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Διαδίκτυο



  

Εθισμός στο Διαδίκτυο

Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή 
εξάρτησης, αναφέρεται στην «καταναγκαστική,υπερβολική 
χρήση του διαδικτύου, τον εκνευρισμό που παρουσιάζεται κατά 
τη στέρησή της» Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει 
συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ο χρήστης 
μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν 
υπάρχει οπτική επαφή. Ταυτόρονα , ο έφηβος μπορεί να 
ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους. Συνήθως, τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι 
αγόρια και μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


  

Γιατί κάθονται οι νέοι τόσες πολλές ώρες καθημερινά 
μπροστά στον υπολογιστή;
Οι ίδιοι απαντούν :

… εκεί τουλάχιστον είμαι κάποιος! 
… εκεί μπορώ να δίνω εγώ οδηγίες! 
… εκεί μου δίνουν λίγη προσοχή! 
… εκεί υπάρχει πάντα κάποιος! 
… εκεί μπορώ να ελέγχω/κοντρολάρω τα πάντα! 
… εκεί βιώνω κάτι, δε βαριέμαι! 
… εκεί μπορώ να ξεχάσω τα πάντα! 
… εκεί μπορώ να βγάλω/εκτονώσω όλο το θυμό μου! 



  

Τύποι συμπεριφορών:

-Ο πρώτος τύπος αφορά στην υπερβολική χρήση ιστοσελίδων που απευθύνονται σε 
ενηλίκους για διαδικτυακό σεξ (cybersex) και διαδικτυακό πορνογραφικό υλικό 
(cyber porn).

-Ο δεύτερος τύπος αφορά στις διαδικτυακές σχέσεις. Υπερβολική, δηλαδή, 
ενασχόληση σε διαδικτυακές διαπροσωπικές σχέσεις στις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης.

-Ο τρίτος τύπος αφορά στην υπερβολική ενασχόληση με τον τζόγο και τις 
διαδικτυακές αγορές.

 -Στον τέταρτο τύπο περιλαμβάνεται η υπερβολική περιήγηση, δηλαδή συνεχόμενο 
και διαρκές «σερφάρισμα»  στο Διαδίκτυο και αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων.

- Τέλος, ο πέμπτος τύπος αφορά στην υπερβολική ενασχόληση με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εμμονή.



  

Ηλεκτρονικά παιχνίδια
● Ηλεκτρονικό παιχνίδι ονομάζεται το παιχνίδι το οποίο 
χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσει 
ένα διαδραστικό σύστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να 
παίξει ένας παίκτης. Σήμερα, η πιο κοινή μορφή 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι το βιντεοπαιχνίδι. Άλλα 
κοινά είδη ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που περιλαμβάνουν 
όχι-μόνο-οπτικά προϊόντα, είναι τα φορητά ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, τα αυτόνομα συστήματα και συγκεκριμένα 
μη-οπτικά προϊόντα (π.χ. παιχνίδια ήχου).

●



  

Ηλεκτρονικά παιχνίδια



  

Συνήθη συμπτώματα της εξάρτησης :

* Η κατανάλωση σταδιακά περισσότερου 
χρόνου στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

* Η έλλειψη ενδιαφέροντος για άλλες 
δραστηριότητες και η αγωνιώδης προσμονή της 
επόμενης στιγμής που θα ασχοληθεί με αυτά. 

* Η ανοχή (ανάγκη για περισσότερο χρόνο 
χρήσης).



  

* Οι εμμονές ή οι φαντασιώσεις με θέματα και ρόλους 
που διαδραματίζονται στην πλοκή ενός ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού, τρέμουλο, άγχος, ανησυχία, αϋπνία, 
εφιάλτες (συμπτώματα που παρουσιάζονται με τη 
μείωση ή τη διακοπή της χρήσης τους).

* Η απομόνωση από τους συνομήλικους. 

* Η σταδιακή μείωση του κινήτρου του παιδιού για το 
σχολικό διάβασμα και η σοβαρή πτώση της σχολικής 
του επίδοσης. 

Συνήθη συμπτώματα της εξάρτησης



  

Ηλεκτρονικά παιχνίδια



  

Προτείνουμε στους γονείς: 
* Να μιλούν και να μοιράζονται με τα παιδιά τους τις ανησυχίες τους.

* Να μη χρησιμοποιήσουν την απαγόρευση ως λύση, καθότι το 
απαγορευμένο εύκολα μετατρέπεται σε γοητευτικό αντικείμενο και 
μαγνητίζει την περιέργεια των παιδιών. 

* Να κατανοήσουν ότι η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι σημείο 
των καιρών μας και να το αποδεχτούν, προσπαθώντας όμως να 
ελέγξουν την ποιότητα της θεματολογίας τους (λιγότερη βία) και την 
διάρκεια έκθεσης του παιδιού τους σε αυτά. 

* Να μιλούν στα παιδιά για τη σκοτεινή πλευρά και τις επιπτώσεις της 
ανθρώπινης βίας.

* Να έχουν «ανοιχτές τις κεραίες τους» για ίχνη εξάρτησης ώστε να 
αναζητήσουν βοήθεια από ψυχολόγο.



  

Προτείνουμε στους γονείς: 
-Ανταμείψτε το παιδί σας για κάθε προσπάθεια να περνάει λιγότερο 
χρόνο στα βιντεοπαιχνίδια.

-Σιγουρευτείτε πως έχει ενημερωθεί επαρκώς για τον εθισμό στα 
videogames και τους κινδύνους που εγκυμονούνται.

-Προσφέρετε την δυνατότητα δημιουργίας ενός χόμπι. Ρωτήστε το 
παιδί σας για τα ενδιαφέροντα του και υποστηρίξτε την συμμετοχή 
του σε νέες δραστηριότητες.

Διάβασμα, ενασχόληση με κάποιο άθλημα, χρόνος στον κήπο, 
φροντίδα κατοικιδίων, μαγειρική, επικοινωνία με φίλους γεμίζουν 
τόσο όμορφα το χρόνο τους και τα κάνουν να νιώθουν πως είναι 
χρήσιμα και αναπτύσσονται ως προσωπικότητες.



  

Ηλεκτρονικά παιχνίδια



  

Πηγές:

http://teensgeneration.co
m/el/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%C
F%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B2%C
E%BB%CE%BF%CF%82/spielesu
cht-internetsucht/

http://teensgeneration.com/el/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82/spielesucht-internetsucht/
http://teensgeneration.com/el/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82/spielesucht-internetsucht/
http://teensgeneration.com/el/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82/spielesucht-internetsucht/
http://teensgeneration.com/el/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82/spielesucht-internetsucht/
http://teensgeneration.com/el/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82/spielesucht-internetsucht/


  

ΤΕΛΟΣ
                                                 
                                                 
                  :)
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