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Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε την τεχνολογία από τη ζωή μας και να αρνηθούμε τα
οφέλη που μας προσφέρει.

  

Είναι πραγματικότητα ότι το ίντερνετ είναι ένας εύκολος πλέον τρόπος εύρεσης
πληροφοριών και ειδήσεων που αναπτύσσεται ραγδαία και ολοένα αποκτάει περισσότερους
θαυμαστές και χρήστες. Η τεχνολογική εξέλιξη είναι μία από τις επινοήσεις του ανθρώπου
που διευκολύνει τη ζωή του και παράλληλα τον βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση του
χρόνου του.

      

Όμως, παρατηρούμε συνεχώς «κρούσματα» ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
περισσότερο από όσο είναι το επιτρεπτό. Κάνουν κατάχρηση της τεχνολογίας και μάλιστα
με  δυσάρεστα αποτελέσματα. Άνθρωποι που μπορεί να το χρησιμοποιούν για λόγους
εργασίας, διασκέδασης και ψυχαγωγίας που υπερβαίνουν το επιτρεπτό όριο. Αρκετές
φορές συμβαίνει να συνάπτουν σχέσεις μέσω του διαδικτύου ή να προσδοκούν να
γνωρίσουν καινούρια άτομα. Άλλοι πάλι προτιμούν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ για
λόγους καθαρά «πονηρούς» και έτσι να ξεφεύγουν από την μίζερη καθημερινότητά τους.
Όπως η αποστολή των SMS μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πλέον διαδεδομένη σχεδόν σε
όλες τις ηλικίες μπορούμε να πούμε αντίστοιχα ότι ο όρος «chat» ή «dating» είναι ευρέως
γνωστός σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Παρατηρούμε λοιπόν συχνά άτομα μοναχικά που δεν
έχουν πολλούς φίλους, που δεν έχουν την οικονομική άνεση να βγουν έξω, που δεν θέλουν
να έρθουν σε επαφή με κάποιον άλλον, να θέλουν να συνομιλούν με άλλους ηλεκτρονικά για
ώρες και να συνάπτουν ό, τι είδους σχέση επιθυμούν, αρκεί να το θέλει και η άλλη πλευρά.

  

Το μόνο που είναι σίγουρο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα άτομα που συνδέουν το
ίντερνετ με το σεξ δεν το κάνουν με τον ίδιο τρόπο στην καθημερινή τους ζωή. Η
επικοινωνία μέσω διαδικτύου είναι σαφώς πιο εύκολη γιατί είναι απρόσωπη, ψυχρή,
απόμακρη και αναίσθητη. Με τον όρο αναίσθητη εννοώ ότι τα αισθήματα του ατόμου
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εκφράζονται πιο δύσκολα από ότι στην άμεση αλληλεπίδραση και αρκετές φορές μάλιστα
είναι και ο λόγος που αρκετοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να γνωρίσουν άλλα άτομα. Η
επικοινωνία μέσω του υπολογιστή δεν απαιτεί, όπως η μητέρα, δεν έχει όρια, όπως βάζει η
ερωμένη, δεν ταυτίζεται με καταστάσεις, όπως όταν το ζευγάρι επισημοποιεί τη μεταξύ του
σχέση. Η επικοινωνία μέσω ίντερνετ είναι μία άλλη επικοινωνία, καινούρια, με δικούς της
κώδικες που λίγοι μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν. Επίσης, μπορεί να γίνει και
επικίνδυνη όταν το άτομο επιθυμεί να επικοινωνεί μόνο μέσω αυτού του εργαλείου, γιατί το
αποπροσωποποιεί, το απομακρύνει, το μεταλλάσσει, το κρύβει, το ενοχοποιεί και δεν του
παρέχει την σιγουριά που πρέπει να νιώσει. Παράλληλα όμως βοηθάει τον χρήστη να
διαχειριστεί τη ζωή του με διαφορετικό τρόπο.

  

Όταν τίποτα στη ζωή του δεν πάει καλά, όταν οι γονείς του δεν επικοινωνούν μαζί του,
όταν τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί, όταν τα οικονομικά της οικογένειας δεν είναι
καλά, όταν το άτομο δεν έχει κάποιον δικό του να μιλήσει και να νιώσει ότι τον
καταλαβαίνουν τότε ίσως μόνο μέσω του ίντερνετ μπορεί να βρει κάτι. Και εκεί φυσικά θα
έπρεπε να υπάρχει κάποιο κρατικό πλαίσιο που να βοηθάει τα άτομα να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα της ζωής τους. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αρέσκονται να
ερωτοτροπούν μέσω του διαδικτύου και αυτός ο τρόπος τους γεμίζει όσο κανένας άλλος.
Φυσικά και εδώ έχουμε να κάνουμε με άτομα που είναι κυρίως μοναχικά, επιζητούν συνεχώς
την επιβεβαίωση μέσα από τους άλλους και έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Το πρόβλημα
όμως έρχεται όταν η σεξουαλική επιθυμία μέσω ίντερνετ γίνεται τρόπος ζωής και οι
προσωπικές σχέσεις γίνονται παρελθόν.

  

Αυτό ίσως δείχνει ένα πληγωμένο άτομο που έχει στερηθεί, που ίσως περνάει από μία
φάση ταυτοποίησης του εαυτού του και που δεν έχει άλλο τρόπο να εκφραστεί σεξουαλικά.
Φυσικά το παραπάνω πρόκειται και για μία αντίστοιχη κατηγορία ατόμων που βρίσκονται
στην ανάλογη θέση και δεν θέλουν με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο να
αλληλεπιδράσουν και να γνωρίσουν κάποιο άτομο του αντίθετου φύλλου. Σε πολλούς
ανθρώπους η λέξη «σχέση» μπορεί να ηχεί πολύ άσχημα. Μπορεί να σημαίνει καταπίεση,
μπορεί να σημαίνει συμβιβασμό, μπορεί να ταυτίζεται με την έννοια του γάμου και τη
σύγχυση των ρόλων. Πολλά μπορεί να σημαίνει.

  

Αυτό που τότε θα είναι άξιο να διερευνήσουμε είναι τι σημαίνει για τον καθένα  «σχέση» και
πως εκείνος/η την ορίζει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες, προτιμήσεις και
προτεραιότητες.
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