
Καθημερινά στιγμιότυπα εξάρτησης 
 
Σκηνή πρώτη 
Πέντε φίλοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι σε μία καφετέρια της γειτονιάς, αλλά 
αντί να επικοινωνούν μεταξύ τους, είναι κολλημένοι στα κινητά τους τηλέφωνα. 

Αντί να συζητούν όλοι μαζί, στέλνουν μηνύματα 
μεταξύ τους, σχολιάζοντας τους γύρω τους ή 
συζητώντας τις κινήσεις γνωστών τους στα social 
media (story, posts, comments). 
 
Αποτέλεσμα: δεν ενισχύονται οι διαπροσωπικές 
σχέσεις με φυσική παρουσία και θεωρείται 

λογικό να υπάρχουν γύρω από ένα τραπέζι άτομα που δεν επικοινωνούν κανονικά, 
αλλά ψηφιακά (ξεχνάμε να μιλάμε). 
 
 
Σκηνή Δεύτερη 
Είναι δυο μαθήτριες κατά την διάρκεια σχολικής εκδρομής. Η μία έχει το κινητό της 
τηλέφωνο στα χέρια της και όλη την ώρα φωτογραφίζει το τοπίο για να το ανεβάσει 

στο λογαριασμό της στα Μ.Μ.Ε. Αντίθετα η άλλη, μη 
κρατώντας καμία ηλεκτρονική συσκευή, 
απολαμβάνει το όμορφο τοπίο και εκτιμά 
πραγματικά τις ομορφιές που βλέπει. 
 
Αποτέλεσμα: η μία κοπέλα να θυμάται όσα έμαθε 
και θαύμασε, ενώ η άλλη να έχει απλά κάποιες 

φωτογραφίες έχοντας όμως χάσει την πραγματική αξία των πραγμάτων. 
 
 

Σκηνή Τρίτη 
Είναι μεσάνυχτα και ένα μωρό παιδί δεν μπορεί να κοιμηθεί και δεν σταματάει να 
κλαίει. Ο γονέας μη μπορώντας να σκεφτεί τι άλλο να κάνει, ανοίγει την τηλεόραση. 

Αμέσως το παιδί σταματάει τα κλάματα, ηρεμεί, 
γαληνεύει και σιγά σιγά αποκοιμιέται. Εάν όμως ο 
γονέας κλείσει την τηλεόραση πριν κοιμηθεί το 
μωρό, αυτό ξαναβάζει τα κλάματα και γκρινιάζει 
ασταμάτητα. 
 
Αποτέλεσμα: το παιδί μαθαίνει να ζει με την 
τηλεόραση από μικρό, όταν κλείνει αυτή 

κατακλύζεται από νευρικότητα, αστάθεια και υπερκινητικότητα. 
 
 
 
 
 

 



Σκηνή Τέταρτη  
Ένας μαθητής διαβάζει για την επόμενη μέρα, αλλά το κινητό του βρίσκεται όχι 
μόνο μέσα στο δωμάτιο, αλλά και ακριβώς δίπλα του, θέλοντας να βρίσκεται πάντα 

στο οπτικό του πεδίο. Με αποτέλεσμα μόλις 
του έρχεται μήνυμα να διακόπτει το διάβασμά 
του για να ασχοληθεί με το εισερχόμενο 
μήνυμα.  
 
Αποτέλεσμα: διάσπαση προσοχής, έλλειψη 
συγκέντρωσης και συνεπώς δυσκολία 

κατανόησης των όσων διαβάζει. 
 
 
Σκηνή Πέμπτη 
Ένα αγόρι βρίσκεται στο δωμάτιό του, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια στο play station.  
Ξεκινά το παιχνίδι του στις 5 το απόγευμα. Συνεχίζει να παίζει μέχρι τις 12 τα 
μεσάνυχτα, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει το πέρασμα του χρόνου,  όπου και 

μπαίνει μέσα ο πατέρας του και τον αναγκάζει να 
πάει για ύπνο. Τότε το αγόρι συνειδητοποιεί πως 
δεν έχει κάνει καμία άσκηση και δεν έχει 
μελετήσει τίποτα για την επόμενη ημέρα, 
 
Αποτέλεσμα : μειώνεται ο χρόνος για φυσικές 
δραστηριότητες και η επικοινωνία  με φίλους, 
διαταράσσεται η διάρκεια ύπνου, διασπάται η 

προσοχή και ενισχύεται η παραμέληση των σχολικών υποχρεώσεων, αυξάνονται οι 
καυγάδες και οι εντάσεις, απουσιάζει η συναίσθηση του χρόνου. 
 
 
Σκηνή Έκτη  
Χαλάει το κινητό μου, το όποιο περιέχει οτιδήποτε θεωρώ απαραίτητο. Τι κάνω; 

Αρχικά φρικάρω και δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιον 
τρόπο θα επικοινωνώ και θα περνάω τον χρόνο μου. 
Στη συνέχεια αρχίζω να συνειδητοποιώ πως για τις 
μέρες που δεν θα το έχω θα πρέπει να βρω άλλους 
τρόπους για την εξυπηρέτηση των αναγκών μου. Και 
τέλος ξεκινώ να γκρινιάζω και να ζητώ να φτιαχτεί 
όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
 
Αποτέλεσμα: να υπάρχει εμμονή και εξάρτιση με το 
κινητό, να θεωρείται αφύσικο και παράλογο να μην 
υπάρχει πρόσβαση σε κινητή συσκευή, να μην είναι 
εύκολο να βρεθούν άλλες ασχολίες που θα 

αντικαταστήσουν την ενασχόληση με το κινητό, έστω για μικρό χρονικό διάστημα. 
Μένια Φουντά 

 


