
«Παγιδευμένοι στον… Ιστό» 

 Πόσες φορές οι ασκήσεις των μαθηματικών σου έμειναν άλυτες αφού προτίμησες 

να ανοίξεις τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή; Και πόσες άλλες απορροφήθηκες τόσο που 

όταν αποτράβηξες τα μάτια από την οθόνη είχε πια βραδιάσει; Καλώς ή κακώς οι 

υπολογιστές είναι στις μέρες μας εφόδιο κάθε σπιτιού, καμιά φορά κάθε δωματίου. Συχνά 

κατηγορούνται για όλα τα δεινά της εποχής μας ως σύμβολο της τεχνολογίας, όμως και οι 

οπαδοί τους είναι αμέτρητοι και με ακλόνητα επιχειρήματα. 

 Βέβαια, το γεγονός πως κάτι είναι ευρέως διαδεδομένο δεν το απαλλάσσει  από τις 

εναντίον του κατηγορίες. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μειονεκτήματα με καθόλου 

ασήμαντες συνέπειες στον κόσμο μας. 

 

 Ως μάστιγα της σύγχρονης εποχής, η τεχνολογία βλάπτει στο σύνολο της την 

κοινωνία. Καταρχήν, τα παιδιά που μεγαλώνουν με τον υπολογιστή συνεχώς μπροστά τους 

δεν κοινωνικοποιούνται. (Όχι οι ηλεκτρονικές φιγούρες και τα alter ego των παιχνιδιών σου 

δεν είναι κοινωνικοποίηση!...) Η αποχαύνωση που επιφέρει ο υπολογιστής δηλητηριάζει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, που μοιάζουν πια ασήμαντες και ανούσιες. Επιπλέον, ανάλογη 

είναι η επίδραση του και στους δεσμούς της οικογένειας και των φίλων. Η αποξένωση είναι 

χαρακτηριστικό της εποχής μας και τα ηλεκτρονικά επιτεύγματα παίρνουν την πρώτη θέση 

ως αίτια για αυτό. Δυστυχώς, η σχέση με τους υπολογιστές είναι αντιστρόφως ανάλογη με 

τη σχέση με τους ανθρώπους. 

 

 Φυσικά επηρεάζεται αρνητικά και ο άνθρωπος ως μονάδα, ο ίδιος ο χρήστης του 

υπολογιστή. Αρχικά, ενδέχεται να προκληθούν διαταραχές στη υγεία του. Αυτό το τσούξιμο 

στα μάτια… Ή το βάρος που πήρες από τα πρόχειρα φαγητά… Αυτά μεταφράζονται σε 

προβλήματα όρασης και απειλές παχυσαρκίας. Ακόμη, αφιερώνοντας όλο του το χρόνο 

στον υπολογιστή, που χρόνος για διάβασμα; Τα μαθήματα μένουν πίσω, το σχολείο 

φαίνεται εχθρικό και η επιστροφή στον υπολογιστή του σπιτιού μοιάζει με καταφύγιο. 

Τέλος, τα άτομα στερούνται κάθε δημιουργικότητας και η φαντασία τους φυλακίζεται στην 

εικονική πραγματικότητα. Οι υπολογιστές τελικά δεν είναι και τόσο φιλικοί με τους χρήστες 

τους όσο δείχνουν… 

 

 Διατυπώνω ξανά αυτό που ανέφερα αρχικά: οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν 

μειονεκτήματα, όταν η χρήση τους δεν είναι σωστή! Φυσικά υπάρχει και αυτή η 

παράμετρος και θα ήταν άδικο για την τεχνολογική πρόοδο το να την αγνοήσουμε. 

 Δεν πρέπει, λοιπόν, να ενισχύουμε αυτούς που στην τεχνολογία βλέπουν τον 

διάβολο προσωποποιημένο, αλλά να τους αλλάξουμε γνώμη. Επωφελής χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η ένταξη του στα σχολεία ώστε οι δυνατότητες του να 

αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχολείο θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών με αυτόν τον τρόπο. Τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα δρουν άριστα ως 

συμπλήρωμα του δασκάλου. Ακόμη, με τον υπολογιστή κάθε άτομο έχει πρόσβαση σε 

απεριόριστο όγκο πληροφοριών , και στην πιο αντικειμενική ενημέρωση για την 



επικαιρότητα. Αν τον χρησιμοποιήσουμε για διεύρυνση των οριζόντων μας, ο υπολογιστής 

δε μοιάζει τόσο κακός, έτσι δεν είναι; 

 

 Ασφαλώς, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει τελείως η εικόνα του υπολογιστή ως μέσου 

ψυχαγωγίας, και δε χρειάζεται κιόλας. Ο υπολογιστής είναι ασυναγώνιστο εργαλείο για 

επικοινωνία. Όχι, δεν αναφέρομαι στο φίλο σου που μένει δυο τετράγωνα μακριά και 

βαριέσαι να βγείτε έξω. Μιλώ για τη θεία σου στην Αυστραλία ή για το μεγάλο σου αδελφό 

που σπουδάζει στο εξωτερικό. Επίσης, μέσω του υπολογιστή είναι πιο εύκολες οι κρατήσεις 

για θέατρα, τα εισιτήρια για μουσεία. Το διαδίκτυο, λοιπόν, τονίζει την ανάγκη 

δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να 

αδράχνονται. Δεν είναι, λοιπόν, ανάγκη να μην χρησιμοποιείς τον υπολογιστή για 

ψυχαγωγία. Αρκεί να καταλάβεις ότι η ψυχαγωγία δεν είναι τα παιχνίδια και οι σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 Ο καθένας, οφείλει όχι μόνο να αναγνωρίσει τους κινδύνους του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αλλά και να αλλάξει την στάση του προς αυτόν. Ας κλείσουμε τις σελίδες που 

μας απομακρύνουν από την πραγματική ζωή και ας χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή 

δημιουργικά, ως όπλο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και όχι αποχαύνωσης. 
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