
Τι είναι εθισμός στο 

Διαδίκτυο; 

Εργασία από τους μαθητές: 

 



Εθισμός είναι: 

 Αυτή η μορφή εθισμού ορίζεται ως την 
«ενασχόληση με το Ίντερνετ για άντληση 
αισθήματος ικανοποίησης που συνοδεύεται 
με αύξηση του χρόνου που καταναλώνεται 
για την άντληση αυτού του αισθήματος» 



Αίτια εθισμού 

 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  



Παράγοντες Εθισμού 

 Ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο 
μπορεί, επίσης να είναι το αποτέλεσμα 
άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως 
κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, 
διαταραχές προσωπικότητας, 
υπερκινητικότητα και κοινωνική φοβία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


Συμπτώματα Εθισμού 

 Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως 
ψυχοκινητική διέγερση, εκούσια ή ακούσια 
κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του 
χεριού, άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο 
και όνειρα για το διαδίκτυο.  

 Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και 
χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το 
διαδίκτυο (λογισμικά, σκληροί δίσκοι κ.λ.π)  

 Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε 
κοινωνικό, οικογενειακό αλλά και προσωπικό 
επίπεδο.  

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%85%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82


Συμπτώματα Εθισμού (2) 

 
 Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των 

πολλών ωρών που περνάει ο έφηβος στο 
διαδίκτυο.  

 Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν 
κοιμάται, παραμελεί την προσωπική του υγιεινή, 
μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο. 
Ακόμη, απομονώνεται, από την οικογένεια και 
τους φίλους του, γίνεται επιθετικός, μπορεί να 
κλέβει χρήματα από του γονείς για να παίζει. 
Τέλος, φτάνει σε σημείο να μην τρώει ή και το 
αντίθετο( να παχαίνει πολύ).  
 
 



Ηλικίες με την πιο συχνή εξάρτηση 

 Το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί σε 
εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία (10-14 
ετών) ή και σε μικρότερη ακόμη ηλικία. 
Είναι πιο συχνό κατά την μέση εφηβεία 
(15-17 ετών), κατά την οποία οι έφηβοι 
πειραματίζονται και σταδιακά 
αυτονομούνται, καθώς και κατά την όψιμη 
εφηβεία (> 17 ετών). Οι περισσότεροι 
εξαρτημένοι έφηβοι ασχολούνται με 
«παιχνίδια» στο σπίτι ή τα internet cafe. 



Ρόλος των Γονέων 

 Ο ρόλος των γονέων είναι πάρα πολύ 
σημαντικός τόσο για την πρόληψη, όσο 
και για την αντιμετώπιση του εθισμού των 
παιδιών τους από το διαδίκτυο. Tο 
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.  



Ρόλος των Γονέων 

 Oι γονείς δε φαίνονται διατεθειμένοι να έλθουν 
σε επαφή με το Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δεν 
ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των 
παιδιών τους στο Ίντερνετ. Tέλος, οι γονείς θα 
πρέπει να συζητούν για τις διαδικτυακές 
διαδρομές του παιδιού τους, ώστε να έχουν 
πάντοτε ενημέρωση για τις ιστοσελίδες που 
επισκέπτεται, τα άτομα με τα οποία συνομιλεί και 
τις πληροφορίες που ανταλλάσσει με άλλα 
άτομα. 



Αντιμετώπιση Εθισμού 

 Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά κέντρα που 
βοηθούν τους εφήβους να ξεφύγουν από τον 
εθισμό τους. Η παρακολούθηση κάθε 
περίπτωσης γίνεται από τετραμελή ομάδα στην 
οποία συμμετέχουν παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, 
παιδοψυχολόγος και οικογενειακός σύμβουλος. 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας  ο έφηβος 
μαθαίνει να θέτει όρια στη χρήση και να αρχίσει 
και πάλι την ενασχόληση με άλλες 
δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση 
που κάποιο από τα παιδιά αντιμετωπίζει και άλλα 
προβλήματα πέρα από τον εθισμό του, υπάρχει 
και κατάλληλη φαρμακολογία.  



 


