηέξαο 
 Statistics 
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A7.1  Εθπαίδεπζε κεηέξαο  

N Valid 200 

Missing 0 

Mode 4 

 
 A7.1  Δθπαίδεπζε κεηέξαο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Αλαιθάβεηε 1 ,5 ,5 ,5 

2  Απ.δεκνηηθνπ 25 12,5 12,5 13,0 

3  Απ.γπκλαζίνπ 33 16,5 16,5 29,5 

4  Απ.ιπθείνπ 82 41,0 41,0 70,5 

5  Τερ.εθπαίδεπζε 25 12,5 12,5 83,0 

6  Παλεπηζηεκηαθή 
εθπαίδεπζε 29 14,5 14,5 97,5 

7  Μεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο 5 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

 
Πίλαθαο 4. 
 
A7.2  Δθπαίδεπζε παηέξα 
 Statistics 
 
A7.2  Εθπαίδεπζε παηέξα  

N Valid 200 

Missing 0 

Mode 4 

 
 A7.2  Δθπαίδεπζε παηέξα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Αλαιθάβεηνο 5 2,5 2,5 2,5 

2  Απ.δεκνηηθνπ 27 13,5 13,5 16,0 

3  Απ.γπκλαζίνπ 41 20,5 20,5 36,5 

4  Απ.ιπθείνπ 50 25,0 25,0 61,5 

5  Τερ.εθπαίδεπζε 38 19,0 19,0 80,5 

6  Παλεπηζηεκηαθή 
εθπαίδεπζε 31 15,5 15,5 96,0 

7  Μεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο 8 4,0 4,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 5. 
 
 
 A8  Δξγαζία κεηέξαο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Επηζηήκνλεο, ζηειέρε 
επηρεηξήζεωλ, θαιιηηέρλεο 
θ.α. 

23 11,5 11,5 11,5 

2  Επηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη, 
εκπνξηθνί ππάιιεινη 

17 8,5 8,5 20,0 

3  Υπάιιεινη γξαθείνπ 29 14,5 14,5 34,5 

4  Εξγάηεο, ηερλίηεο, 
εξγαηνηερλίηεο 15 7,5 7,5 42,0 

5  Παξνρή ππεξεζηώλ 37 18,5 18,5 60,5 

6  Οηθηαθά 72 36,0 36,0 96,5 

7  Άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

Πίλαθαο 6. 
 
 A9  Δξγαζία παηέξα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Επηζηήκνλεο, ζηειέρε 
επηρεηξήζεωλ, θαιιηηέρλεο 
θ.α. 

23 11,5 11,5 11,5 

2  Επηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη, 
εκπνξηθνί ππάιιεινη 

52 26,0 26,0 37,5 

3  Υπάιιεινη γξαθείνπ 23 11,5 11,5 49,0 

4  Εξγάηεο, ηερλίηεο, 
εξγαηνηερλίηεο 57 28,5 28,5 77,5 

5  Παξνρή ππεξεζηώλ 28 14,0 14,0 91,5 

6  Οηθηαθά 1 ,5 ,5 92,0 

7  Άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη 16 8,0 8,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

Πίλαθαο 7. 
 
 A15  Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα αζρνιέηζαη κε ηνλ ει.ππνι. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 1,0 1,0 1,0 

1  30 ιεπηά 19 9,5 9,5 10,5 

2  1 ώξα 30 15,0 15,0 25,5 

3  1-2 ώξεο 63 31,5 31,5 57,0 

4  2-3 ώξεο 51 25,5 25,5 82,5 

5  3 ώξεο θαη πάλω 35 17,5 17,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 8. 
 
 A16  Πόζεο κέξεο ηελ εβδνκάδα αζρνιείζαη κε ηνλ ει.ππνι. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,5 ,5 ,5 

1 9 4,5 4,5 5,0 

2 18 9,0 9,0 14,0 

3 30 15,0 15,0 29,0 

4 39 19,5 19,5 48,5 

5 40 20,0 20,0 68,5 

6 20 10,0 10,0 78,5 

7 43 21,5 21,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

Πίλαθαο 9. 
 B6  Πεγαίλσ ζε νξγαλνκέλνπο ρώξνπο,λεη θαθέ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 30 15,0 15,1 15,1 

1  Σπάληα 32 16,0 16,1 31,2 

2  Κακηά θνξά 36 18,0 18,1 49,2 

3  Σπρλά 42 21,0 21,1 70,4 

4  Πνιπ ζπρλά 30 15,0 15,1 85,4 

5  Σρεδόλ πάληα 29 14,5 14,6 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     

 
 
Πίλαθαο 10. 
 B10  Παίδσ ππνινγηζηέο γηα λα πεξάζσ ηελ ώξα κνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 9 4,5 4,5 4,5 

1  Σπάληα 16 8,0 8,0 12,5 

2  Κακηά θνξά 37 18,5 18,5 31,0 

3  Σπρλά 45 22,5 22,5 53,5 

4  Πνιπ ζπρλά 64 32,0 32,0 85,5 

5  Σρεδόλ πάληα 29 14,5 14,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 11. 
 B11  Παίδσ ππνινγηζηέο γηα λα απνθύγσ λα θάλσ άιια πξάγκαηα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 53 26,5 26,5 26,5 

1  Σπάληα 53 26,5 26,5 53,0 

2  Κακηά θνξά 38 19,0 19,0 72,0 

3  Σπρλά 23 11,5 11,5 83,5 

4  Πνιπ ζπρλά 18 9,0 9,0 92,5 

5  Σρεδόλ πάληα 15 7,5 7,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

 
Πίλαθαο 12. 
 Γ1  Πξνζαξκόδνκαη ζε θάζε θνηλσληθό πεξηβάιινλ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 6 3,0 3,0 3,0 

1  Σπάληα 5 2,5 2,5 5,5 

2  Κακηά θνξά 17 8,5 8,5 14,0 

3  Σπρλά 49 24,5 24,5 38,5 

4  Πνιπ ζπρλά 59 29,5 29,5 68,0 

5  Σρεδόλ πάληα 64 32,0 32,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

 
Πίλαθαο 13. 
 Γ4  Γπζθνιεύνκαη λα πξνζεγγίζσ άηνκα πνπ δελ γλσξίδσ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 18 9,0 9,0 9,0 

1  Σπάληα 38 19,0 19,0 28,0 

2  Κακηά θνξά 58 29,0 29,0 57,0 

3  Σπρλά 44 22,0 22,0 79,0 

4  Πνιπ ζπρλά 28 14,0 14,0 93,0 

5  Σρεδόλ πάληα 14 7,0 7,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 14. 
 Γ5  Σα παηδηά ηεο γεηηνληάο κνπ επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρσ ζηελ νκάδα ηνπο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 8 4,0 4,0 4,0 

1  Σπάληα 6 3,0 3,0 7,0 

2  Κακηά θνξά 11 5,5 5,5 12,5 

3  Σπρλά 35 17,5 17,5 30,0 

4  Πνιπ ζπρλά 58 29,0 29,0 59,0 

5  Σρεδόλ πάληα 82 41,0 41,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 15. 
Γ6  Έρσ έληνλε δηαθσλία κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο κνπ 
  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 17 8,5 8,5 8,5 

1  Σπάληα 55 27,5 27,6 36,2 

2  Κακηά θνξά 74 37,0 37,2 73,4 

3  Σπρλά 28 14,0 14,1 87,4 

4  Πνιπ ζπρλά 21 10,5 10,6 98,0 

5  Σρεδόλ πάληα 4 2,0 2,0 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     

 
 
Πίλαθαο 16. 
 Γ10  Καβγαδίδσ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 24 12,0 12,0 12,0 

1  Σπάληα 82 41,0 41,0 53,0 

2  Κακηά θνξά 59 29,5 29,5 82,5 

3  Σπρλά 21 10,5 10,5 93,0 

4  Πνιπ ζπρλά 10 5,0 5,0 98,0 

5  Σρεδόλ πάληα 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 17. 
 Γ14  Δθπξνζσπώ ηελ ηάμε κνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 17 8,5 8,5 8,5 

1  Σπάληα 26 13,0 13,0 21,5 

2  Κακηά θνξά 33 16,5 16,5 38,0 

3  Σπρλά 54 27,0 27,0 65,0 

4  Πνιπ ζπρλά 46 23,0 23,0 88,0 

5  Σρεδόλ πάληα 24 12,0 12,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

Πίλαθαο 18. 
 Γ16  Οη θίινη κνπ απνδέρνληαη ην ραξαθηήξα κνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 7 3,5 3,5 3,5 

1  Σπάληα 8 4,0 4,0 7,5 

2  Κακηά θνξά 11 5,5 5,5 13,0 

3  Σπρλά 49 24,5 24,5 37,5 

4  Πνιπ ζπρλά 61 30,5 30,5 68,0 

5  Σρεδόλ πάληα 64 32,0 32,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 19. 
 Γ19  Έρσ κπειάδεο κε ηνπο θίινπο κνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 61 30,5 30,5 30,5 

1  Σπάληα 78 39,0 39,0 69,5 

2  Κακηά θνξά 44 22,0 22,0 91,5 

3  Σπρλά 6 3,0 3,0 94,5 

4  Πνιπ ζπρλά 9 4,5 4,5 99,0 

5  Σρεδόλ πάληα 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 
Πίλαθαο 20. 
 Γ21  Με καιώλνπλ νη γνλείο κνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 26 13,0 13,0 13,0 

1  Σπάληα 53 26,5 26,5 39,5 

2  Κακηά θνξά 61 30,5 30,5 70,0 

3  Σπρλά 35 17,5 17,5 87,5 

4  Πνιπ ζπρλά 18 9,0 9,0 96,5 

5  Σρεδόλ πάληα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 21. 
 Γ22  Με καιώλνπλ νη δαζθάινη κνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 70 35,0 35,0 35,0 

1  Σπάληα 58 29,0 29,0 64,0 

2  Κακηά θνξά 41 20,5 20,5 84,5 

3  Σπρλά 14 7,0 7,0 91,5 

4  Πνιπ ζπρλά 7 3,5 3,5 95,0 

5  Σρεδόλ πάληα 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 22. 
 Γ25  Δξγάδνκαη θαιά ζε νκάδεο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 3 1,5 1,5 1,5 

1  Σπάληα 9 4,5 4,5 6,0 

2  Κακηά θνξά 26 13,0 13,0 19,0 

3  Σπρλά 46 23,0 23,0 42,0 

4  Πνιπ ζπρλά 61 30,5 30,5 72,5 

5  Σρεδόλ πάληα 55 27,5 27,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 23. 
 
 Γ26  Όηαλ έρσ πξόβιεκα κε άιινπο ην ζπδεηώ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 11 5,5 5,5 5,5 

1  Σπάληα 13 6,5 6,5 12,0 

2  Κακηά θνξά 50 25,0 25,0 37,0 

3  Σπρλά 45 22,5 22,5 59,5 

4  Πνιπ ζπρλά 44 22,0 22,0 81,5 

5  Σρεδόλ πάληα 37 18,5 18,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 24. 
 Γ29  πλεξγάδνκαη εύθνια κε άιια παηδηά 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 2 1,0 1,0 1,0 

1  Σπάληα 3 1,5 1,5 2,5 

2  Κακηά θνξά 22 11,0 11,0 13,5 

3  Σπρλά 61 30,5 30,5 44,0 

4  Πνιπ ζπρλά 68 34,0 34,0 78,0 

5  Σρεδόλ πάληα 44 22,0 22,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 25. 
 Γ30  Παίδσ κε άιια παηδηά 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 4 2,0 2,0 2,0 

1  Σπάληα 6 3,0 3,0 5,0 

2  Κακηά θνξά 12 6,0 6,0 11,0 

3  Σπρλά 44 22,0 22,0 33,0 

4  Πνιπ ζπρλά 72 36,0 36,0 69,0 

5  Σρεδόλ πάληα 62 31,0 31,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 26. 

 Γ35  Νηώζσ ραξνύκελνο όηαλ πεηπραίλσ θάηη 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 4 2,0 2,0 2,0 

1  Σπάληα 1 ,5 ,5 2,5 

2  Κακηά θνξά 6 3,0 3,0 5,5 

3  Σπρλά 16 8,0 8,0 13,5 

4  Πνιπ ζπρλά 30 15,0 15,0 28,5 

5  Σρεδόλ πάληα 143 71,5 71,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 27 
 
Γ1  Πόζν ζπρλά δηαπηζηώλεηαη όηη αζρνιείζηεκε ηνλ ει.ππνινγηζηή πεξηζζόηεξν απόηη ζθνπεύαηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 11 5,5 5,5 5,5 

1  Σπάληα 30 15,0 15,0 20,5 

2  Κακηά θνξά 37 18,5 18,5 39,0 

3  Σπρλά 48 24,0 24,0 63,0 

4  Πνιπ ζπρλά 45 22,5 22,5 85,5 

5  Σρεδόλ πάληα 29 14,5 14,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο  28 
 
Γ2  Παξακειείηε ηηο ζρνιηθέο ζαοππνρξεώζεηο γηα λα μνδέςεηε πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνλ ππνινγηζηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 38 19,0 19,0 19,0 

1  Σπάληα 48 24,0 24,0 43,0 

2  Κακηά θνξά 33 16,5 16,5 59,5 

3  Σπρλά 34 17,0 17,0 76,5 

4  Πνιπ ζπρλά 29 14,5 14,5 91,0 

5  Σρεδόλ πάληα 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 29 
 
Γ3  Παξακειείηε ηελ εκθάληζε ζαο & πξνζσπηθή πγηεηλή γηα λα μνδέςεηε πεξηζζόηεξν .ρξόλν ζηνλ 
ππνινγηζηή 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 82 41,0 41,0 41,0 

1  Σπάληα 58 29,0 29,0 70,0 

2  Κακηά θνξά 25 12,5 12,5 82,5 

3  Σπρλά 21 10,5 10,5 93,0 

4  Πνιπ ζπρλά 7 3,5 3,5 96,5 

5  Σρεδόλ πάληα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 30 
 
 
 Γ4  Πξνηηκάηε ηελ ελαζρόιεζε κε ηνλ ππνινγ.από ηελ παξέα ησλ θίισλ ζαο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 66 33,0 33,0 33,0 

1  Σπάληα 46 23,0 23,0 56,0 

2  Κακηά θνξά 33 16,5 16,5 72,5 

3  Σπρλά 28 14,0 14,0 86,5 

4  Πνιπ ζπρλά 18 9,0 9,0 95,5 

5  Σρεδόλ πάληα 9 4,5 4,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 31 
 
                      Γ5  Πόζν ζπρλά δεκηνπξγείηε εξσηηθέο ζρέζεηο κέζσ δηαδηθηπνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 113 56,5 56,5 56,5 

1  Σπάληα 35 17,5 17,5 74,0 

2  Κακηά θνξά 24 12,0 12,0 86,0 

3  Σπρλά 13 6,5 6,5 92,5 

4  Πνιπ ζπρλά 8 4,0 4,0 96,5 

5  Σρεδόλ πάληα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 32 
 
Γ6  Πόζν ζπρλά νη άιινη ζηε δσή ζαο παξαπνληνύληαη ζε εζάο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ μνδεύεηε ζην 
δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 52 26,0 26,0 26,0 

1  Σπάληα 67 33,5 33,5 59,5 

2  Κακηά θνξά 32 16,0 16,0 75,5 

3  Σπρλά 29 14,5 14,5 90,0 

4  Πνιπ ζπρλά 15 7,5 7,5 97,5 

5  Σρεδόλ πάληα 5 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 33 
 
Γ7  Πόζν ζπρλά δελ απνδίδεηε ζηηο ζρνιηθέο ζαο ππνρξεώζεηο ιόγσ ηνπ ρξ.δηαζηήκαηνο πνπ μνδεύεηε ζην 
δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 66 33,0 33,0 33,0 

1  Σπάληα 50 25,0 25,0 58,0 

2  Κακηά θνξά 25 12,5 12,5 70,5 

3  Σπρλά 27 13,5 13,5 84,0 

4  Πνιπ ζπρλά 20 10,0 10,0 94,0 

5  Σρεδόλ πάληα 12 6,0 6,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 34 
 
 Γ8  Πόζν ζπρλά ειέγρεηε ην ει.ηαρπδξνκείν ζαο πξίλ από θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα θάλεηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 73 36,5 36,5 36,5 

1  Σπάληα 33 16,5 16,5 53,0 

2  Κακηά θνξά 30 15,0 15,0 68,0 

3  Σπρλά 21 10,5 10,5 78,5 

4  Πνιπ ζπρλά 25 12,5 12,5 91,0 

5  Σρεδόλ πάληα 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 35 
 
 
  Πόζν ζπρλά δελ απνδίδνπλ νη γεληθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλεηε θαζεκεξηλά ιόγσ ηνπ δηαδηθηύνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 51 25,5 25,5 25,5 

1  Σπάληα 54 27,0 27,0 52,5 

2  Κακηά θνξά 41 20,5 20,5 73,0 

3  Σπρλά 27 13,5 13,5 86,5 

4  Πνιπ ζπρλά 17 8,5 8,5 95,0 

5  Σρεδόλ πάληα 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 36 
 
Γ10  Πόζν ζπρλά γίλεζηε ακπληηθνί ή κπζηηθνπαζείο όηαλ ζαο ξσηά θάπνηνο ηη θάλεηε ζην δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 65 32,5 32,5 32,5 

1  Σπάληα 53 26,5 26,5 59,0 

2  Κακηά θνξά 31 15,5 15,5 74,5 

3  Σπρλά 30 15,0 15,0 89,5 

4  Πνιπ ζπρλά 12 6,0 6,0 95,5 

5  Σρεδόλ πάληα 9 4,5 4,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 37 
 
Γ11  Πόζν ζπρλά απνθεύγεηε ηηο ελνριεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δσή ζαο κε ηηο 
θαηεπλαζηηθέο ζθέςεηο ηνπ δηαδηθηύνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 56 28,0 28,0 28,0 

1  Σπάληα 46 23,0 23,0 51,0 

2  Κακηά θνξά 35 17,5 17,5 68,5 

3  Σπρλά 28 14,0 14,0 82,5 

4  Πνιπ ζπρλά 22 11,0 11,0 93,5 

5  Σρεδόλ πάληα 13 6,5 6,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 38 
 
Γ12  Φνβάζηε όηη ε δσή ρσξίο ην δηαδύθηην ζα ήηαλ βαξεηή άδεηα δπζηπρηζκέλε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 73 36,5 36,5 36,5 

1  Σπάληα 37 18,5 18,5 55,0 

2  Κακηά θνξά 23 11,5 11,5 66,5 

3  Σπρλά 27 13,5 13,5 80,0 

4  Πνιπ ζπρλά 19 9,5 9,5 89,5 

5  Σρεδόλ πάληα 21 10,5 10,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   



166 

 

Πίλαθαο 39 
 
Γ13  Πόζν ζπρλά εμνξγίδεζηε ή ράλεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο όηαλ θάπνηνο ζαο ελνριεί ελώ βξίζθεζηε ζην 
δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 55 27,5 27,5 27,5 

1  Σπάληα 33 16,5 16,5 44,0 

2  Κακηά θνξά 34 17,0 17,0 61,0 

3  Σπρλά 25 12,5 12,5 73,5 

4  Πνιπ ζπρλά 29 14,5 14,5 88,0 

5  Σρεδόλ πάληα 24 12,0 12,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 40 
 Γ14  Πόζν ζπρλά ράλεηε ηνλ ύπλν ζαο επεηδή μελπρηάηε ζην δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 86 43,0 43,0 43,0 

1  Σπάληα 41 20,5 20,5 63,5 

2  Κακηά θνξά 34 17,0 17,0 80,5 

3  Σπρλά 18 9,0 9,0 89,5 

4  Πνιπ ζπρλά 14 7,0 7,0 96,5 

5  Σρεδόλ πάληα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

Πίλαθαο 41 
 
Γ15  Πόζν ζπρλά πηάλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα ιέεη γηα ιίγα ιεπηά αθόκα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 35 17,5 17,5 17,5 

1  Σπάληα 35 17,5 17,5 35,0 

2  Κακηά θνξά 37 18,5 18,5 53,5 

3  Σπρλά 29 14,5 14,5 68,0 

4  Πνιπ ζπρλά 34 17,0 17,0 85,0 

5  Σρεδόλ πάληα 30 15,0 15,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 42 
 

Γ16  Πόζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα ειαηηώζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ μνδεύεηε ζην δηαδύθηην θαη 
απνηπγράλεηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 59 29,5 29,5 29,5 

1  Σπάληα 49 24,5 24,5 54,0 

2  Κακηά θνξά 40 20,0 20,0 74,0 

3  Σπρλά 19 9,5 9,5 83,5 

4  Πνιπ ζπρλά 20 10,0 10,0 93,5 

5  Σρεδόλ πάληα 13 6,5 6,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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Πίλαθαο 43 
 

 Γ17  Πόζν ζπρλά πξνζπαζείηε λα θξύςεηε πόζε ώξα ήζαζηαλ κέζα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 75 37,5 37,5 37,5 

1  Σπάληα 32 16,0 16,0 53,5 

2  Κακηά θνξά 42 21,0 21,0 74,5 

3  Σπρλά 24 12,0 12,0 86,5 

4  Πνιπ ζπρλά 19 9,5 9,5 96,0 

5  Σρεδόλ πάληα 8 4,0 4,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 44 
 
Γ20  Πόζν ζπρλά παξνπζηάδεηε έλα δηαθνξεηηθό εαπηό από απηόλ πνπ είζηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηηο 
γλσξηκίεο ζαο κέζσ δηαδπθηύνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 68 34,0 34,0 34,0 

1  Σπάληα 40 20,0 20,0 54,0 

2  Κακηά θνξά 27 13,5 13,5 67,5 

3  Σπρλά 27 13,5 13,5 81,0 

4  Πνιπ ζπρλά 34 17,0 17,0 98,0 

5  Σρεδόλ πάληα 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 45 
 
Γ22  Θα επηζπκνύζαηε λα έρεηε έλα δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα από ην δηθό ζαο ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηε ζην 
δηαδύθηην αιιά δελ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 1 ,5 ,5 ,5 

1  Σπάληα 30 15,0 15,0 15,5 

2  Κακηά θνξά 168 84,0 84,0 99,5 

3  Σπρλά 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 46 
 
 Γ24  Πόζν ρξόλν εβδνκαδηαία πεξλάηε κε ηνπο γνλείο ζαο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 2 1,0 1,0 1,0 

1  Σπάληα 11 5,5 5,5 6,5 

2  Κακηά θνξά 43 21,5 21,5 28,0 

3  Σπρλά 63 31,5 31,5 59,5 

4  Πνιπ ζπρλά 53 26,5 26,5 86,0 

5  Σρεδόλ πάληα 28 14,0 14,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 

 



168 

 

Πίλαθαο 47 
 
Γ25  Οη γνλείο ζαο είλαη ελήκεξνη γηα ηε ρξήζε πνπ θάλεηε ζην δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Πνηέ 13 6,5 6,5 6,5 

1  Σπάληα 10 5,0 5,0 11,5 

2  Κακηά θνξά 36 18,0 18,0 29,5 

3  Σπρλά 47 23,5 23,5 53,0 

4  Πνιπ ζπρλά 37 18,5 18,5 71,5 

5  Σρεδόλ πάληα 57 28,5 28,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 
Πίλαθαο 48 
 
Γ27  Αλ ζαο αθηέξσλαλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζα κεησλώηαλ ν ρξόλνο ρξήζεο ζαο ζηνλ ει.ππνινγηζηή 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Ναη 61 30,5 30,5 30,5 

2  Όρη 139 69,5 69,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
 
 

Πίλαθαο 49 
 
Γ30  Έρεηε ζπιιάβεη ηνλ εαπηό ζαο λα εθδειώλεη ζπκπεξηθνξέο ζηελ πξαγκαηηθή ζαο δσή ηηο νπνίεο 
εθδειώλεηε θαηά θύξην ιόγν ζην δηαδύθηην 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1  Ναη 54 27,0 27,0 27,0 

2  Όρη 146 73,0 73,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 50 
 
 Γ31.1   Αληδξάηε κε ζπκό όηαλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζε ει.ππνινγηζηή θαη δηαδίθηπν 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Όρη 87 43,5 43,5 43,5 

1  Ναη 113 56,5 56,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   

 
Πίλαθαο 51 
 
Γ31.2  Απνγνεηεύεζηε όηαλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζε ει.ππνινγηζηή θαη δηαδίθηπν 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Όρη 176 88,0 88,4 88,4 

1  Ναη 23 11,5 11,6 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     
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Πίλαθαο 52 
 
 Γ31.3  Δίζηε αδηάθνξνη όηαλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζε ει.ππνινγηζηή θαη δηαδίθηπν 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0  Όρη 106 53,0 53,3 53,3 

1  Ναη 93 46,5 46,7 100,0 

Total 199 99,5 100,0   

Missing System 1 ,5     

Total 200 100,0     
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