
ΕΘΙΣΜΟΣ

Εθισμός στο διαδίκτυο
•Στο αλκοόλ

•Στα ναρκωτικά
•Στο κάπνισμα
•Στην άσκηση
•Στην εργασία
•Στο διαδίκτυο

 

ΡΟΛΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Να γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο
•Χρήση κάποιων κατευθύνσεων
•Εγκατάσταση φίλτρων στο Η/Υ

•Να τεθούν βάσεις
•Να μπορούν να διαθέσουν χρόνο

•Τοποθέτηση Η/Υ σε κοινόχρηστο χώρο
•Συζήτηση για τις διαδικτυακές διαδρομές

του παιδιού τους

 
Συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο 

Αίσθηση ευφορίας όση ώρα βρισκόμαστε στο διαδίκτυο 
Παραμέληση οικογένειας και φίλων 
Όλο και αυξανομένη χρήση του διαδικτύου 
Ανικανότητα διακοπής της δραστηριότητας 
Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε 
δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο 
Απομόνωση από την οικογένεια και τους φίλους 
Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης[ψυχοκινητική διέγερση, 
εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης  ,άγχος, έμμονη 
σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο] 



Διατροφικές διαταραχές-καχεξία  
Διαταραχές ύπνου  
Μυοσκελετικές παθήσεις  
Ημικρανίες  
Παραμέληση προσωπικής υγιεινής  
Μειωμένη επίδοση στο σχολείο  
Αφηγημένη και μη στοχευόμενη πλοήγηση  
Άρνηση του προβλήματος-απόκρυψη πραγματικής διάρκειας 
παραμονής στο διαδίκτυο 

Συνέπειες εθισμού στο διαδίκτυο 
Μείωση επαφής μάς την οικογένεια και τους φίλους 
Περιορίζουν αγαπημένες τους συνήθειες  
Παραμελούν το διάβασμα 
Παραμελούν την προσωπική τους υγιεινή 
Κίνδυνος παχυσαρκίας 
Μυοσκελετικές και οφθαλμικές παθήσεις 
Κατάθλιψη 
Άγχος 
Κοινωνική απομόνωση 
Οικονομικά χρέη 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ IΝΤΕΡΝΕΤ  
• Το ∆ιαδίκτυο 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%.  

 
– ‘Σύμφωνα με την έρευνα της 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! Από την άλλη πλευρά, η 
έρευνα αυτή έδειξε ότι ένας όχι ευκαταφρόνητος, αν και σαφώς 
μικρότερος, αριθμός ατόμων θεωρεί «απελευθερωτική» την 
προσωρινή διακοπή κάθε μορφής επικοινωνίας με την οικογένεια 
(29%) και με το εργασιακό περιβάλλον (28%).  

– 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.  Είναι προσωπική μου πεποίθηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό 
μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από την παγκοσμιοποίηση των ιδεών 
και είμαι ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες του Διαδικτύου για να 
αλλάξει δραματικά τη παγκόσμια κοινωνία μας προς το 
καλύτερο. Ωστόσο, δεν μπορώ να αγνοήσω τις πιθανές ανεπιθύμητες 
αρνητικές συνέπειες που αυτό φαίνεται να έχει Υπήρξε πολύς λόγος 
για τη "νέα εποχή της πληροφορίας." Αλλά λίγοι όμως αναφέρονται 
στο γεγονός ότι το Διαδίκτυο μπορεί να είναι υπεύθυνο για την 
προώθηση του κατακερματισμού της κοινωνίας και της συνακόλουθης 
αποξένωσης των χρηστών του. Ο κατακερματισμός της κοινωνίας 
φυσικά δεν ξεκίνησε με το Ιντερνέτ. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός 
μεταπολεμικά με την εξατομίκευση του τρόπου ζωής που βασίσθηκε 
στη χρήση του αυτοκινήτου, την επέκταση των ιδιωτικών κατοικιών 
στα προάστεια και τη καταναλωτική φρενίτιδα που συνόδεψε την 
υλική πρόοδο και τον νεοπλουτισμό. Έτσι, ακόμη και πριν από την 
ευρεία δημοτικότητα του Διαδικτύου, οι λαοί με την αστικοποίηση 
είχαν ήδη αρχίσει να αποστασιοποιούνται από τις άλλοτε διευρυμένες 
οικογένειές τους και τους γείτονές τους. Η ζωή τους κινιόταν μεταξύ 
της εντατικής εργασίας, της συνεχούς μετακίνησής τους (σπίτι-
εργασία-σπίτι) και της βόλτας στα μαγαζιά για αγορές (ο ναός της 
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 
κατ Υπήρξε πολύς λόγος για τη "νέα εποχή της πληροφορίας." Αλλά 
λίγοι όμως αναφέρονται στο γεγονός ότι το Διαδίκτυο μπορεί να είναι 
υπεύθυνο για την προώθηση του κατακερματισμού της κοινωνίας και 
της συνακόλουθης αποξένωσης των χρηστών του. Ο κατακερματισμός 
της κοινωνίας φυσικά δεν ξεκίνησε με το Ιντερνέτ. Έγινε ιδιαίτερα 
αισθητός μεταπολεμικά με την εξατομίκευση του τρόπου ζωής που 
βασίσθηκε στη χρήση του αυτοκινήτου, την επέκταση των ιδιωτικών 
κατοικιών στα προάστεια και τη καταναλωτική φρενίτιδα που 
συνόδεψε την υλική πρόοδο και τον νεοπλουτισμό. Έτσι, ακόμη και 
πριν από την ευρεία δημοτικότητα του Διαδικτύου, οι λαοί με την 
αστικοποίηση είχαν ήδη αρχίσει να αποστασιοποιούνται από τις 
άλλοτε διευρυμένες οικογένειές τους και τους γείτονές τους. Η ζωή 
τους κινιόταν μεταξύ της εντατικής εργασίας, της συνεχούς 
μετακίνησής τους (σπίτι-εργασία-σπίτι) και της βόλτας στα μαγαζιά 
για αγορές (ο ναός της 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. 

 



 
• Υπήρξε πολύς λόγος για τη "νέα εποχή της πληροφορίας." Αλλά λίγοι όμως 

αναφέρονται στο γεγονός ότι το Διαδίκτυο μπορεί να είναι υπεύθυνο για την 
προώθηση του κατακερματισμού της κοινωνίας και της συνακόλουθης 
αποξένωσης των χρηστών του. Ο κατακερματισμός της κοινωνίας φυσικά δεν 
ξεκίνησε με το Ιντερνέτ. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός μεταπολεμικά με την 
εξατομίκευση του τρόπου ζωής που βασίσθηκε στη χρήση του αυτοκινήτου, 
την επέκταση των ιδιωτικών κατοικιών στα προάστεια και τη καταναλωτική 
φρενίτιδα που συνόδεψε την υλική πρόοδο και τον νεοπλουτισμό. Έτσι, 
ακόμη και πριν από την ευρεία δημοτικότητα του Διαδικτύου, οι λαοί με την 
αστικοποίηση είχαν ήδη αρχίσει να αποστασιοποιούνται από τις άλλοτε 
διευρυμένες οικογένειές τους και τους γείτονές τους. Η ζωή τους κινιόταν 
μεταξύ της εντατικής εργασίας, της συνεχούς μετακίνησής τους (σπίτι-
εργασία-σπίτι) και της βόλτας στα μαγαζιά για αγορές (ο ναός της 
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. 

• 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.  



• 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. 

• 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  

• 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. 

•  
Πηγή πληροφοριών: 

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

 


