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Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με την
πρόσβαση που παρέχει στο ίντερνετ
συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των κυρίαρχων
τρόπων πληροφόρησης, επικοινωνίας,
ψυχαγωγίας ακόμα και κοινωνικοποίησης των
εφήβων. 1-3 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το
ίντερνετ είναι σήμερα προσιτά και διαθέσιμα στην
πλειονότητα των εφήβων, ενώ η εξοικείωση με τη
χρήση τους γίνεται ήδη από την παιδική ηλικία και
συχνά ενθαρρύνεται τόσο από την οικογένεια όσο
και από το σχολείο.
Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας, η χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή για διάφορες εφαρμογές αποτελεί μία
από τις δημοφιλέστερες ασχολίες των εφήβων
στον ελεύθερό τους χρόνο. Οι έφηβοι αφιερώνουν
αρκετό χρόνο σε εβδομαδιαία βάση για να
κατεβάσουν μουσική από το ίντερνετ, να
επεξεργαστούν φωτογραφίες με διάφορα
προγράμματα, να παίξουν παιχνίδια, ενώ εξίσου
συχνά χρησιμοποιούν τις διάφορες υπηρεσίες
κοινωνικής δικτύωσης του ίντερνετ για να
επικοινωνούν με τους φίλους τους (βλ. Τεύχη «Ο
ελεύθερος χρόνος των εφήβων» και «Φιλικές
σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους»).
Το μεγάλο εύρος των εφαρμογών που είναι
διαθέσιμες μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή
αποτελούν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο
και συμβάλλουν πολύπλευρα στην ανάπτυξη των
εφήβων, ιδιαίτερα στις γνωστικές τους δεξιότητες.
4, 5
Η χρήση του ίντερνετ με τον τεράστιο όγκο
πληροφοριών που παρέχει, ενισχύει την
αυτονομία των παιδιών αυξάνοντας την
αυτοεκτίμησή τους και ενισχύοντας τα κίνητρά
τους για περαιτέρω μάθηση.6 Επίσης, το ίντερνετ
με τις δυνατότητες που προσφέρει για
επικοινωνία και αλληλεπίδραση (π.χ. MSN,
Facebook, ομαδικά διαδικτυακά παιχνίδια),

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και ίντερνετ
• Ένας στους 4 εφήβους (24,3%) ασχολείται για τουλάχιστον 3 ώρες
την ημέρα τις καθημερινές με τον Η/Υ και το ίντερνετ, ενώ το
ποσοστό αυτό σχεδόν διπλασιάζεται τα Σαββατοκύριακα (41%).
• Από το 2006 έως το 2010 έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός των
εφήβων που ασχολούνται με τον Η/Υ και το ίντερνετ για
τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα (από 5,7% σε 21,7% αντίστοιχα).
Ηλεκτρονικά παιχνίδια
• Το 47,8% των εφήβων, κυρίως τα αγόρια και οι μαθητές ηλικίας 13
και 15 ετών, παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια από μισή έως και 2
ώρες τις καθημερινές και το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται τα
Σαββατοκύριακα.
Ενδείξεις εξάρτησης από το ίντερνετ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
• Σχεδόν ένας στους έξι 15χρονους (15,5%) εμφανίζει συμπεριφορές
εξάρτησης από τη χρήση του ίντερνετ.
• Το 5,5% του συνόλου των εφήβων αναφέρουν συμπτώματα
εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, κυρίως τα αγόρια.
Γονείς και υπερβολική χρήση Η/Υ
• Υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ καθημερινά (για
τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα) κάνει 1 στους 3 εφήβους (38,4%),
μεταξύ εκείνων που οι γονείς δεν γνωρίζουν επαρκώς τις
δραστηριότητές τους, 1 στους 5 εφήβους (26,2%) μεταξύ εκείνων
που έχουν περιορισμένη συναισθηματική στήριξη από τους γονείς
τους και 1 στους 3 (35,5%) μεταξύ εκείνων που δεν είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από τις σχέσεις στην οικογένεια.
Φίλοι και υπερβολική χρήση Η/Υ
• Συγκριτικά με όσους μαθητές έχουν 1 ή 2 στενούς φίλους, υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ κάνουν περισσότεροι έφηβοι
που έχουν τουλάχιστον 3 στενούς φίλους. Επίσης, υπερβολική
χρήση κάνουν σε υψηλότερο ποσοστό οι μαθητές που συναντούν
τους φίλους τους πολύ συχνά είτε αμέσως μετά το σχολείο είτε τα
βράδια σε σύγκριση με εκείνους που τους συναντούν λιγότερο
συχνά.
Ψυχοκοινωνική υγεία και υπερβολική χρήση Η/Υ
• Οι έφηβοι που ασχολούνται τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα με τον
Η/Υ και το ίντερνετ παρουσιάζουν σε υψηλότερα ποσοστά
συμπτώματα διαταραχής συναισθήματος, διαγωγής ή υπερκινητικότητας-ελλειμματικής προσοχής, ενώ συνολικά φαίνεται να
έχουν σε διπλάσιο ποσοστό ψυχοκοινωνικές δυσκολίες συγκριτικά
με εκείνους που ασχολούνται με τον Η/Υ λιγότερο συχνά.
• Σχεδόν 3 στους 5 μαθητές που κάνουν υπερβολική χρήση του Η/Υ
έχουν συχνά τουλάχιστον 2 ψυχολογικά ή σωματικά συμπτώματα
συγκριτικά με εκείνους που χρησιμοποιούν τον Η/Υ λιγότερο.
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συντελεί στην ενίσχυση ήδη υπαρχόντων φιλικών
σχέσεων των εφήβων χωρίς να τους απομονώνει
κοινωνικά ή να αντικαθιστά άλλες δραστηριότητές
τους (π.χ. βόλτες με τους φίλους τους), και
συμβάλλοντας έτσι συνολικά στην ψυχοκοινωνική
τους ανάπτυξη. 7- 9
Οι αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης χρήσης
των ηλεκτρονικών μέσων στην ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη και υγεία των εφήβων απασχολούν ολοένα
και περισσότερο τους επαγγελματίες υγείας.10 Η
καθημερινή ενασχόληση των παιδιών και των
εφήβων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το ίντερνετ
και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζονται μέσω
ειδικών συσκευών (π.χ. Playstation, Xbox,Wii) γίνεται
συχνά χωρίς έλεγχο, χωρίς όρια και έχει διάρκεια
πολλών ωρών, ενώ μελέτες τονίζουν ότι η υπερβολή
στη χρήση τους παίρνει συχνά το χαρακτήρα της
εξάρτησης.11, 12 Η υπερβολική χρήση τους από τα
παιδιά και τους εφήβους έχει συνδεθεί με δυσκολίες
στην ψυχοκοινωνική υγεία, όπως επιθετικότητα,
χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, συμπτώματα
κατάθλιψης και κοινωνική φοβία.13-15 Επίσης, η χρήση
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης του ίντερνετ
μπορεί να λάβει αρνητικές διαστάσεις σε
περιπτώσεις που οι έφηβοι συνομιλούν και
αναπτύσσουν σχέσεις με αγνώστους (π.χ. σεξουαλική
παρενόχληση, cyberbullying).8, 9
Παρόλο που ο ρόλος της οικογένειας είναι
καθοριστικής σημασίας συνολικά για την υγεία των
εφήβων, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η επιρροή των
γονιών στην ανάπτυξη προβληματικών
συμπεριφορών σχετικά με το ίντερνετ και τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σύμφωνα με την Αμερικανική
Παιδιατρική Ακαδημία, οι γονείς είναι σημαντικό να
μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να ασχολούνται με
ηλεκτρονικά μέσα για περισσότερο από δύο ώρες
ημερησίως. 16 Επίσης, κάποιες πρώτες έρευνες
επισημαίνουν ότι οι υγιείς σχέσεις και η συχνή
επικοινωνία των γονιών με το παιδί, η τήρηση ορίων
και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του, η καλή
διαχείριση των συγκρούσεων και η ικανοποίηση του
παιδιού από τις σχέσεις του με τους γονείς
αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες για την
ανάπτυξη συμπεριφορών κατάχρησης και εξάρτησης
από το ίντερνετ.17, 18
Το παρόν τεύχος αναφέρεται στην ενασχόληση των
εφήβων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το ίντερνετ
και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την πιθανή
εξάρτησή τους από αυτά. Παρουσιάζεται, επίσης, η
σχέση μεταξύ της υπερβολικής χρήσης του
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ηλεκτρονικού υπολογιστή i και διαφόρων συνθηκών
της ζωής των εφήβων που αφορούν τους γονείς, τους
φίλους και την ψυχοκοινωνική τους υγεία.
Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται για το
σύνολο των μαθητών, ανά φύλο, ανά ηλικία καθώς
και διαχρονικά, όπου είναι δυνατόν. Σημειώνεται ότι,
παρόλο που η αναφορά στο κείμενο και τα
γραφήματα γίνεται σε μαθητές ηλικίας 11, 13 και 15
ετών, τα στοιχεία αφορούν τις σχολικές τάξεις της ΣΤ’
Δημοτικού, Β’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, στις οποίες
αντίστοιχα φοιτούν στην πλειονότητά τους (>93%) οι
μαθητές των τριών παραπάνω ηλικιακών ομάδων.
Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές
(επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Οι μαθητές ρωτήθηκαν σχετικά με το χρόνο που
συνήθως αφιερώνουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
και το ίντερνετ (π.χ. για αναζήτηση πληροφοριών,
συνομιλία, σερφάρισμα) τις ημέρες του σχολείου και
το Σαββατοκύριακο.
Ηλεκτρονικός υπολογιστής και ίντερνετ τις
καθημερινές
Ένας στους 4 μαθητές (25,4%) δεν ασχολείται
καθόλου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το
ίντερνετ τις ημέρες του σχολείου (Γράφημα 1). Οι
μισοί μαθητές (50,4%) αφιερώνουν συνήθως από
μισή έως και 2 ώρες, ενώ 1 στους 4 εφήβους (24,3%)
αναφέρει ότι ασχολείται τουλάχιστον 3 ώρες τις
καθημερινές (Γράφημα 1). Το ποσοστό των μαθητών
που χρησιμοποιούν τον Η/Υ για τουλάχιστον 3 ώρες
την ημέρα τις καθημερινές αυξάνεται με την ηλικία:
14,1% των 11χρονων, 25,8% των 13χρονων και 33,7%
των 15χρονων. Επιπλέον, περισσότερα αγόρια
(26,8%) από κορίτσια (21,9%) χρησιμοποιούν τον Η/Υ
για τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα τις καθημερινές.
Από το 2006 έως το 2010 έχουν αυξηθεί σημαντικά τα
ποσοστά των εφήβων που ασχολούνται με τον Η/Υ
και το ίντερνετ τις καθημερινές (Γράφημα 1).
Χαρακτηριστικό είναι δε ότι η συντριπτική
πλειονότητα των μαθητών (61,5%) δεν
χρησιμοποιούσαν καθόλου Η/Υ τις καθημερινές το

i

Ως υπερβολική ορίζεται η χρήση του Η/Υ με διάρκεια
τουλάχιστον 3 ωρών ημερησίως.
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Γράφημα 2: Διάρκεια ενασχόλησης των εφήβων με τον Η/Υ
το Σαββατοκύριακο, διαχρονικά (%)

2006, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010
υποδιπλασιάστηκε (25,4%) (Γράφημα 1).
Γράφημα 1: Διάρκεια ενασχόλησης των εφήβων με τον
Η/Υ τις καθημερινές, διαχρονικά (%)
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Ένα στα 4 αγόρια ηλικίας 15 ετών (22,9%)
ασχολείται με τον Η/Υ και το ίντερνετ τουλάχιστον
4 ώρες τις ημέρες του σχολείου.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής και ίντερνετ το
Σαββατοκύριακο
Οι έφηβοι βρίσκονται στον Η/Υ και το ίντερνετ
περισσότερες ώρες το Σαββατοκύριακο από ό,τι τις
καθημερινές. Για παράδειγμα, τουλάχιστον 3 ώρες
την ημέρα χρησιμοποιεί τον Η/Υ σχεδόν διπλάσιο
ποσοστό εφήβων (41%) το Σαββατοκύριακο
συγκριτικά με τις καθημερινές (24,3%). Η διαφορά
αυτή ισχύει και για τα δύο φύλα (αγόρια: 42,6%
έναντι 26,8%, κορίτσια: 39,5% έναντι 21,9%).
Την περίοδο 2006-2010 καταγράφεται σημαντική
αύξηση στα ποσοστά των μαθητών που
χρησιμοποιούν τον Η/Υ και το ίντερνετ το
Σαββατοκύριακο ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης
(Γράφημα 2). Έτσι, για παράδειγμα, τουλάχιστον 4
ώρες την ημέρα αφιερώνουν στον Η/Υ και το ίντερνετ
το Σαββατοκύριακο τριπλάσιο ποσοστό εφήβων το
2010 συγκριτικά με το 2006 (27,4% έναντι 8,7%)
(Γράφημα 2).

Ένας στους τρεις 15χρονους (36,1%) χρησιμοποιεί τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή και το ίντερνετ τουλάχιστον
4 ώρες την ημέρα το Σαββατοκύριακο.

Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Μία από τις δημοφιλέστερες δραστηριότητες των
εφήβων στον ελεύθερό τους χρόνο αποτελούν τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η διάρκεια αυτής της
ενασχόλησης, ανεξαρτήτως εάν παίζονται τα
παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο ίντερνετ
ή σε ειδικές κονσόλες (π.χ. Playstation, Xbox),
διερευνήθηκε για τις καθημερινές και το
Σαββατοκύριακο.
Ηλεκτρονικά παιχνίδια τις καθημερινές
Ένας στους 3 μαθητές (33,6%) δεν παίζει ηλεκτρονικά
παιχνίδια τις ημέρες του σχολείου (Γράφημα 3),
κυρίως τα κορίτσια (46,6%, έναντι 19,7% των
αγοριών). Ένας στους 2 εφήβους (47,8%) παίζει τις
καθημερινές από μισή έως και 2 ώρες την ημέρα, ενώ
σχεδόν 1 στους 5 (18,6%) παίζει τουλάχιστον 3 ώρες
(Γράφημα 3).
Τα αγόρια παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια τις
καθημερινές σε υψηλότερο ποσοστό από τα
κορίτσια. Έτσι, από μισή έως 2 ώρες αφιερώνουν στα
ηλεκτρονικά παιχνίδια το 52,4% των αγοριών,
έναντι του 43,5% των κοριτσιών. Με την ηλικία
μειώνεται το ποσοστό των εφήβων που παίζουν μέχρι

3

Χρήση Η/Υ και ίντερνετ

2 ώρες τις ημέρες του σχολείου, αλλά αυξάνεται το
ποσοστό εκείνων που παίζουν υπερβολικά. Έτσι, από
μισή έως 2 ώρες παίζουν το 54,4% των 11χρονων, το
48,2% των 13χρονων και το 40,1% των 15χρονων,
αλλά τουλάχιστον 3 ώρες παίζουν το 15,3% των
11χρονων και το 20,3% των 13χρονων και των
15χρονων.

2006

Γράφημα 4: Διάρκεια ενασχόλησης των εφήβων με
ηλεκτρονικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο,
διαχρονικά (%)
100

Γράφημα 3: Διάρκεια ενασχόλησης των εφήβων με
ηλεκτρονικά παιχνίδια τις καθημερινές,
διαχρονικά (%)
100 %

Από το 2006 έως το 2010 καταγράφεται αύξηση στα
ποσοστά των μαθητών που παίζουν ηλεκτρονικά
παιχνίδια το Σαββατοκύριακο (Γράφημα 4).
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Διαχρονικά, την περίοδο 2006-2010 έχει αυξηθεί
σημαντικά το ποσοστό των εφήβων που παίζουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια τις ημέρες του σχολείου. Έτσι,
ενώ για παράδειγμα τουλάχιστον 2 ώρες τις
καθημερινές έπαιζε το 2006 ένας στους 4 μαθητές
(28,4%), το 2010 η αναλογία αυτή έγινε 1 στους 3
(33%) (Γράφημα 3).
Σχεδόν 1 στα 3 αγόρια ηλικίας 15 ετών (31,9%) παίζει
ηλεκτρονικά παιχνίδια τουλάχιστον 3 ώρες
ημερησίως τις καθημερινές.

Ηλεκτρονικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο
Οι έφηβοι παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια
περισσότερες ώρες τα Σαββατοκύριακα σε σύγκριση
με τις καθημερινές. Έτσι, διπλάσιος αριθμός εφήβων
παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια τουλάχιστον 3 ώρες
την ημέρα τα Σαββατοκύριακα (37,4%) από ό,τι τις
καθημερινές (18,6%). Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
αποτελούν βασική διασκέδαση των αγοριών και το
Σαββατοκύριακο, τα οποία, επίσης, με την ηλικία
αυξάνουν τις ώρες που παίζουν. Συγκεκριμένα,
ασχολούνται για τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα το
29,3% των 11χρονων αγοριών σε σύγκριση με το
41,8% και το 38,9% των 13χρονων και των 15χρονων,
αντίστοιχα.
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Ένα στα 8 αγόρια ηλικίας 15 ετών (12,5%) παίζει
ηλεκτρονικά παιχνίδια τουλάχιστον 5 ώρες τις
καθημερινές, ενώ το Σαββατοκύριακο το ποσοστό
αυτό υπερδιπλασιάζεται (27,4%).

Κατάχρηση και πιθανή εξάρτηση από το ίντερνετ
Η κατάχρηση και η πιθανή εξάρτηση των εφήβων από
το ίντερνετ αξιολογήθηκε μόνο για τους 15χρονους
μαθητές με τη χρήση ειδικής κλίμακας 8
ερωτήσεων.19 Οι ερωτήσεις της κλίμακας αφορούσαν
καταστάσεις, συμπεριφορές και συναισθήματα που
σχετίζονται με την κατάχρηση του ίντερνετ
(αναφέρονται στο Γράφημα 5).
Τρεις στους πέντε 15χρονους μαθητές (59,4%)
παραμένουν στο ίντερνετ περισσότερες ώρες από ό,τι
αρχικά προγραμματίζουν, για 2 στους 5 (42,3%) το
ίντερνετ βρίσκεται συνεχώς στο μυαλό τους, ενώ
σχεδόν 1 στους 3 (30,8%) χρησιμοποιεί το ίντερνετ ως
μέσο για να ξεφύγει από τα προβλήματά του και να
ανακουφίσει δυσάρεστα συναισθήματα (π.χ.
αίσθημα απελπισίας, ενοχή, άγχος, κατάθλιψη)
(Γράφημα 5). Ακόμα, 1 στους 4 (25,4%) νιώθει ότι
πρέπει να βρίσκεται στο ίντερνετ ολοένα και
περισσότερο προκειμένου να αντλήσει ικανοποίηση,
και παρόμοιο ποσοστό εφήβων έχουν πει ψέματα
στην οικογένειά τους ή σε κάποιον άλλο για να
αποκρύψουν το βαθμό ενασχόλησής τους (Γράφημα
5). Επίσης, 1 στους 5 εφήβους (19,7%) αναφέρει πως
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έχει προβεί κατ’ επανάληψη σε αποτυχημένες
προσπάθειες να ελέγξει, να περιορίσει ή να
σταματήσει τη χρήση του ίντερνετ, ενώ 1 στους 6
(16,8%) έχει θέσει σε κίνδυνο κάτι σημαντικό (π.χ.
σχέση, εργασία, εκπαιδευτική ευκαιρία) εξαιτίας της
υπερβολικής ενασχόλησής του με το διαδίκτυο
(Γράφημα 5). Τέλος, το 12,6% αναφέρουν πως
βιώνουν δυσάρεστα συναισθήματα (π.χ. ανησυχία,
ακεφιά, εκνευρισμό) όταν προσπαθούν να
περιορίσουν ή να σταματήσουν τη χρήση του ίντερνετ
(Γράφημα 5).
Αγόρια και κορίτσια διαφέρουν σημαντικά μόνο όσον
αφορά το πρόβλημα ότι αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο στο ίντερνετ από ό,τι αρχικά προγραμματίζουν
(63,2% έναντι 55,6%)
(Γράφημα 5).
Ενδείξεις εξάρτησης από το ίντερνετ
Σύμφωνα με τη βαθμολογία στην κλίμακα εξάρτησης
από το ίντερνετ, i συμπτώματα εξάρτησης από τη
χρήση του ίντερνετ εμφανίζει 1 στους 6 μαθητές
ηλικίας 15 ετών (15,5%), σε παρόμοια ποσοστά
αγόρια (16,4%) και κορίτσια (14,6%).

Ένας στους τέσσερις 15χρονους μαθητές (28,3%) που
αφιερώνει τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα στον Η/Υ
και το ίντερνετ έχει συμπτώματα εξάρτησης από το
ίντερνετ. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο
συγκριτικά με το αντίστοιχο των 15χρονων που
αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στον Η/Υ (10,1%).

Κατάχρηση και πιθανή εξάρτηση από τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια
Η κατάχρηση και η πιθανή εξάρτηση των μαθητών
από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αξιολογήθηκε και για
τις τρεις ηλικιακές ομάδες (11, 13 και 15 ετών) με τη
χορήγηση ειδικής κλίμακας 7 ερωτήσεων. 20 Οι
ερωτήσεις της κλίμακας περιγράφουν καταστάσεις
και συμπεριφορές ενδεικτικές υπερβολικής χρήσης
ηλεκτρονικών παιχνιδιών (αναφέρονται στο Γράφημα
6), ανεξαρτήτως εάν παίζονται στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, στο ίντερνετ, σε ειδικές κονσόλες τσέπης
ή στην τηλεόραση.
Γράφημα 6: Έφηβοι που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια
και αναφέρουν ότι συχνά τους τελευταίους
6 μήνες... (%)

Γράφημα 5: Καταστάσεις που σχετίζονται με την
εξάρτηση από το ίντερνετ στους 15χρονους
εφήβους, στο σύνολο και ανά φύλο (%)
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Από τις απαντήσεις των μαθητών προκύπτει πως 1
στους 6 (15,4%) τους τελευταίους 6 μήνες έπαιζε
συχνά ii ηλεκτρονικά παιχνίδια για να ξεχάσει τα
προβλήματά του. Επίσης, σε ποσοστό 13,8% τους
τελευταίους 6 μήνες ένιωσαν συχνά την επιθυμία να
παίξουν όλη μέρα, και το 12,5% έπαιζαν ολοένα και
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περισσότερο (Γράφημα 6). Ακόμα, το 10,5%
αναφέρουν πως τους τελευταίους 6 μήνες συχνά
προσπάθησαν άλλοι να τους κάνουν να περιορίσουν
το χρόνο ενασχόλησής τους με ηλεκτρονικά παιχνίδια
χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ το 8,7% ότι
τσακώθηκαν με κάποιον από το κοινωνικό τους
περιβάλλον (π.χ. γονείς, φίλοι) για το χρόνο που
αφιερώνουν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τέλος, το
8,5% των μαθητών απαντούν ότι συχνά τους
τελευταίους 6 μήνες ένιωσαν άσχημα όταν δεν
μπορούσαν να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και
ένα μικρότερο ποσοστό μαθητών (6,1%) ότι δεν
ασχολήθηκαν με άλλες σημαντικές δραστηριότητες
(π.χ. σχολείο, αθλήματα) γιατί έπαιζαν τέτοιου είδους
παιχνίδια (Γράφημα 6).
Διπλάσιος σχεδόν αριθμός αγοριών από ό,τι
κοριτσιών αναφέρουν όλες τις προαναφερθείσες
καταστάσεις. Για παράδειγμα, 1 στα 5 αγόρια (20,4%)
έπαιξε συχνά τους τελευταίους 6 μήνες ηλεκτρονικά
παιχνίδια για να ξεχάσει τα προβλήματά του, ενώ
μόνο το 10,7% των κοριτσιών ανέφεραν ότι τους
συνέβη κάτι τέτοιο.
Επίσης, οι 15χρονοι αναφέρουν σε σημαντικά
υψηλότερα ποσοστά από τους 11χρονους ότι τους
τελευταίους 6 μήνες έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια
ολοένα και περισσότερο (14,1% έναντι 10,5%) και ότι
δεν ασχολήθηκαν με άλλες σημαντικές
δραστηριότητες γιατί έπαιζαν με αυτά (7,4% έναντι
4,9%). Ακόμα, υψηλότερο ποσοστό 13χρονων από
ό,τι 11χρονων απαντούν ότι τους τελευταίους 6 μήνες
συχνά τσακώθηκαν με κάποιον από το κοινωνικό
τους περιβάλλον για το χρόνο που ασχολούνται με τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια (9,8% έναντι 7%).
Ενδείξεις εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
Από τη συνολική βαθμολογία της κλίμακας προκύπτει
πως το 5,5% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα
εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, i κυρίως τα
αγόρια (8,7%, έναντι 2,4% των κοριτσιών).
Επιπλέον, η υπερβολική χρήση του Η/Υ και του
ίντερνετ φαίνεται να συνδέεται με την εξάρτηση από
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αναλυτικότερα, σε
υψηλότερο ποσοστό (14,1%) οι έφηβοι που
ασχολούνται τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα με τον
Η/Υ και το ίντερνετ αναφέρουν συμπτώματα

i

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός βασίζεται αποκλειστικά και μόνο
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εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συγκριτικά
με όσους χρησιμοποιούν λιγότερες ώρες τον Η/Υ
(3,1%).

Το 10,7% των 15χρονων και το 9,4% των 13χρονων
αγοριών εμφανίζουν συμπτώματα εξάρτησης από τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Υπερβολική χρήση Η/Υ και παράγοντες
κινδύνου
Ένας στους 5 εφήβους (21,7%) ασχολείται
τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα καθημερινά με τον
Η/Υ και το ίντερνετ, περισσότερα αγόρια από
κορίτσια (23,7% και 19,8%, αντίστοιχα) και οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι σε σύγκριση με τους
νεότερους (το 12,4% των 11χρονων έναντι του 23,7%
των 13χρονων και του 29,5% των 15χρονων).
Διαχρονικά, την περίοδο 2006-2010 έχει
τετραπλασιαστεί ο αριθμός των εφήβων που
ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το
ίντερνετ για τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα (από 5,7%
σε 21,7%, αντίστοιχα.
Η υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ
(τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα) εξετάστηκε σε σχέση
με διάφορες παραμέτρους της ζωής των εφήβων που
αφορούν τους γονείς, τους φίλους και την
ψυχοκοινωνική τους υγεία.

Γονείς
Η υπερβολική ενασχόληση με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και το ίντερνετ διερευνήθηκε σε σχέση με
το βαθμό οικογενειακού ελέγχου, τη συναισθηματική
στήριξη των εφήβων από τους γονείς και την
ικανοποίηση που νιώθουν οι έφηβοι από τις
οικογενειακές τους σχέσεις (βλ. Τεύχος «Η οικογένεια
των εφήβων»).
Οικογενειακός έλεγχος: Οι έφηβοι των οποίων οι
γονείς γνωρίζουν λίγο ή καθόλου τις δραστηριότητές
τους αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό (38,4%) ότι
κάνουν υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ
συγκριτικά με εκείνους που αναφέρουν μέτριο ή
αρκετό έλεγχο των δραστηριοτήτων τους (20,1%)
(Γράφημα 7). Αυτή η διαφορά ισχύει τόσο για τα δύο
φύλα (για τα αγόρια 36,4% έναντι 22,2%, και για τα
κορίτσια 41,4% έναντι 18,1%) όσο και για τους
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μαθητές ηλικίας 13 ετών (42,7% έναντι 21,9%) και 15
ετών (38,2% έναντι 27,9%).

σχολείο καθώς και τη συχνότητα των νυχτερινών τους
εξόδων.

Γράφημα 7: Έφηβοι που κάνουν υπερβολική χρήση Η/Υ
ως προς τις οικογενειακές τους σχέσεις (%)

Στενοί φίλοι: Υπερβολική χρήση του Η/Υ και του
ίντερνετ κάνουν σε υψηλότερο ποσοστό οι έφηβοι
που έχουν τουλάχιστον 3 στενούς φίλους (23,3%)
συγκριτικά με όσους αναφέρουν μόνο 1-2 (15%)
(Γράφημα 8). Η διαφορά αυτή ισχύει και για τα δύο
φύλα (για τα αγόρια 25,1% έναντι 16,9%, και
αντίστοιχα για τα κορίτσια 21,5% έναντι 13,7%). Δεν
καταγράφονται, όμως, στατιστικά σημαντικές
διαφορές αναφορικά με τους εφήβους που δεν έχουν
κανένα στενό φίλο.
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Γράφημα 8: Έφηβοι που κάνουν υπερβολική χρήση Η/Υ
ως προς τον αριθμό των φίλων και τη
συχνότητα συναντήσεων μαζί τους (%)
60 %

Ικανοποίηση από τις σχέσεις στην οικογένεια:
Σχεδόν 1 στους 3 μαθητές (28,8%) με μέτρια ή χαμηλή
ικανοποίηση από τις σχέσεις στην οικογένεια
ασχολείται τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα με τον Η/Υ
και το ίντερνετ (υπερβολική χρήση), ποσοστό
σημαντικά υψηλότερο συγκριτικά με εκείνο όσων
νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι (20%) (Γράφημα 7). Η
διαφορά αυτή ισχύει μόνο στα κορίτσια (31,5%
έναντι 16,5%).

Κάνουν υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ
2 στους 5 εφήβους ηλικίας 15 ετών (38,2%) των
οποίων οι γονείς δεν γνωρίζουν επαρκώς τις
δραστηριότητές τους και ένας στους τρεις
15χρονους (31,8%) με περιορισμένη
συναισθηματική στήριξη από τους γονείς τους.

Φίλοι
Η υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ
εξετάστηκε σε σχέση με τον αριθμό των στενών
φίλων, τη συχνότητα συναντήσεων μαζί τους μετά το

42,3
Υπερβολική χρήση Η/Υ

Συναισθηματική στήριξη: Υπερβολική χρήση του Η/Υ
και του ίντερνετ αναφέρουν περισσότεροι έφηβοι
που έχουν περιορισμένη συναισθηματική στήριξη
από τους γονείς τους (26,2%) σε σύγκριση με
εκείνους που έχουν ικανοποιητική συναισθηματική
στήριξη (19,4%) (Γράφημα 7). Ανάλογες διαφορές
ισχύουν για τα δύο φύλα (27,2% έναντι 21,9% για τα
αγόρια, 25,3% και 17,1% για τα κορίτσια).
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Νυχτερινές έξοδοι
με φίλους

Συχνότητα συναντήσεων με φίλους: Επιπλέον, η
υπερβολική ενασχόληση με τον Η/Υ φαίνεται να
συνδέεται με τη συχνότητα συναντήσεων των
εφήβων με την παρέα τους είτε αμέσως μετά το
σχολείο είτε τα βράδια. Έτσι, υψηλότερο ποσοστό
μαθητών που συναντούν συχνά τους φίλους τους
αμέσως μετά το σχολείο ή τα βράδια, ασχολούνται
υπερβολικά με τον Η/Υ και το ίντερνετ συγκριτικά με
το ποσοστό των εκείνων που συναντούν τους φίλους
τους σπανιότερα (Γράφημα 8). Αυτό ισχύει και για τα
δύο φύλα καθώς και για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Υπερβολική χρήση Η/Υ και ίντερνετ κάνει ένας στους
τρεις 15χρονους (36,1%) που συχνά συναντά την
παρέα του αμέσως μετά το σχολείο (3-5 μέρες
εβδομαδιαίως) και σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους
(47,7%) που βγαίνει με τους φίλους του τουλάχιστον
4 βράδια την εβδομάδα.
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Ψυχοκοινωνική υγεία
Η υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ (≥3
ώρες κάθε μέρα) εξετάστηκε σε σχέση με την Κλίμακα
Δυνατοτήτων & Δυσκολιών και τη συχνότητα
εμφάνισης ψυχολογικών και σωματικών
συμπτωμάτων.
Κλίμακα Δυνατοτήτων & Δυσκολιών: Η Κλίμακα
Δυνατοτήτων & Δυσκολιών χρησιμοποιείται ως μέσο
αξιολόγησης συμπτωμάτων και διαταραχών
διαγωγής, συναισθήματος, ελλειμματικής προσοχήςυπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) και διαταραχής στις
σχέσεις με τους συνομηλίκους (βλ. Τεύχος «Η
ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων»).21,22 Σύμφωνα με
τη σ υ ν ο λ ι κ ή β α θ μ ο λ ο γ ί α της κλίμακας, οι
έφηβοι που κάνουν υπερβολική χρήση Η/Υ και
ίντερνετ έχουν σε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες (8%) σε σύγκριση με τους
εφήβους που δεν ασχολούνται το ίδιο συχνά με τον
Η/Υ (4,6%) (Γράφημα 9). Αυτό ισχύει για τα δύο φύλα
όσο και για τις ηλικιακές ομάδες των 11χρονων και
των 13χρονων.
Γράφημα 9: Έφηβοι που κάνουν υπερβολική χρήση
Η/Υ ως προς την ψυχοκοινωνική τους
υγεία (%)
8
3,9
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Διαταραχή διαγωγής

21,5

Κάνουν υπερβολική χρήση Η/Υ

Η υπερβολική χρήση του Η/Υ συνδέεται και με τα
συμπτώματα ελλειμματικής προσοχήςυ π ε ρ κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α ς . Συγκεκριμένα, οι μαθητές
που ασχολούνται υπερβολικά με τον Η/Υ αναφέρουν
σε υψηλότερο ποσοστό συμπτώματα ΔΕΠ-Υ (8%)
συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό (3,9%) εκείνων
που ασχολούνται λιγότερο συχνά (Γράφημα 9). Η
σχέση αυτή ισχύει περίπου σε ανάλογο βαθμό στα
δύο φύλα, αλλά μεταξύ των τριών ηλικιακών
ομάδων, εντοπίζεται μόνο στους 13χρονους μαθητές.
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Ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα: Η
υπερβολική χρήση του Η/Υ και του ίντερνετ φαίνεται,
επίσης, να συνδέεται με την εμφάνιση ψυχολογικών
και σωματικών συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα που
εξετάστηκαν είναι: πονοκέφαλος, πόνος στο στομάχι,
πόνος στη μέση, ακεφιά, ευερεθιστότητα,
νευρικότητα, δυσκολία στον ύπνο, ζαλάδα και
δυσκολία συγκέντρωσης.
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Όσον αφορά τις επιμέρους υποκλίμακες, η
υπερβολική χρήση του Η/Υ φαίνεται να συνδέεται με
συμπτώματα δ ι α τ α ρ α χ ή ς τ η ς δ ι α γ ω γ ή ς .
Συγκεκριμένα, οι μαθητές που ασχολούνται
καθημερινά τουλάχιστον 3 ώρες στον Η/Υ και το
8

Επιπλέον, οι έφηβοι που ανέφεραν υπερβολική
χρήση Η/Υ και ίντερνετ, εμφανίζουν σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό συμπτώματα δ ι α τ α ρ α χ ή ς
σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς (7,3%) συγκριτικά με εκείνους
που ασχολούνται λιγότερο συχνά (4,9%) (Γράφημα 9).
Η διαφορά αυτή καταγράφεται μόνο στα κορίτσια
(12,1% έναντι 7,4%) ενώ δεν ισχύει για τα αγόρια.

Το ποσοστό, τέλος, των μαθητών που ασχολούνται
υπερβολικά με τον Η/Υ και αναφέρουν συμπτώματα
διαταραχής στις σχέσεις με τους
σ υ ν ο μ η λ ί κ ο υ ς δεν διαφοροποιείται σημαντικά
από το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν λιγότερο
συχνή χρήση (3,9% και 3,7%, αντίστοιχα) (Γράφημα
9).

Διαταραχή ΔΕΠ-Υ
Κάνουν υπερβολική χρήση Η/Υ

ίντερνετ αναφέρουν συμπτώματα διαταραχής της
διαγωγής σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (21,5%)
συγκριτικά με όσους ασχολούνται λιγότερο συχνά
(11,7%) (Γράφημα 9). Αυτό ισχύει για τα δύο φύλα
όσο και για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ένας στους 2 εφήβους (53,8%) που ασχολείται με τον
Η/Υ για 3 ώρες ή και περισσότερες κάθε μέρα
αναφέρει συχνά i τουλάχιστον δύο ψυχολογικά ή
σωματικά συμπτώματα. Το ποσοστό αυτό είναι
σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο εκείνων που
δεν κάνουν υπερβολική χρήση του Η/Υ (37,2%)
(Γράφημα 9). Παρόμοια είναι η διαφορά που

i

Οι έφηβοι απάντησαν «περισσότερο από μία φορά την
εβδομάδα» ή «σχεδόν κάθε μέρα».
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καταγράφεται στα αντίστοιχα ποσοστά των δύο
φύλων καθώς και των τριών ηλικιακών ομάδων.

Δύο στα 3 κορίτσια (66%) και 2 στα 5 αγόρια (42,9%)
που κάνουν υπερβολική χρήση Η/Υ και ίντερνετ
εμφανίζουν συχνά δύο ή και περισσότερα
ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα. Τα ποσοστά
αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα συγκριτικά με τα
αντίστοιχα εκείνων που ασχολούνται λιγότερο συχνά
με τον Η/Υ (43,5% και 30,2%, για κορίτσια και
αγόρια, αντίστοιχα).

Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας,
η πλειονότητα των εφήβων ασχολούνται αρκετές
ώρες καθημερινά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το
ίντερνετ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ ακόμα
περισσότερο χρόνο αφιερώνουν στις δραστηριότητες
αυτές τις ημέρες που δεν έχουν σχολείο.
Περισσότερες ώρες ασχολούνται με τον Η/Υ και τα
παιχνίδια τα αγόρια και οι 15χρονοι. Επίσης, την
τετραετία 2006-2010 τετραπλασιάστηκε το ποσοστό
εκείνων που ασχολούνται με τον Η/Υ τουλάχιστον 3
ώρες σε καθημερινή βάση. Η αύξηση αυτή της
υπερβολικής ενασχόλησης συνδέεται αναμφίβολα
και με το γεγονός πως η συντριπτική πλειονότητα των
εφήβων έχουν πλέον διαθέσιμο τουλάχιστον έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους (βλ. Τεύχος
«Η οικογένεια των εφήβων»).
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν
με εκείνα ανάλογων ερευνών.23, 24 Έρευνα που έγινε
το 2008 σε περίπου 2.200 μαθητές της Θεσσαλίας
ηλικίας 12-18 ετών έδειξε ότι οι πιο δημοφιλείς
ασχολίες των παιδιών και των εφήβων στη χώρα μας
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι τα παιχνίδια στο
ίντερνετ και οι διάφορες υπηρεσίες πληροφόρησης.25
Μεταξύ των εφήβων που ασχολούνται υπερβολικά με
τον Η/Υ, το ίντερνετ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μια
σημαντική μειονότητα εμφανίζει συμπεριφορές
εξάρτησης από αυτά. Οι μελέτες για την εξάρτηση
των εφήβων από το ίντερνετ στη χώρα μας είναι πολύ
περιορισμένες. Η προαναφερθείσα έρευνα που
υλοποιήθηκε σε μαθητές της Θεσσαλίας ηλικίας 1218 ετών κατέγραψε ποσοστό 8,2% εξάρτησης από το
ίντερνετ, εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν αγόρια
με κύρια ενασχόληση τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο
ίντερνετ.25 Στην παρούσα έρευνα, το ποσοστό

εξάρτησης που καταγράφηκε είναι υψηλότερο
(15,5%), διαφορά που ενδέχεται μεταξύ άλλων να
οφείλεται στο ότι αφενός το δείγμα της έρευνας του
ΕΠΙΨΥ ήταν πανελλήνιο, αφετέρου η διεξαγωγή της
ήταν πιο πρόσφατη. Προηγούμενη, επίσης, έρευνα
που υλοποιήθηκε το διάστημα 2007-2008 σε περίπου
900 μαθητές της Αθήνας ηλικίας 14-15 ετών 26
ανέδειξε παρόμοιο με αυτό της έρευνας του ΕΠΙΨΥ
ποσοστό αγοριών (14%) με προβληματική χρήση του
ίντερνετ, αν και το ποσοστό των κοριτσιών (6,8%)
εμφανίζεται να είναι μικρότερο σε σύγκριση με το
αντίστοιχο της παρούσας έρευνας (14,6%).
Η ενασχόληση των εφήβων και κυρίως των αγοριών
με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε ειδικές κονσόλες ή
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ευρέως
διαδεδομένη διεθνώς όπως και στη χώρα μας, αλλά
το φαινόμενο αυτό δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς
στον ελληνικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας δείχνουν ότι ένας σημαντικός
αριθμός αγοριών παίζουν πολλές ώρες ηλεκτρονικά
παιχνίδια τις καθημερινές (π.χ. 1 στα 3 αγόρια για
τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως), με τον αριθμό αυτόν
σχεδόν να διπλασιάζεται το Σαββατοκύριακο.
Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η ενασχόληση με τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελεί μια κοινωνική
δραστηριότητα για τα αγόρια καθώς συχνά παίζουν
με τα μεγαλύτερα αδέρφια ή με φίλους τους στον
ίδιο χώρο ή στην ίδια κονσόλα. 27,28 Τα κορίτσια
παίζουν σε μικρότερο βαθμό ηλεκτρονικά παιχνίδια
διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, όπως προκύπτει από
την παρούσα έρευνα, και προτιμούν παιχνίδια
στρατηγικής, λιγότερο ανταγωνιστικά ή βίαια και
περισσότερο διασκεδαστικά (π.χ. γνώσεων, χορού). 29
Ωστόσο, πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια περιέχουν βία
και παρόλο που απευθύνονται σε μεγαλύτερους
εφήβους και ενήλικες (π.χ. όριο ηλικίας 17 ετών ή
μεγαλύτεροι), συχνά δεν υπάρχει ο κατάλληλος
έλεγχος από την πλευρά των γονιών σχετικά με το
περιεχόμενο αυτών των παιχνιδιών. Σχετικές έρευνες
έχουν μάλιστα επισημάνει ότι τα παιδιά και οι
έφηβοι που έχουν τηλεόραση ή τις ειδικές συσκευές
για ηλεκτρονικά παιχνίδια στο υπνοδωμάτιό τους
ασχολούνται περισσότερες ώρες συγκριτικά με τα
παιδιά που δεν έχουν.27 Εντούτοις, τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν κοινή
δραστηριότητα γονιών και παιδιών συμβάλλοντας
έτσι θετικά στην οριοθέτηση του χρόνου
ενασχόλησης των παιδιών και στην περαιτέρω
ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών, ιδιαίτερα στα
κορίτσια.30
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας, το 5,5% των εφήβων, κυρίως αγόρια και
μαθητές ηλικίας 13 και 15 ετών, έχουν συμπεριφορές
εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το εύρημα
αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δεν υπάρχουν
άλλες αντίστοιχες έρευνες σχετικά με αυτό το
φαινόμενο στη χώρα μας. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε
ότι η υπερβολική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και
ίντερνετ (≥3 ώρες ημερησίως) συνδέεται με
συμπεριφορές εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Ευρήματα άλλων ερευνών έχουν δείξει ότι
οι έφηβοι με προβληματική χρήση του ίντερνετ
ασχολούνται κυρίως με ηλεκτρονικά παιχνίδια στο
ίντερνετ αλλά και με υπηρεσίες κοινωνικής
δικτύωσης (π.χ. chat rooms).26, 31
Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι απασχολείται
τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα με τον Η/Υ σημαντικά
μεγαλύτερος αριθμός εφήβων που έχουν πολλούς
φίλους, συναντούν την παρέα τους συχνά μετά το
σχολείο ή τα βράδια σε σύγκριση με εκείνους που
έχουν λιγότερο έντονη κοινωνική δραστηριότητα.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις συνάδουν με στοιχεία
άλλων ερευνών από τις οποίες προκύπτει ότι τα
παιδιά αρχίζουν ήδη από την ηλικία των 10 ετών να
ασχολούνται καθημερινά με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, όχι μόνο στο σπίτι τους αλλά και σε
διάφορα άλλα κοινωνικά πλαίσια (π.χ. στο σπίτι
φίλων τους, σε ίντερνετ καφέ). 24 Ειδικά για τα αγόρια
φαίνεται να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα
συζήτησης με τις παρέες τους, ενώ κυρίως τα αγόρια
ηλικίας 10 και 11 ετών αναφέρουν πως οι διάφορες
εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελούν
μία από τις κύριες ασχολίες όταν συναντιούνται με
τους φίλους τους εκτός σχολείου. 24
Με βάση τα παραπάνω φαίνεται πως ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής με το ευρύ φάσμα εφαρμογών και
δυνατοτήτων που παρέχει το ίντερνετ ίσως να
αποτελεί περισσότερο ένα βασικό μέσο
κοινωνικοποίησης ενισχύοντας τους φιλικούς
δεσμούς καθώς και μέσο ομαδικής διασκέδασης και
λιγότερο ένας παράγοντας κοινωνικής απομόνωσης.
Σύμφωνα πάντως με τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας η υπερβολική χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και του ίντερνετ συνδέεται με
συμπτώματα διαταραχής συναισθήματος (κυρίως στα
κορίτσια), διαταραχής διαγωγής, διαταραχής
ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (κυρίως
σε μαθητές ηλικίας 13 ετών) και με την εμφάνιση
διαφόρων άλλων ψυχολογικών και σωματικών
10

συμπτωμάτων. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με
εκείνα άλλων ερευνών στην Ελλάδα και σε άλλες
χώρες. 26, 32-34 Εντούτοις, παραμένει αδιευκρίνιστο
προς το παρόν το ερώτημα του κατά πόσο η
υπερβολική ενασχόληση των εφήβων με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτελεί την αιτία ή το
αποτέλεσμα των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών ή των
ψυχικών διαταραχών που διαπιστώνονται σε ένα
σημαντικό μέρος του πληθυσμού.35
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας που αφορούν την υπερβολική
ενασχόληση με τον υπολογιστή σε συνάρτηση με τις
σχέσεις των εφήβων με τους γονείς τους. Η
υπερβολική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και
του ίντερνετ φαίνεται να συνδέεται με χαμηλά
επίπεδα οικογενειακού ελέγχου, περιορισμένη
συναισθηματική στήριξη από τους γονείς και με
χαμηλή ικανοποίηση των εφήβων από τις
οικογενειακές σχέσεις. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώνουν εκείνα άλλων ερευνών στις οποίες οι
καλές σχέσεις γονιών-παιδιού (π.χ. καλή επικοινωνία)
αναδεικνύονται ως προστατευτικός παράγοντας κατά
της ανάπτυξης συμπεριφορών εξάρτησης από το
ίντερνετ.16, 17
Τέλος, όπως σημειώνει πρόσφατη έρευνα σε μαθητές
12-15 ετών, οι Έλληνες γονείς δεν ελέγχουν τη χρήση
του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τα παιδιά τους
κυρίως γιατί δεν γνωρίζουν να τον χρησιμοποιούν,
αλλά και γιατί έχουν άγνοια των πιθανών κινδύνων. 23
Οι γονείς στην Ελλάδα φαίνεται να είναι
κατηγορηματικοί μόνο στην απαγόρευση αγορών
μέσω ίντερνετ, ενώ σπάνια ελέγχουν τους εφήβους
σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο των
συνομιλιών, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
γενικότερα της παραμονής τους στο ίντερνετ. 23
Τα παραπάνω στοιχεία και οι διαπιστώσεις οδηγούν
στην ανάγκη ανάπτυξης και διάδοσης προγραμμάτων
ενημέρωσης των γονιών με στόχο την
ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, το ίντερνετ και τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, τους πιθανούς κινδύνους από αυτά, καθώς
και τρόπους έγκαιρης οριοθέτησης για την προστασία
των παιδιών τους.36 Επίσης, το γεγονός ότι οι έφηβοι
καταφεύγουν συχνά σε αυτά τα μέσα για να
μπορέσουν να διαχειριστούν ψυχοκοινωνικές τους
δυσκολίες, 37 υποδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής
παρεμβάσεων στον εφηβικό πληθυσμό που θα
εστιάζουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών και
κοινωνικών τους δεξιοτήτων μέσα στην οικογένειά
τους. Τέλος, επιβάλλεται η ανάπτυξη παρεμβάσεων
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για τον περιορισμό της υπερβολικής ενασχόλησης
των εφήβων με αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, και την
προαγωγή της σωματικής άσκησης και άλλων τρόπων
διασκέδασης ή ψυχαγωγίας.
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Τα ευρήματα παρουσιάζονται συνοπτικά στα ακόλουθα θεματικά τεύχη:
1. Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία
2. Η οικογένεια των εφήβων
3. Διατροφή, φυσική δραστηριότητα και σωματικό βάρος στους
εφήβους
4. Η ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων
5. Οι έφηβοι και το σχολείο
6. Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων
7. Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους
8. Χρήση Η/Υ και ίντερνετ από τους εφήβους
9. Έφηβοι και βία

Στη χώρα μας τo πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ΕΠΙΨΥ
από το 1998 με την επιστημονική ευθύνη της Ομοτ.
Καθηγήτριας Α. Κοκκέβη.

10. Η παχυσαρκία στους εφήβους

Στην έρευνα του 2010 συμμετείχε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.944 μαθητών εφηβικής ηλικίας (ΣΤ΄
Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) από 306 σχολικές
μονάδες. Οι μαθητές απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μέσα στις τάξεις τους.

Ηλεκτρονική πρόσβαση των ευρημάτων της έρευνας στην ιστοσελίδα:
www.epipsi.gr

Το ΕΠΙΨΥ ευχαριστεί τους εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες
για τη βοήθειά τους, καθώς και τα Κέντρα Πρόληψης Κοζάνης,
Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης για τη συμβολή τους στην
κατάρτιση του εθνικού δείγματος.
Η διεξαγωγή της έρευνας το 2010 πραγματοποιήθηκε με τη
μερική οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων.
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