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Χρόνος μπροστά στην οθόνη 
 

Ο μέσος χρόνος που περνούν μπροστά σε οθόνη τα παιδιά και οι νέοι γίνεται όλο και  
μεγαλύτερος. Μια έρευνα που διεξήχθη στην Αυστρία δείχνει ότι οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών 
περνούν το 42% του ελεύθερου χρόνου τους με δραστηριότητες μπροστά σε μια οθόνη. 
Μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες είναι το WhatsApp: Κατά μέσο όρο, 
οι νέοι χρησιμοποιούν το WhatsApp 26 φορές την ημέρα (το 22% των νέων το 
χρησιμοποιούν ακόμη και περισσότερες από 50 φορές την ημέρα). Αυτό μπορεί να μην 
φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό με την πρώτη ματιά. Ωστόσο, αν αναλυθεί περεταίρω, 
γίνεται σαφές ότι αυτά τα στοιχεία δείχνουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο χρήσης: 24 ώρες 
μείον 8 ώρες ύπνου και 6 ώρες σχολείου οδηγούν σε 10 ώρες ελεύθερου χρόνου την 
ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις 10 ώρες, κάθε νέος χρησιμοποιεί το WhatsApp κατά 
μέσο όρο κάθε 23 λεπτά. Όσοι χρησιμοποιούν το WhatsApp 50 φορές την ημέρα το 
χρησιμοποιούν κάθε δώδεκα λεπτά κατά μέσο όρο! 

Πηγή: Turulski, 2022; Feierabend et al., 2014 

Κοινωνική σύγκριση 

 
Οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες τους να δημιουργούν εξατομικευμένα 
προφίλ που περιέχουν εκτεταμένες αλλά συγκεκριμένα επιλεγμένες προσωπικές  
πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι χρήστες τείνουν να μοιράζονται μόνο θετικές 
στιγμές από τη δική τους ζωή, όπως ωραίες διακοπές, ωραία ρούχα και ευτυχισμένες σχέσεις, 
δημιουργώντας μια σκηνοθετημένη – συνήθως επίπλαστη πραγματικότητα. Τέτοια προφίλ 
παρουσιάζουν στους θεατές μια παραμορφωμένη εικόνα και δημιουργούν την εντύπωση ότι 
οι ζωές των άλλων είναι τέλειες. Συγκριτικά με αυτή τη διαστρεβλωμένη απεικόνιση των 
άλλων, η πραγματική ζωή     φαντάζει χειρότερη. 

Πηγή: Scherr & Schmitt (2018) 

FoMO 

 
Ένα αρνητικό αποτέλεσμα που σχετίζεται με τη χρήση κοινωνικών μέσων, όπως το Instagram, το 
Snapchat, το Facebook κ.λπ., είναι το λεγόμενο φαινόμενο FoMO (φόβος αποκλεισμού από αυτό 
που συμβαίνει). Αυτό το φαινόμενο περιγράφει τον φόβο της απώλειας μιας συναρπαστικής, 
ενδιαφέρουσας εμπειρίας και την αίσθηση πως οι άλλοι έχουν μια καλύτερη και πιο ικανοποιητική 
ζωή. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι αισθάνονται μια συνεχή ανάγκη να ελέγχουν τις συσκευές τους και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην χάσουν τίποτα από αυτά που συμβαίνουν, όσο ασήμαντα 
και αν είναι στην πραγματικότητα. Η ανάγκη συνεχούς σύνδεσης στο διαδίκτυο και με άλλους 
ανθρώπους προέρχεται επίσης από το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα 
σύστημα κοινωνικής ανταμοιβής για τους νέους. Επομένως, όταν απομακρύνονται από αυτά 
νιώθουν ότι χάνουν τι συμβαίνει και ότι είναι απομονωμένοι. 
Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, το FoMO συνδέεται επίσης με αρνητικές επιπτώσεις όπως η  
κόπωση, η κοινωνική σύγκριση με άλλους, αλλά και η καταδίωξη (stalking). 

Πηγές: Tandon et al., 2021; Tandon et al., 2022 

Κίνδυνοι και προοπτικές των ψηφιακών μέσων 

Αρνητικά αποτελέσματα 
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Ηλεκτρονική Παρακολούθηση (Cyber-stalking) 

 
Το διαδίκτυο έχει διευκολύνει τη λήψη πληροφοριών για άλλα άτομα και την επικοινωνία μαζί 
τους. Αυτό έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Ένα μειονέκτημα είναι η 
«ηλεκτρονική -πολλές φορές εμμονική- παρακολούθηση» (cyber-stalking). Είναι το ίδιο με 
την παρακολούθηση (stalking), μόνο που λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο. Ο όρος 
«ηλεκτρονική εμμονική παρακολούθηση" σημαίνει πως κάποιος συλλέγει πληροφορίες για 
ένα άλλο άτομο για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει 
εναντίον του ή να του ασκήσει πίεση μέσω αυτών. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα 
θύματα της διαδικτυακής καταδίωξης υποφέρουν     από διάφορες επιβλαβείς και επιζήμιες 
συνέπειες για την ψυχική τους υγεία, όπως κατάθλιψη, άγχος, αυτοκτονικές σκέψεις και 
κρίσεις πανικού. Επιπλέον, τα θύματα αναφέρουν την μετέπειτα δυσπιστία τους για την 
τεχνολογία αφού έχουν κακοποιηθεί. Πάνω από όλα, αυτές οι μελέτες υπογραμμίζουν την 
ανάγκη για εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας. 

Πηγή: Stevens et al., 2021 

 

 
 

 

 

 

Σωματικά Συμπτώματα 

 
Η χρήση των ψηφιακών μέσων και των ποικίλων ψηφιακών συσκευών έχει όχι μόνο ψυχικές, 
αλλά και σωματικές συνέπειες. Η έλλειψη άσκησης χειροτερεύει τη φυσική κατάσταση στην 
νεαρή ενήλικη ζωή. Παράλληλα αλλάζουν και οι διατροφικές συνήθειες. Η πολύωρη 
κατανάλωση οπτικοακουστικών προγραμμάτων συνδέεται με χαμηλή κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών και υψηλή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών, λιπαρών σνακ και έτοιμου 
φαγητού. Η υπερβολική χρήση υπολογιστή διπλασιάζει τη συχνότητα εμφάνισης 
πονοκεφάλων, πόνου στον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη στους εφήβους. 
Τα προβλήματα ύπνου είναι επίσης κοινά. Η χρήση των συσκευών σχετίζεται με χαμηλότερη 
ποιότητα και στέρηση ύπνου, ειδικά όταν οι συσκευές χρησιμοποιούνται λίγο πριν από 
αυτόν. Ο κακός ύπνος συνοδεύεται ακόμα με άλλες δευτερεύουσες διαταραχές (π.χ. 
χειρότερες σχολικές επιδόσεις και παχυσαρκία). 

Πηγή: Kaur et al., 2021 

Κοινωνική ζήλεια 

 
Είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αλληλένδετα. Ο φόβος της απώλειας 
του τι συμβαίνει, διεγείρει την εκτεταμένη χρήση των ψηφιακών μέσων, τα οποία με τη 
σειρά τους εκθέτουν τους νέους σε περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους, επιτείνοντας 
την κοινωνική σύγκριση. Συνδυαστικά, όλα αυτά συχνά οδηγούν σε αρνητικά συναισθήματα 
και επηρεάζουν το αίσθημα ευεξίας. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο αρνητικό συναίσθημα 
μπορεί να είναι η ζήλια, όπου κάποιος ζηλεύει κάτι που δεν είναι πραγματικό (βλ. κοινωνική 
σύγκριση τα σκηνοθετημένα διαδικτυακά προφίλ των άλλων). Συνεπώς, πολλοί παράγοντες 
που αλληλοεπιδρούν καθώς και οι συνέπειές τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη 
χρήση των ψηφιακών μέσων. 

Πηγή: Scherr & Schmitt, 2018 
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Έλλειψη Προσοχής 

 
Και εδώ, οι ψηφιακές συσκευές μπορούν να αφήσουν το σημάδι τους. Η χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη προσοχής, καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι 
παρακολουθούν ως επί το πλείστο παθητικά περιεχόμενο στις συσκευές τους και δύσκολα 
συγκεντρώνονται σε ένα πράγμα κάθε φορά, προκειμένου να είναι σε θέση να κάνουν όλες 
τις φαινομενικά απαραίτητες εργασίες ταυτόχρονα. Το multitasking είναι ευρέως 
διαδεδομένο μεταξύ των νέων λόγω της χρήσης ψηφιακών συσκευών: Διαβάζουν, στέλνουν 
tweets, απαντούν σε μηνύματα WhatsApp, ακούνε μουσική - όλα ταυτόχρονα. Ωστόσο, η εις 
βάθος κατανόηση π.χ. της σχολικής ύλης. με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται. Το σχολικό 
διάλειμμα, στο οποίο ο εγκέφαλος είχε την ευκαιρία να επεξεργαστεί το διδαγμένο 
περιεχόμενο κατά τη διάρκεια άσκησης, παιχνιδιών ή συνομιλιών, γίνεται τώρα όλο και 
περισσότερο χρόνος χρήσης smartphone, όπου η ροή δεδομένων και η υπερδιέγερση 
συνεχίζονται χωρίς διακοπή. 

Πηγή: Kaur et al., 2021 

Κοινωνική ενσωμάτωση 

 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η πρόοδος της ψηφιοποίησης αποφέρει επίσης 
πολλά οφέλη. Για παράδειγμα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των εφήβων και των 
νεαρών ενηλίκων μεταξύ 14 και 22 ετών «σχεδόν ποτέ» ή «ποτέ» δεν αισθάνονται ότι είναι 
αποκλεισμένοι από τους άλλους, όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους και να 
διατηρήσουν αυτή την επαφή, ενώ μπορούν και να ανταλλάσσουν ιδέες με άλλους ανά πάσα 
στιγμή. Μελέτες έχουν δείξει ότι, ειδικά για τα άτομα με κατάθλιψη, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι ένας τρόπος να εκτονωθούν δημιουργικά παρά την έλλειψη ενέργειας, να 
εμπνευστούν και να αισθάνονται λιγότερο μόνοι. 

Πηγή: Crittenden, 2019 

Υποστήριξη/ αναζήτηση πληροφοριών 

 
Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά θέματα όπως η εγκυμοσύνη, η 
σεξουαλικότητα ή οι ψυχικές ασθένειες που μερικές φορές αποτελούν ταμπού στην 
κοινωνία, για τα οποία οι νέοι αισθάνονται άβολα να μιλήσουν σε άλλους. 
Κάποιες φορές, επίσης, οι νέοι δεν έχουν τον κατάλληλο άνθρωπο για να συζητήσουν 
ορισμένα τέτοια ευαίσθητα θέματα. Η διαδικτυακή πρόσβαση σε αμέτρητες πηγές 
πληροφοριών και αναφορές για εμπειρίες άλλων σε παρόμοιες καταστάσεις, μπορεί να 
αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο σύστημα ενημέρωσης και υποστήριξης για τους νέους. Για 
παράδειγμα, το 79% των νέων ηλικίας 14 έως 17 ετών λένε ότι έχουν πάρει πληροφορίες για 
την υγεία τους διαδικτυακά. Ψάχνουν ιδιαιτέρως συχνά θέματα όπως η εγκυμοσύνη, το άγχος, 
η κατάθλιψη, οι μέθοδοι αντισύλληψης και το στρες. 

Πηγές: Crittenden, 2019 

 

 

 

Θετικά αποτελέσματα - Προοπτικές 
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Νέοι τρόποι μάθησης 

 
Πολλές δεξιότητες που πρέπει να μάθουν οι νέοι, όπως η κοινωνική συμπεριφορά, η 
στρατηγική σκέψη, η δυνατότητα μεταφοράς γνώσεων κλπ., μπορούν να διδαχθούν 
αποτελεσματικά μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα παιχνίδια έχουν πολλά από τα 
χαρακτηριστικά αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης. Για παράδειγμα, τα 
παιχνίδια περιέχουν στοιχεία όπως το επείγον, η πολυπλοκότητα, η μάθηση μέσω 
δοκιμής και λάθους και η βαθμολογία. 
Υποστηρίζουν επίσης την ενεργή μάθηση, τη μάθηση βάσει προβλημάτων και μπορούν να 
παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση. Παράλληλη επιτρέπουν τη χρήση πληροφοριών εντός του 
πλαισίου τους, ενώ είναι εγγενώς επικεντρωμένα στον μαθητή. Όλα αυτά αυξάνουν επίσης το 
κίνητρο. Το υλικό προς εκμάθηση μπορεί να φαίνεται πιο χρήσιμο και πιο ουσιαστικό εάν, για 
παράδειγμα, απαιτείται για να πολεμήσουν τον κακό - διαφορετικά απουσιάζει η 
αναγκαιότητα και η αφηρημένη μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε πλήξη. 

Πηγή: Schelhowe, 2006 

Βελτίωση της Υγείας 

 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να έχουν θετικά αποτελέσματα στο σώμα μας. 
Σήμερα, υπάρχουν πολλές εφαρμογές που εστιάζουν στην υποστήριξη υγιεινών συνηθειών 
στην ενημέρωση και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγεία. Τα θέματα που 
καλύπτονται περιλαμβάνουν την φυσική κατάσταση, την διατροφή, τον ύπνο, κ.α. Τέτοιες 
εφαρμογές έχουν σημαντικό πλεονέκτημα, αφού είναι ανεξάρτητες από το χρόνο και την 
τοποθεσία και παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξατομίκευσης και παραμετροποίησης στις 
ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Επιπλέον, συνήθως έχουν χαμηλό έως και 
μηδαμινό κόστος και διασφαλίζουν την ανωνυμία. Παράλληλα είναι ιδιαίτερα 
παρακινητικές εάν διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό «παιχνιδοποίησης», δηλαδή 
εάν έχουν σχεδιαστεί για να είναι διαδραστικές. Με αυτόν τον τρόπο, οι ψηφιακές εφαρμογές 
μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να επιτύχουν στόχους που σχετίζονται με την υγεία και 
την ευημερία τους. 

Πηγή: Lampert, 2020 

 

 

 
 

 

Ενεργή συμμετοχή πολιτών 

 
Ένα χαρακτηριστικό της ψηφιοποίησης είναι ο γρήγορος ρυθμός της. Σημαντικά γεγονότα σε όλο 
τον κόσμο γίνονται γνωστά στο διαδίκτυο μέσα σε λίγα λεπτά. Σημαντικά θέματα 

   κοινοποιούνται και έρχονται στο κοινωνικό προσκήνιο πολύ πιο άμεσα. Αυτό διευκολύνει την 
εκμάθηση και την ενασχόληση με σημαντικά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η πανδημία, η 
πολιτική κ.λπ. Οι νέοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές πλατφόρμες για να 
υποστηρίξουν κοινωνικά ζητήματα ή προβλήματα. Το 2013, για παράδειγμα, το 67% των 
ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 18 και 24 ετών ήταν πολιτικά ενεργοί μέσω 
κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook και το Twitter, σε σύγκριση με περίπου 40% όλων των 
ενηλίκων. 

Πηγές: Crittenden, 2019 
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«Ο χρόνος μπροστά στην οθόνη δεν είναι ίδιος με τον χρόνο μπροστά στην οθόνη» ή 
αλλιώς «όλοι οι χρόνοι μπροστά σε μια οθόνη δεν είναι οι ίδιοι»! 

 
Το αν τα ψηφιακά μέσα και οι κινητές συσκευές έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην 
ευεξία και την υγεία μας εξαρτάται τελικά όχι μόνο από τη διάρκεια, αλλά κυρίως από τον 
τρόπο χρήσης τους. Εδώ, η διάκριση μεταξύ παθητικής και ενεργητικής χρήσης είναι 
σημαντική. Παθητική χρήση σημαίνει κατανάλωση πληροφοριών για τις ζωές άλλων 
ανθρώπων ακολουθώντας λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς άμεση 
επικοινωνία μαζί τους (π.χ. περιήγηση σε ειδήσεις, προβολή εικόνων, ανάγνωση 
αναρτήσεων). Έτσι προκύπτουν συχνά αρνητικά αποτελέσματα όπως μοναξιά, FoMo, 
κοινωνική σύγκριση, ζήλια και γενικά χαμηλή ποιότητα ζωής. Από την άλλη μεριά η ενεργή 
χρήση περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους. Οι ενεργοί χρήστες 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν "like", δημοσιεύουν σχόλια και μοιράζονται 
πληροφορίες με άλλους, ενώ οι παθητικοί χρήστες απλώς μετακινούνται στις ροές τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δύσκολα αλληλοεπιδρούν με άλλους. Αυτό κάνει όλη τη 
διαφορά, καθώς η ενεργή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές διασυνδέσεις και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Πηγές: Roberts & David, 2022; Scherr & Schmitt, 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που    περιέχονται σε αυτήν. 
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