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2ο ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΡΓΗΣΑ 
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Δισαγυγή 

 

Τα ζεκεξηλά θηλεηά ηειέθσλα είλαη θαη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κε ζχλδεζε ζην 

internet. Οη καζεηέο ηα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα ζχλδεζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη γηα 

επηθνηλσλία κέζν απηψλ κε ηνπο θίινπο ηνπο. Έηζη νη θίλδπλνη απφ ηελ ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Σηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνπκε 

ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ θπξίσο ζαλ ζπζθεπέο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο αιιά θαη ζαλ απιά ηειέθσλα.  

 

Αποπιάλεζε αλειίθφλ  
Υπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη νη νπνίνη δεκηνπξγνχλε ςεχηηθνπο ινγαξηαζκνχο ζην Facebook  νη 

νπνίνη βάδνπλ ςεχηηθεο θσηνγξαθίεο θαη πξνζπαζνχλ λα ειθχζνπλ ζπλήζσο κηθξφηεξα παηδηά κε 

πξάγκαηα πνπ ζέινπλ λα αθνχλε ηα κηθξφηεξα παηδηά,γηα λα έξζνπλ πην θνληά ζηελ επηθνηλσλία 

κέρξη λα έξζνπλ κε θάπνην ηξφπν ηφζν θνληά πνπ λα θαλνλίζνπλ θάπνηα ζπλάληεζε   

 

 Ζ απνπιάλεζε ησλ αλειίθσλ κπνξεί λα γίλεη κέρξη θαη απφ θάηη πνπ δελ ην πεξηκέλακε δειαδή 

έλα κηθξφ παηδί κπνξεί λα παίδεη έλα παηρλίδη online ην νπνίν απηφ ην παηδί εζίδεηαη πνιχ κε ηνλ 

θαηξφ θαη κεηά αξρίδεη θαη επηθνηλσλεί κε ηελ νκάδα ηνπ. Βέβαηα κέρξη εθεί δελ θαηαιαβαίλεη 

θάπνηα αίζζεζε θηλδχλνπ,αξρίδεη νκηιεί θη´άιιν κε ηελ νκάδα βιέπεη φηη ζηελ νκάδα ηνπ έρεη 

άηνκα απφ ηελ ίδηα πεξηνρή θαη θαλνλίδεη θάπνηα ζπλάληεζε ρσξίο λα γλσξίδεη ηίπνηα απνιχησο 

γηα ηνλ  άιινλ απιά επεηδή παίδνπλ καδί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αλνδηθφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαθνξψλ γηα ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social 

Networks) θαζψο έθηαζε ην 38% θαη αθνξνχζε θπξίσο ζηελ ππνθινπή ηαπηφηεηαο, ζηνλ 

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (cyber bulling), ζηελ απνπιάλεζε αλειίθσλ (grooming), ζην ξαηζηζκφ θαη 

ζηελ ππνθινπή θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 1.608 θαηαγγειηψλ, 59 πνχ αθνξνχζα ζε θαθνπνίεζε παηδηψλ θαηαρσξήζεθαλ 

ζηελ θνηλή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ INHOPE 

 

Ο IPHOPE είλαη ν Παγθφζκηνο Σχλδεζκφο Αλνηθηψλ Γξακκψλ Καηαγγειίαο, 

κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ε safeline απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005     

 

 

Δξγαζία:Μηράιεο Γφξδηνο 

 

 



ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΟΤ ΑΠΟΠΛΑΝΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ             
 

Αξρηθά ηα παηδηά παξαζχξνληαη απφ δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο  θαη λα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα εζηζηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη λα παξακειήζνπλ βαζηθέο αλάγθεο , 

ζσκαηηθέο ή άιιεο. Απηέο νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα , φπσο λα 

θιαπνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ή αξρεία. Απηέο νη εθαξκνγέο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ:  

1)<< ςγσαπηηήπια κεπδίζαηε ένα κινηηό δυπεάν ! >> 

2)<<Παηήζηε εδώ για να ζαρ μεηαθέποςμε ζηον ηπαπεζικό ζαρ λογαπιαζμό 250 εςπώ !>>   

Πνπ απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αγαζφηεηα ησλ παηδηψλ θαη λα ηα 

παξαζέξλνπλ ζε δηάθνξα άιια απνηειέζκαηα. Μία εθαξκνγή είλαη ην <<Blue whale>> θαη σο 

ζθνπφ έρεη λα επηθνηλσλεί κε ηα παηδία θαη λα ηα παξαζέξλεη ζε άζρεκα πξάγκαηα. 

-Μηα εθαξκνγή πνπ είλαη επηθίλδπλε γηα ηα παηδηά ησλ Ζ.Π.Α είλαη ην <<Yik Yak>>  πνπ καζεηέο 

ζάβνπλ αλειέεηα θαζεγεηέο αιιά θαη ζπκκαζεηέο ηνπο. 

-Ζ εθαξκνγή <<Whisper>> παξαθηλεί πνιιά παηδηά λα κηιάλε κε άγλσζηνπο γηα ζέκαηα κπζηεξίνπ 

θαη ζέκαηα θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη κε άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ ε δελ ζα δνχλε πνηέ ζηε δσή 

ηνπο. 

-Ζ εθαξκνγή <<Kik>> θάλεη εχθνιν ζην παηδί ζην λα επηθνηλσλεί κε μέλνπο θαη κε απνηέιεζκα λα 

παξαθάκπηεη ηελ ππεξεζία (SMS) ηνπ δηαθνκηζηή  θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν <<Sexting>> 

πνλεξψλ κελπκάησλ.  

-Ζ εθαξκνγή  <<Tinder>> ρξεζηκνπνηνχληαη επί ηνχηνπ γηα λα βξεη θάπνηνο θίιν ή θηιελάδα θαη 

λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ ή βηληενθιήζεο. 

      

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΤ ΑΠΟΠΛΑΝΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

1)<<Whisper>> : Ξέξνπκε κφλν φηη ην 70% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ 

εθαξκνγή κε ειάρηζηα πεξηζηαηηθά απνπιάλεζεο (150 πεξηζηαηηθά). 

2)<<Wik Wak>> : Σηηο Ζ.Π.Α θαηαγξάθεθαλ (1.160) πεξηζηαηηθά  απνπιάλεζεο αιιά ρσξίο λα 

ππνζηεί θάπνηνο ζσκαηηθή βία. 

3) <<Kik>> : Σηηο Ζ.Π.Α θαηαγξάθεθαλ (7.000) πεξηζηαηηθά θινπήο πξνζσπηθψλ αξρείσλ ή 

θινπήο θσηνγξαθηψλ. 

4)<<Tinder>>: Ξέξνπκε κφλν φηη ην (50%) είλαη άλδξεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην (50%) 

γπλαίθεο. 

     

Σε πνιιά παηδηά πνπ εκθαλίδνληαη πνλεξέο δηαθεκίζεηο πνπ ηα νδεγήζνπλ  ζε θηλδχλνπο πνπ θαηά 

βάζε νη γνλείο δελ γλσξίδνπλ γηαηί δελ ηα έρνπλ ζε ηαθηηθή επίβιεςε ηνπο ή αδηαθνξνχλ γηα ηηο 

εθαξκνγέο πνπ επηζθέπηνληαη ηα παηδηά ηνπο.  

Έπεηηα ηα παηδηά αγλννχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε αλεπαλφξζσηα απνηειέζκαηα 

θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ςπρνινγίαο. Σηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ εζηζκφ 

αιιά θαη ηα άηνκα απηά πνιιέο θνξέο νδεγνχληαη απνμέλσζε ηνπο απφ άιινπο αλζξψπνπο θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο.  

Τέινο πνιινί είλαη απηνί πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο γηαηί 

θνβνχληαη ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα. Έπεηηα ηα άηνκα πνπ απνθαζίδνπλ λα   

δεκηνπξγήζνπλ απηέο ηηο εθαξκνγέο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ θαη κέιεκα λα πξνθαιέζνπλ θαθφ ή λα 

βιάςνπλ άηνκα πνπ έρνπλ κηθξφηεξε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ, σζηφζν πνιινί είλαη απηνί πνπ δελ 

επηδηψθνπλ λα πξνζθέξνπλ θαιφ ζηελ θνηλσλία παξά κφλν θαθφ ζιίςε θαη απνγνήηεπζε. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζία:Σπήιηνο Καξθαιέηζνο 



                                                   ΥΑΚΔΡ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΙ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΥΑΚΔΡ 

 

Σηελ ζεκεξηλή επνρή ην ζέκα ησλ ράθεξ έρεη επεθηαζεί. Άλζξσπνη αξθεηά  εμεηδηθεπκέλνη κπνξνχλ  

αθφκα  θαη λα ιεζηέςνπλ  κεγάιεο  εηαηξίεο θαη ηξάπεδεο. Πιένλ έρεη εμειηρζεί πνιχ ε ηερλνινγία 

θαη απηνί πνπ έρνπλ έζησ θαη ιίγεο γλψζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή κπνξνχλ λα ηηο αλαπηχμνπλ εχθνια 

ρψξηο ηδηαίηεξν θφπν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαζψο θαη 

επηρεηξεζηαθή θξίζε κηαο θνηλσλίαο. Οη ράθεξ μεζπνχλ ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ε θνηλσλία 

απφ ην θξάηνο. Έηζη αληεπηηίζεληαη θιέβνληαο αξρεία ηνπ θξάηνπο θαη κεγάια πνζά απφ 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Γηα λα ην εκπνδίζνπκε απηφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπινθνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ ζα είλαη δχζθνιν  λα παξαβηαζηνχλ .                                                                                                                   

        Τπάπσοςν θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη ράθεξο. Ζ παιαηά ζρνιή ησλ ράθεξ. Δίλαη νη 

ράθεξο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ζπζηεκάησλ. 

Πηζηεχνπλ πσο δελ έρνπλ θαθέο πξνζέζεηο θαζψο δελ παξαβηάδνπλ ην θπβεξλνρψξν κε απηά πνπ 

θάλνπλ. Έπεηηα ππάξρνπλ νη αξράξηνη ή νη πεηξαηέο ηνπ θπβεξλνρψξνπ . Απηνί είλαη άηνκα θπξίσο 

άληξεο κε ειηθία 12-40 εηψλ κε φρη θαη ηφζν θαιέο γλψζεηο πάλσ ζηελ πιεξνθνξηθή . 

Υπεξεθαλεχνληαη θαη ηηο ιηγνζηέο γλψζεηο ηνπο θαη δελ ληξέπνληαη λα βγνπλ ζηελ δεκνζηφηεηα θαη 

λα πνπλ ηα θαηνξζψκαηα ηνπο .Δηζβάιινπλ ζε ζπζηήκαηα κε ζθνπφ λα πξνμελήζνπλ δεκηέο, φπσο 

παξακφξθσζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θινπή πηζησηηθήο θάξηαο, ηειεπηθνηλσληαθή απάηε ή απνζηνιή 

αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ απιά θαη κφλν γηαηί ηνπο δηαζθεδάδεη. Σηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ νη 

επαγγεικαηίεο ή θξάθεξο απηνί είλαη πξαγκαηηθνί εγθιεκαηίεο πνπ εηζβάινπλ ζε ζπζηήκαηα κε 

ζθνπφ λα πξνθαινχλ δεκηέο κε ζηφρν ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Σπλήζσο απηνί αλήθνπλ ζε 

ζπκκνξίεο ή ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο. Δλ θαηαθιείδη , έρνπκε ηνπο ζπγγξαθείο ηψλ . Οη ράθεξο πνπ 

δηαζέηνπλ άξηζηεο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη γξάθνπλ επηβιαβή πξνγξάκκαηα πνπ δελ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη αιιά ηα πσινχλ ζε άιινπο. 



       ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

   

 Δγθαηάζηαζε antivirus  

 Δγθαηάζηαζε anti-spam ηην ζημεπινή εποσή ηο θέμα ηυν σάκεπ έσει επεκηαθεί. Άνθπυποι 

απκεηά  εξειδικεςμένοι μποπούν  ακόμα  και να ληζηέτοςν  μεγάλερ  εηαιπίερ και ηπάπεζερ. 

Πλέον έσει εξελισθεί πολύ η ηεσνολογία και αςηοί πος έσοςν έζηυ και λίγερ γνώζειρ ζηην 

πληποθοπική μποπούν να ηιρ αναπηύξοςν εύκολα σώπιρ ιδιαίηεπο κόπο. Αςηό έσει υρ 

αποηέλεζμα ηην οικονομική κοινυνική και πνιηηηθή θαζψο θαη επηρεηξεζηαθή θξίζε κηαο 

θνηλσλίαο. Οη ράθεξ μεζπνχλ ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ε θνηλσλία απφ ην θξάηνο. 

Έηζη αληεπηηίζεληαη θιέβνληαο αξρεία ηνπ θξάηνπο θαη κεγάια πνζά απφ ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο. Γηα λα ην εκπνδίζνπκε απηφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπινθνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ ζα είλαη δχζθνιν  λα παξαβηαζηνχλ .                                                                                                                   

         Υπάξρνπλ θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη ράθεξο. Ζ παιαηά ζρνιή ησλ ράθεξ. 

Δίλαη νη ράθεξο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη ηελ αλάιπζε 

ζπζηεκάησλ. Πηζηεχνπλ πσο δελ έρνπλ θαθέο πξνζέζεηο θαζψο δελ παξαβηάδνπλ ην 

θπβεξλνρψξν κε απηά πνπ θάλνπλ. Έπεηηα ππάξρνπλ νη αξράξηνη ή νη πεηξαηέο ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ . Απηνί είλαη άηνκα θπξίσο άληξεο κε ειηθία 12-40 εηψλ κε φρη θαη ηφζν 

θαιέο γλψζεηο πάλσ ζηελ πιεξνθνξηθή . Υπεξεθαλεχνληαη θαη ηηο ιηγνζηέο γλψζεηο ηνπο 

θαη δελ ληξέπνληαη λα βγνπλ ζηελ δεκνζηφηεηα θαη λα πνπλ ηα θαηνξζψκαηα ηνπο 

.Δηζβάιινπλ ζε ζπζηήκαηα κε ζθνπφ λα πξνμελήζνπλ δεκηέο, φπσο παξακφξθσζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, θινπή πηζησηηθήο θάξηαο, ηειεπηθνηλσληαθή απάηε ή απνζηνιή αλεπηζχκεησλ 

κελπκάησλ απιά θαη κφλν γηαηί ηνπο δηαζθεδάδεη. Σηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ νη επαγγεικαηίεο 

ή θξάθεξο απηνί είλαη πξαγκαηηθνί εγθιεκαηίεο πνπ εηζβάινπλ ζε ζπζηήκαηα κε ζθνπφ λα 

πξνθαινχλ δεκηέο κε ζηφρν ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Σπλήζσο απηνί αλήθνπλ ζε 

ζπκκνξίεο ή ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο. Δλ θαηαθιείδη , έρνπκε ηνπο ζπγγξαθείο ηψλ . Οη 

ράθεξο πνπ δηαζέηνπλ άξηζηεο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη γξάθνπλ επηβιαβή 

πξνγξάκκαηα πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη αιιά ηα πσινχλ ζε άιινπο. 

 Δλεκέξσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο  

 Δγθαηάζηαζε ηείρνπο πξνζηαζίαο  

Δγθαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ ελεκεξψζεσλ ηνπ web browser  

 

Δξγαζία:Βαζηιηθή Γθαβαιέθα 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δθποκπές θαη ηαηλίες ποσ επερεάδοσλ ηελ εθεβηθή ειηθία  

 

  Σηελ ζεκεξηλή επνρή ε εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηνπο γνλείο, απφ ην 

άκεζν ηνπ πεξηβάιινλ , απφ ην ζρνιείν , αιιά θαη απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν ηα νπνία 

παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά .Ζ ηειεφξαζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ 

αλαπηχζζνληάο ηνπο πξαγκαηηθή βία κέζα απφ ηηο ηαηλίεο βίαο ηξφκνπ, πνιέκνπ,ζξίιεξ θαζψο απφ 

δηάθνξεο εθπνκπέο , ζπλήζσο απφ reality φπνπ πνιιέο θνξέο επηθξαηεί έληαζε ζε ζεκείν πξνβνιήο 

βίαο . Απφ δηαθεκίζεηο νη νπνίεο πξνβάιινπλ ηνλ λενπινπηηζκφ, ηε βία , απφ videoclips κνπζηθή , 

απφ δειηία εηδήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηξνκαθηηθφ ηξφπν , δείρλνληαο ζθιεξέο , απάλζξσπεο 

ζθελέο , πξνζπαζψληαο λα ειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηειεζεαηή. 

    Υπνινγίδεηαη φηη ην κέζν παηδί ζηελ Ακεξηθή ζα εθηεζεί ζε 100.000 ζθελέο βίαο πξηλ 

απνθνηηήζεη απφ ην δεκνηηθφ, θαη δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηηο ηαηλίεο αιιά θαη ζηελ κεηάδνζε 

ζθελψλ βίαο σο αληαπνθξίζεηο αιεζηλψλ γεγνλφησλ. Υπνινγίδεηαη φηη 62% ησλ εθπνκπψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ νη λένη πεξηέρεη θάπνηαο κνξθήο βία, ην 26% πεξηιακβάλεη ρξήζε φπισλ, ην 38% 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ειθπζηηθνχο ήξσεο, ελψ ζρεδφλ ην 75% ησλ βίαησλ πξάμεσλ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ θξηηηθή, απφ ηηκσξία, απφ ελνρή. Γπζηπρψο αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε κε κεηξήζεηο. Πεπνίζεζε φισλ είλαη φηη θαη 

ζηελ ρψξα καο ε βία θαη ε επηζεηηθφηεηα θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο ηειεφξαζεο. Βέβαηα κηιψληαο γηα ηειεφξαζε πξέπεη θαλείο λα πεξηιάβεη θαη ηα ζπλδξνκεηηθά 

θαλάιηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ηειεφξαζε αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαλάιηα –

θηλεκαηνγξάθνη .Πιήζνο εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βία ηεο ηειεφξαζεο νδεγεί ζε 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο αλειίθνπο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη φινη νη αλήιηθνη γίλνληαη βίαηνη 

αιιά ππάξρεη κία ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ παξαθνινχζεζε βίαησλ εθπνκπψλ θαη ηελ 

εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Θεωρείσ πωσ η τηλεόραςη επηρεάζει 
ηον\ηην… 

14,20%

38%

47,80%

χαρακτθρα ςου

εμθάνιζη ζοσ

και ηα δσο



 

 

Δξγαζία:Μαξία Μπέιινπ 

Πιςτέυεισ ότι η εξέλιξη τησ 
ηετνολογίας επηρεάζει ηον ηρόπο με 

ηον οποίο ανηιμεηωπίζεις κάποια 

θέμαηα; 

90,40%

9,60%

ΝΑΙ

ΌΧΙ



ΔΚΦΟΒΗΣΜΟΣ ΜΔΣΨ ΤΨΝ SOCIAL MEDIA 

 

O εθθνβηζκφο κέζσ ησλ social media ζηηο κέξεο καο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ην βιέπνπκε πνιχ 

ζπρλά. Τν ζπλεζέζηεξν θαηλφκελν είλαη ε απνζηνιή κελπκάησλ απφ ελήιηθεο ζε αλήιηθα παηδηά 

αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηνπο εθήβνπο. Μεξηθνί έθεβνη πέθηνπλ ζχκαηα bulling. Σπλήζσο ηα 

κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ είλαη απεηιεηηθά γηα λα ηνπο θνβίζνπλ θαη απηά ηα παηδηά ζην ηέινο 

θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη δελ κηιάλε ζε θαλέλαλ. 

 

 

ΤΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΓΗΑΓΗΚΤΥΑΚΟΣ ΔΚΦΟΒΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΠΨΣ ΤΟΝ ΑΝΤΗΜΔΤΨΠΗΕΟΥΜΔ? 

 

Ψο εθθνβηζκφο ή παξελφριεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε πξάμε 

επηζεηηθφηεηαο, ηξνκνθξαηηθήο ή απηαξρηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα θ.ά. θη ε νπνία επαλαιακβάλεηαη αλά ηαθηά ή 

άηαθηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο ζηφρνο ηεο κε απνδεθηήο θνηλσληθά, απηήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ν 

επηηηζέκελνο λα πξνθαιέζεη δεκία ή λα βιάςεη ην ζχκα ηνπ. 

 

Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο κπνξεί 

θάπνηνο λα πξνζπαζήζεη λα πξνζβάιεη λα ελνριήζεη λα δπζθεκίζεη λα γεινηνπνηήζεη λα εθζέζεη 

αξλεηηθά λα απνθιείζεη θνηλσληθά ή αθφκα θαη λα απεηιήζεη έλαλ ζπλάλζξσπφ ηνπ  ή έλα παηδί 

 

 

Ποηα είλαη ηα εηδηθόηερα κέζα ποσ τρεζηκοποηεί ο Γηαδηθησαθός Δθθοβηζκός? 
 

Τα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ Δθθνβηζκφ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ην ηειέθσλν 

(ζηαζεξφ θαη θηλεηφ θη φιεο νη εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο), ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email), ηα 

γξαπηά κελχκαηα (text messaging), νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking sites), νη 

ρψξνη ζπδεηήζεσο ζην δηαδίθηπν (chat rooms), ηα blogs, ηα web sites, νη webpages, ηα δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα (internet gaming) θ.ά. 

 

 

Ση  περηιακβάλεη ο Γηαδηθησαθός Δθθοβηζκός 
 

Σπλήζσο πεξηιακβάλεη απνζηνιή θεηκέλσλ ή άκεζσλ κελπκάησλ κε θαθφβνπιν θαη πξνζβιεηηθφ 

γηα φλνκα ή θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιήπηε πεξηερφκελν αλάξηεζε πξνζβιεηηθψλ γηα ην ζχκα 

θσηνγξαθηψλ, καγλεηνζθνπεκέλνπ ε άιινπ  πιηθνχ ζε ηζηνζειίδεο,δίθηπα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο,blogs,chat rooms,θ.α φπνπ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξφζβαζε δηαδηθηπαθή 

παξαθνινχζεζε ησλ αλαξηήζεσλ ηνπ ζχκαηνο κε ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε αλάξηεζε ερζξηθψλ 

ζρνιίσλ ή κελπκάησλ 

αλαθνηλψζεη,δηαλνκή ή θαη απνζηνιή ζε ηξίηνπο πξνζσπηθψλ ή εκπηζηεπηηθψλ κελπκάησλ,βίληεν 

ή θσηνγξαθηψλ απνθιεηζκφ ηνπ ρξήζηε απφ ην δηαδίθηπν επαλαιακβαλφκελε απνζηνιή 

ειεθηξνληθψλ ή ηειεθσληθψλ κελπκάησλ δεκηνπξγία ςεχηηθσλ δηαδηθηπαθψλ πξνθίι ζηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζβνιή ηνπ νλφκαηνο ή θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

ζχκαηνο παξαβίαζε ζηνπο πξνζσπηθνχο δηαδηθηπαθνχο  ινγαξηαζκνχο ηνπ ζχκαηνο γλσζηνπνηήζεη 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  ζε πνιιαπινχο παξαιήπηεο ππφ 

πξνυπνζέζεηο ιήςε κελπκάησλ απφ δηαθνξεηηθνχο παξαιήπηεο, ρψξηο ην ζχκα λα δψζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ ή λα έρεη ν ίδηνο δψζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε . 

 

 



Ποηα είλαη ηα θίλεηρα ηφλ δραζηώλ; 

Σπρλά παξαηεξνχκε φηη ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο αθνξά ζηελ εθηφλσζε έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο ε νξγή, ν πφλνο, ε εγθαηάιεηςε, ν θφβνο, ε απφξξηςε, ν ζπκφο, ε απειπηζία, 

ε απφγλσζε, πνπ πξνθιεζήθαλ απφ πξνβιεκαηηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, θνηλσληθή 

δπζιεηηνπξγία ή δχζθνιεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Με απηή ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, νη δξάζηεο αηζζάλνληαη φηη επηβάινπλ εμνπζία θη 

αλαθηνχλ ηνλ έιεγρν, αλαθνπθίδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο πνπ ληψζνπλ. 

Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δηεξεπλνχκε ηηο βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη δηεξεπλνχκε 

πξνζεθηηθά ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο αλαζθάιεηεο, ηα ζηεξεφηππα θ.ιπ., πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη 

γηα ηελ κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά. 

Πίζσ απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπρλά θξχβνληαη κνλαμηά, δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, 

ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα (δηαθφξσλ εληάζεσλ) θαη ρακειή απηνεθηίκεζε. 

Με ηελ θαηάιιειε ςπρνεθπαίδεπζε, ν δξάζηεο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ 

νδήγεζαλ ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, λα εληζρχζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη ηέινο λα 

επηιέμεη έλαλ θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο. 

Οη ηειεσηαίες έρεσλες δείτλοσλ όηη οη άλδρες θαη ηα αγόρηα αζτοιούληαη κε ηολ ειεθηροληθό 

εθθοβηζκό ζστλόηερα από ηης γσλαίθες θαη ηα θορίηζηα, ηα οποία ζσλήζφς βαζίδοληαη ζε πηο 

ήπηες ή έκκεζες κορθές επηζεηηθόηεηας. 

 

Δξγαζία:Κέια Αζιάλε  

 

 

 



 

 

 

ΟΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΧΝ ΚΗΝΖΣΧΝ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ 
 

Σηηο κέξεο καο πνπ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ξαγδαία, ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ έρεη 

θαηαζηεί απαξαίηεηε θαζψο έρεη δηεηζδχζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Παξφιν πνπ πξνζθέξεη 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θαη δηεπθνιχλεη ηε δσή καο ζε θαζεκεξηλή βάζε (φπσο ζην ρψξν ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζην ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο θ. α.), θέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη 

ηελ θνηλσλία. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη (θπξίσο έθεβνη) εζίδνληαη ηφζν πνιχ ζηα θηλεηά ράξε ζηα παηρλίδηα, 

κελχκαηα, θνηλσληθέο ζειίδεο θ. α., πνπ μερλνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηνπ ηειεθψλνπ 

μνδεχνληαο έηζη ην ρξφλν ηνπο ζε αλνχζηεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηε ζπζθεπή ηνπο. 

 

Φςσολογική εξάπτηση 
Χπρνινγηθή εμάξηεζε είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηδξάζεηο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη άιιεο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ πάληνηε ηελ παξνξκεηηθή αλάγθε γηα 

ιήςε (ή ρξήζε ζηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηψλ) ηνπ εμαξηεζηνγφλνπ παξάγνληα, κε ηξφπν ζπλερή 

ή πεξηνδηθφ ,κε ζθνπφ  ην άηνκν λα αηζζαλζεί ηα ςπρηθά απνηειέζκαηα θαη λα εμαιείςεη ηελ 

δπζθνξία πνπ κπνξεί λα είρε εκθαληζηεί κε ηελ απνπζία ηνπ. Ζ «εμάξηεζε απφ ηα θηλεηά» 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «εμαξηήζεσλ ζπκπεξηθνξάο», φπσο γεληθά απνθαιείηαη ν εζηζκφο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ραξά. Όηαλ κέζσ 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν απιήο θαη θαζεκεξηλήο φπσο ην θαγεηφ, ν αζιεηηζκφο θ.α. ην άηνκν 

λνηψζεη ραξά θαη επθνξία, ηφηε απηή απνθηά δσηηθή ζεκαζία θαη ε επαλάιεςή ηεο απνηειεί 

θάηη πνπ επηδηψθεηαη, θάηη αλαγθαίν. 

 Ζ αλάγθε ηνπ γηα ρξήζε ηνπ θηλεηνχ πξνθαιεί πεξαηηέξσ ζηξεο βάδνληαο ην ρξήζηε ζ’ 

έλα θαχιν θχθιν. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζε κία ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηή ηεο θαηαλαγθαζηηθήο λεχξσζεο, κε ζθέςεηο θαη πξάμεηο -

φπσο λα ειέγρεη ζπλερψο αλ έρεη θιίζεηο ή κελχκαηα, αλ ην ζήκα ζην θηλεηφ ηνπ είλαη επαξθέο, 

αλ ε κπαηαξία είλαη ηθαλνπνηεηηθά θνξηηζκέλε- νη νπνίεο είλαη δπζάξεζηα επαλαιεπηηθέο. 

 Έρεη παξαηεξεζεί φηη φηαλ θάπνηνο «εμαξηεκέλνο» μερλάεη ην θηλεηφ ηνπ, 

αληηιακβάλεηαη κηα βιάβε ηνπ ή φηαλ απηφ κέλεη βνπβφ γηα ψξεο κπαίλεη ζε θαηάζηαζε 

παληθνχ, παξνπζηάδεη δειαδή ηα ζπκπηψκαηα κηαο θξίζεο παληθνχ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλάβερ στην κοινυνικότητα 
Ζ ηερλνινγία ζηηο κέξεο καο αλαλεψλεηαη θαζεκεξηλά. Ζ θνηλσλία, νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα 

θάλνπλ ηελ δσή ηνπο  πην εχθνιε κέζσ απηήο ηεο εμέιημεο, αιιά πνιιέο θνξέο ε ηερλνινγία 

θξχβεη θηλδχλνπο πνπ πιήηηνπλ ηδίσο ηνπο λένπο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ  αζηακάηεηα θαη 

θαζεκεξηλά.  Οη έθεβνη άθξηηα ζπαηαινχλ ηνλ ρξφλν ηνπο κπξνζηά ζε νζφλεο θηλεηψλ θαη 

ππνινγηζηψλ βξίζθνληαο θαηαθχγην απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ εηθνληθφ απηφ θφζκν. Απηφ 

θέξεη σο απνηέιεζκα ηελ κε θνηλσληθνπνίεζε  ηνπ αηφκνπ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ θαη ηελ 



 

 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ απφ ηνπο θνηλσληθνχο θχθινπο φπσο ην ζρνιείν θαη ηεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ψο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ απνθιεηζκνχ, ν έθεβνο ζηέθεηαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη δελ εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ απνηειεί ην θπξηφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο λεαληθήο θνπιηνχξαο ζε φιε 

ηελ Δπξψπε. Παξνπζηάδεη φκσο κηαλ αληίθαζε, απμάλεη ηελ δπλαηφηεηα επαθήο θαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή δξα σο κέζν απνζάξξπλζεο απηήο. Φηάλεη ε απνζηνιή ελφο sms ή κηα αλαπάληεηε θιίζε 

γηα λα εθθξάζεη έλαο λένο ζε έλαλ άιιν φηη ηνλ ζθέθηεηαη θαη λνεξά είλαη καδί ηνπ. Γελ λνηψζεη 

άζρεκα αλ γηα θαηξφ δελ βξεζνχλ, αλ δελ αληαιιάμνπλ  ιίγα ιφγηα απφ θνληά, αλ πνηέ δελ είδε 

ηελ φςε ηνπ ζπλνκηιεηή πνπ απνθαιεί «θίιν». Με ιίγα ιφγηα κεηψλεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο πνπ είρε ν λένο κέζσ ηεο ζπλεχξεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ζε παξέεο. 

 

 

Πποκαλεί κατάθλιτη 
Τέινο, κέζα απφ φια ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζηελ θαηάζιηςε κέζα απφ πνιινχο ιφγνπο. 

Όηαλ νη αλήιηθνη εζίδνληαη ζε κηα  «ηερλεηή» επαθή κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, νδεγνχληαη ζε 

κηα ζπλερφκελα απμαλφκελε αίζζεζε κνλαμηάο.  Όρη γηαηί δελ έρεηο πνιινχο θίινπο, φρη γηαηί 

δελ έρεηο ηφζα like, tweets θαη δελ μέξσ εγψ ηη άιιν. Όια απηά πεξλάλε έκκεζα ζην κπαιφ, 

πξνθαιψληαο ζνπ λα ζθέθηεζαη φηη είζαη κφλνο, θαλείο δε ζε ζέιεη θαη φηη κηα δσή ζα είζαη 

κέζα ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο. 

 

Σο θηλεηό κέζα ζηελ οηθογέλεηα 
Σην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο νη ζπλέπεηεο κπνξεί λα απνβνχλ αξλεηηθέο, γηαηί: 

1) Τν θηλεηφ κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληαο γηα ηελ απνμέλσζε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην παηδί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζπλερψο ην θηλεηφ ρσξίο λα 

ππάξρνπλ απζηεξά φξηα απφ ηνπο γνλείο, δελ αληηιακβάλεηαη πσο απνκαθξχλεηαη ζηγά ζηγά απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ , κε απνηέιεζκα ( ζε εμαίξεηεο πεξηπηψζεηο) λα ππάξμεη ξίμε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ζηελ νηθνγέλεηα. 

2) Οη γνλείο πνιιέο θνξέο γίλνληαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί κε ην παηδί ηνπο εμαηηίαο ιφγσλ φπσο ε 

κεησκέλε επαθή κεηαμχ ηνπο ιφγσ δνπιεηάο ή απιψο επεηδή ηα πξνγξάκκαηά ηνπο δελ 

ζπκπίπηνπλ θαη έηζη δίλνπλ ζην παηδί ην θηλεηφ γηα λα ην ειέγρνπλ θάζε ζηηγκή ηεο εκέξαο 

ρσξίο φκσο λα ην επηβιέπνπλ πνπ απηφ σο απνηέιεζκα νδεγεί ζηελ άθξηηε ζπαηάιε ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. 

3) Ζ αγνξά ελφο ''θαινχ'' θηλεηνχ απαηηεί θαη κηα νηθνλνκηθή άλεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα. Όηαλ ε 

νηθνγέλεηα δελ ηα βγάδεη πέξα κε απηέο ηηο νηθνλνκίεο πνπ έρεη θαη ην παηδί δεηάεη έλα θηλεηφ 

πνπ μεπεξλά ηελ νηθνλνκηθή αληνρή ηεο, ηφηε επηβαξχλεηαη ε νηθνγέλεηα κε πεξηηηά θαη 

πξφζζεηα έμνδα. 

4) Ζ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία παηδηνχ-γνλέα κπνξεί λα εθθπιηζηεί ζε κηα δηαδηθαζία πνπ 

θαηαιήγεη λα δηακνξθψλεη κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα ζπλεζίδεη λα απνθεχγεη λα αληηκεησπίδεη 

ηνλ θφζκν «πξφζσπν κε πξφζσπν». 

 

Αρλεηηθή επίπηφζε ζηελ προζφπηθή επαθή 
 

Τν ζηεξεφηππν απεηθνλίδεη έλαλ έθεβν ζην ηξαπέδη ηνπ δείπλνπ, εληειψο αληδηνηειήο ζηελ 

νηθνγέλεηα, αληί λα είλαη εληειψο θαηερφκελν κε κελχκαηα θεηκέλνπ θαη θηλεηφ instant 

messenger. Απηφ ζπκβαίλεη επίζεο λα είλαη έλα πξφβιεκα ζην ζρνιείν. Τα θηλεηά 

απνκαθξχλνπλ ηνπο αλζξψπνπο άζρεηα κε ην αλ ιέκε πσο καο θέξλεη πην θνληά. Μεξηθνί 

άλζξσπνη κπνξεί λα κελ μέξνπλ πψο λα αιιειεπηδξνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή πηα, πξνηηκψληαο 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άλεζε ελφο θαιά ρξνλνκεηξεκέλνπ SMS. 

 

Ψζηφζν, φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ειάρηζηε ζσκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζεο. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ηα έμππλα θηλεηά είλαη θνξεηέο ζπζθεπέο, ν Γξ Τδέηθνκπ Μπάξθιετ, επηθεθαιήο 

ησλ εξεπλεηψλ, εμεγεί φηη θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα θηλνχληαη πην αξγά. «Σθεθηείηε ηνλ εαπηφ 



 

 

ζαο ηελ ψξα πνπ πεξπαηάηε ζην δξφκν θαη πξνζπαζείηε λα ζηείιεηε ηαπηφρξνλα έλα γξαπηφ 

κήλπκα. Απηνκάησο επηβξαδχλεηε πξνζπαζψληαο λα γξάςεηε ην θείκελν. Δπίζεο, παξαηεξήζηε 

αλζξψπνπο πνπ ηξέρνπλ, ζηακαηνχλ γηα λα ειέγμνπλ ην θηλεηφ ηνπο ή λα απαληήζνπλ ζε κηα 

θιήζε. Ή πεξπαηάηε ζην δξφκν, θάηη ζαο θηλεί ην ελδηαθέξνλ θαη ζηακαηάηε λα ην 

θσηνγξαθίζεηε θαη λα ην κνηξαζηείηε ακέζσο κε θίινπο ζαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα», εμεγεί ν 

εξεπλεηήο. 

 

Τα θηλεηά έρνπλ ηεξάζηηα ηθαλφηεηα λα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Δηδηθά 

κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηάρξεζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη πξνο ην ρεηξφηεξν ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ, φπσο ην θάλεη θαη ε ηειεφξαζε. Τν θηλεηφ ηειέθσλν κπνξεί 

επίζεο λα επεξεάζεη ηνλ χπλν, αθνχ απφ ηε κειέηε πξνέθπςε φηη νη θνηηεηέο δελ έθιεηλαλ ηε 

ζπζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα μππλάλε απφ θιήζεηο ή 

εηζεξρφκελα κελχκαηα. 

  

  Δλδεηθηηθά, νη ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλα δηζεθαηνκκχξην 

δηεζλψο, κε απμεηηθέο ηάζεηο. Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, θάζε κέξα δαπαλψληαη 1,25 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ αγνξά θαηλνχξγηνπ θηλεηνχ, ελψ ηελ πεξαζκέλε ρξνληά πνπιήζεθαλ 

ζηελ Διιάδα 2,8 εθαηνκκχξηα λέεο ζπζθεπέο. Αμηνζεκείσην θπζηθά είλαη θαη ην γεγνλφο, φηη 

έλαο ζηνπο ηξεηο ρξήζηεο θηλεηνχ αλεζπρεί φηη αλ ράζεη ή ραιάζεη ην θηλεηφ ηνπ, ζα 

«εγθισβηζηεί» καθξηά απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

  «Ζ ρξήζε θηλεηψλ, εηδηθά ζε κεγαινππφιεηο ππνθαζηζηά ηε δχζθνιε πξφζβαζε θαη 

δηεπθνιχλεη ηφζν ηνπο ελήιηθνπο -θπξίσο ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο επαθέο- φζν θαη ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηνχ ή παηδηνχ κε άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπ», εμεγεί ν δξ. 

Γξεγφξεο Βαζηιεηάδεο, δηδάθησξ Χπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 Αιιά φπσο επηζεκαίλεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη έλα είδνο θαηάρξεζεο πνπ -εηδηθά 

ζηνπο αλήιηθνπο- ππνζθάπηεη ηε γλήζηα επηθνηλσλία πνπ έρνπλ αλάγθε θαη ε νπνία 

πξαγκαηψλεηαη κφλν κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζπλνκηιεηή. Καη αλ νη ελήιηθνη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ιφγνπο εξγαζίαο, ζπλερνχο κεηαθίλεζεο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο «πάληεο» θαη γηα ηα «πάληα», ζε φ,ηη αθνξά ηνπο εθήβνπο 

θαη ηα παηδηά νη δηθαηνινγίεο δελ κνηάδνπλ επαξθείο. 



 

 

Ζ εχθνιε απφθηεζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ απφ ηνπο αλήιηθνπο νθείιεηαη εθηφο, απφ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη ζηελ άγλνηα  ησλ γνληψλ ζην λα ζέηνπλ ηα θαηάιιεια φξηα ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παηδηνχ. Τέινο, αξθεηά κεγάιν ξφιν παίδνπλ θαη νη ελνρέο 

πνπ ληψζνπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ην θνξησκέλν σξάξην εξγαζίαο, πνπ 

δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα βξίζθνληαη θαζεκεξηλά αξθεηή ψξα κε ην παηδί ηνπο. 

 

 

σλέπεηες γηα ηοσς αλειίθοσς 

• Μείσζε ζην ειάρηζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

• Δγθισβηζκφο θαη αλαγσγή κηαο ζπζθεπήο ζε κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηαζθέδαζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ ζα έπξεπε λα δηαηίζεηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πην 

σθέιηκεο θαη επνηθνδνκεηηθέο (δηάβαζκα, παηρλίδη, δηαπξνζσπηθέο επαθέο) 

• Αιινίσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή δσή 

• Υπνηαγή ζηελ ηεξάζηηα δχλακε ησλ δηαθεκίζεσλ θαη θαη' επέθηαζε ζηνλ θαθψο ελλννχκελν 

θαηαλαισηηζκφ 

• Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο παηδαγσγηθήο ρξήζεο ηνπ 

ραξηδηιηθηνχ. 

 

Πρόζθαηε έρεσλα απφ ην Queensland University ηεο Απζηξαιίαο επηβεβαίσζε απηφ πνπ θαηά 

έλα κεγάιν πνζνζηφ φινη ππνπηεπφκαζηαλ, γηα ηε ζρέζε θηλεηνχ - ηδηνθηήηε, φηη δειαδή ε 

«εμάξηεζε» ησλ αλζξψπσλ απφ ηα θηλεηά ηνπο πνιχ ζπρλά νδεγεί ζε κηα κνξθή εζηζκνχ. Ζ 

έξεπλα έγηλε ζε θαηφρνπο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ειηθίαο κέρξη 45 εηψλ, νη νπνίνη φηαλ 

απνρσξίζηεθαλ ηε ζπζθεπή ηνπο, εκθάληζαλ πνιιά παξφκνηα ζπκπηψκαηα κε απηά ηνπ εζηζκνχ 

ζην ηζηγάξν, ζηνλ ηδφγν θαη ζην θαγεηφ, δειαδή ρακειή απηνεθηίκεζε, λεπξηθφηεηα θαη - ζε 



 

 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο - βαζηά αλαηαξαρή. Πέξα φκσο απφ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ε 

ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ, ηφζν γηα θιήζεηο φζν θαη γηα απνζηνιή SMS, είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα επηθέξεη πςεινχο ινγαξηαζκνχο αιιά θαη αχμεζε ηνπ ζηξεο. Ζ Diana James, ππεχζπλε γηα 

ηελ έξεπλα απηή, παξαηήξεζε πσο νη πην «εζηζκέλνη» ζηελ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, 

εκθαλίδνπλ δηάθνξα ζπκπηψκαηα φπσο άγρνο, αλεζπρία ή αθφκα θαη παληθφ, φηαλ 

απνρσξίδνληαη ην θηλεηφ ηνπο, ελψ ηφληζε πσο φια εμαξηψληαη απφ ην αληίθηππν ηεο ρξήζεο ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ θαζεκεξηλή ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ. Υπάξρεη 

ζαθψο πξφβιεκα, φηαλ ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ είλαη ηφζν απμεκέλε, ψζηε λα εκπνδίδεη ηηο 

ππφινηπεο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, φηαλ δειαδή αξρίζεη λα έρεη ηηο 

«παξελέξγεηεο» πνπ ζπλαληάκε θαη ζε ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Μάιηζηα, ε ίδηα ζεσξεί πσο 

ν εζηζκφο ζηα θηλεηά ηειέθσλα ζα μεπεξάζεη ηνλ αληίζηνηρν εζηζκφ ζην Internet θαη απηφ δηφηη, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε, «...ηνπιάρηζηνλ κπνξείο λα θχγεηο καθξηά απφ ηνλ ππνινγηζηή 

ζνπ.» Τέινο, ε θα. James δήισζε πσο ε αίζζεζε άκεζεο «ηθαλνπνίεζεο» πνπ παξέρνπλ ηα 

θηλεηά ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ηελ θάλνπλ λα ηα ζεσξεί ηφζν εζηζηηθά 

φζν ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε junk food. 

 

Σε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ ε  ππεξβνιηθή ρξήζε θηλεηνχ νδεγεί ζηελ θαζηζηηθή δσή φπνπ ν 

άλζξσπνο πνιιέο θνξέο απνξξίπηεη ην λα βγεη έμσ κε θίινπο θαη πξνηηκάεη λα θάζεηαη 

θιεηζκέλνο ζην ζπίηη κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζηελ παρπζαξθία θαη ζηελ ιάζνο δηαηξνθή. 

Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ππεξθφπσζε 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηφ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

Γίλεηαη αληηθνηλσληθφο θαη ην κφλν πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα δεη ζε έλαλ θφζκν εληειψο ςεχηηθν 

 

Ζ ιέμε εζηζκφο, ίζσο λα αθνχγεηαη ππεξβνιηθή ζηα απηηά ηεο πιεηνςεθίαο, φκσο κφιηο πξηλ έλα 

ρξφλν εκθαλίζηεθε ην πξψην πξαγκαηηθφ «πεξηζηαηηθφ». Έλαο 19ρξνλνο Σθνηζέδνο, έγηλε ν 

πξψηνο άλζξσπνο πνπ θηινμελήζεθε ζε ίδξπκα απεμάξηεζεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηακαηήζεη 

ηελ ππεξβνιηθή απνζηνιή κελπκάησλ. Ο έθεβνο ρξήζηεο, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ δελ έγηλε πνηέ 

γλσζηφ ζηα κέζα, μφδεςε 4.500 ιίξεο (πεξίπνπ 6.600 επξψ) ζε SMS κελχκαηα ζε έλα κφιηο 

ρξφλν, ελψ είρε θηάζεη ζην ζεκείν λα ζηέιλεη πεξίπνπ 700 κελχκαηα ηελ εβδνκάδα. 



 

 

Σχκθσλα κε κία άιιε έξεπλα, πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα Βξεηαλνί θνβνχληαη κελ μεκείλνπλ 

μαθληθά ρσξίο θηλεηφ ηειέθσλν. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ν θφζκνο είλαη εζηζκέλνο ζην θηλεηφ 

είλαη ε επαθή κε ηνπο θίινπο θαη ηεο νηθνγέλεηα! Δπίζεο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο δελ θιείλνπλ πνηέ ην θηλεηφ, ελψ πεξίπνπ έλαο ζηνπο δέθα ην 

ρξεηάδεηαη εμαηηίαο ηεο δνπιεηάο ηνπ. Τέινο, ην 53 ηηο 100 ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ πσο 

ληψζνπλ αγρσκέλνη κήπσο θαη ηνπο ηειεηψζεη ε κπαηαξία ή βγνπλ εθηφο δηθηχνπ. 

 Πάλησο, θάπνηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ζα έπξεπε λα ηα εξκελεχζνπκε 

φρη κφλν κε γλψκνλα ηνλ εζηζκφ ζην θηλεηφ ηειέθσλν, αιιά θαη κε βάζε ηελ 

θνηλσληθνςπρνινγηθή πίεζε πνπ αζθείηαη πάλσ ζην θάζε άηνκν. Δίλαη ινγηθφ λα αηζζάλεηαη 

θάπνηνο άγρνο κήπσο θαη ράζεη ην ζήκα ηνπ ή ηειεηψζεη ε κπαηαξία ηνπ δηφηη γλσξίδεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ φηη αλ θάπνηνο ηνλ πάξεη εθείλν ην δηάζηεκα θαη δελ ηνλ βξεη ζα αλεζπρήζεη θαη ζα 

αλαζηαηψζεη ηνλ θφζκν φιν λνκίδνληαο είηε φηη έρεη γίλεη θάηη θαθφ (π.ρ. κεηέξα πνπ αλεζπρεί 

φηη ην παηδί ηεο ρηχπεζε ή ην απήγαγαλ), είηε φηη ην θάλεη επίηεδεο (π.ρ. ζχδπγνο πνπ λνκίδεη φηη 

ν άλδξαο ηεο παξαζηξαηεί). Ο εζηζκφο ζην ηειέθσλν είλαη θαζαξά, έλα θαηλφκελν θνηλσληθφ 

πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ θαζέλα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη φρη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. 



 

 

 

ύλουε ηφλ αρλεηηθώλ 
 

• Τίπνηα δελ κπνξεί λα εθλεπξίζεη 

πεξηζζφηεξν ηνπο θαζεγεηέο απφ ηνλ 

ήρν ελφο θηλεηνχ πνπ ρηππάεη θαη δελ 

έρνπλ άδηθν θαζψο ηα θηλεηά έρνπλ 

γίλεη κέζν εμαπάηεζεο θαη αληηγξαθψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη 

άιισλ δνθηκψλ ηθαλφηεηαο. 

• Οη πχξγνη θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ 

γίλεη κία απμαλφκελε αλεζπρία γηα 

απηνχο πνπ δνπλ ζηηο γχξν πεξηνρέο 

δηφηη εθπέκπνπλ ηζρπξά 

ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα ηα νπνία 

κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα γηα απηνχο 

πνπ εθηίζεληαη ζε απηέο ηηο 

αθηηλνβνιίεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

• Αλ θαη ζπάληα, έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο εθξήμεσλ ιφγν ηεο ππεξβνιηθήο ζέξκαλζεο ηεο 

κπαηαξίαο. 

• Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ελψ νδεγείηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα. 

• Σηηο κέξεο καο νη πεξηζζφηεξνη θξαηνχλ ηα hands-free θνιιεκέλα ζηα απηηά ηνπο φιε κέξα γηα 

λα αθνχλε ηα αγαπεκέλα ηνπο ηξαγνχδηα. Όκσο ε πνιχ δπλαηή θαη ζπλερφκελε κνπζηθή κέζα 

ζην απηί γηα πνιχ ψξα κπνξεί λα απνδπλακψζεη ηα ηχκπαλα θαη λα επεξεάζεη ηελ αθνή. 

• Λφγν ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο, ηα θνπκπηά θαη ην πιεθηξνιφγην ηνπ θηλεηνχ δελ έρνπλ ην 

θαηάιιειν κέγεζνο γηα ηα αλζξψπηλα ρέξηα. Έηζη ε ππεξβνιηθή θαη παξαηεηακέλε 

πιεθηξνιφγεζε κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηα δάρηπια θαη ηηο αξζξψζεηο ησλ δαρηχισλ ζαο. 

Έρνληαο αλαιχζεη ηα πξν θαη ηα θαηά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ πηζηεχνπκε πσο ε εθεχξεζε ησλ 

θηλεηψλ ήηαλ έλα κεγάιν θαηφξζσκα γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη 

ζπλεηά, ηα πεξηζζφηεξα κεηνλεθηήκαηα ζα είλαη απιά αζήκαληα. Όπσο έιεγαλ θαη νη αξραίνη 

Έιιελεο <<παλ κέηξσλ άξηζηνλ >>. 

 

                                     ΧΥΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΨΝΗΚΑ ΓΗΚΤΥΑ 

 

 

 Facebook, Instagram, Myspace. Αλ είζηε εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ απηά, ηφηε κάιινλ 

ζεσξείζηε.......λεάηεξληαι ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Τν  θαηλφκελν ησλ socialnetworks 

δελ αθήλεη θαλέλαλ αδηάθνξν, νχηε ηνπο επηζηήκνλεο, πνπ νη απφςεηο ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο 

πνηθίινπλ. Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη πιένλ έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν θαη θαηά 

ζπλέπεηα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

 

Καηάζιηςε, απνκφλσζε, εζσζηξέθηα, θνηλσληθή θνβία, δηαηαξαρή ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ 

θαη δηαηαξαρή ειιεηκαηηθήο πξνζνρήο ζπλνδεχνπλ πνιχ ζπρλά ηα πεξηζηαηηθά εζηζκνχ θαη 

ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηα socialnetworks. Γηεζλέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πνζνζηά 

ζπλλνζεξφηεηαο 60% κε άηνκα εζηζκέλα ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα παξνπζηάδνπλ 

ηαπηφρξνλα άγρνο, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη φρη ζπάληα λα θαηαθεχγνπλ ζε θαηάρξεζε νπζηψλ. 

 



 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Lary Rosen θαζεγεηή ςπρνινγίαο 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο, ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ Facebook κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο εθήβνπο. 

 

*Αλάπηπμε λαξθηζζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

*Παξνπζία άιισλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ηεο καλίαο θαη ησλ επηζεηηθψλ ηάζεσλ. 

*Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Facebook θαη ησλ 

video games, κπνξεί λα απμήζεη ηελ αλάγθε απνπζίαο απφ ην ζρνιείν, πηζαλφηεηα αχμεζεο 

πφλσλ ζην ζηνκάρη, δηαηαξαρέο χπλνπ, άγρνπο, θαηάζιηςε. 

*Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη φζνη καζεηέο ή θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ην Facebook θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο έρνπλ ρακειφηεξνπο βαζκνχο. 

*Τέινο, κεγάιν πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ πνπ θξαηά ην Facebook αλνηρηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο έθαλαλ δηάιεηκκα θάζε 15 ιεπηά γηα λα ειέγμνπλ ην πξνθίι ηνπο. 

 

               Δπηπιένλ, ζε κηα πξφζθαηε δεκνζθφπεζε πνπ δεκνζίεπζε ε εθεκεξίδα New York Post 

αλαθέξεηαη φηη νη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη εμαξηεκέλνη απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο φπσο ην Facebook ή ην Twitter αληηδξνχλ αλήζπρα, φπσο αθξηβψο νη ηνμηθνκαλείο. 

Ζ έθζεζε πξφζζεζε φηη ε αληίδξαζε απηψλ ησλ αηφκσλ ήηαλ φπσο ε εμάξηεζε ησλ 

ηνμηθνκαλψλ, πνπ αξλνχληαη λα πάξνπλ ηα θάξκαθά ηνπο, φηαλ αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην 53% ησλ 

εξσηεζέλησλ αλέθεξε πσο έρνπλ <<αίζζεκα αλαζηάησζεο απφ ηνλ θιεηζηφ ππνινγηζηή>>. 

Δπηπιένλ πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

παξαδέρηεθε φηη αηζζάλνληαη “κνλαμηά” φηαλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη online.<<Ζ παξαηήξεζε 

απφ ηελ ηερλνινγία ζεσξείηαη απφ αξθεηνχο λα είλαη ηφζν δχζθνιε, φζν ε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο>>, ηφληζε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο Intersperience (εηαηξεία πνπ δηεμήγαγε ηελ 

έξεπλα) ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ζρεηηθά κε ηε κειέηε αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαη ηηο online 

ζπλήζεηεο ηνπο. 

 

ΧΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ 
                                           

                                                             ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 

Σηηο κέξεο καο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη σο απνηέιεζκα ην θηλεηφ λα έρεη γίλεη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη θπξίσο ησλ 

λέσλ. Κχξην αίηην ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ απνηειεί ε αλαβάζκηζή ηνπο , κέζσ ηεο 

νπνίαο έρνπλ απνθηήζεη αθάληαζηεο δπλαηφηεηεο. Ψζηφζν, ε ζπλερήο ρξήζε ηνπ θηλεηνχ έρεη 

θαη πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Μία απφ απηέο είλαη ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεη. Με ηνλ φξν 

αθηηλνβνιία ελλννχκε ηελ εθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ηα νπνία είλαη βιαβεξά γηα 

ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.  

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                           



 

 

  

 

 

ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 
Όινη νη άλζξσπνη, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο,θηλδπλεχνπλ απφ ηελ αθηηλνβνιία. Ψζηφζν, ε πην 

επηξξεπήο νκάδα ζηηο επηπηψζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη απηή ησλ εθήβσλ θαη ησλ παηδηψλ. Πην 

αλαιπηηθά, νη επηδξάζεηο  ζηελ πγεία, απφ ηελ αθηηλνβνιία ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο, 

πεξηιακβάλνπλ απμεηξνπνη κεησζεο αθηηλνβνιηαοκέλν θίλδπλν γηα πηζαλή εκθάληζε θαινήζσλ 

(θαινήζεο θαξθίλνο ηνπ αθνπζηηθνχ πφξνπ)ή θαη θαθνήζσλ (ιεπραηκία, ιέκθσκα) παζήζεσλ, 

γελεηηθέο βιάβεο, δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ,αιιαγέο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 

,δηαηαξαρέο ησλ ιεηηνπξγηψλ κάζεζεο θαη κλήκεο. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη πνλνθέθαινη, έιιεηςε 

ζπγθέληξσζεο, αυπλίεο, θφπσζε, κείσζε αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όια απηά νθείινληαη 

ζην αλαπηπζζφκελν λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ παηδηψλ ,ην κηθξφ θαη ιεπηφ εγθεθαιηθφ θξαλίν ζηε 

καθξνρξφληα έθζεζε ησλ παηδηψλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ θαη ζηελ 

αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ηζηνχο. 

 

 

                                                                ΓΔΙΚΣΗ SAR                                                                              
Ο δείθηεο SAR (Specific Absorption Rate), ή αιιηψο ξπζκφο εηδηθήο απνξξφθεζεο, είλαη έλα 

κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίνλ απνξξνθάηαη ε αθηηλνβνιία ξαδηνζπρλνηήησλ 

απφ ηνπο ηζηνχο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Ζ κέηξεζε SAR, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη έληνλα πνιχ θφζκν θαη γη’ απηφ θάζε ηφζν επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα. Δίλαη 

φκσο θάηη γηα ην νπνίν πξέπεη λα ελδηαθεξφκαζηε Ζ κέηξεζε ηνπ γίλεηαη, ζε ζρέζε κε ηελ 

ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη απφ ηε κάδα ηνπ ηζηνχ θαη ζαλ κνλάδα κέηξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

W/kg.Τν λφκηκν φξην πνπ έρεη ζεζπηζηεί ζηελ ΔπξψπΜία έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε  έδεημε φηη 

ππάξρεη άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πγείαο  

ε, είλαη 2 W/g ζε δείγκα 10g, ελψ ζηελ Ακεξηθή είλαη ζηα 1.6 W/G ζε δείγκα 1g. Ψζηφζν, δελ 

κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο θαη ηηο Ακεξηθάληθεο ηηκέο, επεηδή 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ δείγκα. 

       
Μία έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε  έδεημε φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαη ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate#_blank
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ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΗ  ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ       
 

Γηα λα απνθχγνπκε ηελ ππέξκεηξε  έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία, θάηη πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε 

ππφςε καο, πξηλ επελδχζνπκε ζε θάπνην smartphone είλαη ν δείθηεο SAR, ν νπνίνο ζπλήζσο 

αλαγξάθεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο ζπζθεπήο, θαη ειέγρνληάο ην απνηειεί έλα ζπνπδάην κέηξν 

πξφιεςεο. 

 

Καλόλες αζθαιούς τρήζες ηες αζύρκαηες επηθοηλφλίας 

 Φξεζηκνπνίεζε ην θηλεηφ ηειέθσλν ινγηθά θαη γηα ζχληνκα ηειεθσλήκαηα.  

 Παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ θαιφ είλαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα.  

 Μελ βάδεηο ην θηλεηφ ζε επαθή κε ην θεθάιη ζνπ. Δίλαη αλαγθαία ε ρξήζε <<hands-

free>> ή ε νκηιία κέζσ αλνηρηήο αθξφαζεο. 

 Μελ θάλεηο ρξήζε θηλεηνχ ζην απηνθίλεην, ηξέλν, αεξνπιάλν ή αλειθπζηήξα.  

 Μελ θάλεηο ρξήζε θηλεηνχ φηαλ ππάξρνπλ κηθξά παηδηά, ή έγθπεο γπλαίθεο γχξσ ζνπ.  

 Κξάηεζε ην θηλεηφ καθξηά απφ ην ζψκα ζνπ.  

 Όηαλ θάλεηο ρξήζε θηλεηνχ, θξάηα απφζηαζε απφ άιινπο.  

 Μελ ηνπνζεηείο ην θηλεηφ ζηελ ηζέπε ζνπ.  

 Τελ λχρηα θιείλε πάληα ην θηλεηφ ζνπ θαη απελεξγνπνίεζε ην Wi Fi.  

 Μελ παίδεηο παηρλίδηα ζην θηλεηφ ηειέθσλν on-line, βάιην ζε airplane mode  

 Αζχξκαηα LAN (Wi FI) κπνξνχλ λα ζε εθζέζνπλ ζε αθηηλνβνιία κηθξνθπκάησλ.  

 Πεξηφξηζε ην Wi Fi θαη θάλε ρξήζε ζηαζεξήο - ελζχξκαηεο ζχλδεζεο.  

 Όηαλ ην ζήκα πνπ δέρεζαη είλαη θαθφ κελ ηειεθσλείο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Φστηθή σγεία 

 

Ψζηφζν, ε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θηλεηνχ δελ αθνξνχλ κφλν ηε ζσκαηηθή αιιά θαη ηε ςπρηθή 

πγεία. Καηαξράο, ε εθηεηακέλε θαη ρσξίο φξηα ρξήζε ησλ θηλεηψλ νδεγεί ζηελ εμάξηεζε ηνπ 

αηφκνπ απφ απηφ ζε πνιιά επίπεδα. Τα αξρηθά ζηάδηα ηεο εμάξηεζεο, αλ θαη δελ απνηεινχλ 

ιφγν αλεζπρίαο, ζε πεξίπησζε πνπ εμειηρζνχλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ εζηζκφ. Ζ 

εμάπισζε ησλ, ππφ έληαμε ζηηο λέεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, εζηζκψλ ζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ 

("ηληεξλεηηζκνχ") θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ  ("Nomophobia"  = No mobile phone phobia), είλαη 

παγθφζκηα θαη αθνξά φιεο ηηο ειηθηαθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

Δηδηθνί θαη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλερήο ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ, smartphone, 

tablet, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, laptop θιπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζσκπερηθορά θαη 

ηελ θοηλφληθοποίεζε, ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηυε, ηο άγτος, ηε ζσρρίθλφζε ηες προζοτής 

θαη άιιες υστηθές δηαηαρατές. Ζ θαηάζιηςε ζπλήζσο εκθαλίδεηαη αθνχ νη εζηζκέλνη ζηελ 

ηερλνινγία δνπλ ζε κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, ράλνληαο ηελ επαθή κε ηε δσή θαη ν 

εγθέθαινο ηνπο, ζπλεζηζκέλνο ζηε ζπλερή δηέγεξζε απφ ειεθηξνληθέο εξγαζίεο, αδπλαηεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνπο πην ρακεινχο ξπζκνχο ηεο δσήο εθηφο δηαδηθηχνπ. Δπηπξφζζεηα, κία αθφκε 

ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ αηηίσλ απνηειεί ε κείσζε ηνπ δείθηε ζπγθέληξσζεο θαη ε αδπλακία 

επίιπζεο ελφο πην  ζχλζεηνπ θαζεκεξηλνχ πξνβιήκαηνο. 

 

 

Σπρλά, ε παρελότιεζε , ο εθθοβηζκός , ε πορλογραθία ,ο ηδόγος είλαη θαηαζηάζεηο πνπ νη 

έθεβνη κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ σο πχιε εηζφδνπ ζην 

δηαδίθηπν. Πξνθαλψο, ηέηνηεο θαηαζηάζεηο γεληθά επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ησλ 

εθήβσλ πξνθαιψληαο ηνπο  άγρνο, θφβν, αηζζήκαηα απειπηζίαο θαη ζπρλά απηνθηνληθέο ηάζεηο. 

Αθφκε, ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο   

ησλ εθήβσλ αθνχ έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ απηνχο έρεη ηελ ηάζε λα ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε 

ηα αλζπγηεηλά πξφηππα πνπ πξνβάιινληαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 

 

Τέινο, ε ζπλερήο θαη ρσξίο έιεγρν ελαζρφιεζε κε ην θηλεηφ κπνξεί λα νδεγήζεη απφ ηε 

δπζθνιία έληαμεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κέρξη θαη ηελ αγνξαθνβία ηνπ ρξήζηε αθνχ, αλ ε 

θαηάζηαζε μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν, ζρεδφλ φιεο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αληηθαζίζηαληαη απφ 

ςεθηαθέο θαη ην άηνκν πεξλά πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν παξά ζπκκεηέρνληαο ζε 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο.  

  



 

 

 

Σην εμσηεξηθφ, νη πξψηεο θιηληθέο απεμάξηεζεο πνπ δέρνληαη αθφκα θαη 12ρξνλα παηδηά έρνπλ 

αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπο απφ ην 2009. Σηελ Διιάδα, ε Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηεο 

Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν παξέρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα 

ππνζηήξημεο ησλ εζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 
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