
ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 



Αίτια  

• Το Διαδίκτυο 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 
οπτική επαφή.  



ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 • 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). 



• Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα κατέδειξαν τη σημασία 
της γονικής μέριμνας και φροντίδας στην ανάπτυξη του 
εθισμού στο Διαδίκτυο (Siomos, 2012). Η βέλτιστη 
παροχή γονικής μέριμνας χαρακτηρίζεται από φροντίδα 
και υγιή προστατευτικότητα, ούτως ώστε το παιδί να 
κατευθύνεται και να καθοδηγείται με επάρκεια σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να παρεμποδίζονται οι 
προσπάθειες του για την ανάδειξη προσωπικής 
ταυτότητας και αυτονόμησης.  



 

 

•Αντίθετα, 

υπερπροστατευτικότα 

των γονέων και χαμηλά 

επίπεδα φροντίδας 

συνιστούν το πρότυπο 

μέριμνας 'affectionless 

control' (έλεγχος χωρίς 

στοργή) το οποίο 

συνδέθηκε με 

υψηλότερες 

βαθμολογίες εθισμού 

στο Διαδίκτυο. 



Συμπτώματα  

• 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.  

• 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). 

 

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/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


Ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν 

συχνότερα εξάρτηση  
• Το φαινόμενο συνήθως εμφανίζεται 

αρχικά σε εφήβους κατά την πρώιμη 
εφηβεία (10-14 ετών) ή και σε 
μικρότερη ακόμη ηλικία. Είναι πιο 
έντονο 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 ηλεκτρονικά 
διαδικτυακά παιχνίδια στο σπίτι ή τα 
internet cafe. Ένας ακόμα πληθυσμός 
υψηλού κινδύνου είναι αυτός των 
φοιτητών, οι οποίοι καλούνται πολλές 
φορές για πρώτη φορά να 
οριοθετήσουν οι ίδιοι τη χρήση 
Διαδικτύου στην οποία προβαίνουν, 
μακριά από οικογενειακό έλεγχο αλλά 
και χωρίς το ξεκάθαρα δομημένο 
πλαίσιο υποχρεώσεων του σχολείου 
μέσης εκπαίδευσης.  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

• Ο εθισμός από το 

διαδίκτυο αναγνωρίζεται 

πια από την ψυχιατρική 

κοινότητα ως ξεχωριστή 

ψυχοσωματική διαταραχή 

γι’ αυτό χρήζει ειδικής 

θεραπείας.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν 

πολλά κέντρα που 

βοηθούν τους εφήβους 

να ξεφύγουν από τον 

εθισμό τους.  



ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ 

  

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΝΙΚΗ ΓΡΑΒΕΛΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 


