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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είμαστε μαθητές της Α Λυκείου και ασχολούμαστε κυρίως με τις 

επιδράσεις του διαδικτύου στους νέους αλλά και στην πλειοψηφία 

του ελληνικού πληθυσμού. Το θέμα αυτό μας κίνησε το ενδιαφέρον 

για το λόγο ότι και εμείς βρισκόμαστε στη θέση να εθιζόμαστε από το 

διαδίκτυο εφόσον είμαστε νέοι και στην εποχή μας υπάρχουν 

συνθήκες που μας υποκινούν  σ’ αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο. Έτσι,  

λοιπόν μάς προσέγγισε διότι θελήσαμε να μάθουμε μερικούς τρόπους 

αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου και να ενημερώσουμε τον κόσμο 

για μέτρα πρόληψης. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΟΧΟΙ 

   Το πλαίσιο της εργασίας μας κυμαίνεται στις επιδράσεις που έχει το 

διαδίκτυο στους νέους, ειδικά με τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης όπως facebook, twitter κ.λ.π. Επιπλέον η εργασία μας 

εξετάζει τα φαινόμενα εθισμού και εξάρτησης από το διαδίκτυο. 

Στόχος μας λοιπόν είναι να εντοπίσουμε τα αίτια που οδηγούν τους 

νέους και τους ανθρώπους γενικότερα στα φαινόμενα της 

εξάρτησης. Επιπλέον, ένας ακόμη στόχος μας είναι να μελετήσουμε 

τα στατιστικά ποσοστά για το τι κατάσταση επικρατεί στον ελληνικό 

πληθυσμό. Και τέλος, είχαμε ως σκοπό να ψάξουμε και να 

παρουσιάσουμε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης 

απ’ το διαδίκτυο. 

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αρχικά, χωριστήκαμε σε ομάδες, όπου η κάθε μία απ’ αυτές 

αναλάμβανε διάφορες εργασίες, τις οποίες δουλεύαμε συμμετοχικά. 

Για να αντλήσουμε πληροφορίες χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο το οποίο το μοιράσαμε σε μερικούς ανθρώπους έτσι 

ώστε να εξετάσουμε το πώς ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο. Τέλος τις πληροφορίες που αντλήσαμε από το διαδίκτυο 

τις αναλύσαμε ώστε να ενημερώσουμε και να παρουσιάσουμε στον 

κόσμο ένα ολοκληρωμένο και σωστό αποτέλεσμα. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Το Ίντερνετ, σε συνδυασμό με την ολοένα αναπτυσσόμενη ψηφιακή 

τεχνολογία, έχει δημιουργήσει μία τεράστια αγορά γνώσεων 

Από τη στιγμή που το Διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο συνδεδεμένων 

υπολογιστών, κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να μοιραστεί 

πληροφορίες με άλλους χρήστες γενόμενος, πολλές φορές, ο ίδιος 

δημιουργός και πάροχος των πληροφοριών αυτών. Δεν υπάρχει 

άμεσος έλεγχος των πληροφοριών που «ανεβαίνουν» στο Διαδίκτυο 

από κάποιον ιεραρχικά ανώτερο χρήστη ή οργανισμό. Το θέμα της 

μη ιεραρχημένης πληροφορίας, όμως, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο 

όγκος της πληροφορίας στο Διαδίκτυο είναι πράγματι μεγάλος. Παρ’ 

όλα αυτά, υπάρχουν πληροφορίες ευκολότερα και δυσκολότερα 

προσβάσιμες από τον χρήστη. 

Το Ίντερνετ έκανε δυνατή την συγκέντρωση μεγάλου όγκου 

πληροφοριών και επηρέασε σημαντικά τον τρόπο διάθεσής τους. Δεν 

συμβαίνει, όμως, στον ίδιο βαθμό το ίδιο και στον τρόπο παραγωγής 

αυτών. Για παράδειγμα, ο τρόπος παραγωγής μιας κινηματογραφικής 

ταινίας δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ύπαρξη του Ίντερνετ, 

ανεξάρτητα από το αν έχει επηρεαστεί ή όχι από την ψηφιακή 

τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά, και σύμφωνα με την ιντερνετοφιλική 

προσέγγιση, το Διαδίκτυο ασκεί μεγάλη επίδραση στην διαδικασία 

παραγωγής δημοσιογραφικών προϊόντων 

Επίσης, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης γνώσης στο Διαδίκτυο, η 

έννοια της κοινωνικής ισότητας παίρνει και πάλι μεγάλη σημασία. Το 

χάσμα ανάμεσα σε πληροφοριακά πλούσιους και πληροφοριακά 

φτωχούς θα διευρύνεται όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της γνώσης 

αυτής. Το παραπάνω αποτελεί ακόμα έναν λόγο που κάνει πιο 

επιτακτική την ανάγκη για διερεύνηση του αρχικού ερωτήματος 

«ποιος θα ελέγξει τη γνώση αυτή». 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στη διακίνηση της 

πληροφορίας στο Διαδίκτυο είναι η αγγλική 

Επικοινωνία 

Με την εξάπλωση του διαδικτύου η επικοινωνία γίνεται άμεση και 

πολύ γρήγορη με όλον τον κόσμο. 

Η ευκολία με την οποία επικοινωνεί κάποιος ανώνυμα στο διαδίκτυο 

και διαδίδει τις ιδέες του είναι απαράμιλλη συγκριτικά με τις 
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δυνατότητες της ανώνυμης επικοινωνίας με χρήση οποιουδήποτε 

άλλου μέσου. Η πρόσφατη ειδησεογραφική επικαιρότητα με τις 

πάμπολλες τηλεοπτικές αψιμαχίες και παραθυρολογίες δείχνει ότι η 

ανώνυμη επικοινωνία στο διαδίκτυο, ενόψει της τεχνολογικής 

ευκολίας για να επιτευχθεί, έχει προβληματίσει μέρος διαμορφωτών 

της κοινής γνώμης αλλά και των χρηστών των διαδικτυακών 

εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών, με επίκεντρο του 

προβληματισμού τις δυσμενείς συνέπειες της ανώνυμης επικοινωνίας 

αναφορικά με τη διαφύλαξη και προστασία των ατομικών 

δικαιωμάτων των θιγόμενων πολιτών από ανώνυμες και νομικά 

κολάσιμες επικοινωνίες. Ενόψει του προβληματισμού αυτού δεν είναι 

λίγες οι φωνές εκείνων που ζητούν από τη Νομοθετική Εξουσία να 

θεσπίσει πρόσθετο πλαίσιο κανόνων δικαίου για την αντιμετώπιση 

της ανώνυμης επικοινωνίας στο διαδίκτυο σταθμίζοντας τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανώνυμης επικοινωνίας. Η 

ανώνυμη επικοινωνία στο διαδίκτυο συνδέεται άμεσα με την 

ψευδώνυμη επικοινωνία σ’ αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, 

είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς μεταξύ ανώνυμης και ψευδώνυμης 

επικοινωνίας. Η σχέση ανωνυμίας και ψευδωνυμίας στο διαδίκτυο 

είναι τέτοια ώστε το αίτημα για τη νομοθετική ρύθμιση της ανώνυμης 

επικοινωνίας στο διαδίκτυο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη 

ρύθμιση της ψευδώνυμης επικοινωνίας σ’ αυτό. Κατά συνέπεια, ο 

προβληματισμός και η στάθμιση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων της ανώνυμης επικοινωνίας με σκοπό τη λήψη 

νομοθετικών μέτρων είναι a priori ελλιπή και λανθασμένα αν δεν 

συμπεριλαμβάνουν και τη στάθμιση πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων της ψευδώνυμης επικοινωνίας στο διαδίκτυο. 

Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Δίνεται η δυνατότητα αγορών μέσω διαδικτύου χωρίς να απαιτείται η 

φυσική μας παρουσία στα καταστήματα και επομένως κερδίζουμε 

χρόνο. Επιπλέον μπορούμε να αγοράσουμε πράγματα από 

απομακρυσμένες περιοχές που δε θα μπορούσαμε να τα 

προμηθευτούμε διαφορετικά π.χ. από το εξωτερικό. 

Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα καθώς δεν υπάρχει 

εμπιστευτικότητα και ασφάλεια όσον αφορά το περιεχόμενο κάποιων 

πληροφοριών. Επιπλέον, δεν υπάρχει ακεραιότητα, ώστε να 

προφυλάσσεται το υποκείμενο των πληροφοριών που διακινούνται. 

Συνεπώς, το ηλεκτρονικό εμπόριο ελλοχεύει κινδύνους για τον  

ανυποψίαστο χρήστη. 

Ψυχαγωγία 

Η δυνατότητες για ψυχαγωγία μέσω διαδικτύου αυξάνονται καθώς 

μειώνεται το κόστος της . Μπορώ να δω μια ταινία, να ακούσω την 

αγαπημένη μου μουσική, να διαβάσω ένα βιβλίο κλπ ουσιαστικά 

δωρεάν.   
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Παραπληροφόρηση 

Με τη χρήση του διαδικτύου, υπάρχει πρόσβαση σε αμέτρητο αριθμό 

πληροφοριών. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες στους ανθρώπους που ερευνούν διάφορα θέματα 

και επομένως τις χρειάζονται. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες αυτές 

μπορεί να είναι λανθασμένες. Ακόμα, υπάρχει περίπτωση να είναι 

διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραπλανήσουν το χρήστη 

και να τον οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. 

Σωματικά προβλήματα 

Τα προβλήµατα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν 

τον δεύτερο πιο συχνό λόγο για νεαρά υγιή άτοµα να επισκέπτονται 

τον οφθαλµίατρο. Αυτό που συµβαίνει σε άτοµα που χρησιµοποιούν 

για πάρα πολλές ωρές την ηµέρα ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι 

κατά βάση µία «ασθενωπεία», δηλαδή µία δυσκολία στην όραση. 

Περισσότερο από το 50% των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

υποφέρουν από κόπωση των ματιών, πονοκεφάλους και θολή 

όραση. Αυτά τα συμπτώματα αρκετές φορές επηρεάζουν τη 

γενικότερη υγεία του ατόμου, δημιουργώντας του ένα συνολικό 

αίσθημα κόπωσης το οποίο οδηγεί σε μειωμένη απόδοση ακόμα και 

στην εργασία.( Πόνος στον αυχένα ή/και στους ώμους Οσφυαλγία 

Κόπωση, ίσως και άλγος, στα χέρια και τους καρπούς.) 

Ψυχαγωγία- πειρατεία 

Πλέον στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς πειρατικές σειρές, ταινίες, 

μουσική, παιχνίδια, προγράμματα πολλές φορές πριν ακόμα αυτά 

κυκλοφορήσουν επίσημα! Είναι γεγονός ότι παλιά, υπήρχε μεν 

πειρατεία, αλλά αυτή περιοριζόταν στους πλανόδιους πωλητές που 

πουλούσαν τα μουσικά CD στις καφετέριες, στα πανεπιστήμια σε 

πάγκους που πωλούνταν παιχνίδια και προγράμματα για υπολογιστές 

και σε κάποια μαγαζιά που ήταν γνωστά για τα αντιγραμμένα 

παιχνίδια που πουλούσαν. 

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, είναι πολλές επιχειρήσεις σχετικές 

με τα παραπάνω να βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Καλύτερο 

παράδειγμα από τα Video Club δεν υπάρχει, καθώς πολλά από αυτά 

είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Τα μικρά εννοείται, αφού μεγάλες 

αλυσίδες τέτοιων καταστημάτων, έχουν το ανάλογο marketing για 

να αντεπεξέλθουν προχωρώντας σε μετατροπές των καταστημάτων 

τους από καθαρά Video Club σε «πολυκαταστήματα» διασκέδασης. 

Από κοντά ακολουθούν και τα «δισκάδικα» των οποίων η παρακμή 

έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα. 
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Ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα 

Η μελέτη της Δρ Αντζι Πέιτζ του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, 

σύμφωνα με το New Scientist, μελέτησε τις περιπτώσεις άνω των 

1.000 παιδιών ηλικίας 10 εως 14 ετών. 

Διαπιστώθηκε ότι όσα παιδιά παρακολουθούσαν περισσότερες από 

δύο ώρες τηλεόραση κάθε μέρα, είχαν 61% μεγαλύτερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα συναισθηματικά 

(κατάθλιψη), κοινωνικά (απομώνοση, απομάκρυνση από το σχολείο 

και την οικογένεια) και νοητικά (έλλειψη συγκέντρωσης). 

Αντίστοιχα, η παραμονή άνω των δύο ωρών μπροστά από την οθόνη 

του υπολογιστή (κυρίως για ηλεκτρονικά παιχνίδια) αυξάνει περίπου 

το ίδιο (59%) τις πιθανότητες εμφάνισης παρόμοιων προβλημάτων 

στα παιδιά. 

Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα παιδιά που περνάνε 

πολλή ώρα μπροστά από την οθόνη της τηλεόρασης ή του 

υπολογιστή, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν 

δυσκολίες επικοινωνίας και συγκέντρωσης, καθώς και άλλα 

ψυχολογικά προβλήματα. 

Οι γονείς προτιμούν να έχουν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι 

,εθισμένα στον υπολογιστή παρά να βρίσκονται έξω στον δρόμο και 

να κινδυνεύει η ζωή τους, οι γονείς το κάνουν αυτό με την λογική 

ότι καλυτέρα μέσα και  ας είναι όλη μέρα στον Η/Υ παρά έξω και να 

μην ξέρω τι κάνει . Αυτό έχει μια λογική γιατί έτσι νομίζουν οι γονείς 

ότι είναι πιο ασφαλή τα παιδιά τους ενώ και στο Ιντερνέτ 

εγκυμονούν οι ίδιο κίνδυνοι γιατί το Ιντερνέτ είναι γεμάτο 

αγνώστους, περίεργο υλικό, sites που δεν πρέπει να έχουν 

πρόσβαση τα παιδιά . Είναι  λίγο δύσκολο να ελέγχεις το παιδί σου 

στο Διαδίκτυο , ενώ το σωστό είναι να υπάρχουν όρια στην χρήση 

του 

Μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με  το διαδίκτυο και  την χρήση του 

επέδειξε τα εξής  αποτελέσματα : οι περισσότεροι που κάνουν χρήση 

είναι άτομα αρσενικά σε ηλικια 14-17 ετών. Ποσοστά μικρότερα των 

13 ετών είναι σχεδόν μηδαμίνα ενω 18-26 ετών  ύπαρχει σχέδον ενα 

ελαχιστο  ποσοστο  κυρίως για ενημερωτικό ρόλο.Πάντως η σύνδεση 

στο  διαδίχτυο είναι φαινόμενο των καίρων και ολο και περισσότεροι 

συνδέονται. Στα 100 άτομα το 78% το θεώρει πια τρόπο ζωής και οι 

ύπολογιστες  έχουν μπει πια στα σπίτια μας κατα 61% ! Η 

καθημερινή  είσοδος φτάνει στο53%. Ενω η περιήγηση  στο 

ηλεκτρονικό κόσμο αγγίζει  καθημερίνα της 2 ωρες . 

Σκοπός της περιήγησης αυτης σε ποσοστό27% είναι οι γνωριμίες ,η 

εκφράση απόψεων ενω ενα  6% έχουν τα τύχερα παιχνίδια .Ο ρολος 
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ενημερωσης  και πληροφοριών είναι δεύτερος στο 23 %.Η επαφή με 

φίλους μέσω PC αγγίζει το 53% σαν πρώτη ανάγκη . 

Γενίκα όμως το διαδίκτυο  δεν είναι άσφαλες . 

Πολλές φόρες  , η είσοδος στο INTERNET οταν η πρόσβαση σ αυτό 

ήταν  αδύνατη για κάποιο λόγο έφερνε αμήχανια στο 32 % των 

άτομων και εκνευρίσμο.Σαν χαπάκι που πέρνεις την σωστή ώρα !!!!! 

Επικίνδυνα sites 

Η ελευθερία διακίνησης ανεξέλεγκτων πληροφοριών έχει οδηγήσει 

και στην ύπαρξη κακόβουλων και επικίνδυνων ιστοσελίδων που 

μπορεί να προσβάλουν, να παρενοχλούν ή να προσπαθούν να 

προσηλυτίσουν σε διάφορες αιρέσεις ή ακόμα και στο σατανισμό. 

Παράδειγμα η αίρεση στις ΗΠΑ που προσπαθούσε να οδηγήσει στην 

αυτοκτονία τους «πιστούς» της. Ακόμα και η δημιουργία προφίλ του 

Χριστού στο facebook (!!) δημιουργεί ερωτήματα για το σκοπό της.   

  

Οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τις σελίδες παιδικής 

πορνογραφίας για τις οποίες βέβαια όποιοι εμπλέκονται διώκονται 

ποινικά για κακούργημα. 

 

ΕΘΙΣΜΟΣ 

Σχετικά με τον εθισμό ξέρουμε  ότι τα παιδιά για να είναι εξαρτημένα 

στον υπολογιστή σημαίνει ότι έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους. 

Όμως για να είναι ένα παιδί ή έφηβος ή ένα άτομο λίγο μεγαλύτερης 

ηλικίας εξαρτημένο από ένα υπολογιστή σημαίνει ότι υπάρχουν 

βαθύτερα αίτια πίσω από αυτό. Για παράδειγμα ένας έφηβος ή ένα 

παιδί μπορεί  να είναι εσωστρεφής και ντροπαλός  και μέσα από το 

Ιντερνέτ να έχει δημιουργήσει την προσωπικότητα που θα ήθελε να 

έχει. Ακόμα διαπιστώνουμε  ότι τα ίδια ισχύουν για τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. Θα μπορούσαμε όμως να προσθέσουμε  και 

ένα παραπάνω αίτιο το οποίο  είναι η ανεργία .  Σύμφωνα  λοιπόν με 

την έρευνα όταν το άτομο είναι άνεργο και δεν ξέρει πώς να περάσει 

δημιουργικά τον χρόνο του, ασχολείται με τον υπολογιστή. Όμως αν 

η χρήση του γίνετε ασταμάτητα είναι πιθανό να του προκαλέσει 

εθισμό. 

Ωστόσο όλοι οι χρήστες μπορεί να μην έχουν υπολογιστή. Αυτό 

όμως στους ποιο εθισμένους χρήστες μπορεί να εμφανίσει σύνδρομο 

στέρησης. Δηλαδή μπορούν να γίνουν νευρική, επιθετική και να 

προκαλούν προβλήματα με την συμπεριφορά τους. Ακόμα οι πιο 

σοβαρές καταστάσεις στέρησης χαρακτηρίζονται από τρόμο, αϋπνία, 

υπερίδρωση, πυρετό, άγχος και διέγερση, που μπορεί να εξελιχθούν 
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σε παραλήρημα, ψευδαισθήσεις, αποπροσανατολισμό, καρδιαγγειακή 

ανεπάρκεια, επιληπτικές κρίσεις και shock 
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ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Ψυχολογικά 

Πολλά είναι τα παιδιά στις μέρες μας που έχουν αδύναμο χαρακτήρα 

και αυτό τα κάνει να είναι πιο επιρρεπή στη χρήση του διαδικτύου. 

Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα την ψυχολογική τους εξάρτηση από 

αυτό. Τα παιδιά με αδύναμο χαρακτήρα δεν έχουν φίλους ώστε να 

μπορούν να μοιραστούν τα πάντα μαζί. Επίσης λόγω αυτού του 

χαρακτήρα δεν έχουν την σωματική και ψυχολογική δύναμη να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα παιδιά να 

τα κοροιδεύουν λέγοντάς τους ότι είναι ανίκανα και πως δεν 

μπορούν να κάνουν τίποτα. Εκτός βέβαια του ότι δεν μπορούν να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους δεν μπορούν να υποστηρίξουν και τις 

απόψεις τους διότι φοβούνται μήπως αυτό που θα πουν είναι λάθος 

και ότι μετά θα βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο των υπόλοιπων 

παιδιών. Όλα τα παραπάνω λοιπόν οδηγούν αυτά τα παιδιά στην 

μοναξιά και κατά ένα τρόπο στην απομόνωση. Ετσι λοιπόν βρίσκουν 

το διαδίκτυο σαν ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούν να μιλήσουν 

και  να εκφραστούν ελεύθερα δίχως κανένας να τους σχολιάσει 

αρνητικά. Πιστεύουν πως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να 

συνδέονται με τον έξω κόσμο και έτσι κάθονται μπροστά από μία 

οθόνη αμέτρητες ώρες. Η συνέπεια αυτού είναι σιγά-σιγά αυτά τα 

παιδιά να εξαρτούνται ψυχολογικά από το διαδίκτυο δίχως βέβαια να 

το καταλαβαίνουν και να κάθονται ακόμα περισσότερες ώρες 

μπροστά στον υπολογιστή. 

Κοινωνικά 

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου υποκινείται από κοινωνικούς 

λόγους. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες που 

θα τους βοηθούσαν να γνωρίσουν ανθρώπους απευθείας, παρά μέσω 

σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν από 

κάποια φιλία, οδηγεί κάποιον να θεωρεί άχρηστη και ασήμαντη τη 

σημασία της φιλίας και στρέφεται προς το ενδιαφέρον που βρίσκει 

στο διαδίκτυο. Η έλλειψη ενδιαφερόντων ή ασχολίας με κάποιο 

άθλημα είναι ένας τρόπος να σπαταλάει κάποιος πολλές ώρες στο 

διαδίκτυο, χάνοντας το νόημα της πραγματικής ζωής και βρίσκοντας 

ενδιαφέρουσα το νόημα της εικονικής ζωής. 

Οικογενειακά 

Αδιαμφισβήτητα σήμερα ,περισσότερα από κάθε άλλη εποχή ,οι 

γονείς και ιδιαίτερα οι γυναίκες μητέρες ,εργάζονται πολύ .Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα να έχουν ελάχιστο χρόνο για να ασχοληθούν με τις 

υπόλοιπες υποχρέωσης τους που είναι να ασχοληθούν με τις 

υπόλοιπες υποχρεώσεις τους που είναι  αρκετές (σπίτι, μαγείρεμα 

,παιδία κτλ). 
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Όταν μάλιστα τα παιδία είναι ‘’ζωηρά’’ τότε καταφεύγουν στην λύση 

της ‘’νταντάς’’ 

Παλαιότερα το ρόλο αυτό τον κάλυπτε η τηλεόραση. 

Σήμερα έχει και βοηθό τον υπολογιστή .Μ’ αυτόν τον τρόπο για λίγη 

ή αρκετή ώρα βρίσκουν την ησυχία για να κάνουν τις δουλείες τους 

ή για να περάσουν οι ίδιες ήσυχα την ελεύθερη ώρα τους. 

Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η  κοινωνικότητα του 

παιδιού . 

Να χρησιμοποιεί συνθηματικές λέξεις και μειωμένο λεξιλόγιο .Να 

μειώνεται η ενεργητικότητα του και να αυξάνεται η εσωστρέφεια και 

η επιθετικότητα του. 

Τα παιδιά, λόγω του φορτωμένου προγράμματος των γονέων, δεν 

επιβλέπονται, με αποτέλεσμα να βρίσκουν την ευκαιρία, να 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανεξέλεγκτα. Η πολύωρη και 

κουραστική εργασία των γονέων τους κάνει να μην τους περισσεύει 

χρόνος για τα ίδια τους τα παιδιά και να μην έχουν την διάθεση να 

τα επιβλέπουν για ό,τι  κάνουν στο διαδίκτυο. Αυτό προκαλεί 

επιπτώσεις στα παιδιά για αλόγιστη χρήση του διαδικτύου 

καταλήγοντας σε εξάρτηση από αυτό. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το μέγεθος 

του προβλήματος στην Ελλάδα; Ποια είναι αυτά; 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 15 ΕΤΩΝ 

(Μ.Η. : 14.85 έτη, N=1029 έφηβοι, Πηγή : Μονάδα Εφηβικής Υγείας 

(Μ.Ε.Υ.), Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

 

 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:    
 

1% των εφήβων παρουσιάζουν συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο 

53.4% χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για χρονικό διάστημα >1 έτος 

26% ανέφεραν καθημερινή χρήση και 

8% χρήση >20 ώρες εβδομαδιαίως. 

Τα αγόρια χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο σημαντικά περισσότερο από 

τα κορίτσια (p< 0.05). 

18,2% παρουσίαζαν περιοδικά ή συχνά προβλήματα σχετικά με την 

κατάχρηση διαδικτύου (κατάσταση πριν το εθισμό) 

Ο πιο συχνός λόγος χρήσης του διαδικτύου ήταν τα διάφορα 

παιχνίδια (p< 0.05) 

4.2% του δείγματος είχαν δεχτεί απειλές μέσω διαδικτύου (cyber 

bulling victims). 

Θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και μεταξύ χρήσης διαδικτύου 

και ανάπτυξης δυσλειτουργικών σχέσεων με τους συνομηλίκους (p< 

0.05). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η χρήση διαδικτύου είναι δημοφιλής στους 

Έλληνες εφήβους, και ενδέχεται να οδηγήσει σε ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, όταν υπάρχει υπερβολή. 

Το φαινόμενο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, αφού 15 έφηβοι με 

εθισμό απευθύνθηκαν στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) και 

παρακολουθούνται γι αυτό. Μετά τα πρώτα δημοσιεύματα του τύπου 

για τα παιδιά που παρακολουθούνται στη Μ.Ε.Υ., υπήρξαν 

πολυάριθμα τηλεφωνήματα γονέων απ’όλη την Ελλάδα, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τα παιδιά τους. Ας 

σημειωθεί ότι ενώ σε πρώϊμα στάδια το φαινόμενο αντιμετωπίζεται 
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σχετικά εύκολα με γνωσιακή εκπαίδευση, μετά την πλήρη 

εγκατάστασή του και οργάνωσή του με τα περισσότερα κριτήρια, ο 

έφηβος δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν συνεργάζεται, 

δεν θέλει καν να επισκεφθεί τη Μ.Ε.Υ., μπορεί να λέει ψέματα, να 

χειρίζεται και να εξαπατά γονείς και θεραπευτές και γενικά έχει 

συμπεριφορά ατόμου εξαρτημένου από ουσίες (ναρκωτικά). Το 

καλύτερο μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Επιλέξαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  ερωτηματολόγιο γιατί  έτσι  θα 

ρωτούσαμε    περισσοτερο  κοσμο   για το διαδυκτυο. Οι ερωτήσεις 

είναι 13 και απαντήθηκαν  από διάφορες ηλικίες .Έπειτα 

δημιουργήθηκαν  τα στατιστικά αποτελέσματα των ερωτήσεων. Στο 

ερωτηματολόγιο απάντησαν 42 αγόρια και 39 κορίτσια .Το54% των 

απαντήσεων απαντήθηκε από ηλικίες 14-17,το 9% από ηλικία 10-

13,το 17% από άτομα ανω των 25 ετών και το 20% απαντήθηκε από 

18-25 ετών. Η επόμενη ερώτηση και σε αριθμό τρίτη ήταν αν 

συνδέονται στο διαδίκτυο το 96% απάντησε θετικά και το 4% 

αρνητικά. Η αμέσως επόμενη ερώτηση ήταν εάν συνδέονται στο 

internet και από πού. Οι 61 απάντησαν ότι συνδέονται από το σπίτι 

οι 9 από το κινητό, οι 7 από internet café και οι 4 από αλλού. Η 

Πέμπτη ερώτηση αφορούσε το πόσο συχνά μπαίνει ο χρήστης στο 

internet.To 65% μπαίνει κάθε μέρα και το 35% 2-3 φορές την 

εβδομάδα. Ερωτήθηκαν ακόμα πόσες ώρες κάνουν περιήγηση κάθε 

φορά .Το 50% 1-2 ώρες ,το 30% 3-4 ώρες, το 20% πάνω από 5 

ώρες. Η όγδοη  ερώτηση αφορούσε τον κυριότερο λόγο που μπαίνει 

ο χρήστης στο διαδίκτυο .Το 32% για παιχνίδια , το 28% για 

ενημέρωση ,το 33% για facebook , Twitter κ.λ.π και  το 7% για 

τυχερά παιχνίδια. Ακόμα μια ερώτηση ήταν τι προτιμούν περισσότερο 

οι 53 απάντησαν βόλτα με φίλους, οι 17 άθληση και οι 10 περιήγηση 

στο internet. Η δέκατη ερώτηση αφορά τις δυσάρεστες συνέπειες της 

χρήσης του διαδικτύου προς αυτούς. Στο 73% δεν έχουν 

δημιουργηθεί συνέπειες αλλά στο 27% έχουν δημιουργηθεί το 

υποερώτημα της προηγούμενης ερώτησης είναι πως εάν τους έχει 

δημιουργήσει κάποια  συνέπεια ποια θα ήταν. Οι 11 έχουν πρόβλημα 

υγείας  οι 8 πρόβλημα με φίλους και οικογένεια ,οι 7 μείωση της 

σχολικής επίδοσης και οι 5 παρενόχληση ή προσβολή. Επόμενη 

ερώτηση είναι εάν  θεωρείται το internet ασφαλές. Το 75% 

απάντησε όχι  και το 25% ναι. Ακόμα μια ερώτηση είναι αν το 

διαδίκτυο μπορεί  να προκαλέσει εθισμό το 86% απαντά θετικά και 

το 14% αρνητικά. Τελευταία ερώτηση είναι αν ο χρήστης έχει 

αισθανθεί  δυσάρεστα επειδή δεν είχε πρόσβαση στο internet. Οι 19 

απάντησαν συχνά οι 32 σπάνια και οι 31 ποτέ. 

  

Οι απαντήσεις  παραθέτονται παρακάτω: 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                        ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΦΥΛΟ 

ΑΓΟΡΙ                                                 42 

ΚΟΡΙΤΣΙ                                             39 

ΗΛΙΚΙΑ 

 10-13                                                  7 

14-17                                                   44 

18-25                                                   16 

>25                                                     14 

ΣΥΝΔΕΕΣΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 

ΝΑΙ                                                     78 

ΌΧΙ                                                     3 

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΥ 

ΣΠΙΤΙ                                                  61 

INTERNET CAFÉ                                     7 

ΚΙΝΗΤΟ                                                9 

ΑΛΛΟΥ                                                 4 

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙΣ; 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ                                        53 

2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ                     28 

ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΕΙΣΑΙ 

1-2 ΩΡΕΣ                                            41 

3-4 ΩΡΕΣ                                            24 

>5                                                     16 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΣ 

ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                    23 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ                                        26 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ                            6 

FACEBOOK,TWITTER ΚΛΠ           27 
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ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        10 

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ                     53 

ΑΘΛΗΣΗ                                   17 

ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; 

ΝΑΙ                                                     22 

ΌΧΙ                                                     59 

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΕΣ 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΔΟΣΗΣ              7 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ                  11 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ή ΦΙΛΟΥΣ                8 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΒΟΛΗ        5 

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΣ; 

ΝΑΙ                                                     20 

ΌΧΙ                                                     60 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΘΙΣΜΟ; 

ΝΑΙ                                                     70 

ΌΧΙ                                                     11 

ΕΧΕΙΣ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΕΠΕΙΔΗ 

ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 

ΣΥΧΝΑ                                                 19 

ΣΠΑΝΙΑ                                               32 

ΠΟΤΕ                                                  31 
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

  

Ποιές συμβουλές θα δίνατε στους γονείς παιδιών ηλικίας έως 

και 10 ετών προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους 

από μια μελλοντική εξάρτηση από το διαδίκτυο; 

 

1. Από μικρή ηλικία θα πρέπει να τίθενται όρια (για πολλά 

θέματα) και να τηρούνται μέσα στην οικογένεια. Τα όρια (όταν 

δεν είναι υπερβολικά ή ιδιαίτερα αυστηρά) δεν καταπιέζουν τα 

παιδιά, αλλά τα κατευθύνουν και σημαίνουν ενδιαφέρον. Είναι 

σημαντικά για θέματα ασφάλειας. Όσο το παιδί μεγαλώνει, τα 

όρια που θα ισχύσουν είναι καλό να συζητώνται, ώστε να 

λαμβάνεται η γνώμη του παιδιού και του εφήβου. Ο σεβασμός 

της προσωπικότητας παιδιών και εφήβων από πολύ μικρή 

ηλικία, είναι στοιχείο πολύ σημαντικό για την εφαρμογή 

πειθαρχίας. 

 

2. Ενασχόληση και εκπαίδευση των γονέων σε θέματα 

διαδικτύου. Καλό είναι να αφιερώνουν χρόνο στο ιντερνέτ, 

μαζί με τα παιδιά τους. Αποφυγή του χάσματος γενεών στο 

θέμα αυτό (και γενικά). 

 

3. Ο υπολογιστής να τοποθετείται σε κοινόχρηστο χώρο, ώστε να 

μη δίνεται η δυνατότητα απομόνωσης του παιδιού και να 

υπάρχει έλεγχος. 

 

4. Να χρησιμοποιούνται ειδικά φίλτρα (από τους γονείς) για τις 

επιβλαβείς ιστοσελίδες. 

 

5. Ανοικτό κανάλι επικοινωνίας και ερωτήσεις για το αν υπήρξε 

κάποιο πρόβλημα κατά την χρήση (π.χ. παρενόχληση) 

 

6. Ενημέρωση των παιδιών με απλά λόγια από μικρή ηλικία για 

την ύπαρξη του φαινομένου και τις συνέπειές του. 
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Είναι σημαντικός ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη του internet 

addiction και γιατί; 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Η ποιοτική σχέση με τους γονείς, ο χρόνος που οι 

γονείς αφιερώνουν στα παιδιά και η ενασχόληση τους στο internet 

μαζί με τα παιδιά μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή του 

φαινομένου. Η συναισθηματική κάλυψη των παιδιών, η καλή σχέση 

και η επικοινωνία όλων των μελών οδηγούν σε σωστή εφαρμογή 

ΟΡΙΩΝ μέσα στο σπίτι, τα οποία μπορούν να τηρούνται (οι ενοχικοί 

γονείς αδυνατούν να βάλουν όρια). 

Παρόλα αυτά πολλές φορές τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν από 

τον έλεγχο και να παρουσιαστούν φαινόμενα εξάρτησης. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι γονείς κυρίως, αλλά και το υπόλοιπο περιβάλλον 

πρέπει να  είναι σε ετοιμότητα ώστε να αναγνωρίσει το πρόβλημα και 

να ζητήσει όσο το δυνατό πιο έγκαιρα βοήθεια από ειδικούς. Αυτό 

είναι απολύτως απαραίτητο γιατί τα φαινόμενα εξάρτησης αποτελούν 

ψυχική ασθένεια και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι 

μας. Η προσέγγιση του εξαρτημένου ατόμου και κυρίως το να το 

πείσουμε για το ότι έχει πρόβλημα είναι διαδικασία δύσκολη και 

ιδιαίτερα ψυχοφθόρος  για όλους και γι’ αυτό η συμβουλή από 

ειδικούς σε τέτοια θέματα είναι αναγκαία. Στην Ελλάδα στα 

νοσοκομεία παίδων υπάρχουν μονάδες απεξάρτησης και 

υποστήριξης, όπου δυστυχώς ήδη έχουν νοσηλευτεί και ακόμα 

νοσηλεύονται δεκάδες έφηβοι. 
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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 Ολοκληρώθηκε η 1η ερευνητικής εργασίας (Project) η οποία 

δοκιμάστηκε για πρώτη φορά φέτος στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου 

για την σχολική χρονιά 2011-2012, με θέμα τα πλεονεκτήματα και 

τους κινδύνους που εγκυμονεί το διαδίκτυο. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ειδίκευση και 

πληροφόρηση από το Υπουργείο για το μάθημα, πιστεύουμε πως 

έχουμε κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια να καλύψουμε τις απαιτήσεις 

του. Συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες σε σχέση με την συλλογή των 

πληροφοριών καθώς και την καταγραφή τους, όμως πιστεύουμε ότι 

άξιζαν και η προσπάθεια που κατεβάλλαμε καθώς και οι γνώσεις που 

αποκτήσαμε κατά την διάρκεια της έρευνας. Επίσης αισθανόμαστε 

χαρούμενοι που προλάβαμε να πετύχουμε τους στόχους της 

εργασίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει στην 

αρχή της χρονιάς. Πιστεύουμε ότι σε κάθε θέμα που εξετάσαμε για 

την εργασία αφιερώναμε υπεραρκετό χρόνο και αναζητούσαμε εις 

βάθος πολλές πηγές στο διαδίκτυο για να έχουμε μια όσο το δυνατόν 

πιο αντικειμενική άποψη. Δεν θεωρούμε ότι σπαταλήσαμε 

περισσότερο χρόνο απ’ όσο χρειαζόταν σε κάποιο απ’ τα θέματα της 

εργασίας. Τέλος με ιδιαίτερη χαρά ακούγαμε την πρόοδο της 

εργασίας μας απ’ τους καθηγητές μας, κύριο Τσαμπλάκο και κυρία 

Καλενδέρη και νιώθαμε αγωνία κυρίως για το αν θα προλάβουμε το 

χρονοδιάγραμμα της εργασίας μας και για το πώς θα είναι αυτή στην 

τελική μορφή της. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ολοκληρώνοντας πρέπει να επισημάνουμε ότι ο υπολογιστής και το 

διαδίκτυο είναι απαραίτητα για μας και τα χρησιμοποιούμε συνέχεια 

σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Πρέπει όμως να 

χρησιμοποιούμε με τον υπολογιστή με μέτρο και να μην 

υπερβαίνουμε τα λογικά όρια της χρήσης του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο με άπειρες δυνατότητες και 

πλεονεκτήματα αρκεί να τον χρησιμοποιούμε με σύνεση και 

προσοχή. 
 


