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Πρόλογος
Ο Κυβερνοχώρος τελευταίως εισάγεται όλο και περισσότερο στο
λεξιλόγιο του Νεοέλληνα. Ωστόσο η έννοια αυτή αν αναλυθεί παθητικώς
δηλώνει την κυβέρνηση του χώρου προς κάθε κατεύθυνση.
Αν αυτή η κατεύθυνση απευθύνεται σε παιδιά και νέους τότε δυστυχώς
ημπορεί να φέρει δεινά επακόλουθα λόγω της γοητείας του και βεβαίως της
αλόγιστης χρήσης του.
Δεν δαιμονοποιείται η επιστήμη, δεν είναι κακός ο Η/Υ. Κακή είναι η
υπερβολική χρήση την οποίαν πολλάκις δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και
τελικώς κυβερνιόμαστε από την υπερβολική χρήση.
Κάθε τι το οποίο χρησιμοποιείτε για την πορεία μας στο κοινωνικό
γίγνεσθαι είναι καλό.
Κάθε όμως υπερβολή αφαιρεί την ελευθερία μας και τελικώς μας οδηγεί
σε δεινούς ατραπούς που δεν βλάπτουν μόνο την ζωή μας αλλά και εκείνων
που μας αγαπούν ειλικρινά.
Η Τοπική Εκκλησία δια του παρόντος προσπαθεί να διακονήσει σε ένα
ακόμα τομέα βοηθείας και αυτός είναι η χρήση στο διαδίκτυο το οποίον αν
και είναι τόσο χρήσιμο πολλάκις αν δεν προσέξουμε οδηγεί στον εθισμό και
στην υποδούλωση.
Η κ. Αργυρώ Παρδαλάκη, ως μητέρα αγωνιούσα διά την ανατροφή των
παιδιών της δημιουργικά, επιστημονικά και γιατί όχι ψυχικά.
Εκφράζει την αγωνία της και βοηθά γενικότερα την κοινωνία μας στον
τομέα αυτό. Άλλωστε ο εθισμός στο διαδίκτυο τείνει να γίνει ψυχοναρκωτικό
μέσο κυριαρχίας των πάντων.
Σ’ αυτήν την θέση εμείς αντιδρούμε, εμείς ενημερώνουμε.
Είθε το εγχειρίδιο αυτό να καλοταξιδεύσει και πολύ περισσότερο να
βοηθήσει στην υγιή χρήση του διαδικτύου ώστε οι νέοι μας να είναι
χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
† Ὁ Κυδωνίας & Αποκορώνου Δαμασκηνός

Βιογραφικό συγγραφέα

Η Αργυρώ Παρδαλάκη γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το έτος 1969.
Αφοσιωμένη πια στο ρόλο της ως μητέρα, ασχολείται με την ανατροφή των
παιδιών της και τα ερεθίσματα που τους δίδει η σημερινή εποχή.
Ευαισθητοποιημένη δυναμικά στην αφύπνιση των παιδιών και των
εφήβων στους κινδύνους του διαδικτύου, θεώρησε αναγκαίο να
ενημερωθούν μικροί και μεγάλοι σχετικά με αυτό το θέμα.
Έτσι έγραψε: το «Μαμά έχω απορίες», τα «Παθήματα της θείας Λίνας
και του Ζώη», το «Κυρίαρχος στο παιχνίδι» και το «Χορεύοντας με τη λήθη»
έπειτα από επταετή έρευνα σε ιατρικές βιβλιοθήκες, ιατρικά εγχειρίδια και
ιατρικές ψηφιακές πλατφόρμες επιστημονικής έρευνας σχετικές με την
αλληλεπίδραση του (Κ.Ν.Σ) με την τεχνολογία.
Τέλος επιτελεί το έργο της ως ενεργό μέλος του Σωματείου
«επαγρύπνηση στο διαδίκτυο», υπο την αιγίδα του φορέα της Ορθόδοξης
Χριστιανικής Εκκλησίας με την στήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας
και Αποκορώνου.

Βιογραφικό εικονογράφου
Η Αγγελική Δρακάκη είναι γεννημένη στα Χανιά της Κρήτης όπου ζει και
εργάζεται μέχρι σήμερα, ασχολείται με τη ζωγραφική από μικρή ηλικία.
Έχει παρακολουθήσει μαθήματα σχεδίου χρώματος και σύνθεσης με
δασκάλους γνωστούς καλλιτέχνες της πόλης. Είναι μέλος σε μια εικαστική
ομάδα από το 2006 με ενεργό δράση στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης
και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.
Τον τελευταίο χρόνιο ασχολείται με την εικονογράφηση παιδικού
βιβλίου και ως μητέρα δύο δίδυμων κοριτσιών αντλεί από αυτά την
έμπνευση της.

Είπαν για το βιβλίο
«Η κυρία Παρδαλάκη Αργυρώ εδώ και αρκετά χρόνια κάνει μια αξιέπαινη
προσπάθεια κατανόησης και ενημέρωσης των γονιών και των παιδιών, που
αφορά ένα συνεχώς επιδεινούμενο πρόβλημα των καιρών μας και της
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.»
Σταυρουλάκης Μανόλης, Ψυχίατρος
Υπεύθυνος Μονάδας ΟΚΑΝΑ Χανίων
Σκουλάκη Νεκταρία, Ψυχίατρος Παίδων Εφήβων
Υπεύθυνη Ιατρείου Εφήβων ΟΚΑΝΑ Χανίων

Χορεύοντας με τη λήθη
Μια φράση που μου λέει συχνά ο πατέρας μου είναι, «όσο ζει κανείς
μαθαίνει». Για να σας πω την αλήθεια ζώντας στο ρυθμό της σύγχρονης
εποχής και της εξέλιξης, μου αρέσει να μαθαίνω καθετί νέο, όπως τα
τεχνολογικά νέα, αλλά δεν ακολουθώ τα είδωλα της εποχής. Είναι
ανυπόφορο πια να βλέπω γύρω μου όλους τους συνομηλίκους μου να
ασχολούνται με τα ίδια πράγματα, να ντύνονται το ίδιο, να αντιγράφουν,
στην τελική, πιστά τα όσα βλέπουν στα ΜΜΕ.

Θυμάμαι ένα καλοκαιρινό απόγευμα, μόλις που είχε τελειώσει η
περίοδος των εξετάσεων, επιβιβαστήκαμε στο αυτοκίνητο οικογενειακώς με
προορισμό μια μακρινή παραλία. Ήμαστε ο πατέρας, η μητέρα, η αδερφή
μου κι εγώ, ο μικρότερος της οικογένειας. Ομολογώ ότι αυτή η βόλτα
στάθηκε αφορμή να μάθω κάποια πράγματα που δεν γνώριζα. Αιτία ήταν μια
κλήση στο κινητό που δέχτηκε η μητέρα μου, η οποία είναι καθηγήτρια
κλασσικού χορού, από μια συνεργάτιδά της. Όση ώρα διήρκησε η
τηλεφωνική συνομιλία ακούγαμε με την αδερφή μου το διάλογο τους και
κρυφογελούσαμε. Μετά από λίγο, η μητέρα έκλεισε το κινητό της και γύρισε
προς το μέρος μας να μας ρωτήσει γιατί γελούσαμε και δεν την αφήναμε να
μιλήσει. Τότε με περίσσια σοβαροφάνεια πήρα την πρωτοβουλία να τη
ρωτήσω: «Τι σημαίνει η φράση που επαναλάμβανες στο τηλεφώνημα,
"χορεύοντας με τη λήθη"; Μήπως ήθελες να πεις, "φλερτάροντας με τη λήθη";
Ή μήπως ότι χορεύουμε για να ξεχάσουμε ότι χορεύουμε; Κι αν ισχύει αυτό,
τότε γιατί να χορεύουμε, αφού έτσι κι αλλιώς θα το ξεχάσουμε»; Κοίταξα
την οροφή του αυτοκινήτου και συγκρατήθηκα να μη με πάρουν τα γέλια!
Στο άκουσμα όσων είπα, η αδερφή μου δε κρατήθηκε και άρχισε να γελά
αφού δεν έβγαζε νόημα, ενώ η μητέρα γούρλωσε έκπληκτη τα μάτια της σαν
τηλεσκόπιο και χαμογέλασε λέγοντας μου ότι ξέρει πως την πειράζω και ότι
θα έρθει η στιγμή που θα καταλάβω. Τότε μπήκε στη κουβέντα κι ο πατέρας
μου. «"Ο χορός της λήθης" είναι το καινούριο χορευτικό που ετοιμάζει η
μητέρα σας με την ομάδα της στα πλαίσια της τριήμερης εκδήλωσης ενάντια
στις εξαρτήσεις. Αναφέρεται στη λήθη που προκαλούν οι εξαρτήσεις στον
άνθρωπο. Η μητέρα σας έχει αναλάβει το θέμα σχετικά με την εξάρτηση από
το διαδίκτυο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη χορογραφία θα τη
θυμούνται όλοι για πάντα»!
Μητέρα
«Παιδιά μου, θυμάστε όταν ήσαστε μικρά που με ακολουθούσατε στις
πρόβες χορού και πάντα με ρωτούσατε για ό,τι σας γεννούσε απορίες; Το
πρώτο πράγμα που σας έμαθα, είναι ότι στο περιβάλλον που ζούμε
δεχόμαστε ερεθίσματα, που μας δίνουν κίνητρο για δημιουργία. Μέσα από
όσα μοιραστήκαμε, όπως για παράδειγμα, όταν αυτοσχεδιάζατε μια δική σας

χορευτική φιγούρα, νιώσατε ότι ο χορός είναι δημιουργικός τρόπος
έκφρασης. Θυμάστε πόσες φορές γελάσαμε με κάτι αστείο, και πόσες φορές
συγκινηθήκαμε; Το πιο σημαντικό όμως που καταλάβατε είναι ότι μέσα από
την τέχνη του χορού, δίνεται η δυνατότητα στον χορευτή με τη γλώσσα του
σώματός του, να μεταδώσει στους άλλους μηνύματα, που πολλές φορές τα
λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν. Όπως αυτό της "λήθης" που βυθίζεται ένας
άνθρωπος, όταν εξαρτηθεί είτε από το αλκοόλ, είτε από ουσίες, είτε από το
διαδίκτυο. Η λέξη λήθη, ως έννοια, σημαίνει αυτό που έχει κρυφτεί βαθιά
μέσα μας, δηλαδή αυτό που έχει ξεχαστεί, να ξεχνάς ή να ξεχνιέσαι».
Πατέρας
«Το να λησμονεί κανείς εύκολα ό,τι όφειλε να θυμάται! Αυτό είναι!
Όταν ένας άνθρωπος βρεθεί σε κατάσταση εθισμού, χάνει την επαφή από την
πραγματική ζωή, χάνει τα ενδιαφέροντα του και απομονώνεται από τους
φίλους του, την οικογένεια του, το σχολείο, τη δουλειά του, και κάθε άλλη
δραστηριότητα. Δε ζει, γιατί έχει ξεχάσει να ζει».

Τότε η αδερφή μου, η Χρυσάνθη αποκρίθηκε: «Χμ..σαν να έχουν δίκιο
με όσα λένε, παρόλο που γελάμε. Ο χορός είναι μια ευαίσθητη τέχνη, είναι
ένας κώδικας επικοινωνίας χωρίς λόγια! Στα παιδιά της ηλικίας μου αρέσει
πολύ η μελωδία, ο ρυθμός, η κίνηση. Ένα χορευτικό δρώμενο είναι ισχυρός
πομπός ενέργειας, η επιρροή του οποίου είναι μεγαλύτερη από όσο μπορούμε
να φανταστούμε. Μας αφυπνίζει, μας ευαισθητοποιεί, μας κάνει να
ονειρευόμαστε, να σκεφτόμαστε. Γινόμαστε δέκτες κάθε σημαντικού
μηνύματος. Μπράβο μητέρα! Πολύ σωστά σκέφτηκες να δώσεις κοινωνικό
μήνυμα για την εξάρτηση στο διαδίκτυο. Είναι γεγονός πια ότι όλο και
περισσότεροι φίλοι μας, κυρίως αγόρια, είναι κολλημένοι με τις ώρες στους
υπολογιστές και στα κινητά τους. Κάποιοι θα εξαρτηθούν, αυτό είναι το μόνο
σίγουρο, εάν βέβαια δεν το έχουν πάθει ήδη. Δεν έχουν αίσθηση του
κινδύνου. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν ακούν τις
προτροπές των γονιών τους να τηρούν τα λογικά όρια του χρόνου»;
Μητέρα «Συχνά οι νέοι κλείνουν τα αφτιά τους στις γονικές
παροτρύνσεις, με μοναδική αιτία την εφηβεία. Στην περίοδο της εφηβείας οι
νέοι αμφισβητούν τους μεγαλύτερους, δεν υποτάσσονται στα "πρέπει" των
γονιών τους και ψάχνουν συνεχώς τρόπους να αποδείξουν την αξία τους. Η
ανάγκη τους να ανήκουν κάπου τους οδηγεί στη δημιουργία κύκλων
συνομηλίκων, παρέες με κοινά ενδιαφέροντα, που τώρα επιβραβεύοντας ο
ένας τον άλλο οδηγούνται όλοι μαζί στην εξάρτηση από το διαδίκτυο. Το ίδιο
το μέσο όσον αφορά τις κατηγορίες παιχνιδιών και κοινωνικών δικτύων είναι
εγγενές εθιστικό, δηλαδή είναι από τη φύση της κατασκευής του εθιστικό και
κατά συνέπεια έχει εθιστικές ιδιότητες. Η κατασκευή των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, είναι έτσι δομημένη, ώστε να δίνει συνεχώς κίνητρα και
επιβραβεύσεις για να μη χάνει το ενδιαφέρον του ο παίχτης και να νιώθει
λαχτάρα για το παιχνίδι. Γι’ αυτό τα παιδιά έλκονται από αυτό σαν να είναι
μαγνήτης. Θέλουν να είναι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή κι αυτό
βρίσκει σαφώς αντίθετους τους γονείς τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να
οδηγούνται σε ρήξη, αφού δεν τηρούν το υποδειγμένο χρονικό όριο».
Ακούγοντας προσεκτικά όλα όσα έλεγε η μητέρα, βρήκα την ευκαιρία
να πω: «Αυτό το θέμα έχει σχέση με κάτι που ήθελα να σας ανακοινώσω».
Τότε ο πατέρας με σταμάτησε λέγοντας: «Αλήθεια; Φτάσαμε στην παραλία
την κατάλληλη στιγμή! Πάμε πρώτα να στρώσουμε τις πετσέτες μας στην

αμμουδιά και μετά είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να συζητήσουμε όλοι
μαζί οτιδήποτε θέλεις».
Μετά από ένα δεκάλεπτο περίπου καθόμασταν όλοι οκλαδόν και
παρατηρούσαμε το θαλασσινό τοπίο. Βλέπαμε τους γλάρους να κάνουν
χαμηλές πτήσεις από πάνω μας, εισπνέαμε τον καθαρό αέρα, ακούγαμε τον
πλαταγισμό των κυμάτων, μα το ωραιότερο ήταν που μπήγαμε τα δάκτυλα
στην άμμο.

Τον ήχο των κυμάτων διέκοψε η φωνή της μητέρας μου, «πες μας Μάνο,
τι είναι αυτό που θέλεις να μας ανακοινώσεις»;
«Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω νωρίς γιατί έχω κανονίσει να παίξω
ηλεκτρονικό παιχνίδι με τους φίλους μου. Τώρα που είναι περίοδος διακοπών
συμφωνήσαμε να παίζουμε κάθε μέρα ώστε να το ευχαριστηθούμε»,
απάντησα αμέσως.
Μητέρα
«Παιδί μου είσαι δεκαέξι ετών, καταλαβαίνω πόσο αρέσει σε εσένα και
στους φίλους σου να παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια όλοι μαζί, όμως μη
ξεχνάς ότι ο μαγευτικός αλλά και ψεύτικος αυτός κόσμος του διαδικτύου έχει
τη θετική του πλευρά, κρύβει όμως και πολλές παγίδες».
Τότε καταλαβαίνοντας τους φόβους της, της απάντησα: «Μην ανησυχείς
μητέρα, δεν μιλάω με αγνώστους»!

Μητέρα
«Μπράβο παιδί μου! Εννοώ όμως κάποιες άλλες παγίδες! Καταρχάς
γνωρίζεις ότι χρησιμοποιώ το διαδίκτυο στη δουλειά μου πολύ συχνά. Είναι
ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία, με πολλές εφαρμογές που
διευκολύνουν τη ζωή. Όσον αφορά τη χρήση από εσάς τα παιδιά, στο
σχολείο διδάσκεστε τις δεξιότητες των υπολογιστών, για να έχετε πρόσβαση
σε κάθε γνώση για τις ερευνητικές σας εργασίες, αλλά και για να έχετε ένα
ακόμα εφόδιο στην επαγγελματική σας καριέρα. Ως εδώ συμφωνείς»;
«Ναι, συμφωνώ! Τα ξέρω αυτά», απάντησα.
Μητέρα
«Σε αυτήν την ήσυχη παραλία που βρισκόμαστε, είναι ευκαιρία να
μιλήσουμε. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν ξέρεις, και για να πω την
αλήθεια ούτε κι εγώ τα ήξερα πριν λίγο καιρό! Τι λες»; Απάντησα αμέσως,
«Επειδή… δεν τη γλυτώνω, πες μου, αν και ξέρω πιο πολλά από εσένα σε
θέματα τεχνολογίας».
Μητέρα
«Είσαι έτοιμος ν΄ ακούσεις μια σκληρή αλήθεια; Γνωρίζεις πως καθώς
παίζει ένας παίχτης παιχνίδια στον υπολογιστή ώρες, με τον καιρό,
αναπτύσσονται συμπτώματα ανοχής και στέρησης που δυστυχώς έχουν
ομοιότητες με τα συμπτώματα του εθισμού από τις ουσίες»;
Απόρησα, «Γιατί»;
Μητέρα
«Γιατί οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι και στους δύο εθισμούς και στο
διαδίκτυο και στις ουσίες συμμετέχουν τα νευρωνικά μας συστήματα
ανταμοιβής».
«Τι είναι πάλι αυτά»;
Μητέρα
«Η φύση έχει προνοήσει, Μάνο, για την επιβίωση και τη διαιώνιση μας.
Ο ίδιος οργανισμός μας, δηλαδή, να μας ανταμείβει με χαρά κάθε φορά που
κάνουμε κάτι, όπως όταν τρώμε το αγαπημένο μας φαγητό. Γι’ αυτό
επαναλαμβάνουμε συχνά ότι μας ευχαριστεί, μέσω των φυσικών

ανταμοιβών, οι οποίες εξασφαλίζονται μέσω της διατροφικής και
αναπαραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχουν όμως και οι τεχνητές ανταμοιβές,
που τις προσφέρουν οι ουσίες, το αλκοόλ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο
διαδίκτυο, τα οποία δεν αποτελούν πραγματικές ανάγκες, αλλά τις έχει
επινοήσει ο άνθρωπος για την ηδονή και το κέρδος αδιαφορώντας για τις
συνέπειες στην υγεία. Για να μπορέσω να αποδώσω όσο πιο ρεαλιστικά
γινόταν αυτό το χορευτικό δρώμενο, συνεργάστηκα με ειδικούς από την
ιατρική κοινότητα, και έτσι έμαθα όλα αυτά τα στοιχεία».
«Καλά! Κατάλαβα! Τελειώσαμε; Αν είναι να εθιστώ, θα το καταλάβω,
και θα σταματήσω πριν μου συμβεί αυτό, δε χρειάζεται ν΄ ανησυχείς»,
απάντησα απελπισμένα.
Μητέρα
«Αλήθεια, πώς θα το καταλάβεις; Σιγά-σιγά, με την πάροδο του χρόνου,
αναπτύσσεται παρορμητική συμπεριφορά στα άτομα, επηρεάζονται η κρίση
και οι αποφάσεις τους, έτσι ώστε κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο για τον
παίχτη, ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία του εθισμού, στις περιοχές του
εγκεφάλου που συμμετέχουν στην απόφαση για την κίνηση της εθιστικής
συμπεριφοράς». «Αυτόματα; Μα πως»;
Μητέρα
«Ναι, αυτόματα! Εδώ όμως, χρειάζονται κάπως πιο εξειδικευμένες
γνώσεις για να καταλάβεις τι συμβαίνει».
«Δεν αφήνουμε τη συζήτηση για κάποια άλλη φορά…(χασμουρητό)».
Χρυσάνθη
«Μαμά, δεν τον βλέπεις που χασμουριέται, δεν έχει όρεξη να μάθει».
«Τι λες, που μας το παίζεις κι έξυπνη! Αυτά που ξέρω εγώ από
τεχνολογία δεν τα ξέρεις! Όσα ξέρω μου αρκούν! Τι να της κάνω τις
εξειδικευμένες γνώσεις»;
Χρυσάνθη
«Οι γνώσεις σου, είναι οι μισές, από αυτές που θα έπρεπε να έχεις»!
Πατέρας

«Μανόλη θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τι εννοεί η
μητέρα και η αδερφή σου. Για να οδηγήσει κάποιος ένα αυτοκίνητο πρέπει
να μάθει την οδήγηση, τα σήματα και τους κινδύνους στην άσφαλτο. Έτσι
και εσείς τα νέα παιδιά οφείλετε στον εαυτό σας να μάθετε όλα όσα αφορούν
την τεχνολογία, τις θετικές αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις της στα άτομα,
καθώς και πληροφορίες για την αλληλεπίδραση και τα χρονικά όρια αντοχής
του ανθρώπινου εγκέφαλου απέναντι στα ηλεκτρονικά συστήματα και το
διαδίκτυο».
«Ακούω λοιπόν»!
Πατέρας
«Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, για να σου πω κάτι πολύ απλό, που όμως
δε το σκεφτόμαστε εμείς οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι».
«Αλήθεια; Είμαι περίεργος ν’ ακούσω»!
Πατέρας
«Ο κάθε παίχτης, είναι αυτονόητο, ότι είναι ένας άνθρωπος. Όμως για
πες μου, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι όσες φορές αναφερόμαστε στον άνθρωπο,
ουσιαστικά αναφερόμαστε στον ανθρώπινο εγκέφαλο»;
«Για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, αλλά τώρα που το λες,
ισχύει».
Πατέρας
«Άκου προσεχτικά λοιπόν, αυτά που θα σου πει η μητέρα σου».
Μητέρα
«Το κέντρο ελέγχου μας, ο εγκέφαλος, δεν λειτουργεί ως μια ενιαία
μονάδα, αλλά ως σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται από διαφορετικές
ανατομικές περιοχές και από τους σχηματισμούς τους. Είναι πολύ σημαντικό
να γνωρίζεις ότι στον εθισμό βασικό ρόλο παίζει ένας σχηματισμός του
εγκεφάλου που ονομάζεται "προμετωπιαίος φλοιός", όπου χάρη σε αυτόν,
ελέγχουμε την παρορμητικότητα μας, την λήψη των αποφάσεων και την

κρίση μας. Από επιστημονικές έρευνες έχει διαπιστωθεί, ότι κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού ο προμετωπιαίος φλοιός και το κοιλιακό ραβδωτό
σώμα, συμμετέχουν στην απόφαση για την κίνηση της εθιστικής
συμπεριφοράς».
Χρυσάνθη
«Μαμά ένα λεπτό! Δεν καταλαβαίνω τι λες! Τι σημαίνει το κοιλιακό
ραβδωτό σώμα»;
Μητέρα
«Είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας ο ρόλος του κοιλιακού ραβδωτού
σώματος γιατί είναι ένας σχηματισμός, που βοηθά τον εγκέφαλο να
σταθμίζει την αξία των διάφορων αποφάσεων, έχοντας ως γνώμονα την
άμεση ανταμοιβή ακόμα κι αν είναι μικρότερη συγκριτικά από μια
μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη ανταμοιβή».
Χρυσάνθη
«Μα πώς δεν αντιλαμβάνεται ο παίχτης αυτές τις εσωτερικές αλλαγές»;
Μητέρα
«Είναι δύσκολο, να το αντιληφθεί! Με την απελευθέρωση των ορμονών
της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης στα νευρικά κύτταρα του, νιώθει
απέραντη ευχαρίστηση και έτσι προκειμένου να αισθάνεται χαρά και
ευφορία, συνεχίζει να παίζει χωρίς να σκέφτεται τα χρονικά όρια χρήσης του
διαδικτύου. Η σεροτονίνη μαζί με την ντοπαμίνη είναι ορμόνες που
φτιάχνουν το συναίσθημα, τη συναισθηματική νοημοσύνη γιατί μαθαίνουμε
καλύτερα όταν κάτι το μαθαίνουμε με ευχαρίστηση, μόνο που στην
περίπτωση αυτή, μαθαίνουμε με ευχάριστο τρόπο μια καταστροφική
συνήθεια. Α! Θυμήθηκα ότι έχω αποθηκεύσει ένα σχετικό βίντεο στο κινητό
μου, από τις πρόβες χορού για την εκδήλωση, για να σας το δείξω. Βλέπουμε
τον χορευτή να υποδύεται ένα συναισθηματικά φορτισμένο παίχτη.
Συνεπαρμένος παίζει ηλεκτρονικά, καθώς τον συνοδεύει χαρούμενη
μελωδία. Εμφανίζονται δύο όμορφες χορεύτριες, που σέρνουν με χάρη
διάφανα πέπλα. Επικρατεί χαρούμενη ατμόσφαιρα. Χορεύουν και
λικνίζονται με το ρυθμό της μουσικής υπόκρουσης. Χορεύουν κυκλικά.

Χορεύουν μακριά αλλά και κοντά στον παίχτη. Καθώς χορεύουν γύρω του
υψώνουν τα διάφανα πέπλα τους, του χαϊδεύουν απαλά το κεφάλι και αργά
τον τυλίγουν, σα να θέλουν να τον παρασύρουν, λες και τον μαγεύουν, όπως
έκαναν οι Σειρήνες στο πλήρωμα του Οδυσσέα. Συμβολίζουν την ντοπαμίνη
και την σεροτονίνη. Επικρατεί χαρούμενη ατμόσφαιρα, κρύβονται η μια
πίσω από την άλλη κι ύστερα οι δυο τους πίσω του. Αλλάζει η μουσική
γίνεται έντονη δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη φόρτιση. Και ξαφνικά, ο
παίχτης σηκώνεται ενθουσιασμένος πανηγυρίζοντας από ικανοποίηση, με τη
ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη να δίνουν τον πιο εκστατικό χορό τους».

Χρυσάνθη
«Τέλειο! Όνειρο»!
Μητέρα
«Δεν θα το έλεγα όνειρο διότι εάν δείτε το επόμενο βίντεο, θα
καταλάβετε τι εννοώ.
(Ακούγεται ήπια κλασσική μουσική). Ο χορευτής που υποδύεται το
συναισθηματικά φορτισμένο παίχτη, τώρα παρουσιάζεται δοσμένος ολότελα
στο ηλεκτρονικό του παιχνίδι. Είναι χλωμός, νωθρός, ατημέλητος, τα μαλλιά
του έχουν μακρύνει, μοιάζει εξαντλημένος. Ξαφνικά αλλάζει ο ρυθμός και η
ένταση της μελωδίας, ανεβαίνει στα ύψη ο ήχος της μουσικής και
εισβάλλουν στο δωμάτιο του τρεις χορεύτριες. Φορούν μπέρτες σε
διαφορετικά χρώματα μαύρο, μπλε και μωβ για να ξεχωρίζουν γιατί
συμβολίζουν τρεις διαφορετικές χημικές ουσίες που βλάπτουν το
ανοσοποιητικό σύστημα. Χορεύουν επιθετικά με δυναμισμό, κοιτάνε με
μίσος τον παίχτη και γυρνάνε γύρω του αγγίζοντας τον στην πλάτη με
απότομες χορευτικές κινήσεις, και τον παγιδεύουν στην αγκαλιά τους! Ο
παίχτης δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να παραδοθεί, αφού πια δεν
μπορεί να αντιδράσει.

Μόλις είδαμε με χορευτική αναπαράσταση, τις συνέπειες στο
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Παρατηρήστε τον χορευτή. Φαίνεται ατημέλητος, χλωμός, εξαντλημένος από
την κατάχρηση. Οι χορεύτριες που τον περικύκλωσαν συμβολίζουν την
αδρεναλίνη, την κορτιζόλη και την επινεφρίνη όπου αυτές είναι οι χημικές
ουσίες που εκκρίνονται στον οργανισμό του, από την αγωνία και το στρες
που προκαλεί η δράση του παιχνιδιού. Η δράση τους είναι καταστροφική για
το ανοσοποιητικό του σύστημα του. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά»;
«Πραγματικά, μοιάζει με όνειρο που έγινε εφιάλτης! Όμως, όλα αυτά
μου φαίνονται ακραία», απάντησα.
Μητέρα
«Φαίνονται μεν ακραία, αλλά δεν είναι! Είναι τα εφόδια για την
ασφάλεια σου στην ψηφιακή εποχή, Μάνο»!
Πατέρας
«Από όποια πλευρά κι αν δούμε το θέμα δεν αρκεί να έχουμε μόνο
τεχνολογικές γνώσεις. Μόλις αναλύσαμε την ιατρική πλευρά. Αν δούμε την
κοινωνική πλευρά, η πολύωρη χρήση οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση»!
Μητέρα
«Αν αναλογιστούμε την θεολογική πλευρά, ο Θεός τελειοποίησε τον
άνθρωπο όταν έπλασε τον εγκέφαλο του και πρέπει να προσέχει να μην τον
καταστρέψει. Μέσα από το δημιούργημα του εγκεφάλου, έκανε τα
μεγαλύτερα δώρα του στον άνθρωπο, δίνοντας του απεριόριστες δυνατότητες
να σκέφτεται και να βρίσκει τρόπους ώστε να επιλύει δύσκολες καταστάσεις
στη ζωή του, να είναι ευτυχισμένος και δημιουργικός. Προίκισε τον άνθρωπο
με όλα τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδο του».
«Δεν υπάρχει κάτι, που να μας προειδοποιεί»; Απόρησα για ακόμη μία
φορά.
Μητέρα
«Σας προειδοποιούμε εμείς οι γονείς, πολλές φορές μάταια όμως, μια και
έχουμε να κάνουμε με ένα εγγενές εθιστικό μέσο. Γι’ αυτό παιδιά μου,

ρουφήξτε σαν σφουγγάρια ό,τι μάθατε σήμερα, γιατί είναι απαραίτητο να
γνωρίσετε τα όρια αντοχής του ανθρώπινου εγκέφαλου στο διαδίκτυο.
Συνήθως, βλέπει κανείς την αλήθεια όταν είναι πια αργά. Όταν
συνειδητοποιήσει ότι πλέον έχει ξεχάσει να ζει! Ακόμα χειρότερα όταν σε
κάποιες περιπτώσεις αρρωστήσει! Όλα αυτά, θα πρέπει να τα ξέρεις εσύ και
οι φίλοι σου και όλα τα παιδιά».
«Πως τα ανακάλυψαν οι γιατροί όλα αυτά»;
Μητέρα
«Χρειάστηκε να γίνει πολυετής έρευνα από επιστήμονες γιατρούς, η
οποία και συνεχίζεται.

Όλα αυτά τα στοιχεία ανακαλύφθηκαν σε μεγάλα επιστημονικά κέντρα
και σε μεγάλα νοσοκομεία, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν έρευνες και
μελέτες χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό ιατρικό εξοπλισμό.
Με τα πιο σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα μπορούν να απεικονίσουν όχι απλά
τη δομή του εγκεφάλου αλλά ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται
όταν κάνουμε μια δραστηριότητα.
«Τα περισσότερα παιδιά του Γυμνασίου μου παίζουν πολλές ώρες,
αναρωτιέμαι πώς εγώ θα είμαι διαφορετικός ανάμεσα τους»;
Πατέρας
«Να μη σε νοιάζει τι θα σκεφτούν και τι θα πουν οι άλλοι για σένα όταν
κάνεις κάτι σωστό. Πάντα κάποιος τολμηρός που πιστεύει σε μια ορθή ιδέα
κάνει τη διαφορά! Θέλει δύναμη ένα νεαρό παιδί να κάνει την αρχή και να
μην ακολουθήσει το ρεύμα της μόδας, το ρεύμα των πολλών. Όταν ένας νέος
άνθρωπος οριοθετήσει τις ανάγκες του, κάνοντας ορθή χρήση στο διαδίκτυο,
θα βρεθούν κι άλλοι, αφού πρώτα μάθουν όσα στοιχεία δε γνώριζαν. Ο
φιλόσοφος Ρενέ Ντεκάρτ έλεγε "αν πραγματικά ψάχνεις την αλήθεια τότε θα
πρέπει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου να αμφισβητήσεις όσο γίνεται
όλα τα πράγματα". Απλά χρειάζονται ενημερωτικές δράσεις. Προσκάλεσε
τους φίλους σου και ελάτε παρέα όλοι μαζί να δείτε το χορευτικό δρώμενο,
εκεί θα μιλήσει η μητέρα σου για το κοινωνικό μήνυμα που θέλει να
μεταδώσει σε όλους με τη χορογραφία της "χορεύοντας με τη λήθη", καθώς
και ένας προσκεκλημένος γιατρός. Θα ακολουθήσει διάλογος με το κοινό και
κυρίως με παιδιά της ηλικίας σου. Μέσω του χορού θα δοθεί το ερέθισμα
στους νέους να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι μέσω της
γνώσης και της κριτικής σκέψης πρέπει πλέον μόνοι τους να θέτουν όρια
χρήσης στο διαδίκτυο. Σε κάλυψε η απάντηση μου»;
«Ναι, θα έρθω με τους φίλους μου. Οι νέοι αγαπούν ό,τι είναι αληθινό
και ελπίζω να καταλάβουν το μήνυμα».
Μητέρα
«Πιστεύω ότι αν καταφέρω να αγγίξω κάποιες ευαίσθητες χορδές της
καρδιάς των νέων παιδιών κάτι καλό θα βγει».

Χρυσάνθη
«Στο εύχομαι και πιστεύω ότι θα βγει κάτι καλό γιατί εμείς, οι νέοι,
έχουμε ανάγκη από μηνύματα αλήθειας και στο βάθος της καρδιάς μας
διψάμε για ζωή»!
Πατέρας
«Μου άρεσε αυτή η κουβέντα όμως αρκετά είπαμε! Βλέπω τα γαλανά
νερά και ανυπομονώ να κολυμπήσω. Πάμε να κάνουμε τα μακροβούτια μας!
Πρέπει ν’ απολαμβάνουμε κάθε στιγμή της ζωή μας. Η ζωή είναι εδώ! Η ζωή
είναι τώρα»!
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