
Περίληψη 
Ως θέμα της ερευνητικής εργασίας έχουμε επιλέξει το ακανθώδες
φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της ερευνάς μας
ανατρέξαμε σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες με κυριότερες
την ιατρική και την ψυχολογία. Μετά από επιμελημένη εργασία 
αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τον εθισμό ως ευρύτερη έννοια ,τους
τύπους εθισμού, τα αιτία  κ τον ρολό των γονέων ,τα συμπτώματα ,τις
συνέπειες και μια μελέτη σχετικά με τη συμβολή του διαδικτύου στην
ανθρώπινη αποξένωση. 
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 Ρόλος γονέων[Ομάδα 4] 
 Συμπτώματα[Ομάδα 3] 
 Πρόληψη και αντιμετώπιση[Ομάδα 2 και ομάδα 3] 
 Συνέπειες [Ομάδα 3] 
 Διαδίκτυο και ανθρώπινη αποξένωση[Ομάδα 1] 
 Φωτογραφικό υλικό[Ομάδα 4] 

Ομάδα 1 [Κουτσοδήμoς, Λαμπρόπουλος,Ντούρος Πανάγου, Πραξούλης]  
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Εισαγωγή 
Λίγοι θα μπορούσαν να διαφωνήσουν με την άποψη ότι το διαδίκτυο
χαίρει ευρείας απήχησης ιδίως από τους εφήβους. Ορμωμένοι από την
παραδοχή αυτή και γνωρίζοντας την απουσία επαρκούς εκπαίδευσης της
νεολαίας αναφορικά με αυτό το θέμα αποφασίσαμε να εντρυφήσουμε στο
νοσηρό φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο. Επιπλέον οι περισσότεροι
μαθητές ήμασταν εξοικειωμένοι με το αντικείμενο γεγονός που ευνοούσε
τη γόνιμη  ενασχόληση με αυτό και κινούσε το ενδιαφέρον μας για
περαιτέρω ενημέρωση. Αξίζει να επισημάνουμε ότι έχοντας την εντύπωση 
ότι συνεισφέραμε στην ενημέρωση του συνόλου διεπόμασταν από
αίσθημα κοινωνικής προσφοράς καθότι υποψιασαμε τους χρηστές αλλά
και τους γονείς τους αναφορικά με τις μελανές επιπτώσεις της
υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε
θερμά την κα Σπυρόπουλου και τον κο Τάρη για την  καθοδήγησή τους
καθώς μας υποδείκνυαν  τις  πηγές στις οποίες μπορούσαμε να
ανατρέξουμε .Επίσης ευχαριστούμε τον κο Ψαράκι και τη διοίκηση του
σχολείου που μας προσέφεραν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον
τεχνικό εξοπλισμό(ηλεκτρονικοί υπολογιστείς, εκτυπωτές, σύνδεση στο
διαδίκτυο κα)  
 

Διδακτικοί Στόχοι 
Η ερευνητική εργασία στοχεύει μέσα από τη μελέτη και την κριτική
προσέγγιση του ακανθώδους προβλήματος του εθισμού στο διαδίκτυο
στην επισήμανση του κινδύνου που ελλοχεύει της μη ενημερωμένης και
ελεγχόμενης χρήσης του σχετικά καινούργιου μέσου, ώστε οι μαθητές  



ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ…… 
 
 
Θα αυτοκτονούσε για την ψηφιακή φάρμα του : 
 
 
  Του ξεράθηκαν τα ηλεκτρονικά λαχανικά που είχε φυτέψει στο Farmville και η 
εταιρεία αρνήθηκε να του επιστρέψει τους πόντους που του αφαίρεσε από το παιχνίδι.
Τότε ο 22χρονος φοιτητής που έπαιζε σε καθημερινή βάση και για πολλές ώρες το
δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι των ηλεκτρονικών αγροτών απείλησε πως θα
αυτοκτονούσε. Η διαχειρίστρια εταιρεία του παιχνιδιού επικοινώνησε αμέσως με την
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ο νεαρός εντοπίστηκε από την IP διεύθυνση 
του. Στη συνέχεια ανέλαβε να επικοινωνήσει μαζί του ψυχολόγος που συνεργάζεται
με την ΕΛ.ΑΣ. για θέματα εθισμών.  



ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 

       Οποιαδήποτε κι αν είναι η ουσία(αλκοόλ, ναρκωτικά, κάπνισμα, διαδίκτυο,
άσκηση, εργασία, κτλ.) εθισμός σημαίνει ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Πιο
συγκεκριμένα ο όρος εθισμός στο ελληνικό ετυμολογικό λεξικό δίνετε ως η
απόκτηση μιας συνήθειας ή μιας καταναγκαστικής συνήθειας που επηρεάζει τη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό και είναι δύσκολο να διακοπεί. Εθισμός είναι
συνώνυμο της εξάρτησης όπου εξάρτηση σημαίνει παθολογική κατάσταση του
εγκεφάλου που οδηγεί τον άνθρωπο σε μια διαρκή και απελπισμένη αναζήτηση 
του αισθήματος ηδονής. 
                                                         Αντώνης Μαγκλής,Κοιν.Επιμορφωτής 

 
Υπάρχουν πολλά είδη εθισμού όπως ο εθισμός :  
 Στο αλκοόλ : οι ιατρικοί ορισμοί περιγράφουν τον αλκοολισμό ως μια 

ασθένεια η οποία οδηγεί σε μια επίμονη χρήση του οινοπνεύματος παρά τις
κοινωνικές και προσωπικές αρνητικές συνέπειες. 

  
 Στα ναρκωτικά : τα ναρκωτικά είναι παράνομες ουσίες όπως κοκαΐνη.

Συνήθως είναι λαθραίες και πωλούνται στους δρόμους. Επηρεάζουν τη 
κανονική λειτουργία του εγκεφάλου, επιδρούν στις εγκεφαλικές δομές και 
προκαλούν έντονα αισθήματα ευχαρίστησης αλλοιώνοντας όμως τον 
εγκεφαλικό μεταβολισμό και δραστηριότητα.  

 
 Στο κάπνισμα : το κάπνισμα είναι μια βλαβερή συνήθεια στην εισαγωγή

καπνού τσιγάρου από το στόμα στους πνεύμονες και στην εξαγωγή του με
εκπνοή. Ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την εμφάνιση πολλών ασθενειών στο 
καρδιαγγειακό, αναπνευστικό και ουροποιητικό σύστημα και αποτελεί αίτιο 
εμφάνισης καρκίνου, ενώ πλήττει και αυτούς που δεν καπνίζουν. 

 
 Στην άσκηση : όπως  με την ανορεξία και την βουλιμία, η καταναγκαστική 

άσκηση που καταντά εμμονή είναι μάλλον ψυχολογική διαταραχή.        
  

 Στην εργασία : η εργασία είναι ένας τύπος εθισμού που δεν αναγνωρίζεται
ιδιαίτερα, γι’αυτό ενδεχομένως είναι πιο επικίνδυνος. Αυτό είναι επειδή ένας 
εθισμός εργασίας είναι ένας εξαναγκασμός που ανταμείβεται και ενισχύεται 
από την κοινωνία. 

 
 Στο διαδίκτυο : αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής

των νέων καθώς προσφέρει πολλές  και διαφορετικές δυνατότητες και 
επιλογές. Τα παιδιά από μικρή ηλικία παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικά προγράμματα 
και γενικά ενημερώνονται από το διαδίκτυο για παντώς είδους θέματα. Η 
υπερβολική χρήση του όμως, οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα… 

 
 
     Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, η οποία 
βρίσκεται υπό εξέταση από την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να οριοθετηθεί,
αφού η εξάρτηση από το ίντερνετ δεν είναι ακόμα μια κλινική οντότητα  που 



 και ενισχύεται από την κοινωνία. 
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βρίσκεται υπό εξέταση από την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να οριοθετηθεί, 
αφού η εξάρτηση από το ίντερνετ δεν είναι ακόμα μια κλινική οντότητα  που 
συναντάμε σε εγχειρίδια ψυχιατρικά. Αυτή η μορφή εθισμού ορίζεται ως την 
«ενασχόληση με το ίντερνετ για άντληση αισθήματος ικανοποίησης που συνοδεύεται 
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      Για ορισμένους ανθρώπους το διαδίκτυο μπορεί να προάγει εθιστικές 
συμπεριφορές και απατηλές στενές  διαπροσωπικές σχέσεις. Κοιτάζοντας έρευνες 
που έχουν πραγματοποιηθεί, ποσοστό 1% των εφήβων είναι εθισμένο στο διαδίκτυο, 
ενώ 20% βρίσκεται ένα βήμα πριν τον εθισμό,  ενώ η υπέρβαση των 10 ωρών μπορεί 
να οδηγήσει σε εθισμό. Επιγραμματικά μερικά συμπτώματα του εθισμού εφήβων στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο κα. Ίλια Θεοτοκά, 
είναι η αδιαφορία για άλλες δραστηριότητες, η μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω 
των πολλών ωρών που περνάει ο έφηβος στο ίντερνετ ενώ σε προχωρημένες 
περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται και παραμελεί την προσωπική του υγιεινή. Όμως 
δεν λείπουν τα ακραία περιστατικά, όπου ο νέος δεν παραμελεί απλά το περιβάλλον, 
αλλά τον ίδιο του τον εαυτό, διακυβεύοντας  τη σωματική του υγεία. Υπάρχουν 
περιπτώσεις παιδιών που είχαν χαθεί για ολόκληρα 24ωρα σε ίντερνετ καφέ και που 
εκδήλωναν βίαιες συμπεριφορές, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας βρέθηκε μπροστά σε 
παιδιά που παραμελούσαν την προσωπική τους υγιεινή, τη διατροφή τους, 
παραμελούσαν τον εαυτό τους σε τέτοιο σημείο που δεν άλλαζαν καν ρούχα για 
μέρες. 



 
 
μπορεί να εμφανιστεί σε εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία(10-14 ετών) και σε 
μικρότερη ακόμα ηλικία. Είναι πιο συχνό κατά την μέση εφηβεία(15-17 ετών), κατά 
την οποία οι έφηβοι πειραματίζονται. Η Μ.Ε.Υ έχει ασχοληθεί με περιπτώσεις 
παιδιών και το 1/3 ανταποκρίθηκε πολύ θετικά, ειδικά όταν η εξάρτηση βρίσκεται σε 
πρώιμο στάδιο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δε διακόπτεται η χρήση, αλλά ο 
έφηβος μαθαίνει να θέτει όρια στη χρήση και να αρχίζει την ενασχόληση με άλλες 
δραστηριότητες. Η παρακολούθηση γίνεται από τετραμελή ομάδα στην οποία 
συμμετέχουν παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος και οικογενειακός 
σύμβουλος. Διαταραχές ύπνου, απώλεια της αίσθησης του χώρου και του χρόνου, 
δυσκολίες στην επικοινωνία με το περιβάλλον, άγχος και κατάθλιψη είναι 
συμπτώματα που παρουσιάζουν όσοι είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.   
 



ΑΙΤΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
    Τα παιδιά σήμερα λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων τους, τις πιέσεις που
δέχονται και το άγχος τους να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις τους, τα οδηγούν στην 
απρόσωπη επικοινωνία η οποία, όμως, έχει την ικανότητα να τους καλύψει τις 
ψυχολογικές τους ανάγκες. 
 

   Υπάρχει ανάγκη για χαλάρωση και αναψυχή. Μετά από μια κουραστική και
δύσκολη μέρα το ίντερνετ αποτελεί το μέσο που μπορεί να επικοινωνήσει ο 
έφηβος γρήγορα με τους φίλους του. Χαλαρώνει και ξεχνιέται, αλλά 
ταυτόχρονα διασκεδάζει γιατί του δίνεται η ευκαιρία να ακούσει τραγούδια
της επιλογής του και να βλέπει ταινίες, χωρίς να χρειάζεται να βγει έξω από 
το σπίτι.
 

   Διαδικτυακά παιχνίδια αποτελούν πλέον ένα σύγχρονο τρόπο διασκέδασης
και ψυχαγωγίας. Όμως πολλές φορές αυτά τα παιχνίδια οδηγούν τα παιδιά στη 
κοινωνική απομόνωση, γιατί δεν μαθαίνουν να λειτουργούν σε ομαδικό 
πνεύμα και να συνεργάζονται. Αυτό φέρει ως αποτέλεσμα πολύ συχνά την 
επιθετικότητα σε άλλους. 

 
   Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι το διαδίκτυο μπορεί να δημιουργήσει μια 

<<ιδανική κατάσταση εαυτού>> όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει 
διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του χωρίς να έχει περιορισμούς και 
συνέπειες. 

 
   Χαμηλή αυτοεκτίμηση-ντρέπονται και φοβούνται. Η σύγχρονη νεολαία 

υιοθετεί λάθος πρότυπα , με τέλεια εξωτερική εμφάνιση , με αποτέλεσμα να 
ντρέπονται για την δική τους και να αποφεύγουν την άμεση επικοινωνία, 
προτιμώντας την έμμεση που είναι στην ουσία η διαδικτυακή. Φοβούνται την 
απόρριψη, είτε σε προσωπικό είτε σε φιλικό και κοινωνικό επίπεδο. 

 
   Tο στρες, το άγχος γίνεται η αιτία αρκετές φορές, να στραφούν οι νέοι στη

μοναξιά. Ύστερα από πολύωρο διάβασμα αφιερώνουν το λιγοστό χρόνο που 
τους απομένει σε μια απρόσωπη και ανέκφραστη επικοινωνία αντί να βγουν 
για περπάτημα, να κάνουν μια βόλτα στην πλατεία ή έστω να μιλήσουν λίγο 
με τους γονείς τους για να αποφορτιστούν και να ηρεμήσουν. 

 
   Είναι γεγονός ότι τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση που συνήθως

δημιουργούν οι κοντινοί άνθρωποι είτε αυτοί είναι οι γονείς είτε οι φίλοι τα 
στρέφει στο να απομονώνονται και να γίνονται εσωστρεφή , με αποτέλεσμα 
να καθηλώνονται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. 

 
   Χρήση του διαδικτύου γίνεται με σκοπό την ικανοποίηση συναισθημάτων,

ψυχολογικών αναγκών, ενός παιδιού να νιώθει αποδεκτός από το κοινωνικό 
περιβάλλον γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδανικό κόσμο, πλασμένο όπως 
αυτός επιθυμεί. Έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει την προσωπικότητά του
όπως επιθυμεί και να κρύψει ατέλειες και στοιχεία του χαρακτήρα και της 
εμφάνισης του που θεωρεί άσχημα.  
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στρέφει στο να απομονώνονται και να γίνονται εσωστρεφή , με αποτέλεσμα 
να καθηλώνονται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. 

 
   Χρήση του διαδικτύου γίνεται με σκοπό την ικανοποίηση συναισθημάτων,

ψυχολογικών αναγκών, ενός παιδιού να νιώθει αποδεκτός από το κοινωνικό 
περιβάλλον γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδανικό κόσμο, πλασμένο όπως 
αυτός επιθυμεί. Έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει την προσωπικότητά του
όπως επιθυμεί και να κρύψει ατέλειες και στοιχεία του χαρακτήρα και της 
εμφάνισης του που θεωρεί άσχημα.  



   Είναι γεγονός ότι τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση που συνήθως 
δημιουργούν οι κοντινοί άνθρωποι είτε αυτοί είναι οι γονείς είτε οι φίλοι τα 
στρέφει στο να απομονώνονται και να γίνονται εσωστρεφή , με αποτέλεσμα 
να καθηλώνονται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. 

 
   Χρήση του διαδικτύου γίνεται με σκοπό την ικανοποίηση συναισθημάτων, 

ψυχολογικών αναγκών, ενός παιδιού να νιώθει αποδεκτός από το κοινωνικό 
περιβάλλον γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδανικό κόσμο, πλασμένο όπως 
αυτός επιθυμεί. Έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει την προσωπικότητά του 
όπως επιθυμεί και να κρύψει ατέλειες και στοιχεία του χαρακτήρα και της 
εμφάνισης του που θεωρεί άσχημα. 

                      ΡΟΛΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ 
 
   
   Ο ρόλος των γονέων είναι πάρα πού σημαντικός, τόσο για την πρόληψη όσο και για 
την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών τους από το διαδίκτυο. Όσο αναφορά την 
πρόληψη, το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς προκειμένου 
να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά 
τους είναι να γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο. Προς το παρόν οι γονείς δεν γνωρίζουν το 
μέσο και επιπλέον δεν φαίνονται διατεθειμένοι να έρθουν σε επαφή με το διαδίκτυο, 
ενώ ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο 
ίντερνετ. Ταυτόχρονα οι γονείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιες κατευθύνσεις, 
ενώ η εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή μπορεί να αποτρέψει την 
εμφάνιση ακατάλληλων για το παιδί ιστοσελίδες. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
έχουν τεθεί κάποιες βάσεις όταν το παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν δηλαδή 
όρια. Για να υπάρχουν όρια δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να διαθέσουν χρόνο, αφού 
είναι δύσκολο για ενοχικούς γονείς να θέσουν όρια. Σε πρακτικό επίπεδο ο 
υπολογιστής είναι καλό να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και όχι στο δωμάτιο του 
παιδιού ώστε να ελέγχεται διακριτικά η δραστηριότητα του παιδιού στο ίντερνετ. 
Ενώ, τέλος, οι γονείς θα πρέπει να συζητήσουν για τις διαδικτυακές διαδρομές του 
παιδιού τους ώστε να έχουν πάντα ενημέρωση για τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, 
τα άτομα με τα οποία συνομιλεί και τις πληροφορίες που ανταλλάσει με άλλα άτομα.  
 
Πηγές : 
<<Ενημέρωση>>   έκδοση Κέντρου Συμπαραστάσεως Πρόνοιας. Αν, Παύλου <<Η 
ΕΛΠΙΔΑ>> 
 
Kimberly S. Young. Internet Addiction. The emergency of a new clinical disorder  
 
  
Keith W. Beard and EVE. M. Wolf Ph. D Modification in the proposed Diagnostic 
criteria for internet addiction. 
 

 

Συμπτώματα Εθισμού Στο ∆ιαδίκτυο 

Αναμφισβήτητα ένα σημαντικότερων προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η 
ελλήνικη κοινωνία είναι ο εθίσμος στο διαδίκτυο.Προκειμένου να επιληθεί αυτό το 
νοσηρό φαινόμενο απαιτείται άρτια συνεργασία πολλών παραγόντων κυρίως βέβαια 
επισήμανση και πλήρης κατανόηση των συπτωμάτων προκρειμένου να γίνει 



αντιληπτός ο εθισμός. 
 
 
 

  Η αίσθηση εφορίας καθόλη τη διάρκεια παραμονής στο 
διαδίκτυο αποτελει ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα καθότι ο εθισμένος όταν 
''περιηγείται'' μεταβαίνει σε μια κατασταση χαλάρωσης και ηρεμίας . 

 
 

  Ένα συχνό πλέον σύμπτωμα αποτελεί και η παραμέληση 
προσφιλών προσώπων,του οικογενιακού περιβάλλοντος καθώς και 
δραστηριοτήτων και ενεργειών που το άτομο συνήθιζε να επιτελεί. 

 
 

  Δύσκολα θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε ότι το εθισμένο 
άτομο αποκτά μια όλο και λιγότερο ελεγχόμενη συνήθεια παραμονής του 
στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα σε προχωρημένα στάδια ο εθισμένος να 
χαρακτηρίζεται απο ανικανότητα ''αποκοπής''. 

 
 

  Θα αποτελούσε παράληψη να μην αναφέραμε ότι η 
κατανάλωση υπερβολικού χρόνου και χρημάτων αποτελεί ένδειξη μη 
ελεγχόμενης χρήσης του διαδικτύου. 

 
 

  Από τα πλέον εμφανή συμπτώματα φαίνεται αν είναι το 
''σύνδρομο στέρησης''.Σε αυτή την περίπτωση το άτομο παρουσιάζει 
ψυχοσωματική διέργεση,εκούσια ή ακούσια κίνηση των δακτύλων του 
χεριού,άγχος,έμμονη σκέψη και όνειρα για το διαδίκτυο. 

 
 

  Οι διαταραχές της διατροφής δύσκολα θα διαφωνούσε κανεις 
πως αποτελουν καίρια ένδειξη εθίσμου  και μάλιστα όταν συνοδεύονται από 
διαταραχές του ύπνου.Το εν λόγω σύμπτωμα οφείλεται κυρίως στην 
ψευδαίσθηση που προσφέρει το διαδίκτυο. 

 
 

  Οι μειοσκελετικές παθήσεις δεν εκλείπουν  καθώς 
προκαλούνται από την πολύωρη παραμονή στην ίδια θέση. 

 
 

  Οι ημικρανίες είναι συχνό σύπτωμα κυρίως λόγω του ποσόυ 
ακτινοβολίας που εκπέμπεται και της υπερπροσπάθιας των ματιων να 
προσαρμοστούν στο μη ''φυσικό'' περιβαλλον. 

 
 

  Αξίζει να επισημάνουμε ότι η μειωμένη επίδοση στο σχόλειο 
αποτελεί ένδειξη η οποία και πρέπει να προβληματίζει ιδίως εάν το άτομο 
συνίθιζε να είναι επιμελής μαθητής. 

 



 
  Η παραμέληση της προσώπικης υγιείνης  ευκόλως προδίδει ότι 
το άτομο δε διαθέτει επαρκή χρόνο για απαραίτητες ανάγκες. 

 
 

  Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πλοήγηση του είναι  άστοχη 
μην έχοντας ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης. 

 
 

  Τελος η επίμονη άρνηση του προβλήματος και η συχνή χρήση 
ψεμάτων για το χρόνο παραμωνής του στο διαδυκτιο ή ακόμη και η χρήση 
βίας για να παραμείνει περισσότερο στο διαδίκτυο αποτελούν ατράντακτες 
ενδείξεις. 

 
Πηγές:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC
%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%
CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF 

http://www.webvistas.org/topic/382-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF
%84%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%C
F%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85/ 

http://georgelaios.blogspot.com/2009/12/blog-post_5335.html 

Συνέπειες εθισμού στο διαδίκτυο 
Σύμφωνα με τον κ. Σιώμο, οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες από την αλόγιστη χρήση του διαδικτύου για τους 
εφήβους αφορούν κυρίως την μείωση του χρόνου που περνούν με την οικογένειά τους, περιορίζουν τις 

αγαπημένες τους συνήθειες και τις κοινωνικές τους συναναστροφές, παραμελούν το διάβασμα, τις σχολικές 
τους υποχρεώσεις, τη σωματική τους υγιεινή και μειώνεται η συνολική διάρκεια του ύπνου κυρίως λόγω των 

μεταμεσονύκτιων συνδέσεων με το διαδίκτυο.  

Οψίμως λόγω της καθιστικής ζωής, της κακής στάσης του σώματος της πολύωρης επαφής με την οθόνη 
υπάρχει, αντίστοιχα, ο κίνδυνος παχυσαρκίας, μυοσκελετικών συμπτωμάτων και οφθαλμικών παθήσεων.  
Επίσης, ο εθισμός στο διαδίκτυο, σε μεγάλο ποσοστό, μπορεί να συνυπάρχει και με ψυχικές διαταραχές όπως 
άγχος, κατάθλιψη ή κατάχρηση παράνομων ουσιών. 
 

Με επιπτώσεις στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, που περιλαμβάνουν απώλεια 
ελέγχου των παρορμήσεων, έντονη επιθυμία για απόσυρση, κοινωνική απομόνωση, 

συζυγικά προβλήματα, ακαδημαϊκές αποτυχίες και οικονομικά χρέη.  
Οι έφηβοι με διαδικτυακή εξάρτηση φαίνεται να αποκτούν μία κακώς εννοούμενη 

«άνεση» με το διαδίκτυο καταργώντας όρια και παρουσιάζοντας διαδικτυακές 



συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.   
, υπάρχουν συνέπειες στη σχολική επίδοση και την οργάνωση της καθημερινότητας 

και οι οικογενειακές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά υπάρχουν συνέπειες στη 
σχολική επίδοση και την οργάνωση της καθημερινότητας και οι οικογενειακές 

σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά 

Πηγή:κος Σιώμος 
 
 



ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αίτια 

Το Ίντερνετ έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός 
ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του είναι 
ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο μπορεί 
να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς 
και συνέπειες. Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο 
χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει την όποια 
εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει, πολλές φορές, οπτική επαφή. Ταυτόχρονα, ο 
έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές 
ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, 
που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και 
μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις (δυσλειτουργικές οικογένειες) 

Internet και ανθρώπινη αποξένωση 

24 Όκτ 09 - 21:47  

Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον τη μεγάλη λεωφόρο των πληροφοριών και ιδεών που 
διαπερνά όλο τον κόσμο. Σήμερα περίπου ο 1 στους 5 κατοίκους της Γης (17-20%) 
σερφάρει στο Ιντερνέτ. Στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 60% περίπου, 
στις ΗΠΑ ξεπερνά το 70%, ενώ στην Ελλάδα πρέπει να έχει φθάσει το 50%.  

 

 Το Διαδίκτυο έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, ιδιαίτερα 
στις αναπτυγμένες χώρες. Γι’ αυτό και αποτελεί έναν πολύ πιστό καθρέπτη των 
συνηθειών, της νοοτροπίας και της ψυχολογικής κατάστασης του σύγχρονου 
ανθρώπου, προσφέροντας πολύτιμο υλικό για κοινωνιολογικές μελέτες. 
 Το ερέθισμα για το παρόν σημείωμα έδωσε η σημερινή φοβερή είδηση στην 
Ελευθεροτυπία (http://www.enet.gr/?i=news.el.episthmh-texnologia&id=94965) για 
μία βρετανική έρευνα σχετικά με την εξάρτηση των ανθρώπων από τις νέες 
τεχνολογίες και τις ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις από τυχόν στέρησή τους.  

Αναφέρω χαρακτηριστικά :  
 



• Πηγή πληροφοριών: 
• el.wikipedia.οrg/wiki/Εθισμός στο διαδίκτιο 
• dialogoi.enet.gr 
• www.paidiatros.gr 

 

κατανάλωσης). Τα δε Σαββατοκύριακα ερχόταν η μαζική έξοδος από το άστυ με το 
ιδιωτικό αυτοκίνητο. Οικογένεια και λίγες παρέες ήταν όλη η κοινωνική τους ζωή, το 
έλλειμμα της οποίας φρόντιζε να υποκαταστήσει το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο και η 
τηλεόραση. Όχι τυχαία, ο ανατρεπτικός γαλλικός Μάης είχε προτάξει με επιτυχία ως 
βασικό σύνθημα αφύπνισης του παθητικοποιημένου κόσμου το ‘metro, boulot, dodo’ 
που απηχούσε επακριβώς την καθημερινή μονοτονία και επαναλαπτητικότητα της 
ζωής του. Ότι, δηλαδή, ακριβώς οι άνθρωποι ζούσαν για να εργάζονται και να 
κοιμούνται και όχι για να χαίρονται τη ζωή και να αναπτύσσουν τις μεταξύ τους 
σχέσεις.  

Όμως, η ζωή προχώρησε και οι άνθρωποι επανήλθαν σε αυτό που τόσο γλαφυρά 
περιγράφει το βίντεο του Yuri στο post του Τάκη Αθανασόπουλου ‘Πολυεθνικές 
Εταιρίες’ (enetδιάλογοι) ως εξαντλητική εργασία, ψώνια και τηλεοπτικό θέαμα (κατά 
το ρωμαϊκό ‘άρτος και θεάματα’). Τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, κινητά και διαδίχτυο 
εισέβαλαν στη ζωή μας διευρύνοντας τις πρακτικές επιλογές μας για επικοινωνία. 
Όμως, η πιο εύκολη και άμεση επικοινωνία έγινε ακόμη πιο απόμακρη, αφού ο 
κόσμος ανέπτυσσε πια on-line σχέσεις χωρίς να εγκαταλείπει τα σπίτια του. Και εις 
βάρος του χρόνου που διαφορετικά θα είχε διαθέσιμο για τη συμμετοχή σε άλλες 
δραστηριότητες με φίλους, γείτονες ή ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και 
όπου θα μπορούσε να προωθήσει την αίσθηση της κοινότητας σε χωριά, πόλεις και 
μεγαλουπόλεις. 

Είχα πρόσφατα μια συζήτηση με ένα φίλο που έχει αυτό που περιγράφεται ως 
«πρόβλημα» με το Internet. Όταν τον ρώτησα να μου το περιγράψει, είπε ότι ήταν 
εθισμένος ότι καθόταν καθημερινά πολλές ώρες το 24ωρο στο pc, ότι ένιωθε σαν 
αλκοολικός, και ότι "ανάγκασε" τον εαυτό του να διακόψει για ένα διάστημα εντελώς 
τη χρήση του γιατί ένιωθε πως κινδύνευε να χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας 
του, κάτι που τον έκανε να αισθάνεται μοναξιά και κατάθλιψη. 

Μου φαίνεται τραγικό ότι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο όπως το Διαδίκτυο που αποτελεί 
μια ευκαιρία για την προώθηση της απόκτησης και εφαρμογής της γνώσης, να 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά από τόσους ανθρώπους με συνέπεια τον εθισμό και τη 
στρέβλωση της πραγματικότητας τους. Οι εικονικές υπάρξεις και καταστάσεις που 
δημιουργούνται από ορισμένους χρήστες μέσα από τις on-line συζητήσεις, το σεξ 
στον κυβερνοχώρο, τις επισκέψεις στα καταστήματα, τα ταξίδια κλπ στην 
πραγματικότητα είναι φαντασιωτικές διέξοδοι που επιδεινώνουν μία ήδη δυσάρεστη 
ψυχοπαθολογία. Πρόκειται για το είδος της εκ του ασφαλούς και ανώδυνης ή 
εύκολης ή επιφανειακής επικοινωνίας που δεν περιέχει φυσική επαφή ή ψυχική 
επένδυση στον άλλο. Όπως δεν περιλαμβάνει την αμεσότητα της γνωριμίας μαζί του. 
Η ανωνυμία και η απόσταση λειτουργούν προστατευτικά για το φοβισμένο να έλθει 
σε επαφή άτομο. Στη διαδικτυακή συζήτηση η επαφή είναι απρόσωπη. Το αίσθημα 
απουσιάζει. Κατ’ επέκταση απουσιάζει και το βίωμα. Ο άνθρωπος δεν αναλαμβάνει 
το κόστος της προσπάθειας να γνωρίσει και να επενδύσει στον άλλο. Δεν διατρέχει 



τον κίνδυνο να απογοητευτεί μαζί του. Στερείται, όμως, εφόσον η συζήτηση δεν 
καταλήξει σε φυσική γνωριμία και την πραγματική χαρά και ευτυχία της 
διαπροσωπικής σχέσης. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται και παραμένουν σε 
διαδικτυακή μορφή είναι σχέσεις αυτοαποκλεισμού και εγκλωβισμού στο χώρο της 
φαντασίωσης. Δεν κοστίζει σε τίποτα η μεθαυριανή διακοπή της επικοινωνίας για τον 
απλούστατο λόγο ότι δεν βασίστηκε σε κάποια πραγματική ανθρώπινη σχέση αυτή η 
επικοινωνία. Ουσιαστικά απομακρύνει και αποξενώνει τους ανθρώπους αντί να τους 
φέρνει κοντύτερα.  

Για όποιον αμφιβάλλει για τα υψηλότερα επίπεδα αλλοτρίωσης στα οποία οδηγεί 
μέσω των νέων τεχνολογιών τον άνθρωπο η κοινωνία, δεν έχει παρά να παρατηρήσει 
την προσκόλληση των νέων παιδιών στα ηλεκτρονικά παιχνίδια που κατεβάζουν από 
το διαδίκτυο, την τυποποιημένη και κωδικοποιημένη γλώσσα που χρησιμοποιούν στις 
μεταξύ τους επαφές και τον συχνά αυτοματοποιημένο τρόπο έκφρασης στις ζωντανές 
συναντήσεις τους (βλ παράλληλες συζητήσεις μεταξύ τους και με τρίτους στα κινητά 
τηλέφωνα ή στα msn).  

Αυτό είναι το τραγικό με το Ιντερνέτ και τα κινητά στη σημερινή άρρωστη κοινωνία 
μας. Δίνουν εκ του ασφαλούς τεχνητές ‘λύσεις’ διευκολύνοντας στο μεγάλωμα της 
απόστασης στην μεταξύ τους επικοινωνία. Νομίζω ότι το κλειδί για την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων του Διαδικτύου είναι στην προηγούμενη επίτευξη ισορροπίας στη 
ζωή μας. Ωστόσο, όπως και τα περισσότερα πράγματα, είναι πιο εύκολο να το λές 
από το να το κάνεις πραγματικότητα.  

Το Διαδίκτυο έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, ιδιαίτερα 
στις αναπτυγμένες χώρες. Γι’ αυτό και αποτελεί έναν πολύ πιστό καθρέπτη των 
συνηθειών, της νοοτροπίας και της ψυχολογικής κατάστασης του σύγχρονου 
ανθρώπου, προσφέροντας πολύτιμο υλικό για κοινωνιολογικές μελέτες.  
Σύμφωνα με την έρευνα της Βρετανικής εταιρείας The Future Laboratory, δύο στους 
τρεις ανθρώπους όταν βρεθούν σε ένα μέρος όπου το κινητό τους δεν έχει σήμα ή 
όταν η σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο διακοπεί λόγω βλάβης, σύντομα 
καταλαμβάνονται από εκνευρισμό και άγχος. Όσον αφορά τους λόγους για τους 
οποίους ο αποκλεισμός από την τηλεφωνική ή τη διαδικτυακή επικοινωνία γεννά 
άγχος, οι ερωτηθέντες στην πλειονότητά τους (το 36%) το απέδωσαν στην αδυναμία 
επικοινωνίας με τους οικείους τους, το 31% στην αδυναμία διεκπεραίωσης των 
επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, ενώ το 27% στην αδυναμία επικοινωνίας με 
τους φίλους τους. Σύμφωνα με τον Βρετανό ψυχολόγο James Brook, προκαλείται από 
ένα αίσθημα αποκλεισμού από το παρόν. Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν 
εθίσει τους ανθρώπους σε μια διεστραμμένη αντίληψη του παρόντος. Έτσι, κάθε 
αποκοπή ή διακοπή επαφής με τον καλπάζοντα κόσμο των sms, των e-mail ή του 
Facebook, για τους περισσότερους ανθρώπους ισοδυναμεί με κοινωνική ανυπαρξία: 
όταν δεν επικοινωνείς, είσαι δυνητικά ανύπαρκτος. 
Γίνεται σαφές οτι η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί 
συναισθηματική απόσταση και αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους 
ανθρώπους, κάτι το οποίο πολλές φορές οδηγεί στην Αποξένωσή τους από τον 
Πραγματικό Κόσμο. 
Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ξοδεύουν άπειρες ώρες μπροστά στον υπολογιστή 
παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια, σερφάροντας στο Διαδίκτυο ή ακόμα και 
επικοινωνώντας με φίλους τους μέσω του Διαδικτύου. Η πολύωρη ενασχόληση με τα 
πιο πάνω, οδηγεί πολλές φορές στην Αποξένωση από τον Πραγματικό Κόσμο εφόσον 



επιτρέπει στους ανθρώπους να ψυχαγωγούνται ή να επικοινωνούν χωρίς τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προσωπικής επαφής. Αρκετοί είναι αυτοί 
για παράδειγμα οι οποίοι αναπτύσσουν Διαδικτυακές (on-line) σχέσεις χωρίς να 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. 
Όπως με κάθε νέα τεχνολογία, φαίνεται πως το καλό ή το κακό αποτέλεσμα που αυτή 
μπορεί να έχει τελικά εξαρτάται από τη χρήση που της κάνουμε. Λόγω των σχετικά 
λίγων περιορισμών που διέπουν τη πρόσβαση και τη χρήση του, το Διαδίκτυο παρέχει 
ένα καταπληκτικό φόρουμ για την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και 
μπορεί να γίνει μέσο προσωπικών γνωριμιών για ανθρώπους που κατοικούν στα άκρα 
του πλανήτη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις πιθανές ανεπιθύμητες 
Η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί συναισθηματική 
απόσταση και αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, κάτι 
το οποίο πολλές φορές οδηγεί στην Αποξένωσή τους από τον Πραγματικό Κόσμο. 
 
Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ξοδεύουν άπειρες ώρες μπροστά στον υπολογιστή 
παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια, σερφάροντας στο Διαδίκτυο ή ακόμα και 
επικοινωνώντας με φίλους τους μέσω του Διαδικτύου. Η πολύωρη ενασχόληση με τα 
πιο πάνω, οδηγεί πολλές φορές στην Αποξένωση από τον Πραγματικό Κόσμο εφόσον 
επιτρέπει στους ανθρώπους να ψυχαγωγούνται ή να επικοινωνούν χωρίς τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προσωπικής επαφής. Αρκετοί είναι αυτοί 
για παράδειγμα οι οποίοι αναπτύσσουν Διαδικτυακές (on-line) σχέσεις χωρίς να 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.  
 
Όλα αυτά γίνονται σε βάρος του χρόνου που διαφορετικά μπορούν να έχουν 
διαθέσιμο για τη συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες με φίλους, γείτονες ή ομάδες 
ανθρώπων με κοινά εν- διαφέροντα. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν 
να ταυτιστούν με τους άλλους νιώθοντας αποκλεισμένοι στην εντός του Διαδικτύου 
κοινωνική τους ζωή. 
Το διαδίκτυο έχει φέρει τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητα του κόσμου σε όλα 
τα σημεία του πλανήτη. Δίνει την δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών 
και επαφή με κουλτούρες από την άλλη άκρη του πλανήτη. Τι γίνεται όμως όταν 
φτάνουμε σε σημείο να εξαρτώμαστε από αυτό? Σήμερα περίπου ένας στους πέντε 
κατοίκους της Γης σερφάρει στο internet. Στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται 
στο 60% περίπου, στις ΗΠΑ ξεπερνά το 70% ενώ στην χώρα μας έχει φτάσει το 50%. 
Όπως και σε κάθε νέα τεχνολογία το αποτέλεσμα για το αν είναι καλή ή όχι φαίνεται 
από την δική μας χρήση. Έτσι ακόμη και πριν την ευρεία χρήση του διαδικτύου οι 
λαοί είχαν ήδη αρχίσει να αποστασιωπιούνταιγια παράδειγμα από το προηγούμενο 
πρότυπο της οικογένειας. Βλέπουμε λοιπόν πόσο τραγικό είναι ένα τόσο ισχυρό 
εργαλείο όπως το διαδίκτυο να χρησιμοποιείται καταχρηστικά από κάποιους 
ανθρώπους με συνέπεια τον εθισμό και την στρέβλωση της πραγματικότητας του. Το 
κλειδί για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου είναι η επίτευξη της 
ισσοροπίας στην ζωή μας. 
Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνει ο εθισμός στο διαδίκτυο, στη χώρα μας. 
Η επισήμανση έγινε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, η οποία δόθηκε στο 
πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Παιδοψυχιατρικού Συνεδρίου, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 15 με 17 Μαΐου, από τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Δημήτρη Γεωργιάδη και τον γγ. Γεράσιμο Κολαϊτη. 
 
Σύμφωνα με τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία, ο εθισμός των νέων στην Ελλάδα -σε 



μία χώρα με πολύ χαμηλή διείσδυση του διαδικτύου- φτάνει στο 8.2% μεταξύ των 
χρηστών! 
 
Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως πολύ υψηλό και κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως. 
Στην Νορβηγία έχουμε ποσοστό 1.98% των εφήβων, στην Ιταλία 5.4% , στη Νότια 
Κορέα 1.6%, και στην Κίνα δύο έρευνες δίνουν επιπολασμό 2.4% και 5.52%. 
 
Η ηλικία των χρηστών έχει την τάση να ποικίλλει ανάλογα με την έρευνα, αν και τα 
περισσότερα ερευνητικά δεδομένα ταξινομούν τους φοιτητές και τους εφήβους 
σταθερά ως τις ομάδες με τον υψηλότερο κίνδυνο για εθισμό μεταξύ των χρηστών. 
 
Το δεδομένο, όπως τονίστηκε στη Συνέντευξη Τύπου, ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός 
των παιδιών στην Ελλάδα ξεκίνησε στο μεγαλύτερο ποσοστό μέσα από την εμπειρική 
ενασχόληση και όχι ως αποτέλεσμα συντονισμένης μαθησιακής διαδικασίας, ίσως 
αποτελεί την εξήγηση αυτού του ευρήματος. 
 
 
 
Καταστροφικές συνέπειες 
 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η σημασία της έγκαιρης εισαγωγής των Η/Υ 
στη μαθησιακή διαδικασία ώστε η γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες να γίνεται σε ένα 
ελεγχόμενο περιβάλλον με ισορροπημένη παρουσίαση και έγκαιρη ανίχνευση 
παθολογικών σημείων και συμπτωμάτων. 
 
Γιατί, όπως αναφέρθηκε, σε χώρες όπως η Ν. Κορέα και η Κίνα η ξαφνική και 
γρήγορη διείσδυση των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. 
Χαρακτηριστικά, στη Ν. Κορέα αναφέρθηκαν δέκα θάνατοι εφήβων από 
καρδιοαναπνευστικά αίτια σε ιντερνέτ καφέ και το 2.1% των παιδιών 6-19 χρόνων 
χαρακτηρίζονται ότι πληρούν τα κριτήρια για εθισμό στο διαδίκτυο (Choi 2007). 
 
Ο εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα 
δημόσιας υγείας για την Ν. Κορέα, όπου οι εθισμένοι σε ποσοστό 80% χρειάζονται 
θεραπεία και ίσως 20 έως 24% νοσηλεία (Ahn 2007). Στην Κίνα επίσης, σύμφωνα με 
τον Ταο Ran, διευθυντή για την αντιμετώπιση των εθισμών στο κεντρικό στρατιωτικό 
νοσοκομείο του Πεκίνου, ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά το 13.7% των κινέζων 
εφήβων (10 εκατομμύρια περίπου) ενώ ξεκίνησε η εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης 
του φαινομένου με περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε τρεις 
ώρες την ημέρα (Block 2008). 
 
Η κατάσταση στην Ελλάδα 
 
Στην Ελλάδα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν δημιουργηθεί, στην 
Αθήνα η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) και στη Θεσσαλονίκη το Ειδικό Ιατρείο 
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο . 
Πάνω από 50 έφηβοι έχουν προσέλθει μέσα σε 18 μήνες στη Μ.Ε.Υ με αίτημα την 
αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, ενώ το 2007 
πραγματοποιήθηκε και η πρώτη έρευνα για τον καθορισμό της επίπτωσης της 
συμπεριφοράς διαδικτυακού εθισμού στο γενικό εφηβικό πληθυσμό. Η λειτουργία 



του Ειδικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 και ήδη 
έχει δεχθεί 25 εφήβους για εξέταση. 
 
Προφίλ και συμπτώματα εθισμένου 
 
Στο 100% των περιπτώσεων, την πρώτη επαφή με το ειδικό ιατρείο την κάνουν οι 
γονείς. Το προφίλ του εθισμένου εφήβου αφορά στο 100% των περιπτώσεων αγόρια, 
που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, με μέσο όρο καθημερινής χρήσης 5.5 ώρες 
(min=3, max=10) και μέσο όρο ηλικίας τα 15 χρόνια, ενώ είναι συχνές και οι 
επισκέψεις τους σε Ιντερνέτ καφέ. Όλοι διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ 
υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις Ευρυζωνική σύνδεση Ιντερνέτ στο σπίτι. 
 
Η καχεξία, λόγω των πολλών ωρών ενασχόλησης, η απομόνωση στο δωμάτιό του και 
η κατάθλιψη σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τα πρώτα συμπτώματα ενός νέου που 
έχει εθισθεί στο διαδίκτυο. 
 
Η θεραπεία 
 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των διαγνωσμένων περιπτώσεων εθισμού στο διαδίκτυο 
γίνεται με: 

 Συμβουλευτική παρέμβαση στον έφηβο και στην οικογένεια. 
 Ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα περιορισμού της υπερβολικής χρήσης. 
 Εκμάθησης ενός ορθολογικότερου τρόπου χρήσης των νέων τεχνολογιών από 

τον έφηβο. 
 Γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. 
 Φαρμακοθεραπεία. 

Και σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπου μπορεί να συνυπάρχει αυτοκτονικός 
ιδεασμός και μείζον καταθλιπτική διαταραχή, καθώς και συμπτώματα καχεξίας 
εξαιτίας της συνεχόμενης πολυήμερης ενασχόλησης με το διαδίκτυο (π.χ διαδικτυακά 
παιχνίδια) υπάρχει η δυνατότητα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας στην 
παιδοψυχιατρική κλινική.  
Σήμερα, πρέπει να τονιστεί ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί αναγνωρισμένη 
ξεχωριστή ψυχιατρική διαταραχή και υπάρχει σοβαρός προβληματισμός στο να 
ενταχθεί η διαταραχή στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM το 2011. Η πρώτη χώρα 
που αναγνώρισε επισήμως τη διαταραχή είναι η Κίνα τον Νοέμβριο του 2008, ενώ 
ενδέχεται να ακολουθήσει και η Γερμανία.  
Το διαδίκτυο είναι εργαλείο και όχι παιχνίδι. Προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες 
επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών ευκαιριών και έναν αστείρευτο πλούτο 
πληροφοριών. Η υπερβολή ωστόσο, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σκιάζει τα 
σημαντικά οφέλη και οδηγεί σε προβλήματα. 

  

 
 


