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Περίλθψθ 

Θ παροφςα εργαςία εςτιάηεται ςτο φαινόμενο του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο, 

κακϊσ και τθν ανάδειξθ παραγόντων που ςχετίηονται με τθν υπερβολικι 

χριςθ του Διαδικτφου. Ριο ςυγκεκριμζνα, διερευνικθκε ο βακμόσ χριςθσ 

του Διαδικτφου ςτουσ μακθτζσ Ε’ και ΣΤϋ τάξεων δθμοτικϊν ςχολείων ςε 

επαρχία τθσ Ρρζβεηασ και ςτο κζντρο τθσ πόλθσ των Ιωαννίνων. Ρρόκειται για 

μια προςπάκεια μελζτθσ τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου με 

ςυγκεκριμζνουσ κοινωνικοφσ και δθμογραφικοφσ παράγοντεσ ςε ζνα δείγμα 

πλθκυςμοφ, το οποίο κεωρείται υψθλοφ κινδφνου για πακολογικι χριςθ. 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 94 μακθτζσ ςτουσ οποίουσ χορθγικθκε το 

ερωτθματολόγιο IAT (Internet Addiction Test/ Τεςτ Εξάρτθςθσ ςτο Διαδίκτυο) 

με τθν προςκικθ ερωτιςεων ςχετικϊν με κοινωνικοδθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά και με τθ χριςθ των διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων. Τα 

ευριματα τθσ ζρευνασ ανζδειξαν ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των μακθτϊν που 

ζκανε υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. Δεν φάνθκε να υπάρχει 

διαφοροποίθςθ ςτο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου όςον αφορά ςτθν θλικία, 

το φφλο και τον τόπο κατοικίασ των μακθτϊν. Σχετικά με το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ των γονζων, τα ευριματα τθσ ζρευνασ φανζρωςαν μια 

αυξανόμενθ εμφάνιςθ τθσ υπερβολικισ χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ 

μακθτζσ των οποίων οι δφο γονείσ είχαν φοιτιςει μζχρι το γυμνάςιο. Πςον 

αφορά ςτισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

αποτελοφςαν τον κυριότερο λόγο χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ. 

Συμπεραςματικά, θ παροφςα ζρευνα ανζδειξε ελάχιςτεσ διαφοροποιιςεισ 

ανάμεςα ςτθν κανονικι και τθν προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου, όςον 

αφορά ςτουσ κοινωνικοφσ και δθμογραφικοφσ παράγοντεσ που εξζταςε. Θ 

εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και δθ θ ραγδαία εξάπλωςθ του Διαδικτφου ςτθ ηωι 

μασ, αποτελεί πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ και κακιςτά 

τον εντοπιςμό και τον οριςμό τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου ζνα 

δφςκολο ζργο των ερευνθτϊν, διότι θ χριςθ του Διαδικτφου αυτι κακεαυτι 

είναι ιδιαίτερα γενικευμζνθ. 
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Abstract 

The present work focuses on the phenomenon of internet addiction, as well 

as highlighting factors associated with excessive use of the Internet. 

Specifically, the degree of internet use in the last two classes of elementary 

school students in province of Preveza and downtown Ioannina was 

investigated. This is an attempt to study the association of Internet use with 

specific social and demographic factors in a population sample considered to 

be at high risk for pathological use. The study involved 94 students who were 

administered the IAT (Internet Addiction Test) by adding questions about 

some socio-demographic characteristics and using online activities. The 

research findings revealed a very small percentage of students who made 

excessive use of the Internet. There was no difference in the age, gender and 

place of residence of students using the Internet. Concerning the level of 

parental education, the findings of the study revealed an increasing incidence 

of overuse of the Internet by students whose two parents had attended high 

school. As far as online activities are concerned, social media was the main 

reason for students to use the Internet.  In conclusion, the present study 

revealed little difference between the normal and problematic use of the 

Internet in terms of the social and demographic factors it examined. The 

evolution of technology, and the rapid proliferation of the Internet in our 

lives, is now an integral part of everyday life and makes identifying and 

defining problematic Internet use a difficult task for researchers, since the use 

of the Internet as such is very general. 
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Ειςαγωγι 

Θ ραγδαία ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν κακιςτά τθ χριςθ του 

Διαδικτφου αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ. Θ χρθςιμότθτα του 

Διαδικτφου ωσ μζςο πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και ψυχαγωγίασ είναι 

αναμφιςβιτθτθ, ωςτόςο θ διαρκισ χριςθ του μπορεί να επιφζρει αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ. Ρλικοσ ερευνϊν, ζχει ςυνδζςει τθν υπερβολικι χριςθ του 

Διαδικτφου με προβλιματα τόςο ςε ατομικό επίπεδο, όπωσ θ επίδοςθ ςτο 

ςχολείο ι θ παραγωγικότθτα ςτθν εργαςία, όςο και ςε κοινωνικό, όπωσ οι 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (Young, 1998). 

Θ δυςκολία ςτον ακριβι οριςμό τθσ εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο, και θ 

αδυναμία των ερευνθτϊν να δϊςουν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα εάν θ 

υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου ςυνιςτά μια αυτόνομθ διαταραχι, οδθγεί 

ςτθ μθ ενςωμάτωςι τθσ, ωσ µία ξεχωριςτι διαταραχι, ςτο Διαγνωςτικό και 

Στατιςτικό Εγχειρίδιο Ψυχικϊν Διαταραχϊν (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, DSM-5). Ωςτόςο, ζρευνεσ ζχουν αναδείξει ότι θ 

υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, τόςο ςτθν 

υγεία, όςο και ςε διάφορουσ τομείσ τθσ ηωισ του ανκρϊπου, όπωσ οι 

κοινωνικζσ ςχζςεισ και γενικότερα θ κοινωνικοποίθςθ του ανκρϊπου (Guan 

& Subrahmanyam, 2009). 

Πςον αφορά μελζτεσ που ζχουν γίνει ςτον ελλαδικό χϊρο και εξζταςαν 

τον βακμό χριςθσ του Διαδικτφου, αναφζρουν ότι οι νζοι είναι ιδιαίτερα 

επιρρεπείσ ςτθν υπερβολικι χριςθ του ςυγκεκριμζνου μζςου. Συγκεκριμζνα, 

ςε ζρευνα που διεξιχκθ το 2008 ςτθν κεντρικι Ελλάδα, αναφζρεται ότι θ 

υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου ςτον εφθβικό πλθκυςμό αγγίηει το 

ποςοςτό 8.6% (Σιϊµοσ & Αγγελόπουλοσ, 2008). Ραρόμοια αποτελζςματα 

ζχουν προκφψει και από άλλεσ ζρευνεσ (Floros & Siomos, 2013; Siomos, 

Floros, Fisoun et al., 2012) που πραγματοποιικθκαν ςτθ χϊρα μασ ςτισ 

εφθβικζσ θλικίεσ. 

Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, κρίνεται αναγκαίο να διερευνθκοφν και να 

επιςθμανκοφν οι πικανοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τον βακμό 

εναςχόλθςθσ με το Διαδίκτυο ςτθν Ελλάδα. Στθν ελλθνικι βιβλιογραφία 

φαίνεται να υπάρχουν ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςχετικά µε τθν εξζταςθ των 
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παραγόντων που ςχετίηονται µε τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου, ενϊ 

οι ζρευνεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτουσ ζφθβουσ θλικίασ άνω των 15 ετϊν 

και ςτουσ φοιτθτζσ (Floros & Siomos, 2013; Siomos et al., 2012).  

Ωσ εκ τοφτου, θ παροφςα ζρευνα ςτοχεφει ςτθ διερεφνθςθ του εκιςμοφ 

ςτο Διαδίκτυο ςτουσ μακθτζσ Ε’ και ΣΤϋ τάξεων δθμοτικϊν ςχολείων. 

Συγκεκριμζνα, θ παροφςα ζρευνα αποτελεί μια προςπάκεια μελζτθσ τθσ 

ςυςχζτιςθσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου με ςυγκεκριμζνουσ κοινωνικοφσ και 

δθμογραφικοφσ παράγοντεσ ςε ζνα δείγμα πλθκυςμοφ, το οποίο κεωρείται 

υψθλοφ κινδφνου για πακολογικι χριςθ, ενϊ παράλλθλα δεν ζχει ερευνθκεί 

επαρκϊσ. Σε καμία περίπτωςθ θ ζρευνα δεν φιλοδοξεί να δϊςει απάντθςθ 

ςτο ερϊτθμα φπαρξθσ ι μθ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο, ζνα ερϊτθμα που 

μελετάται αρκετά τα τελευταία χρόνια.  

Συγκεκριμζνα, μελετάται ο βακμόσ χριςθσ (κανονικι, μζτριοσ βακμόσ, 

υπερβολικι) του Διαδικτφου από το δείγμα, ποιεσ διαδικτυακζσ 

δραςτθριότθτεσ χρθςιμοποιοφνται πιο ςυχνά, οι διαφοροποιιςεισ ςτο βακμό 

χριςθσ του Διαδικτφου αναφορικά με τθ ςχολικι επίδοςθ, το φφλο, τθν 

περιοχι κατοικίασ, τθν θλικία και το επίπεδο εκπαίδευςθσ των γονζων των 

μακθτϊν, κακϊσ και οι διαφοροποιιςεισ ςτθ χριςθ των διαδικτυακϊν 

δραςτθριοτιτων ανάλογα µε το φφλο των μακθτϊν. 

Ριο αναλυτικά, θ εργαςία διακρίνεται ςε δφο μζρθ εκ των οποίων το 

πρϊτο αποτελεί το κεωρθτικό πλαίςιο και περιζχει τζςςερα κεφάλαια. Στο 

πρϊτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ του Διαδικτφου από 

τθν είςοδό του ςτθ ηωι μασ, μζχρι τθ ςθμερινι του μορφι. Ζπειτα 

επιχειρείται θ ςφνδεςθ του Διαδικτφου με τθν εκπαίδευςθ και θ παράκεςθ 

των τρόπων αξιοποίθςθσ του μζςου ςε αυτόν τον κλάδο. Τζλοσ, γίνεται 

αναφορά ςτο φαινόμενο του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο ωσ αρνθτικι επίπτωςθ 

τθσ παρατεταμζνθσ χριςθσ του μζςου. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο αναφζρονται τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματα του Διαδικτφου, τόςο ςε ατομικό, όςο και ςε κοινωνικό 

επίπεδο. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ που παρζχει το 

Διαδίκτυο, δίνοντασ ζμφαςθ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και τα 
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διαδικτυακά παιχνίδια, λόγω τθσ προτίμθςθσ που δείχνουν ςε αυτζσ τισ 

δραςτθριότθτεσ οι νζοι θλικιακά χριςτεσ. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά ςτθν εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο και 

παρακζτονται ςε αυτό οι απόψεισ και οι ερμθνείεσ των ερευνθτϊν ςχετικά με 

τα ςυμπτϊματα, τα διαγνωςτικά κριτιρια, τα αίτια κακϊσ και τα εργαλεία 

μζτρθςθσ του εκιςμοφ. Ζπειτα δίνονται ερευνθτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου, όπωσ προζκυψαν από διεκνείσ και 

ελλθνικζσ μελζτεσ, ενϊ παρακζτονται, επίςθσ, οι παράγοντεσ που ενιςχφουν 

τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά ςε τρόπουσ πρόλθψθσ 

και κεραπείασ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου, καταγράφοντασ 

ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφίασ που μελετά το ςυγκεκριμζνο κζμα 

Το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ αφορά ςτθν ζρευνα και αποτελείται από 

δφο κεφάλαια. Κατά ςυνζπεια, ςτο πζμπτο κεφάλαιο αιτιολογείται θ επιλογι 

τθσ ποςοτικισ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ για τθ μελζτθ του κζματοσ και 

παρατίκεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ: ο ςκοπόσ και τα ερευνθτικά 

ερωτιματα, τα κριτιρια επιλογισ του δείγματοσ, το εργαλείο που 

χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, κακϊσ και οι περιοριςμοί 

ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ ζρευνα.  

Στο ζκτο και τελευταίο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ πραγματοποιείται θ 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ κακϊσ και θ παράκεςθ 

αποτελεςμάτων παρόμοιων ερευνϊν, οι οποίεσ ζχουν διεξαχκεί, τόςο ςε 

διεκνζσ, όςο και ςε ελλθνικό επίπεδο, και μελετοφν το κζμα του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο. Αναφζρονται τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και οι ςτατιςτικοί 

ζλεγχοι που κεωρικθκαν κατάλλθλοι για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων 

και τζλοσ, δίνονται κάποιεσ ενδεικτικζσ προτάςεισ που κα μποροφςε θ 

επιςτθμονικι κοινότθτα να λάβει υπόψθ ςε μελλοντικζσ ζρευνεσ ςχετικά με 

τθν προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Διαδίκτυο: Βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί 

 

Ειςαγωγι 

Το Διαδίκτυο, με τθ γριγορθ εξάπλωςι του και οι κίνδυνοι που ελλοχεφουν 

από τθν αλόγιςτθ χριςθ του, ζχουν γίνει αντικείμενο μελζτθσ και ζρευνασ 

από διαφορετικζσ οπτικζσ τα τελευταία χρόνια. Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία 

πραγματεφεται τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Στο πρϊτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια ςυνοπτικι καταγραφι τθσ 

ιςτορικισ εξζλιξθσ του Διαδικτφου, προκειμζνου να παρουςιαςτεί μια 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ εξζλιξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ, 

κακιςτϊντασ, παράλλθλα, πιο εφκολθ τθν κατανόθςθ των λειτουργιϊν και 

των δυνατοτιτων τθσ. Φςτερα, ακολουκεί θ αποςαφινιςθ των όρων 

«Διαδίκτυο» και «εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο» ςε ςυνάρτθςθ με τον κεςμό τθσ 

εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, δεδομζνθσ τθσ εξάπλωςθσ του Διαδικτφου ςε όλουσ 

τουσ τομείσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, γίνεται αναφορά ςτο ρόλο του Διαδικτφου 

και ςτθν επιρροι που αςκεί ςτο ςχολικό περιβάλλον και ςτουσ μακθτζσ 

(Λιοφπθ, 2018). 

 

1.1 Ιςτορικι εξζλιξθ του Διαδικτφου 

Θ είςοδοσ του Διαδικτφου ςτθ ηωι μασ ζχει επιφζρει πλικοσ αλλαγϊν, με 

αποτζλεςμα να μασ είναι δφςκολο να ςκεφτοφμε πότε δεν βαςιηόμαςταν ςε 

αυτό για τθν παροχι επικοινωνίασ, ψυχαγωγίασ ακόμθ και εκπαίδευςθσ. Στο 

πλαίςιο αυτό, θ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τον αρχικό ςχεδιαςμό του 

Διαδικτφου δείχνει ιδιαίτερα χριςιμθ, κακϊσ κα βοθκοφςε και ςτθν 

καλφτερθ κατανόθςθ των λειτουργιϊν του (Curran, Fenton, & Freedman, 

2012). 

Θ απαρχι τθσ εξζλιξθσ του Διαδικτφου φαίνεται ότι τοποκετείται κατά το 

ζτοσ 1970, όταν το Υπουργείο Άμυνασ των ΘΡΑ ανζπτυξε τθν πρϊτθ ζκδοςθ 

του Διαδικτφου, θ οποία ονομάςτθκε «ARPA» (ARPAnet), επειδι το ζργο 

χρθματοδοτοφνταν από το Γραφείο Ρροθγμζνων Ερευνθτικϊν Ζργων 

(Advanced Research Projects Agency). Στθν αρχικι του μορφι το πρόγραμμα 



 
 

15 
 

απζβλεπε ςτον πειραματιςμό με μια νζα τεχνολογία γνωςτι ςαν μεταγωγι 

πακζτων (packet switching), μια μζκοδο που αναπτφχκθκε από τουσ Joseph 

Carl Robnett Licklider και Paul Baran. Σφμφωνα με αυτι τθ μζκοδο, τα προσ 

μετάδοςθ δεδομζνα κόβονται ςε πακζτα και πολλοί χριςτεσ μποροφν να 

μοιραςτοφν τθν ίδια επικοινωνιακι γραμμι. Τα «πακζτα» ακολουκοφςαν 

διαφορετικι πορεία το κακζνα μζχρι να φτάςουν ςτθ ςωςτι διεφκυνςθ και 

να µπουν πάλι ςε µια ςειρά. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα, ςε περίπτωςθ που 

υπιρχε βλάβθ ςε κάποιο ςθμείο τθσ επικοινωνιακισ γραμμισ, να µθν 

καταρρζει όλο το ςφςτθμα, όπωσ γινόταν για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ 

των τθλεπικοινωνιϊν. Θ αποςτολι τθσ υπθρεςίασ ARPA ιταν διττι. Αφενόσ, 

κατζςτθςε δυνατι τθ γριγορθ επικοινωνία μεταξφ των ερευνθτϊν του 

Υπουργείου Άμυνασ των ΘΡΑ, οι οποίοι εργάηονταν ςε 30 διαφορετικζσ 

τοποκεςίεσ, και αφετζρου κακιςτοφςε δυνατι τθν επικοινωνία μεταξφ των 

αμυντικϊν τοποκεςιϊν ςε περίπτωςθ παγκόςμιασ καταςτροφισ, όπωσ μιασ 

πυρθνικισ επίκεςθσ, κατά τθν οποία οι τθλεπικοινωνίεσ κακίςτανται εκτόσ 

λειτουργίασ (Roblyer, 2008). 

Το 1973, ξεκινά ζνα νζο ερευνθτικό πρόγραμμα που 

ονομάηεται «Internetting Project» (Ρρόγραμμα Διαδικτφωςθσ), προκειμζνου 

να ξεπεραςτοφν οι διαφορετικοί τρόποι που χρθςιμοποιεί κάκε δίκτυο για να 

διακινεί τα δεδομζνα του. Στόχοσ είναι θ διαςφνδεςθ πικανϊσ ανόμοιων 

δικτφων και θ ομοιόμορφθ διακίνθςθ δεδομζνων από το ζνα δίκτυο ςτο 

άλλο. Από το πρόγραμμα προκφπτει μια νζα τεχνικι, το «Internet 

Protocol» (IP) (Ρρωτόκολλο Διαδικτφωςθσ). Διαφορετικά δίκτυα που 

χρθςιμοποιοφν το κοινό πρωτόκολλο IP μποροφν να ςυνδζονται και να 

αποτελοφν ζνα Διαδίκτυο. Σε ζνα δίκτυο IP οι υπολογιςτζσ είναι ιςοδφναμοι, 

οπότε τελικά οποιοςδιποτε υπολογιςτισ του Διαδικτφου μπορεί να 

επικοινωνεί με οποιονδιποτε άλλον βρίςκεται επίςθσ ςε αυτό (Curran, 

Fenton, & Freedman, 2012). 

Τθν ίδια περίοδο, ςχεδιάηεται μια άλλθ τεχνικι για τον ζλεγχο τθσ 

μετάδοςθσ των δεδομζνων, το «Transmission Control Protocol» (TCP) 

(Ρρωτόκολλο Ελζγχου Μετάδοςθσ). Με βάςθ αυτι τθν τεχνικι ορίηονται οι 

προδιαγραφζσ, τόςο για τθ μεταφορά αρχείων μεταξφ υπολογιςτϊν 
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(FTP), όςο και για τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (E-mail). 

Επιπλζον, ςθμειϊνεται θ ςταδιακι ςφνδεςθ ιδρυμάτων από άλλεσ χϊρεσ με 

το «ARPANET» με πρϊτα το University College of London τθσ Αγγλίασ και 

το Royal Radar Establishment τθσ Νορβθγίασ (Curran, Fenton, & Freedman, 

2012). 

Το 1983, το πρωτόκολλο «TCP/IP», δθλαδι ο ςυνδυαςμόσ των τεχνικϊν 

«TCP» και «IP», αναγνωρίηεται ωσ πρότυπο από το Υπουργείο Άμυνασ των 

ΘΡΑ και ςυντελεί ςτθ γριγορθ εξάπλωςθ τθσ διαδικτφωςθσ των 

υπολογιςτϊν. Εκατοντάδεσ Ρανεπιςτιμια ςυνδζουν τουσ υπολογιςτζσ τουσ 

ςτο «ARPANET», με αποτζλεςμα τθν υπερβολικι του επιβάρυνςθ και το 

χωριςμό του ςε δφο τμιματα το 1983. Ζτςι προκφπτει το «MILNET», για 

ςτρατιωτικζσ επικοινωνίεσ και το νζο «ARPANET», για χριςθ αποκλειςτικά 

από τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και για τθ ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ ςτθ 

δικτφωςθ (Λιοφπθ, 2018). 

Το 1985, φςτερα από τθν εξάπλωςθ τθσ χριςθσ προςωπικϊν 

υπολογιςτϊν, το «National Science Foundation» (NSF) δθμιουργεί ζνα δικό 

του γριγορο δίκτυο, το «NSFNET». Το δίκτυο αυτό βαςίηεται ςτο 

πρωτόκολλο «TCP/IP» και ςυμβάλλει ςτθ ςφνδεςθ πζντε κεντρικϊν υπερ-

υπολογιςτϊν μεταξφ τουσ και με τθν υπόλοιπθ επιςτθμονικι κοινότθτα. Στα 

τζλθ τθσ δεκαετίασ του ‘80, πλικοσ χωρϊν ςυνδζονται ςτο «NSFNET» 

(Καναδάσ, Γαλλία, Σουθδία, Αυςτραλία, Γερμανία, Ιταλία, κ.α.). Χιλιάδεσ 

Ρανεπιςτιμια και οργανιςμοί δθμιουργοφν τα δικά τουσ δίκτυα και τα 

ςυνδζουν πάνω ςτο παγκόςμιο αυτό δίκτυο, το οποίο αρχίηει να εξαπλϊνεται 

με τρομεροφσ ρυκμοφσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, ενϊ τθν περίοδο αυτι, 

επζρχεται και θ κατάργθςθ του «ARPANET» (Roblyer, 2008). 

Πλο και περιςςότερεσ χϊρεσ ςυνδζονται ςτο «NSFNET», μεταξφ των 

οποίων και θ Ελλάδα το 1990. Το 1993, το εργαςτιριο «CERN» ςτθν Ελβετία 

παρουςιάηει το «World Wide Web» (WWW) (Ραγκόςμιο Ιςτό), που 

αναπτφχκθκε από τον Άγγλο ερευνθτι Timothy John Berners-Lee. Ρρόκειται 

για ζνα ςφςτθμα διαςφνδεςθσ πλθροφοριϊν ςε μορφι πολυμζςων 

(multimedia), που βρίςκονται αποκθκευμζνεσ ςε χιλιάδεσ θλεκτρονικζσ 
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ςελίδεσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιθγθκεί κανείσ μζςω Διαδικτφου 

(Κρουςταλλάκθ, 2014). 

Ο βαςικόσ τρόποσ µε τον οποίο οι χριςτεσ του παγκόςμιου ιςτοφ 

αναηθτοφν πλθροφορίεσ είναι οι μθχανζσ αναηιτθςθσ. Οι μθχανζσ 

αναηιτθςθσ είναι προγράμματα που καταγράφουν το περιεχόμενο των 

ιςτοςελίδων δθμιουργϊντασ µια τεράςτια βάςθ δεδομζνων (Spink & Jansen, 

2004). Κάκε φορά που κάποιοσ χριςτθσ πλθκτρολογεί τισ λζξεισ-κλειδιά ςτο 

ειδικό πεδίο, οι μθχανζσ αναηιτθςθσ ψάχνουν ςτο περιεχόμενο των 

ιςτοςελίδων και αξιολογοφν τθ ςχετικότθτά τουσ χρθςιμοποιϊντασ µια ςειρά 

από κανόνεσ, για παράδειγμα, λαμβάνουν υπόψθ τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 

των λζξεων-κλειδιϊν ςε κάκε ιςτοςελίδα. Επιπλζον, ιεραρχοφν τα 

αποτελζςματα και εμφανίηουν ςτθν πρϊτθ κζςθ τισ πιο δθμοφιλείσ 

ιςτοςελίδεσ αξιολογϊντασ τόςο τισ επιςκζψεισ που δζχονται, όςο και τον 

τρόπο που οι ιςτοςελίδεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Κατά τθν περιιγθςι τουσ 

ςτον παγκόςμιο ιςτό, οι χριςτεσ ανοίγουν ιςτοςελίδεσ οι οποίεσ περιζχουν 

κείμενο, εικόνα, ιχο και υπερςυνδζςμουσ. Ο ίδιοσ ο χριςτθσ είναι εκείνοσ 

που κα επιλζξει τισ κινιςεισ του και κα οργανϊςει τθν πορεία του ςτισ 

ιςτοςελίδεσ. Χρθςιμοποιϊντασ τισ υπερςυνδζςεισ ζχει τθ δυνατότθτα να 

μεταβαίνει ςε διαφορετικά ςθμεία του κειμζνου και να ορίηει ο ίδιοσ τθ δικι 

του διαδρομι (Shapiro & Niederhauser, 2004). 

Το γραφικό αυτό περιβάλλον ζκανε τθν εξερεφνθςθ του Διαδικτφου 

απλι και προςιτι ςτον κάκε χριςτθ. Ραράλλθλα, εμφανίηονται ςτο 

Διαδίκτυο διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανικουν ςε εταιρείεσ παροχισ 

υπθρεςιϊν Internet (Internet Service Providers-ISP) και προςφζρουν 

πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο ςε όλουσ ςε χαμθλζσ τιμζσ. Αυτό είχε ωσ 

αποτζλεςμα, το 1995 να καταργθκεί επίςθμα το «NSFNET», του οποίου το 

φορτίο μεταφζρκθκε ςε εμπορικά δίκτυα. Θ ανακάλυψθ του παγκόςμιου 

ιςτοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ευκολία απόκτθςθσ πρόςβαςθσ 

ςτο Διαδίκτυο, προςζλκυςε ζνα μεγάλο αρικμό καινοφργιων χρθςτϊν και 

ζφερε τθν «ζκρθξθ» που παρακολουκοφμε τα τελευταία χρόνια (Curran, 

Fenton, & Freedman, 2012). 
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Από τθ δεκαετία του 2000, το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ Γθσ 

ηει ςε χϊρεσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτο Διαδίκτυο. Θ πρόςβαςθ 

επιτυγχάνεται, πλζον, μζςω διαφόρων φορθτϊν ςυςκευϊν όπωσ το κινθτό ι 

το tablet, ενϊ οι δυνατότθτεσ που προςφζρει αφοροφν ςτθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν, εικόνων και άλλων αρχείων, κακϊσ επίςθσ και ςτθν 

επικοινωνία, τθ ψυχαγωγία ακόμθ και τθν εκπαίδευςθ. Κακθμερινά 

παρατθροφμε περιοδικά και εφθμερίδεσ να εκδίδονται «on-line», ενϊ 

παράλλθλα, τόςο επιχειριςεισ, όςο και ιδιϊτεσ φτιάχνουν τισ δικζσ τουσ 

ςελίδεσ ςτον παγκόςμιο ιςτό. Είναι προφανζσ ότι το Διαδίκτυο δεν αποτελεί 

πλζον ζνα δίκτυο των φοιτθτϊν και των ερευνθτϊν, αλλά ότι επεκτείνεται και 

επιδρά ςτισ κακθμερινζσ πρακτικζσ όλων μασ. Ζχει αναπτφξει πολλζσ 

δυνατότθτεσ και αποτελεί πολφτιμο εργαλείο, τόςο ςε επιςτθμονικό επίπεδο, 

κακϊσ ιδθ μιλάμε για θλεκτρονικό εμπόριο, τθλεεργαςία, τθλεκπαίδευςθ, 

τθλεϊατρικι, ρομποτικι κ.λπ., όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο, με τθν ενίςχυςθ 

τθσ επικοινωνίασ μζςω κοινωνικϊν δικτφων. Οι ερευνθτζσ εκτιμοφν ότι τα 

επόμενα χρόνια θ ανάπτυξθ του Διαδικτφου κα είναι ακόμθ πιο ραγδαία και 

κα επιφζρει πλικοσ αλλαγϊν ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ 

(Miorandi, Sicari, De Pellegrini, & Chlamtac, 2012). 

 

1.2 Διαδίκτυο και Εκπαίδευςθ 

Ο όροσ «Διαδίκτυο» (Internet) είναι μια ςφνκετθ λζξθ που προκφπτει από τθ 

ςυνζνωςθ των λζξεων «διαςφνδεςθ δικτφων». Στα αγγλικά ο όροσ «Internet» 

διαμορφϊκθκε από το ςυνδυαςμό των λζξεων «International Network» που 

ςθμαίνουν Διεκνζσ Δίκτυο Υπολογιςτϊν. Με τον όρο δίκτυο εννοείται θ 

ςφνδεςθ δφο ι περιςςότερων υπολογιςτϊν μεταξφ τουσ. Θ ςφνδεςθ αυτι 

επιτυγχάνεται είτε με τθ χριςθ τθλεπικοινωνιακϊν καλωδίων, είτε αςφρματα 

με τθ βοικεια δορυφορικϊν κεραιϊν και γραμμϊν κινθτισ τθλεφωνίασ 

(Berners-Lee & Fischetti, 2002). Το Διαδίκτυο αποτελεί τθ ςυνζνωςθ και 

ςφνδεςθ πολλϊν δικτφων μεταξφ τουσ και ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «θ μθτζρα 

όλων των δικτφων». Συγκεκριμζνα, το Διαδίκτυο αποτελεί ζνα επικοινωνιακό 

δίκτυο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, που επιτρζπει ςτουσ εκάςτοτε χριςτεσ να 

μοιράηονται πόρουσ και να ανταλλάςουν πλθροφορίεσ. Είναι ζνασ τρόποσ να 
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επιτυγχάνεται επικοινωνία ανάμεςα ςε εκατομμφρια διαδικτυωμζνουσ 

χριςτεσ ανά τον κόςμο, ςαν να βρίςκονται ςτο ίδιο τοπικό δίκτυο (Roblyer, 

2008). Σφμφωνα με τον Giddens (2009), οι χριςτεσ του Διαδικτφου ηουν ςε 

ζναν «κυβερνοχϊρο». Ο όροσ κυβερνοχϊροσ δθλϊνει τον χϊρο τθσ 

διαντίδραςθσ που διαμορφϊνεται από το παγκόςμιο δίκτυο των 

υπολογιςτϊν που ςυνκζτουν το Διαδίκτυο.  

Θ ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν, και ειδικότερα του Διαδικτφου, ςτθ 

ηωι μασ ζχει επιφζρει πλικοσ αλλαγϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

κακθμερινότθτάσ μασ, αςκϊντασ μεγάλθ επιρροι και ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ. Το γεγονόσ ότι θ κοινωνία γίνεται ςυνεχϊσ πιο απαιτθτικι, 

ςφνκετθ και ανταγωνιςτικι, προςδίδει ςτον κλάδο τθσ εκπαίδευςθσ τθν 

ευκφνθ τθσ δθμιουργίασ υπεφκυνων, ενθμερωμζνων και εξειδικευμζνων 

πολιτϊν, οι οποίοι κα μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

(Καμαριανόσ, 2005; Σχορετςανίτου & Βεκφρθ, 2010). 

Θ ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν ζχει προκαλζςει τθν ειςβολι νζων 

εργαλείων αξιοποίθςθσ και αναβάκμιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, 

όπωσ είναι το Διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο προςφζρει 

αρκετά πλεονεκτιματα. Αρχικά, θ χριςθ και θ αξιοποίθςθ του Διαδικτφου 

ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να γίνει ςε ζνα νζο μακθςιακό περιβάλλον που κα 

διευκολφνει τθ μάκθςθ. Το νζο μακθςιακό περιβάλλον που προςφζρει το 

Διαδίκτυο ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και 

παρζχει ιςχυρά κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ. Τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με μια 

νζα διδακτικι εμπειρία, κακϊσ αυτό το εργαλείο μπορεί να ςυνδυαςτεί με 

άλλα μζςα όπωσ το ςχολικό βιβλίο, και ζτςι να καλλιεργθκεί θ 

διακεματικότθτα, θ ςυνεργαςία, θ ενεργόσ ςυμμετοχι, θ κριτικι ςκζψθ αλλά 

και θ εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτθ διαδραςτικι μάκθςθ (Καμαριανόσ, 2005). 

Επιπλζον, μζςω του Διαδικτφου, θ μάκθςθ ξζφυγε από τα φυςικά όρια 

τθσ ςχολικισ τάξθσ και ζδωςε τθν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ 

μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςε μια εικονικι τάξθ, ςτθν οποία επικοινωνοφν με 

ςυναδζλφουσ τουσ από όλο τον κόςμο. Ρρόκειται για τθν ζννοια τθσ 

παγκόςμιασ τάξθσ, θ οποία κεωρείται μία από τισ βαςικότερεσ προςφορζσ 

του Διαδικτφου ςτθν εκπαίδευςθ. Θ ζννοια αυτι, αφορά ςτθ διαμόρφωςθ 
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ενόσ ιδανικοφ περιβάλλοντοσ, κατάλλθλου για ςυνεργαςία και ανταλλαγι 

απόψεων και ιδεϊν, μεταξφ διαφορετικϊν ανκρϊπων με ξεχωριςτι 

κοινωνικι και πολιτιςτικι κουλτοφρα από κάκε γωνιά τθσ γθσ. Οι 

θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και το Διαδίκτυο, προςφζρουν ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν τθ διδαςκαλία με ζνα 

διαφορετικό και πρωτότυπο κάκε φορά τρόπο, κινϊντασ τθν περιζργεια των 

μακθτϊν, προςφζροντασ ερεκίςματα και διευκολφνοντασ ζτςι τθ μακθςιακι 

διαδικαςία (Roblyer, 2008). 

Ραράλλθλα, το Διαδίκτυο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πθγι μεγάλου 

όγκου πλθροφοριϊν. Το Διαδίκτυο ςυνεχϊσ κερδίηει ζδαφοσ και 

χρθςιμοποιείται ολοζνα και περιςςότερο για πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ, 

όχι μόνο για γενικζσ πλθροφορίεσ, αλλά και για εξειδικευμζνεσ. Μζςα από 

αυτό, οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζνα 

ευρφ φάςμα εκπαιδευτικοφ υλικοφ και δεδομζνων, όπωσ θλεκτρονικζσ 

βιβλιοκικεσ, εκκζςεισ, μουςεία, δθμοςιεφματα κ.α. Πλα αυτά βοθκοφν ςτισ 

κακθμερινζσ διδακτικζσ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ, αλλά και ςτθ βελτίωςθ 

του γνωςτικοφ επιπζδου, τόςο του δαςκάλου, όςο και των μακθτϊν. Θ 

ςυμβολι του Διαδικτφου ςτθ μόρφωςθ των νζων είναι αδιαμφιςβιτθτθ, 

όπωσ αποδεικνφεται από αρκετζσ ζρευνεσ (Κελεςίδθσ, 1998). Σφμφωνα με 

τθν ζρευνα που πραγματοποίθςε θ Cyber Atlas το 2002, τα νεαρά άτομα ςτισ 

ΘΡΑ χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο για να βοθκθκοφν ςτθ διεκπεραίωςθ των 

εργαςιϊν του ςχολείου, κακϊσ επίςθσ και για να πλθροφορθκοφν για 

διάφορεσ εξελίξεισ (Tao, 2005).  

Θ χριςθ του Διαδικτφου ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν αποτελεί 

μόνο ζνα βοθκθτικό εργαλείο, αλλά ζχει ςυμβάλλει ςε μεγάλο βακμό ςτθν 

ανάπτυξθ νζων μορφϊν εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ προκαλοφν 

πλικοσ αλλαγϊν ςτθν εκπαιδευτικι και διδακτικι πράξθ. Θ θλεκτρονικι 

μάκθςθ (E-Learning), θ ευζλικτθ εκπαίδευςθ  (Flexible Learning), θ ανοιχτι 

εκπαίδευςθ (Open learning), θ εκπαίδευςθ από απόςταςθ (Distance 

learning), θ εκπαίδευςθ βαςιςμζνθ ςτισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και 

των επικοινωνιϊν (ICT-based education), θ κατανεμθμζνθ εκπαίδευςθ 

(distributed education) και θ διαδικτυακι ανοιχτι μάκθςθ (networked open 
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learning- NOL), είναι κάποιεσ νζεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ 

διαμορφϊκθκαν με τθν είςοδο του Διαδικτφου ςτον εκπαιδευτικό τομζα. 

Συναντϊνται ωσ ςφνολο με τον όρο «εκπαίδευςθ από απόςταςθ ι εξ’ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ», χωρίσ όμωσ θ κακεμιά ξεχωριςτά να χάνει το 

νόθμά τθσ (Κόκκοσ, 2001). 

Θ εκπαίδευςθ εξ’ αποςτάςεωσ αφορά ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ και 

δεξιοτιτων μζςω διαμεςολαβθμζνθσ πλθροφορίασ, εμπεριζχει όλεσ τισ 

τεχνολογίεσ και επιδιϊκει τθ δια βίου μάκθςθ. Με τθ βοικεια κάκε 

ςχολείου, πανεπιςτθμίου και οποιουδιποτε άλλου οργανωμζνου φορζα 

γνϊςθσ, το Διαδίκτυο ζχει αποκτιςει το ρόλο του παροχζα κάκε είδουσ 

πλθροφορίασ από οπουδιποτε και οποτεδιποτε. Ρολλά είναι τα ιδρφματα 

που αναπτφςςουν προγράμματα ςπουδϊν, τα οποία οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ 

πτυχίων από φοιτθτζσ που δεν ζχουν βρεκεί οφτε ςτιγμι ςε κάποια τυπικι 

τάξθ μπροςτά από κάποιον εκπαιδευτικό. Με αυτόν τον τρόπο, 

κατοχυρϊνεται θ άποψθ ότι θ εκπαίδευςθ είναι δικαίωμα όλων.  Στθν 

Ελλάδα, για πρϊτθ φορά το 1998, το Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο άρχιςε 

να παρζχει κεςμοκετθμζνεσ εξ’ αποςτάςεωσ ςπουδζσ (Κόκκοσ, 2001). 

Από τθν εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, ωςτόςο,  δεν λείπουν οι 

δυςκολίεσ, οι οποίεσ όμωσ δεν παρεμποδίηουν και δεν υποβακμίηουν το ζργο 

που αυτι προςφζρει. Το 1978, ο ερευνθτισ Andrew Molnar επεςιμανε, ότι θ 

άνιςθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτα οφζλθ των υπολογιςτϊν κα οδθγιςει ςε 

χάςμα μεταξφ πλουςίων και φτωχϊν. Θ άποψθ αυτι επαλθκεφεται ςυνεχϊσ 

δεδομζνθσ τθσ, όλο και περιςςότερο αυξανόμενθσ, εξάρτθςθσ τθσ κοινωνίασ 

από τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι υπολογιςτζσ. Ρρϊτοσ ο Lloyd 

Morrisett ειςιγαγε τον όρο ψθφιακό χάςμα, για να περιγράψει τθ διαφορά 

μεταξφ κοινωνικοοικονομικϊν ομάδων, ςχετικά με τθν πρόςβαςι τουσ ςε 

τεχνολογικοφσ πόρουσ.  Επιπλζον, το ευρφ φάςμα πλθροφοριϊν που διακζτει 

το Διαδίκτυο, κακϊσ και θ πλθκϊρα δεδομζνων που παρζχει, κακιςτοφν 

δφςκολο τον ζλεγχο των πόρων με τουσ οποίουσ ζρχονται ςε επαφι οι 

μακθτζσ. Αυτό μπορεί να ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, όπωσ είναι θ ζκκεςθ των 

μακθτϊν ςε ανάρμοςτεσ για τθν θλικία τουσ πλθροφορίεσ, θ παράνομθ 

πρόςβαςθ ςε προςωπικά ςτοιχεία των μακθτϊν, οι παραβάςεισ πνευματικισ 
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ιδιοκτθςίασ και θ λογοκλοπι. Επίςθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ 

αφιζρωςθ υπερβολικοφ χρόνου ςτον υπολογιςτι μπορεί να επιφζρει 

προβλιματα ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων και κοινωνικϊν δεξιοτιτων των 

παιδιϊν. Μια βαςικι λειτουργία τθσ εκπαίδευςθ είναι θ κοινωνικοποίθςθ 

των μακθτϊν, μζςω τθσ κακθμερινισ τριβισ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ 

ςυνεργαςίασ τουσ, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί όταν οι 

εκπαιδευόμενοι βρίςκονται πίςω από τθν οκόνθ ενόσ υπολογιςτι (Dreyfus, 

2003). 

Θ ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ δεν μπορεί από 

μόνθ τθσ να εγγυθκεί τθν αποτελεςματικότθτα του εγχειριματοσ. Ιδιαίτερο 

ρόλο παίηουν οι ςτόχοι, θ μζκοδοσ και οι εκπαιδευτικοί που κα κλθκοφν να 

τθν εφαρμόςουν, κακϊσ θ χριςθ των υπολογιςτϊν εναπόκεινται 

αποκλειςτικά ςτον ενκουςιαςμό και τθ κζλθςι τουσ. Επιπλζον, θ ραγδαία 

ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν και των αλλαγϊν που αυτζσ επιφζρουν 

ζχουν προκαλζςει τθν ανθςυχία διάφορων ερευνθτϊν, με χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα τον Seymour Papert, ο οποίοσ διατφπωςε τθν άποψθ ότι θ 

πρόωρθ ειςαγωγι των παιδιϊν ςτθν κουλτοφρα των μζςων μαηικισ 

επικοινωνίασ, ζχει ωσ αποτζλεςμα να ειςζρχονται ςε ζναν κόςμο εικονικό και 

φανταςτικό, χωρίσ να ζχουν προλάβει να μάκουν τον πραγματικό κόςμο ςτον 

οποίο ηουν, οφτε καν τθ γλϊςςα επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφν 

(Φραγκουλίδου, 2006). 

 

1.3 Ο εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο ωσ κοινωνικό φαινόμενο 

Θ προςπάκεια απόδοςθσ εννοιολογικισ ςθμαςίασ ςτον όρο του εκιςμοφ δεν 

ζχει οδθγιςει ςτθν αποςαφινιςι του, με αποτζλεςμα να γίνεται χριςθ 

διάφορων όρων όπωσ “Internet Addiction Disorder” (Διαταραχι Εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο), “Pathological Internet Use” (Ρακολογικι Χριςθ του Διαδικτφου), 

“Problematic Internet Use” (Ρροβλθματικι Χριςθ του Διαδικτφου), 

“Excessive Internet Use” (Υπερβολικι Χριςθ του Διαδικτφου), “Compulsive 

Internet Use” (Καταναγκαςτικι Χριςθ του Διαδικτφου), “Cyberspace 

Addiction” (Εκιςμόσ ςτον Κυβερνοχϊρο), “Online Addiction” (Εκιςμόσ 

Σφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο), “Net Addiction” (Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο), “Internet 
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Addicted Disorder” (Διαταραχι Διαδικτυακοφ Εκιςμοφ) και “High Internet 

Dependency” (Υψθλι Εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο) (Chou, Condron & Belland 

2005; Hinic, 2011). Οριςμζνοι ψυχολόγοι, ωςτόςο, διαφωνοφν με τθ χριςθ 

του όρου «εκιςμόσ» όταν πρόκειται για το Διαδίκτυο γιατί κεωροφν ότι ο 

όροσ αυτόσ πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο για τισ χθμικζσ ουςίεσ που 

δθμιουργοφν εξάρτθςθ (Chou, Condron, & Belland, 2005; Davis, 2001; Murali 

& George, 2007; Σιϊμοσ & Αγγελόπουλοσ, 2008; Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & 

Φλϊροσ, 2012). 

Ο Griffiths (1996) κατατάςςει τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου 

ςτουσ «τεχνολογικοφσ εκιςμοφσ», δθλαδι ςτουσ μθ χθμικοφσ ι 

ςυμπεριφορικοφσ εκιςμοφσ που περιλαμβάνουν τθν αλλθλεπίδραςθ 

ανκρϊπου και μθχανισ. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτι μπορεί να είναι είτε 

πακθτικι, όπωσ ςυμβαίνει με τισ ταινίεσ, είτε ενεργθτικι μζςω των 

θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν που παρακινοφν και ενιςχφουν τον εκιςμό των 

παικτϊν. Οι «τεχνολογικοί εκιςμοί» αποτελοφν υποκατθγορία των 

ςυμπεριφορικϊν εκιςμϊν και χαρακτθρίηονται από ζξι κριτιρια, τθν 

ανθςυχία, τθν αλλαγι διάκεςθσ, τθν ανοχι, τθν απόςυρςθ, τθ ςφγκρουςθ και 

τθν υποτροπι. Στα ζξι κριτιρια του Griffiths, θ Young πρόςκεςε τρία ακόμθ: 

τθν πρόοδο, τθν άρνθςθ και τθ ςυνεχι χριςθ (Murali & George, 2007; 

Shapira, Lessig, Goldsmith, Szabo, Lazoritz, Gold, & Stein, 2003). 

Ο Αμερικανόσ ψυχίατροσ Ivan Goldberg ιταν ο πρϊτοσ που 

χρθςιμοποίθςε τον όρο «διαδικτυακι εξάρτθςθ» (internet addiction) το 1995 

χρθςιμοποιϊντασ κριτιρια του DSM-IV, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν 

περιγραφι του βακμοφ πακολογίασ ςτθ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν. Θ Young 

(1998: 241), αφοφ χρθςιμοποίθςε τα κοινά χαρακτθριςτικά που ζχει με τον 

πακολογικό τυχερό παιχνίδι, όριςε το διαδικτυακό εκιςµό ωσ «τθ χριςθ του 

Διαδικτφου για περιςςότερο από 38 ϊρεσ τθν εβδοµάδα θ οποία µπορεί να 

οδθγιςει ςε κλινικά ςθµαντικι δυςλειτουργία ι ψυχολογικι πίεςθ». Θ Young 

διζκρινε τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο ςε πζντε επιμζρουσ κατθγορίεσ: εκιςμόσ 

ςτο διαδικτυακό ςεξ, εκιςμόσ ςτισ διαδικτυακζσ ςχζςεισ, κακαροί 

καταναγκαςμοί, υπερβολικι αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και εκιςμόσ ςτουσ 

θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 
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Ραρά το γεγονόσ ότι ο εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο δεν ζχει οριςτεί ακόμθ 

επακριβϊσ και δεν ζχει ταξινομθκεί ωσ ξεχωριςτι διαταραχι ςυμπεριφοράσ, 

το DSM-5 ορίηει τον όρο «εξάρτθςθ» ωσ µια εκιςτικι ςυµπεριφορά, όπωσ 

είναι το πακολογικό τυχερό παιχνίδι ι θ χριςθ ουςιϊν (Grant, Potenza, 

Weinstein, & Gorelick, 2010). Στθ μελζτθ τθσ Young το 1998, ςε δείγμα 500 

χρθςτϊν που κεωροφνταν εξαρτθμζνοι ςτο Διαδίκτυο, βρζκθκε ότι θ 

ςυμπεριφορά τουσ είχε πολλά κοινά ςτοιχεία με τθ ςυμπεριφορά των 

εξαρτθμζνων από το τυχερό παιχνίδι. Οι ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ 

ανζφεραν, επίςθσ, ότι εμφάνιηαν προβλιματα ςτισ κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ 

κακϊσ και ςτον οικονομικό, επαγγελματικό και ακαδθμαϊκό τομζα, λόγω τθσ 

πολφωρθσ εναςχόλθςισ τουσ με το Διαδίκτυο (Young, 1998). 

Επιπλζον, ζχει υποςτθριχκεί θ άποψθ ότι μια ςυµπεριφορά εκιςµοφ 

όπωσ είναι θ υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου κεωρείται παρόµοια µε τον 

εκιςµό ςε ουςίεσ, µε τθ διαφορά ότι ςτθν πρϊτθ, ο εκιςµόσ δεν είναι 

επακόλουκο µιασ ουςίασ αλλά µιασ ςυµπεριφοράσ ι του ευχάριςτου 

ςυναιςκιµατοσ που αυτι επιφζρει. Σε µια ζρευνα που διεξιχκθ ςε δείγµα 

73.328 νζων επιςθμάνκθκε θ πικανι ςφνδεςθ µεταξφ των εκιςτικϊν 

ςυµπεριφορϊν και τθσ εξάρτθςθσ οφειλόµενθσ από ουςίεσ. Ο κίνδυνοσ 

εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο ιταν µεγαλφτεροσ ςτουσ εφιβουσ που είχαν 

κάνει κατάχρθςθ αλκοόλ και ουςιϊν ςε αντίκεςθ µε αυτοφσ που δεν ιταν 

επιρρεπείσ ςε τζτοιου είδουσ ςυµπεριφορζσ (Sung, Lee, Noh, Park, & Ahn, 

2013). 

Διαφορετικζσ απόψεισ αναφζρονται ςχετικά με το αν θ εξάρτθςθ από το 

Διαδίκτυο μπορεί και πρζπει να υφίςταται και να ταξινομείται ωσ ξεχωριςτι 

διαταραχι ι όχι. Θ πλειοψθφία των ερευνθτϊν υποςτθρίηει ότι θ εξάρτθςθ 

αφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ που πραγματοποιεί ο χριςτθσ ςτο 

Διαδίκτυο όπωσ είναι το τυχερό παιχνίδι ι θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ. Το 2001 ο Davis χρθςιμοποίθςε τον όρο «πακολογικι χριςθ του 

Διαδικτφου» και τον διζκρινε ςε δφο διαφορετικοφσ τφπουσ, τθ ςυγκεκριμζνθ 

και τθ γενικευμζνθ.  

Θ ςυγκεκριµζνθ πακολογικι χριςθ του Διαδικτφου (specific pathological 

internet use) απευκφνεται ςε ανκρϊπουσ που είναι εξαρτθµζνοι ςε 
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ςυγκεκριµζνεσ δραςτθριότθτεσ ςτο Διαδίκτυο, όπωσ για παράδειγµα ςε 

πορνογραφικό υλικό ι ςτο τυχερό παιχνίδι. Τζτοιου είδουσ διαδικτυακοί 

χριςτεσ, ωςτόςο, είναι εξαρτθµζνοι ςτο περιεχόµενο και όχι ςτο Διαδίκτυο 

αυτό κακαυτό, οπότε θ ςυµπεριφορά εξακολουκεί να υπάρχει και εκτόσ 

Διαδικτφου. Θ γενικευµζνθ πακολογικι χριςθ του Διαδικτφου (general 

pathological internet use) αναφζρεται ςε µία γενικι προβλθµατικι χριςθ ςε 

διάφορουσ τοµείσ του Διαδικτφου, ακόµθ και ςτον υπερβολικό χρόνο που 

µπορεί ζνασ χριςτθσ να ξοδεφει ςτο Διαδίκτυο, χωρίσ να ζχει ζναν 

ςυγκεκριµζνο ςκοπό. Ραράδειγµα µιασ γενικευµζνθσ προβλθµατικισ χριςθσ 

του Διαδικτφου µπορεί να είναι και θ υπερβολικι εναςχόλθςθ µε τα 

κοινωνικά δίκτυα ςε περιπτϊςεισ που κάποιοσ αιςκάνεται µοναξιά (Davis, 

2001). 

Θ ερευνιτρια Morahan-Martin, (2005) ανζφερε το ενδεχόμενο ο εκιςμόσ 

ςτο Διαδίκτυο να είναι ςφμπτωμα μιασ άλλθσ διαταραχισ, όπωσ θ κατάκλιψθ 

ι το άγχοσ, κακιςτϊντασ ζτςι αμφίβολθ τθν ταξινόμθςθ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο ωσ μια ξεχωριςτι διαταραχι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι 

πρακτικά αδφνατο να διερευνθκεί ποια προχπάρχει ι ποια αναπτφςςεται 

πρϊτθ, θ εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο ι θ ψυχικι διαταραχι, κακϊσ θ µία 

µπορεί να αποτελεί το ςφµπτωµα ι τθν αιτία για τθν άλλθ. Ρρόκειται για το 

φαινόμενο τθσ ςυννοςθρότθτασ. Θ ςυννοςθρότθτα ι διπλι διάγνωςθ 

ορίηεται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ, ωσ θ ςυνφπαρξθ ςτο ίδιο 

άτομο μιασ διαταραχισ τθσ εξάρτθςθσ και μιασ άλλθσ ςοβαρισ ψυχιατρικισ 

διαταραχισ. Υπάρχει, πλζον, επαρκισ ερευνθτικι τεκμθρίωςθ που ςυνδζει 

τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο ςτθν εφθβεία, με ψυχολογικζσ διαταραχζσ όπωσ θ 

κατάκλιψθ. 

Επιπλζον, ζχει παρουςιαςτεί και θ άποψθ ότι το πρόβλθμα εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο εμφανίηεται, όχι από τον βακμό εμπλοκισ ενόσ ατόμου με αυτό, 

αλλά από τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που παρουςιάηονται όταν δεν υφίςταται θ 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Επομζνωσ, ο χρόνοσ δεν είναι το μοναδικό 

κριτιριο για τθν φπαρξθ του ςυγκεκριμζνου ςυμπεριφορικοφ εκιςμοφ, 

αντίκετα, αναπτφςςεται όταν θ ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά ξεφφγει από τον 

ζλεγχο του ατόμου. Θ εξάπλωςθ του φαινομζνου είναι παγκόςμια και αφορά 
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όλεσ τισ θλικιακζσ και τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Εκτιμάται ότι περίπου 9 

εκατομμφρια Αμερικανοί και 10 εκατομμφρια Κινζηοι πολίτεσ μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν ωσ εκιςμζνοι ςτο Διαδίκτυο, με επιπτϊςεισ που 

περιλαμβάνουν απϊλεια ελζγχου των παρορμιςεων, ζντονθ επικυμία για 

απόςυρςθ, κοινωνικι απομόνωςθ, ςυηυγικά προβλιματα, ακαδθμαϊκζσ 

αποτυχίεσ και οικονομικά χρζθ (Chou, Condron, & Belland, 2005; Floros & 

Siomos, 2013). 

Ππωσ αναφζρκθκε, θ διαταραχι εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν πρόςφατθ ζκδοςθ του Διαγνωςτικοφ και 

Στατιςτικοφ Εγχειριδίου των Ψυχικϊν Διαταραχϊν (DSM: Diagnostic and 

Statistical manual of Mental disorders). Το πακολογικό τυχερό παιχνίδι είναι 

θ μόνθ ςυμπεριφορικι,  μθ ςχετιηόμενθ με ουςίεσ, διαταραχι θ οποία 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτο εγχειρίδιο. Ωςτόςο, θ διαταραχι διαδικτυακϊν 

παιχνιδιϊν (internet gaming disorder) ζχει ςυμπεριλθφκεί ωσ νζα ψυχικι 

διαταραχι που απαιτεί περαιτζρω ζρευνα, ςτο παράρτθμα 3 του DSM-5. 

Επιπλζον,  ςτθν 70θ Διάςκεψθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ, που 

πραγματοποιικθκε ςτθ Γενεφθ από τισ 22 μζχρι τισ 31 Μαΐου 2019, οι 

ςυηθτιςεισ των 194 κρατϊν-μελϊν του Οργανιςμοφ οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ 

ςυμπερίλθψθσ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο ςτον επίςθμο κατάλογο 

αςκενειϊν του Οργανιςμοφ (θγοφτςου, 2019). 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτθ διάκριςθ των λζξεων 

«εξάρτθςθ» και «υπερβολικι χριςθ», κακϊσ πρόκειται για όρουσ που δεν 

μποροφν να φανοφν αντιπροςωπευτικοί για κάποιον που αναγκάηεται, λόγω 

φόρτου εργαςίασ, να ξοδεφει αρκετό χρόνο ςτο Διαδίκτυο. Θ εξάρτθςθ από 

το Διαδίκτυο υποδθλϊνει τθν υπερβολικι χριςθ αυτοφ, αλλά θ υπερβολικι 

χριςθ από μόνθ τθσ δεν αποδεικνφει εξάρτθςθ. Ρροτείνεται, λοιπόν, να 

γίνεται ςαφισ διατφπωςθ του χρόνου, του τόπου και τθσ αιτίασ χριςθσ του 

Διαδικτφου, ζτςι ϊςτε να γίνεται ςωςτι αξιολόγθςθ του όρου «εξάρτθςθ» 

(Grohol, 1999; Morahan-Martin, 2005). Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςτθν 

παροφςα εργαςία κα χρθςιμοποιθκοφν οι όροι «εξάρτθςθ», «εκιςμόσ», 

«κατάχρθςθ», «υπερβολικι» και «προβλθματικι ι πακολογικι» χριςθ, όπωσ 

αναφζρονται από τον εκάςτοτε ερευνθτι. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Σο Διαδίκτυο ςτθ ηωι μασ 

 

Ειςαγωγι 

Μελετϊντασ κανείσ τθ βιβλιογραφία διαπιςτϊνει ότι κάκε νζα ανακάλυψθ ι 

χριςθ προκαλεί ςυχνά αντιπαράκεςθ απόψεων, που υπερκεματίηουν περί 

των πλεονεκτθμάτων και των μειονεκτθμάτων αυτισ. Από το παρελκόν μζχρι 

ςιμερα, θ εφεφρεςθ κάκε καινοφργιου μζςου ςυνοδευόταν από πλικοσ 

απόψεων που δεν ςυμβάδιηαν μεταξφ τουσ. Το «νζο» αντιμετωπίηεται ςυχνά 

με ακραίεσ αντιδράςεισ, είτε με ενκουςιαςμό και επιδοκιμαςίεσ, είτε με 

δυςπιςτία και επικρίςεισ. Θ ίδια ακριβϊσ αντιμετϊπιςθ καταγράφεται και 

όςον αφορά ςτο Διαδίκτυο. Από τθ μια πλευρά υπάρχουν οι τεχνόφιλοι, 

εκείνοι που επιςυνάπτουν μόνο τα κετικά ςτοιχεία του νζου αυτοφ 

τεχνολογικοφ μζςου, και από τθν άλλθ υπάρχουν οι τεχνόφοβοι, εκείνοι που 

βρίςκουν μόνο κινδφνουσ και μειονεκτιματα ςτθ χριςθ του Διαδικτφου 

(Φραγκουλίδου, 2006). Στο πλαίςιο αυτό, ςτο επόμενο κεφάλαιο 

καταγράφονται, με βάςθ τθ βιβλιογραφία, τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του Διαδικτφου, κακϊσ και οι δφο βαςικζσ 

διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που βρίςκονται ςτθν προτίμθςθ των νζων 

θλικιακά χρθςτϊν, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και τα διαδικτυακά 

παιχνίδια.  

 

2.1 Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του 

Διαδικτφου 

Το γεγονόσ ότι θ παροφςα εργαςία αςχολείται με μια από τισ βαςικζσ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του Διαδικτφου, τον εκιςμό ςτθ χριςθ του, δεν πρζπει 

να οδθγιςει ςτθν παράλειψθ των πλεονεκτθμάτων που προςφζρει το μζςο. 

Σπάνιεσ είναι οι περιπτϊςεισ ερευνϊν που επικεντρϊνονται ςτον εκιςμό ςτο 

Διαδίκτυο και παράλλθλα αναφζρουν κάποια κετικά ςτοιχεία και ευκαιρίεσ 

που προςφζρει θ χριςθ του Διαδικτφου (Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν, 

2016).  
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Αρκετοί ερευνθτζσ (Greenfield & Yan, 2006), δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ 

νοθτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ  των νζων, υποςτθρίηουν 

ότι το Διαδίκτυο προςφζρεται ωσ ζνα ςθμαντικό εργαλείο που βοθκά ςτθ 

δθμιουργία τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ και τθσ αυτοεικόνασ του εφιβου. 

Μζςα από τθ ςυναναςτροφι τουσ με ςυνομιλικουσ τουσ, τόςο ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ όςο και κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςε θλεκτρονικά 

παιχνίδια, οι νζοι ζρχονται ςε επαφι με ανκρϊπουσ και μοιράηονται 

αντιλιψεισ, ιδζεσ και ενδιαφζροντα, διαμορφϊνοντασ ζτςι τθν 

προςωπικότθτά τουσ. Ρρόκειται για τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ, 

κατά τθν οποία, ο άνκρωποσ, μζςα από τθν αλλθλεπίδραςι του με το 

περιβάλλον,  μεταςχθματίηεται από βιολογικό ςε κοινωνικό-πολιτιςμικό 

υποκείμενο, δθλαδι διαμορφϊνει «προςωπικι και κοινωνικι ταυτότθτα και 

πλθρότθτα επικοινωνίασ και πράξθσ» (Νικολάου, 2009: 23).  

Ιδιαίτερα επωφελοφνται οι ζφθβοι που παρουςιάηουν προβλιματα ςτθ 

διαμόρφωςθ και διατιρθςθ των διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων. Το κοινωνικό 

άγχοσ, θ ανθςυχία για τον εαυτό τουσ και τα ςυναιςκιματα ντροπαλότθτασ 

κατά τθν επικοινωνία, μποροφν να γίνουν πιο εφκολα διαχειρίςιμα πίςω από 

τθν αςφάλεια που προςφζρει θ οκόνθ του υπολογιςτι. Ρολλοί ερευνθτζσ 

υποςτθρίηουν, ότι θ κοινωνικι επαφι που πραγματοποιείται με τθ χριςθ 

των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ζχει κετικό αντίκτυπο και ςτθν ψυχικι 

ευθμερία των νζων. Αναφζρονται ςτο μοντζλο: «διαδικτυακζσ ςυνοµιλίεσ-

αυτοαποκάλυψθ-ςτενζσ ςχζςεισ µε ςυνοµθλίκουσ-ψυχικι ευθµερία». Τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και θ διαδικτυακι ςυνομιλία που επιτρζπουν, 

βοθκοφν τουσ εφιβουσ να εκφράςουν ελεφκερα τουσ φόβουσ, τισ ανθςυχίεσ 

και τισ αναςφάλειεσ που τουσ διακατζχουν, και να τισ μοιραςτοφν με 

ςυνομθλίκουσ τουσ, που ενδεχομζνωσ αντιμετωπίηουν τισ ίδιεσ δυςκολίεσ. 

Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να οδθγιςει ςτθ δθμιουργία ςτενϊν ςχζςεων και 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των νζων, που αντιμετωπίηουν 

προβλιματα και εμφανίηονται διςτακτικοί ςτο να εκφράςουν τα 

ςυναιςκιματά τουσ πρόςωπο με πρόςωπο (Valkenburg & Peter, 2009). 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ AOL, θ οποία πραγματοποιικθκε ςε 7.000 νζουσ 

των ΘΡΑ, ζνα ποςοςτό 81% θλικιϊν 12 ζωσ 17 χρόνων χρθςιμοποιεί το 
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Διαδίκτυο ωσ βαςικό εργαλείο για τθν επικοινωνία του με τουσ οικείουσ του 

(Φραγκουλίδου, 2006).  

Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ δυνατότθτα που προςφζρει το Διαδίκτυο 

ςτουσ χριςτεσ του για πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ. Ο όγκοσ των 

πλθροφοριϊν που παρζχει ο κυβερνοχϊροσ είναι τεράςτιοσ και αφορά, τόςο 

ςε ακαδθμαϊκζσ, όςο και ςε γενικζσ γνϊςεισ, ενϊ θ πρόςβαςθ ςε 

διαφορετικζσ πθγζσ για το ίδιο κζμα βοθκά ςτθν απόκτθςθ μιασ 

ολοκλθρωμζνθσ και ςφαιρικισ άποψθσ. Ηθτιματα που οι νζοι δεν μποροφν 

να ςυηθτιςουν με το οικείο τουσ περιβάλλον και διςτάηουν να απευκυνκοφν 

ςε ειδικοφσ, όπωσ για παράδειγμα ηθτιματα ςεξουαλικισ φφςεωσ ι ςχετικά 

με τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, γίνονται 

ςυχνά κζματα αναηιτθςθσ ςτο Διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να προωκιςει 

πρότυπα υγιοφσ ςυμπεριφοράσ. Συχνζσ είναι βζβαια και οι αναηθτιςεισ 

πλθροφοριϊν για ακαδθμαϊκοφσ λόγουσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ 

εκπόνθςθ μιασ ςχολικισ ι πανεπιςτθμιακισ εργαςίασ από τουσ εκάςτοτε 

μακθτευόμενουσ (Guana & Subrahmanyam, 2009).   

Επιπλζον, το γεγονόσ ότι ςτισ μζρεσ μασ οι νζοι ζχουν μετατραπεί ςε 

άριςτουσ χριςτεσ προθγμζνων εφαρμογϊν, τόςο ςτουσ θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ όςο και ςτα κινθτά τθλζφωνα και τα φορθτά tablets, βοθκά ςτθ 

γνωςτικι εξζλιξθ των νζων και ςτθν απόκτθςθ διαφόρων ικανοτιτων, όπωσ 

ςτρατθγικισ και θγεςίασ, μζςω των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν. Μια ακόμθ 

δυνατότθτα που προςφζρεται μζςω Διαδικτφου είναι θ ψυχαγωγία. Θ 

αςφαλισ και ςε φυςιολογικά πλαίςια πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο μπορεί να 

οδθγιςει ςτθν εφρεςθ δραςτθριοτιτων ψυχαγωγίασ όπωσ θ λιψθ ταινιϊν, θ 

ακρόαςθ μουςικισ, κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςε θλεκτρονικά παιχνίδια, με τισ 

οποίεσ μπορεί να εναςχολθκεί ευχάριςτα ο κάκε χριςτθσ ςτον ελεφκερό του 

χρόνο. Επιπρόςκετα, το Διαδίκτυο παρζχει πλικοσ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ, αν 

αξιοποιθκοφν από τουσ χριςτεσ, μποροφν να κάνουν πιο εφκολθ τθ ηωι τουσ. 

Θ αναηιτθςθ εργαςίασ, οι τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, κακϊσ και οι κρατιςεισ 

ειςιτθρίων, είναι κάποιεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφςαν ζξοδα και 

μετακινιςεισ, ενϊ τϊρα δίνεται θ δυνατότθτα ολοκλιρωςισ τουσ μζςω 

Διαδικτφου (Greenfield & Yan, 2006). 
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Τζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ επιρροι που αςκεί το Διαδίκτυο ςτθν 

εκπαίδευςθ. Είναι εμφανζσ ότι το Διαδίκτυο λειτουργεί και μορφωτικά, λόγω 

των επιςτθμονικϊν γνϊςεων και του ζγκυρου ακαδθμαϊκοφ υλικοφ που 

παρζχει για αξιοποίθςθ από τουσ χριςτεσ του (Φραγκουλίδου, 2006). Ριο 

αναλυτικι περιγραφι τθσ επιρροισ που αςκεί το Διαδίκτυο ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται ςτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ. 

Ραράλλθλα με τισ κετικζσ εκτιμιςεισ και επιδοκιμαςίεσ που 

αναφζρονται για το Διαδίκτυο, υπάρχουν και οι πιο ςυγκρατθμζνεσ, ίςωσ 

τεχνοφοβικζσ, απόψεισ, οι οποίεσ διακατζχονται από ζνα κλίμα δυςπιςτίασ 

απζναντι ςε αυτό το τεχνολογικό μζςο. Αρχικά, αρκετοί είναι εκείνοι που 

κάνουν λόγο για ζνα νζο τφπου κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ο θλεκτρονικόσ 

υπολογιςτισ είναι ζνα ακριβό είδοσ για τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ, ενϊ 

όςοι δε διακζτουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ για να το χειριςτοφν 

κεωροφνται λειτουργικά αναλφάβθτοι. Θ εμφάνιςθ του Διαδικτφου 

δθμιοφργθςε μια ακόμθ διαφορά ανάμεςα ςτισ φτωχζσ και πλοφςιεσ χϊρεσ, 

ενϊ ακόμθ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν πλζον γίνεται λόγοσ για τθν τάξθ 

των «info-πλουςίων» και εκείνθ των «info-φτωχϊν». Θ κατοχι θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι και θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο κεωρείται ανάλογθ με 

το να διακζτει κάποιοσ εξουςία και κοινωνικό status (Θεμπριάν 2000). 

Επιπλζον, θ άποψθ ότι το Διαδίκτυο προάγει ζναν «εικονικό», μθ 

ανκρϊπινο κόςμο, είναι μια από τισ κριτικζσ που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο 

τεχνολογικό μζςο. Σφμφωνα με αυτι τθν άποψθ, θ είςοδοσ του υποκειμζνου 

ςτον κυβερνοχϊρο οδθγεί ςτθν αλλοίωςι του και ςτθν απομάκρυνςι του 

από τα πραγματικά προβλιματα ςυλλογικοφ τομζα. Το άτομο ωκείται ςε 

ατομικζσ εναςχολιςεισ, απομονϊνεται από παραδοςιακζσ κοινωνικζσ 

επαφζσ ςυλλογικότθτασ και απομακρφνεται από τισ κοινωνικζσ του 

δεςμεφςεισ (Χτοφρθσ, 2004). Σφμφωνα με τθ κεωρία του Baudrillard (1983; 

1993) (όπ. αναφ. ςτο Φραγκουλίδου, 2006), ο κόςμοσ που προβάλλεται ςτα 

μζςα επικοινωνίασ τείνει να αντικαταςτιςει τον πραγματικό, προωκϊντασ 

μια προςομοίωςθ του τελευταίου ωσ αλθκινότερου από τον πραγματικό. Το 

Διαδίκτυο κεωρείται πιο επικίνδυνο από τα μζςα επικοινωνίασ, κακϊσ θ 

πλθκϊρα πλθροφοριϊν, ειδϊλων και εικόνων που προβάλλει κακιςτά πιο 
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εφκολθ τθ δθμιουργία ενόσ πλαςτοφ κόςμου που μοιάηει με τον πραγματικό, 

ςτον οποίο οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και θ προςωπικι επικοινωνία 

αποδυναμϊνονται. 

Συχνά, επικρατεί θ άποψθ ότι οι διαδικτυακζσ επικοινωνίεσ είναι ζξω 

από τθν ανκρϊπινθ φφςθ και περιοριςτικζσ για ουςιαςτικι επαφι. Ρρόκειται 

για τθ ςφναψθ χαλαροφ τφπου ςχζςεων χωρίσ καμία θκικι δζςμευςθ. Θ 

Turkle (1995), υποςτθρίηει ότι θ υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου μπορεί να 

οδθγιςει ςε φαινόμενα κατάκλιψθσ και κοινωνικισ απομόνωςθσ. Θ ζρευνα 

των Gross, Juvonen, & Gable (2002: 87), που εςτίαςε ςτθ χριςθ του 

Διαδικτφου από νεαροφσ εφιβουσ ζδειξε ότι οι ςυμμετζχοντεσ που ανζφεραν 

ότι αιςκάνονταν μοναξιά ι απομόνωςθ ςτο ςχολείο ιταν πιο πικανό να 

επικοινωνιςουν με αγνϊςτουσ, αποδεικνφοντασ τθ ςυςχζτιςθ κοινωνικϊν 

παραγόντων με τθ ριψοκίνδυνθ διαδικτυακι ςυμπεριφορά. 

Ζντονθ κριτικι αςκείται ςτο Διαδίκτυο, λόγω του ότι μεγάλο ποςοςτό 

των πλθροφοριϊν που είναι διακζςιμεσ ςε αυτό είναι αμφιβόλου 

αξιοπιςτίασ, με αποτζλεςμα οι νζοι, που δεν ζχουν ακόμθ αναπτφξει 

ςυγκροτθμζνθ προςωπικότθτα, να μζνουν απροςτάτευτοι ςτθ διαδικτυακι 

χυδαιότθτα και τελικά να προςεγγίηουν, όχι μόνο αναξιόπιςτεσ, αλλά και 

επικίνδυνεσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα, το πορνογραφικό υλικό είναι 

εφκολα προςβάςιμο ςε όλουσ τουσ χριςτεσ δθμιουργϊντασ προβλιματα 

ςτον ψυχιςμό των ανθλίκων, κακϊσ επίςθσ και ςτθν κοινωνικι και ςχολικι 

ζκφανςθ τθσ ηωισ τουσ. Επιπλζον, πολφ ςυχνζσ είναι οι περιπτϊςεισ κατά τισ 

οποίεσ άτομα με ευάλωτο χαρακτιρα, κυρίωσ ανιλικοι, να πζφτουν κφματα 

διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ (Cyberbullying). Ρρόκειται για τθν προςπάκεια 

κάποιου ατόμου να προςβάλει, να ενοχλιςει, να δυςφθμίςει, να 

γελοιοποιιςει, να εκκζςει αρνθτικά, να αποκλείςει κοινωνικά ι ακόμα και να 

απειλιςει ζναν ςυνάνκρωπό του. Συχνά παρατθροφμε ότι ο διαδικτυακόσ 

εκφοβιςμόσ αφορά ςτθν εκτόνωςθ ζντονων ςυναιςκθμάτων όπωσ θ οργι, ο 

πόνοσ, θ εγκατάλειψθ, ο φόβοσ, θ απόρριψθ, ο κυμόσ, θ απελπιςία, θ 

απόγνωςθ, που προκλθκικαν από προβλθματικζσ οικογενειακζσ ςχζςεισ, 

κοινωνικι δυςλειτουργία ι δφςκολεσ προςωπικζσ ςχζςεισ. Με αυτι τθν 

αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, οι δράςτεσ αιςκάνονται ότι επιβάλουν εξουςία 
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κι ανακτοφν τον ζλεγχο, ανακουφίηοντασ τα ςυναιςκιματα δυςφορίασ που 

νιϊκουν (Καραπζτςασ, Καραπζτςασ, Ηυγοφρθσ, & Φϊτθσ 2015). 

Επιπρόςκετα, θ χριςθ του Διαδικτφου μπορεί να οδθγιςει τον εκάςτοτε 

νζο ςε εγκλθματικζσ ενζργειεσ, τόςο ωσ κφτθ όςο και ωσ κφμα. Ωσ 

θλεκτρονικό ζγκλθμα ορίηεται το ζγκλθμα που διαπράττεται μζςω 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και διακρίνεται ςε «Cyber Crime», όταν πρόκειται 

για τζλεςθ εγκλιματοσ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 

Διαδικτφου ταυτόχρονα,  και ςε «Computer Crime», που αφορά επίςθσ  τθ 

τζλεςθ εγκλιματοσ, αυτι τθ φορά όμωσ με μόνθ τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν. Το θλεκτρονικό ζγκλθμα (cybercrime-internet crime) 

προτιμάται από τουσ δράςτεσ, λόγω του ότι παρζχει πρόςβαςθ ςε πολλά 

άτομα, ζχει χαμθλό κόςτοσ και κίνδυνο, εξαςφαλίηει ανωνυμία και εξαλείφει 

τουσ γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ. Το θλεκτρονικό ζγκλθμα περιλαμβάνει 

ζνα ευρφ φάςμα αξιόποινων πράξεων, όπωσ: παρεμπόδιςθ 

(κυβερνο)κυκλοφορίασ, τροποποίθςθ και κλοπι δεδομζνων, ειςβολι και 

ςαμποτάη ςε δίκτυο, μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, διαςπορά ιϊν, 

υπόκαλψθ αδικθμάτων, πλαςτογραφία και απάτθ. Κφριεσ μορφζσ 

κυβερνοεγκλθμάτων που εξιχνιάςκθκαν ςτθν Ελλάδα από το Τμιμα 

Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ/ΔΑΑ είναι οι απάτεσ μζςω Διαδικτφου, θ παιδικι 

πορνογραφία, το hacking, θ διακίνθςθ-πειρατεία λογιςμικοφ, θ παραβίαςθ 

πιςτωτικϊν καρτϊν και θ διακίνθςθ ναρκωτικϊν (Φραγκουλίδου, 2006). 

Μια βαςικι αρνθτικι παράμετροσ από τθ χριςθ του Διαδικτφου είναι ο 

εκιςμόσ. Ο εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο είναι το κζμα ςτο οποίο επικεντρϊνεται θ 

παροφςα εργαςία. Ρρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο πολλοί νζοι 

αφιερϊνουν ςυςτθματικά χρόνο ςτο Διαδίκτυο, μθ μπορϊντασ να 

ςταματιςουν ι να μειϊςουν τισ ϊρεσ αςχολίασ τουσ. Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 

τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι πολλζσ και αντανακλϊνται, τόςο ςτο ςχολικό, 

όςο και ςτο οικογενειακό και κοινωνικό τουσ περιβάλλον (Λιοφπθ, 2018). 

Εκτενζςτερθ ανάλυςθ του φαινομζνου πραγματοποιείται ςτο επόμενο 

κεφάλαιο τθσ εργαςίασ.  
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2.2 Δραςτθριότθτεσ του Διαδικτφου: Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ και Διαδικτυακά Παιχνίδια 

Σφμφωνα με ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν ςε παγκόςμιο επίπεδο και 

εξζταςαν, μεταξφ άλλων, τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ καταναλϊνουν το 

διαδικτυακό τουσ χρόνο οι χριςτεσ, κατζςτθ ςαφζσ ότι προτιμοφν 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ είναι το διαδικτυακό τυχερό παιχνίδι, τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, οι πορνογραφικζσ ιςτοςελίδεσ, τα διαδικτυακά 

παιχνίδια, κακϊσ και οι ιςτοςελίδεσ που προςφζρουν αγορζσ προϊόντων 

(Διαμαντοποφλου & Δαβράηοσ, 2015; Ha & Hwang, 2014; Κοκκζβθ, Φωτίου, 

Ξανκάκθ, & Καναβοφ, 2010; Mitchell 2000; Τηιμόπουλοσ, Ρόρποδα, & 

Ρροβελζγγιοσ, 2010). Δεδομζνου ότι θ παροφςα εργαςία αφορά ςτθν 

προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου από τουσ νζουσ θλικιακά χριςτεσ, κα 

εμμείνουμε ςτισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που κερδίηουν τισ 

περιςςότερεσ προτιμιςεισ με βάςθ τισ παραπάνω ζρευνεσ. Επομζνωσ, 

παρακάτω γίνεται αναφορά ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και ςτα 

διαδικτυακά παιχνίδια, τισ δφο δραςτθριότθτεσ που αναδείχκθκαν ωσ οι πιο 

ςυνθκιςμζνεσ αςχολίεσ των νζων χρθςτϊν ςτο χϊρο του Διαδικτφου.  

 

2.2.1 Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Μια από τισ πιο ευχάριςτεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει το Διαδίκτυο ςτουσ 

χριςτεσ του είναι αυτι τθσ επικοινωνίασ και τθσ πρόςβαςθσ ςε κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Άνκρωποι όλων των θλικιϊν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, είτε 

μζςω αςφγχρονων μορφϊν όπωσ το email (είδοσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου), είτε μζςω ςφγχρονων μορφϊν όπωσ τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (social media) (Mayfield, 2008; Φραγκουλίδου, 2006). 

Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ ιςτοςελίδεσ και 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχουν τθ δυνατότθτα παραγωγισ και 

δθμοςίευςθσ περιεχομζνου από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου και 

όχι από κάποια εταιρεία. Το περιεχόμενο αυτό, ςυχνά αφορά ςε προςωπικά 

δεδομζνα και απόψεισ που ο εκάςτοτε χριςτθσ επικυμεί να ανακοινϊςει. Τα 

μζςα αυτά αναπτφχκθκαν ραγδαία τθν τελευταία δεκαετία, και προςφζρουν 

τθν ευκαιρία ςε όςουσ τα χρθςιμοποιοφν να επικοινωνοφν και να 
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μοιράηονται κοινά ενδιαφζροντα. Οι χριςτεσ κάνουν διαδικτυακοφσ φίλουσ 

με τουσ οποίουσ μποροφν να επικοινωνοφν, να μοιράηονται κάκε είδουσ 

πλθροφορία (βίντεο, εικόνεσ, κείμενα ςυνδζςμουσ κ.α.) και να παίηουν 

παιχνίδια. Μερικά από τα πιο ευρζωσ διαδεδομζνα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ είναι το «Facebook», το «Instagram», το «You Tube», και το 

«Twitter» (Ito, Horst, Bittanti, Boyd, Herr-Stephenson, Lange, Pascoe, & 

Robinson 2008; Τηικόπουλοσ, 2013). 

Με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθν πλζον εφκολθ πρόςβαςθ ςτο 

Διαδίκτυο, τα μζςα αυτά ζγιναν ευρζωσ γνωςτά και χρθςιμοποιοφνται από 

ολοζνα και περιςςότερουσ ανκρϊπουσ. Ιδιαίτερα με τθν ανάπτυξθ των smart 

phones και των φορθτϊν tablets, οι χριςτεσ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ μποροφν να ςυνδζονται διαδικτυακά µε τον οποιοδιποτε τρόπο, 

οποιαδιποτε ςτιγμι, όπου και αν βρίςκονται και να μζνουν ςυνδεδεμζνοι 

για όςο χρόνο επικυμοφν (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 

2011). 

Στθν Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2017, οι χριςτεσ που χρθςιµοποιοφςαν 

τα µζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ µζςω του κινθτοφ τουσ τθλεφϊνου ζφταςαν 

περίπου τα 4.5 εκατοµµφρια, κατακτϊντασ τθν 15θ κζςθ ανάµεςα ςε 40 

χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Μεταξφ των µζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςτατιςτικά 

ςτοιχεία αναδεικνφουν ότι το «Facebook» είναι το πιο διαδεδοµζνο µζςο, 

κακϊσ οι χριςτεσ του ανζρχονται ςε πάνω από 1 διςεκατομμφριο 

παγκοςμίωσ (Λιοφπθ, 2018). 

Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ δεν είχαν πάντα τθν ίδια μορφι και δεν 

προςζφεραν τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ. Ο πρϊτοσ αναγνωρίςιμοσ ιςτότοποσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, ο οποίοσ ςυνδφαηε και προςζφερε όλεσ τισ παραπάνω 

δυνατότθτεσ, είναι το Sixdegrees το 1997. Ο ςυγκεκριμζνοσ ιςτότοποσ 

επζτρεπε ςτουσ χριςτεσ να δθμιουργοφν το δικό τουσ προφίλ, να 

καταγράψουν λίςτεσ φίλων, να ςτζλνουν μθνφματα και να αναηθτοφν άτομα 

με ςυναφι ενδιαφζροντα. Ο ιςτότοποσ Classmates, ο οποίοσ δθμιουργικθκε 

δφο χρόνια πριν το Sixdegrees, εςτίαηε ςτθν επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν και 

φοιτθτϊν για τθ διεκπεραίωςθ των κοινϊν εργαςιϊν τουσ, ωςτόςο δεν 

προςζφερε τισ δυνατότθτεσ του τελευταίου (Rohani & Hock, 2009).  
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Τθ βάςθ τθσ ανάπτυξθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτζλεςαν οι 

τεχνολογίεσ Web 2.0. Ο όροσ Web 2.0 χρθςιμοποιικθκε πρϊτθ φορά το 

2004, για να περιγράψει το νζο τρόπο με τον οποίο οι χριςτεσ άρχιςαν να 

χρθςιμοποιοφν τον παγκόςμιο ιςτό. Το άτομο πλζον, δεν αναηθτά μόνο, αλλά 

δθμιουργεί, δθμοςιοποιεί, τροποποιεί και ςυνδιαμορφϊνει τισ διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ και γνϊςεισ ςτο Διαδίκτυο. Γι’ αυτό το λόγο, οι τεχνολογίεσ 

Web 2.0 ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ κοινωνικόσ ιςτόσ (social web). Ρρόκειται για 

μια νζα προςζγγιςθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου, ωσ μια δυναμικι 

αλλθλεπίδραςθ ςε πραγματικό χρόνο, όπου το περιεχόμενο ςυνεχϊσ 

αλλάηει, εμπλουτίηεται και ςχολιάηεται από τουσ χριςτεσ. Ο κάκε χριςτθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα, όχι μόνο να δθμοςιεφςει δικό του περιεχόμενο, αλλά και 

να αξιολογιςει ι να τροποποιιςει κάποιο ιδθ υπάρχον, δθμοςιευμζνο από 

άλλο χριςτθ (Gunawardena, Hermans, Sanchez, Richmond, Bohley, & Tuttle 

2009).  

Ππωσ αποδεικνφεται, θ δραματικι επικοινωνιακι ζκρθξθ των 

τελευταίων ετϊν δεν εμφανίηει ίχνθ επιβράδυνςθσ, αντίκετα, ςυνεχίηεται με 

ραγδαίουσ ρυκμοφσ (Giddens, 2009). Ο άνκρωποσ ωσ κοινωνικό ον ζχει μια 

ζμφυτθ τάςθ για επικοινωνία και αυτι του θ ανάγκθ για αλλθλεπίδραςθ με 

τουσ ομοίουσ του βρικε διζξοδο μζςα από τθν κοινωνικι δικτφωςθ. 

Σφμφωνα με τουσ Gunawardena et al. (2009), ωσ κοινωνικι δικτφωςθ 

ορίηεται θ πρακτικι τθσ επζκταςθσ τθσ γνϊςθσ μζςα από τθν δθμιουργία 

ςυνδζςεων με άτομα με παρόμοια ενδιαφζροντα. Μζςα από τθν κοινωνικι 

δικτφωςθ, λοιπόν, ο άνκρωποσ καλφπτει μια ιςχυρι ανάγκθ του, αυτι του 

ςυνεταιρίηεςκαι, δθμιουργϊντασ δίκτυα με άλλουσ ανκρϊπουσ, ενϊ 

παράλλθλα του παρζχεται θ δυνατότθτα να ανταλλάξει ιδζεσ, απόψεισ, 

εμπειρίεσ και να εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ του. Στθν εποχι που διανφουμε θ 

κοινωνικι δικτφωςθ, μετατρζπεται ςε on-line δραςτθριότθτα και ςυνδζεται 

με τεχνολογικζσ υπθρεςίεσ που επιτρζπουν ςτουσ ανκρϊπουσ να 

επικοινωνοφν με άλλουσ με ιδιαίτερθ ευκολία. Επομζνωσ, προκφπτει ζνασ 

νζοσ οριςμόσ, αυτόσ τθσ on-line κοινωνικισ δικτφωςθσ ςφμφωνα με τον 

οποίο πραγματοποιείται θ πράξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ςφνδεςθσ με 
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άλλουσ ςε ζνα κοινωνικό, ςε απευκείασ ςφνδεςθ (online), περιβάλλον μζςω 

τθσ χριςθσ ενόσ δικτυακοφ τόπου (Gunawardena et al. 2009). 

Τα προφίλ των χρθςτϊν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αυξάνονται 

μζρα με τθ μζρα. Το γεγονόσ αυτό, ζχει ωκιςει πολλοφσ ερευνθτζσ να 

αναηθτιςουν τουσ λόγουσ, τα κίνθτρα και τισ αιτίεσ επιλογισ των μζςων 

αυτϊν από τον πλθκυςμό των χρθςτϊν. Σφμφωνα με τον McQuail (1994) (όπ. 

αναφ. ςτο Scheufele, 1999) μια κεωρία που μπορεί να εξθγιςει με μεγάλθ 

ακρίβεια τθν επιλογι των ανκρϊπων να ςυμμετζχουν ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, είναι εκείνθ των Χριςεων και Θκικϊν Ικανοποιιςεων. Με βάςθ 

αυτι τθ κεωρία υπάρχουν τζςςερισ κινθτιριεσ δυνάμεισ που ωκοφν τουσ 

χριςτεσ ςτα κοινωνικά δίκτυα: θ ενθμζρωςθ, θ ψυχαγωγία, θ κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ και θ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ. 

Σε μια ζρευνα που διεξιχκθ ςτθ Νορβθγία (Brandtzæg & Heim, 2009), με 

1.200 ςυμμετζχοντεσ και εξζταηε, μεταξφ άλλων, τουσ λόγουσ χριςθσ των 

ιςτοςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ, προζκυψε πωσ ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ 

χριςθσ ιταν θ γνωριμία με νζουσ ανκρϊπουσ και ο δεφτεροσ ςθμαντικότεροσ 

λόγοσ θ επικοινωνία με φίλουσ. Άλλοι λόγοι που αναφζρκθκαν αφοροφν ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ, τθν ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν και τθ ςυηιτθςθ και 

αντιπαραβολι απόψεων με άλλουσ ανκρϊπουσ. Τα ευριματα αυτά, ζρχονται 

ςε αντιπαράκεςθ με εκείνα τουσ Lenhart και Madden (2007), οι οποίοι ςτισ 

ζρευνεσ τουσ διαπίςτωςαν ότι τα κοινωνικά δίκτυα χρθςιμοποιοφνται 

περιςςότερο για να διατθριςουν ι να παγιϊςουν τισ υφιςτάμενεσ ςχζςεισ 

παρά για να δθμιουργιςουν νζεσ. 

Οι Dogruer, Menevis, & Eyyam (2011), ςε ζρευνα που πραγματοποίθςαν 

ςε 302 ςυμμετζχοντεσ, εξζταςαν τουσ λόγουσ που ωκοφν τθ νζα γενιά ςτθ 

χριςθ του «Facebook». Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κατζδειξαν πωσ ο 

ςθμαντικότεροσ λόγοσ χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ από τουσ φοιτθτζσ ιταν για να «ςυναντθκοφν» και να 

επικοινωνιςουν με άτομα που ιδθ γνϊριηαν, κακϊσ και για να 

αποκαταςτιςουν τισ ςχζςεισ τουσ με άτομα που είχαν ξεχάςει.   

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοθτό ότι ο κυριότεροσ λόγοσ χριςθσ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 
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ανκρϊπων. Θ διαπίςτωςθ αυτι, φαίνεται να ιςχφει και ςτθν Ελλάδα, κακϊσ 

ςφμφωνα με τθν ζρευνα του εργαςτθρίου Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (ELTRUN) 

του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, «Στάςθ, αξιοποίθςθ και 

εμπιςτοςφνθ των Ελλινων ςτα Social Media» ςτισ αρχζσ του 2012 (όπ. αναφ. 

ςτο Ραπακαναςόπουλοσ, Ξενοφϊντοσ, Καραδθμθτρίου, Ντάγκα, & 

Ακαναςιάδθσ, 2013), οι χριςτεσ ςτθ χϊρα μασ χρθςιμοποιοφν τα κοινωνικά 

δίκτυα για να επικοινωνιςουν με φίλουσ και ςυγγενείσ κατά 37%, να 

ψυχαγωγθκοφν κατά 32% και να μοιραςτοφν βίντεο και φωτογραφίεσ κατά 

28%. 

Σφμφωνα με τουσ Marwick & Boyd (2014), ο ζφθβοσ μζςα από τθ χριςθ 

των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ κζλει να εκμεταλλευτεί τθν ευκαιρία που 

του δίνεται για ςυναναςτροφι µε ςυνοµθλίκουσ, γριγορθ, άµεςθ και εφκολθ 

επικοινωνία και καινοφργιεσ φιλίεσ. Ζτςι, οι περιςςότεροι ζφθβοι 

χρθςιµοποιοφν τα µζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ γιατί ζχουν ανάγκθ να 

διατθριςουν τισ φιλίεσ τουσ, να αιςκανκοφν µζλθ µιασ κοινωνικισ οµάδασ 

και να κάνουν χριςθ όλων των ευκαιριϊν που τουσ προςφζρει θ τεχνολογία. 

Επιπρόςκετα, δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ όπου μεγάλθ μερίδα των 

εφιβων χρθςιμοποιοφν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ προκειμζνου να 

ξεφφγουν από το κακθμερινό, υπερφορτωμζνο πρόγραμμά τουσ, αλλά και 

από τουσ περιοριςμοφσ και τισ απαγορεφςεισ που δζχονται από τουσ γονείσ 

τουσ, ςχετικά με τισ εξόδουσ τουσ και τον χρόνο που περνοφν με φιλικά 

πρόςωπα. Ακριβϊσ αυτό το κενό καλφπτουν μζςα από τα κοινωνικά δίκτυα, 

όπου τουσ προςφζρεται απεριόριςτθ ελευκερία για ανκρϊπινθ επαφι, 

κοινωνικι ςυναναςτροφι και ζκφραςθ ςκζψεων, ςυναιςκθµάτων και 

προςωπικϊν ενδιαφερόντων. 

Μια εξίςου ςθμαντικι δραςτθριότθτα που μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων 

επιλζγει να τθν πραγματοποιεί μζςα από τθ χριςθ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ είναι θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά. Οι καταναλωτζσ ςτρζφονται 

μακριά από τισ παραδοςιακζσ πθγζσ διαφιμιςθσ όπωσ το ραδιόφωνο, θ 

τθλεόραςθ ι τα περιοδικά και απαιτοφν άμεςθ και εφκολθ πρόςβαςθ ςε 

πλθροφορίεσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να ςτρζφονται πιο ςυχνά ςε 
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διάφορουσ τφπουσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για ςυλλογι πλθροφοριϊν, 

αλλά και για πραγματοποίθςθ αγορϊν (Cabral, 2011).  

Μεγάλο μζροσ των χρθςτϊν ψάχνουν για πλθροφορίεσ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ πριν πραγματοποιιςουν μια 

αγορά. Ωςτόςο, το κατά πόςο θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά των εν λόγω 

χρθςτϊν επθρεάηεται από αυτά αποτελεί ζνα επιςτθμονικό πεδίο που δεν 

ζχει εξεταςτεί ενδελεχϊσ. Κάποιεσ πρϊτεσ ζρευνεσ απαντοφν κετικά, όπωσ θ 

ζρευνα του Drell (2011) (όπ. αναφ. ςτο Oberst, Wegmann, Stodt, Brand, & 

Chamarro, 2017), ςτθν οποία εξετάςτθκε το αν θ καταναλωτικι ςυμπεριφορά 

των χρθςτϊν επθρεάηεται από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι το 31% των αγοραςτϊν επθρεάηεται ςτθν 

απόφαςθ αγοράσ ενόσ προϊόντοσ από το κοινωνικό δίκτυο ςτο οποίο είναι 

μζλοσ, ενϊ αντίκετα το 26% φάνθκε ανεπθρζαςτο. Ρροκφπτει, λοιπόν, ζνασ 

νζοσ τφποσ καταναλωτι, ο κοινωνικόσ καταναλωτισ (social consumer), ο 

οποίοσ προτιμά να αξιοποιεί τθ «ςοφία» των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

για τθν λιψθ μιασ αγοραςτικισ απόφαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται δεν καλφπτουν 

όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων που μποροφν να υιοκετιςουν οι χριςτεσ 

μζςα ςτο περιβάλλον των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, ωςτόςο 

παρουςιάςτθκαν ενδεικτικά κάποιεσ ςθμαντικζσ ζρευνεσ που αφοροφν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο. 

Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ χρθςιμοποιοφνται ολοζνα και 

περιςςότερο ςε κεμελιϊδεισ τομείσ τθσ ηωισ του ατόμου τόςο κοινωνικοφσ 

όςο και ατομικοφσ. Ωςτόςο, το γεγονόσ τθσ ραγδαίασ εξάπλωςθσ των μζςων 

ςτθ ηωι μασ, ςυχνά προκαλεί αιςκιματα ανθςυχίασ ωσ προσ τθ ςωςτι και 

ιςορροπθμζνθ χριςθ τουσ (Cabral, 2011). 

Ξεκινϊντασ, λοιπόν, από τα οφζλθ που παρζχουν τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ςτουσ χριςτεσ τουσ, αξιοπρόςεκτθ είναι θ προςφορά τουσ ςτον 

τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ. Σφμφωνα με τουσ Roschelle 

& Pea (2002) (όπ. αναφ. ςτο Καςκαντάμθ & Καλογερόπουλοσ, 2010), τα 

ςφγχρονα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ενςωματϊνουν πλικοσ δυνατοτιτων 

αλλθλεπίδραςθσ και επικοινωνίασ των μακθτϊν, υποςτθρίηουν τθν 
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ανταλλαγι ιδεϊν, τθ ςυνεργαςία για παραγωγι κοινοφ ζργου, τθν 

οικοδόμθςθ περιεχομζνου, τθν ζκφραςθ μζςω κειμζνων. Ραράλλθλα, 

παρζχουν τθ δυνατότθτα επζκταςθσ του φυςικοφ χϊρου και χρόνου τθσ 

ςχολικισ τάξθσ, δθμιουργϊντασ ζνα διαφορετικό–ςυμπλθρωματικό 

μακθςιακό πλαίςιο γφρω από τθν τάξθ και ζξω από αυτιν. Θ χριςθ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ενιςχφει τθν επικοινωνία ανάμεςα ςε μακθτζσ, 

εκπαιδευτικοφσ και γονείσ, ενϊ παράλλθλα προωκεί και τθν εξ’ αποςτάςεωσ 

μάκθςθ. 

Θ χριςθ των ςφγχρονων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ δεν κα μποροφςε 

να απουςιάηει από τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Θ κοινωνικι δικτφωςθ, 

προςφζρει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ θλεκτρονικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ, 

οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται από τα Ρανεπιςτιμια ωσ πλατφόρμεσ 

ενθμζρωςθσ, πλθροφόρθςθσ και ανταλλαγισ απόψεων από τουσ φοιτθτζσ. 

Επιπλζον, ςυντελοφν ςτθν προςζλκυςθ φοιτθτϊν ςτα Ρανεπιςτιμια, 

λειτουργϊντασ ςαν εργαλείο διαφιμιςθσ για αυτά. Τζλοσ, αξίηει να 

ςθμειωκεί, πωσ παρατθρείται μια ολοζνα αυξανόμενθ χριςθ των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ από τισ βιβλιοκικεσ, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτον 

χριςτθ να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςε παγκόςμιεσ βιβλιοκικεσ 

(Selwyn, 2012). 

Δεν κα πρζπει να παραλθφκεί και θ κοινωνικι ςυμβολι των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. Τα μζςα αυτά επιτρζπουν τθν άμεςθ αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ των χρθςτϊν και καλφπτουν τθ βαςικι ανάγκθ των ανκρϊπων να 

μοιραςτοφν ςκζψεισ και απόψεισ. Επιπλζον, παρζχουν τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ δεςμϊν με πολφ μεγάλο αρικμό ατόμων παγκοςμίωσ, από 

διαφορετικζσ χϊρεσ, κοινωνίεσ, πολιτιςμοφσ και με διαφορετικζσ ςυνικειεσ 

και χαρακτθριςτικά (Boyd & Ellison, 2008; Φραγκουλίδου, 2006).  

Ρολλοί άνκρωποι που ζχουν προβλιματα επικοινωνίασ ςτθν 

πραγματικότθτα, ςυχνά, αναηθτοφν παρζα ςτο Διαδίκτυο. Οι διαδικτυακζσ 

ςχζςεισ λειτουργοφν ενδυναμωτικά προσ τισ παραδοςιακζσ, ενϊ μπορεί να 

υπάρξει μια εξίςου γόνιμθ επαφι ς’ αυτοφ του είδουσ τισ ςχζςεισ. Άνκρωποι 

που ενδεχομζνωσ αιςκάνονται μειονεκτικά με τθν εμφάνιςι τουσ, ςυχνά 

εκφράηονται καλφτερα μζςω του Διαδικτφου κακιςτϊντασ ζτςι πιο πικανι τθ 
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ςφςταςθ ςχζςεων με άτομα που γνωρίηουν εκεί. Επιπλζον, μοναχικοί και 

εςωςτρεφείσ ζφθβοι μπορεί να ωφελθκοφν μζςα από τισ διαδικτυακζσ 

επαφζσ που αναπτφςςουν, ιδιαίτερα όταν αυτζσ δεν ζχουν τυχαίο 

χαρακτιρα, αλλά γίνονται ςε διαδικτυακοφσ τόπουσ με άτομα που ζχουν 

κοινά ενδιαφζροντα και με τθ διακριτικι επίβλεψθ των γονζων.  Ρολλζσ 

φορζσ, αυτό που οδθγεί τουσ ζφθβουσ ςτθν αναηιτθςθ διαδικτυακισ 

επικοινωνίασ μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι θ ζλλειψθ 

κοινωνικϊν επαφϊν με τουσ γονείσ τουσ ι με άλλουσ ςυνομθλίκουσ. Οι 

ζφθβοι με προβλιματα κοινωνικοποίθςθσ είναι πιο πικανόν να αναηθτιςουν 

πιο ςτενζσ, ρομαντικζσ ςχζςεισ ςτισ διαδικτυακζσ τουσ επαφζσ. Γενικότερα, 

πάντωσ, οι ζφθβοι κεωροφν ότι θ κοινωνικι δικτφωςθ τουσ παρζχει κάποιου 

είδουσ ςυναιςκθματικι και κοινωνικοποιθτικι κάλυψθ.  Θ λειτουργία των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, ωσ ςθμείο ςυνάντθςθσ και επικοινωνίασ 

άγνωςτων μεταξφ τουσ ατόμων, βοικθςε ςτθ ςυγκρότθςθ διαφόρων ομάδων 

με κοινά ενδιαφζροντα, πεποικιςεισ ι ςτάςεισ, τα μζλθ των οποίων ζρχονται 

πιο κοντά πνευματικά, ςυναιςκθματικά, όχι όμωσ απαραιτιτωσ γεωγραφικά 

(Blackwell, Leaman, Tramposch, Osborne, & Liss, 2017). 

Επιπλζον, μζςω τθσ χριςθσ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

επιτυγχάνεται αςτραπιαία μετάδοςθ των γεγονότων, ενϊ παρζχουν τθ 

δυνατότθτα αναηιτθςθσ και ανεφρεςθσ περιεχομζνου (φωτογραφιϊν, βίντεο 

κ.α.). Επιτρζπουν τθν άμεςθ ενθμζρωςθ για οτιδιποτε ςυμβαίνει ςτον κόςμο 

τθν ίδια ςτιγμι, προςφζροντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςε ψυχαγωγικό 

περιεχόμενο από το ςπίτι (Hawi & Samaha, 2017). 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ Twenge ςτο βιβλίο τθσ iGen (2017) (οπ. 

αναφ. ςτο Ανδριωτάκθσ, 2019), θ οποία πραγματοποιικθκε ςε παιδιά που 

γεννικθκαν απ’ το 1995 ζωσ το 2012, θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ είχε ωσ αποτζλεςμα να αποκτιςουν μεγαλφτερθ ανεκτικότθτα ςτο 

διαφορετικό, να εμφανίηονται πιο ανεξάρτθτα ςτθν πολιτικι τουσ ςκζψθ και 

γενικότερα λιγότερο φανατιςμζνα. 

Ωςτόςο, ςτο μεγαλφτερο μζροσ τα δεδομζνα των ερευνϊν 

αποκαλφπτουν μια ανθςυχθτικι εικόνα κακϊσ ςφμφωνα με τθν Twenge 

(2017) (οπ. αναφ. ςτο Ανδριωτάκθσ, 2019), «αν μια δραςτθριότθτα 
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περιλαμβάνει κάποια οκόνθ ςυνδζεται με λιγότερθ χαρά και περιςςότερθ 

κλίψθ». Θ ζρευνα τθσ ψυχολόγου επιβεβαιϊνει τθν ανθςυχία τθσ ίδιασ, 

ςχετικά με τθν εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων κατάκλιψθσ ςτθ γενιά των 

υπερδικτυωμζνων εφιβων των ΘΡΑ. Θ ζρευνα τθσ Twenge καταγράφει ότι τα 

τελευταία χρόνια οι ειςαγωγζσ εφιβων τθσ Αμερικισ με ςοβαρά 

ςυμπτϊματα κατάκλιψθσ ςε κλινικζσ, ζχουν αυξθκεί. Το 2008, οι διαγνϊςεισ 

κοριτςιϊν με ςοβαρά ςυμπτϊματα κατάκλιψθσ ιταν 16%, ενϊ το 2015 

περιςςότερο από 26%. Ιδιαίτερα εντυπωςιακό είναι το ότι θ μεγαλφτερθ 

αφξθςθ κατάκλιψθσ παρατθρικθκε ςτα κορίτςια. Αυτό εξθγείται λόγω τθσ 

πίεςθσ που νιϊκουν προκειμζνου να εμφανιςτοφν δθμοςίωσ ιςάξιεσ μεταξφ 

των άλλων κοριτςιϊν. Θ ςφγκριςθ που υφίςταται ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, θ εργαλειοποίθςθ του ςϊματοσ, και θ αντικειμενοποίθςι 

του, οδθγοφν ολοζνα και περιςςότερα κορίτςια ςτθν κατάκλιψθ και ςε άλλεσ 

διαταραχζσ που ςυνδζονται με τθν εικόνα του εαυτοφ, από τθ βουλιμία 

μζχρι τον αυτοτραυματιςμό (Andreassen, Pallesen, & Griffiths, 2017). 

Μία ακόμθ ζρευνα που εξιγαγε παρόμοια ςυμπεράςματα είναι αυτι τθσ 

Nancy Jo Sales. Θ δθμοςιογράφοσ το 2016 μίλθςε με παραπάνω από 400 

κορίτςια ςτισ ΘΡΑ, από 13 ζωσ 19 ετϊν επιβεβαιϊνοντασ αυτό που 

καταγράφουν τα επιςτθμονικά δεδομζνα. Οι νεαρζσ Αμερικανίδεσ 

υποςτθρίηουν ότι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ θ φπαρξι τουσ ζχει 

υπερςεξουαλικοποιθκεί, ότι δζχονται μια αςφυκτικι πίεςθ να φροντίηουν 

εμμονικά τθν εμφάνιςι τουσ, αλλά και τθ ςυμπεριφορά τουσ, να 

αυτοδιαφθμίηονται και να κάνουν τα πάντα για τθν εικονικι αποδοχι των 

άλλων, αυξάνοντασ ζτςι τον εγωιςμό και το ναρκιςςιςμό τουσ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι ζρευνα του 2010 (όπ. αναφ. ςτο Ανδριωτάκθσ, 2019), δείχνει 

ότι ςτθν Αμερικι το 92% των παιδιϊν ζχουν παρουςία ςτο Διαδίκτυο πριν 

από τα δφο τουσ χρόνια, ενϊ οι γονείσ αναρτοφν ςτο Διαδίκτυο κατά μζςο 

όρο 1.000 φωτογραφίεσ των παιδιϊν τουσ προτοφ αυτά κλείςουν τα πζντε 

πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ, αποδεικνφοντασ τθν επιρροι που αςκεί θ 

οικογζνεια ςτθ διαδικτυακι πορεία των παιδιϊν. 

Πςον αφορά ςτουσ κινδφνουσ των θλεκτρονικϊν μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ για τουσ ανθλίκουσ, πρζπει να καταςτεί ςαφζσ ότι όςο εφκολο 
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είναι για κάποιον εγκλθματία να ξεγελάςει και να βλάψει με κάκε τρόπο ζνα 

ευαίςκθτο και άπειρο νεαρό άτομο ςτθν πραγματικι ηωι, τόςο πιο εφκολα 

γίνονται για αυτόν τα πράγματα, όταν μπορεί να κρφψει τισ προκζςεισ του 

πίςω από τθν ανωνυμία του Διαδικτφου. Το Διαδίκτυο είναι ζνασ χϊροσ ςτον 

οποίο «κυκλοφορεί» κάκε είδουσ χαρακτιρασ και τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ αποτελοφν το καταλλθλότερο μζςο για να πραγματοποιιςει ο 

κακζνασ τα ςχζδιά του, διατθρϊντασ τθν ανωνυμία του (Sin, Nor, & Al-Agaga, 

2012). 

Ππωσ ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι και ςτθ 

χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, υπάρχουν οι παρακάτω κίνδυνοι:  

 Επιβλαβισ ζκκεςθ τθσ προςωπικισ ηωισ των χρθςτϊν, 

κίνδυνοσ κλοπισ προςωπικϊν δεδομζνων και καταπάτθςθσ τθσ 

ιδιωτικότθτασ 

 Trolling: αναφζρεται ςτθν κακι χριςθ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ για ςυναιςκθματικι κακοποίθςθ 

 Cyber-Bullying: αναφζρεται ςτο διαδικτυακό εκφοβιςμό των 

χρθςτϊν που μπορεί να οδθγιςει ςε ςυναιςκθματικό τραυματιςμό. 

Σφμφωνα με ζρευνα (complete Social Media guide) το 39% των 

χρθςτϊν των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ αναφζρει πωσ ζχει πζςει 

κφμα εκφοβιςμοφ 

 Βομβαρδιςμόσ πλθροφοριϊν διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων 

 Μετάδοςθ επιλεγμζνων πλθροφοριϊν, με ςκοπό τθ 

χειραγϊγθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ 

 Hacking: θλεκτρονικζσ απάτεσ (Hanna, Rohm, & Crittenden, 

2011) 

Επιπλζον, θ πολφωρθ εναςχόλθςθ με τα θλεκτρονικά μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ μπορεί να προκαλζςει εκιςμό, να ενιςχφςει τθν εςωςτρζφεια και 

να οδθγιςει ςτθν απομόνωςθ του ατόμου και ςτθν υποβάκμιςθ των 

διαπροςωπικϊν του ςχζςεων, με αποτζλεςμα τθ μοναξιά και τθν αλλοτρίωςι 

του. Σχετικά με τον ακριβι οριςµό τθσ προβλθµατικισ χριςθσ των µζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, υπάρχουν αντιφατικά ερευνθτικά δεδοµζνα. Ππωσ με 

τθ χριςθ του Διαδικτφου γενικότερα, φαίνεται να υπάρχει δυςκολία ςτθν 
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απόδοςθ ενόσ οριςµοφ, ενϊ παράλλθλα υπάρχει ζλλειψθ αξιόπιςτων και 

ζγκυρων εργαλείων µζτρθςθσ. Αξίηει, ωςτόςο, να επιςθμανκεί, ότι υπάρχει 

μια ςχετικι ομοφωνία ωσ προσ τθν αρνθτικι επιρροι που μπορεί να αςκιςει 

θ ςυχνι και χωρίσ όρια χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτον 

εφθβικό πλθκυςμό (Λιοφπθ, 2018: 63). 

 

2.2.2 Διαδικτυακά παιχνίδια 

Μια άλλθ εξίςου ςθμαντικι διαδικτυακι δραςτθριότθτα, που ζχει μεγάλθ 

απιχθςθ ςτουσ νζουσ, είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια. Θ εξζλιξθ των 

παιχνιδιϊν ακολουκεί παράλλθλθ πορεία με τα τεχνολογικά άλματα τθσ 

εποχισ. Θ ταχφτθτα, ο ρεαλιςμόσ, τα θχθτικά εφζ, τα περίπλοκα ςενάρια και 

θ δυνατότθτα διαςφνδεςισ τουσ με το Διαδίκτυο χαρακτθρίηουν τα ςθμερινά 

παιχνίδια. Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι διςδιάςτατα ι τριςδιάςτατα, 

παίηονται από τον προςωπικό θλεκτρονικό υπολογιςτι και μζςω του 

Διαδικτφου επιτρζπουν ςτο άτομο τθν αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ χριςτεσ, ςε 

ζναν ενιαίο εικονικό κόςμο, ο οποίοσ μπορεί να υποςτθρίηει χιλιάδεσ χριςτεσ 

ταυτόχρονα. Για να ςυμμετάςχει ςτον κόςμο αυτό ο χριςτθσ, δθμιουργεί το 

δικό του εικονικό χαρακτιρα (avatar), δίνοντάσ του τα χαρακτθριςτικά που 

επικυμεί (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012). 

Ο Richard Garriot, ο δθμιουργόσ του πρωτοπόρου παιχνιδιοφ «Ultima 

On-line» ιταν αυτόσ που ζδωςε τθν ονομαςία «Massively Multiplayer On-

line» (MMO)  ςτα διαδικτυακά παιχνίδια μαηικισ ςυμμετοχισ. Τθ ςυντριπτικι 

πλειονότθτα των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν μαηικισ ςυμμετοχισ αποτελοφν 

τα «Massively Multiplayer On-line Role Playing Games» (MMORPGs) όπου οι 

χριςτεσ τουσ µποροφν να παίηουν διαδικτυακά ταυτόχρονα, χωρίσ χρονικοφσ 

περιοριςµοφσ, από οποιοδιποτε µζροσ του κόςµου και να υιοκετοφν 

διαφορετικοφσ ρόλουσ. Ο κάκε χριςτθσ ζχει ζνα χαρακτιρα που παίηει 

κάποιο ρόλο ςτθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ, αλλθλεπιδρά με τουσ άλλουσ 

χαρακτιρεσ, και κερδίηει πόντουσ εμπειρίασ ανεβαίνοντασ επίπεδα και 

ςυλλζγοντασ χριςιμα αντικείμενα για τθ ςυνζχεια. Θ επικοινωνία με τουσ 

άλλουσ παίκτεσ είναι βαςικό ςτοιχείο του παιχνιδιοφ αφοφ είναι απαραίτθτθ 

για να τεκοφν πιο πολφπλοκοι ςτόχοι ςτο παιχνίδι (Ko, Yen, Chen, Chen, & 
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Yen, 2005). Τα παιχνίδια αυτοφ του τφπου διαφζρουν από τα κλαςςικά 

βιντεοπαιχνίδια κακϊσ διαδραματίηονται ςε ζναν κόςμο που ςυνεχίηει να 

υφίςταται ακόμθ και μετά τθν ζξοδο του χριςτθ από αυτόν, κάτι που 

ςθμαίνει ότι ο κάκε χριςτθσ αποτελεί ζνα μικρό τμιμα του και ότι το 

παιχνίδι δεν τερματίηεται ποτζ. Επιπλζον, προςφζρουν τθ δυνατότθτα 

ςυνφπαρξθσ χιλιάδων παικτϊν ταυτόχρονα, τθ ςυνεργαςία, τθ ςυνδιαλλαγι 

των παικτϊν, τον ανταγωνιςμό μεταξφ τουσ και τθ δθμιουργία μιασ εικονικισ 

πραγματικότθτασ (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012). 

Ραρά το γεγονόσ ότι ο ςυνθκζςτεροσ τφποσ εικονικϊν κόςμων ςχετίηεται 

με τθν θρωικι φανταςία και το παιχνίδι ρόλων, υπάρχουν και άλλα είδθ 

διαδικτυακϊν κόςμων όπωσ MMO ςτρατθγικισ, κοινωνικά, αγϊνων 

ταχφτθτασ, ακλθτιςμοφ και δράςθσ. Τα τελευταία χρόνια ζντονθ εμφάνιςθ 

ζχουν κάνει τα παιχνίδια-πλατφόρμεσ που προςφζρουν τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ όπωσ το «Farmville» του Facebook. Θ διαφορά των παραπάνω 

παιχνιδιϊν με τα MMOPRGs είναι θ απουςία ενόσ ςεναρίου, που κα 

προςφζρει ςτουσ παίκτεσ τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν και να εξελίξουν 

τον χαρακτιρα τουσ με μοναδικό τρόπο ωσ προσ τθν εμφάνιςθ, τθ 

ςυμπεριφορά και τον ςκοπό του. Στθ ςυνζχεια του υποκεφαλαίου ο όροσ 

MMOPRGs αναφζρεται ςτθν περιγραφι των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν, λόγω 

του ότι θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αποτελεί το αντικείμενο των 

περιςςότερων ερευνϊν (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012). 

Δφο είναι τα βαςικά ςτοιχεία των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν ρόλων 

μαηικισ ςυμμετοχισ. Το πρϊτο αφορά ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά του, όπωσ 

θ δθμιουργία των γραφικϊν, ο ιχοσ, το ςενάριο του παιχνιδιοφ, και το 

δεφτερο μζροσ είναι το Διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί ηωτικό χϊρο των 

MMOPRGs και είναι αρκετά δφςκολο να αναλυκεί. Σφμφωνα με αρκετοφσ 

ερευνθτζσ (Griffiths, 1998; Turkle, 2005), κάποιεσ από τισ βαςικζσ κοινωνικζσ 

διεργαςίεσ που πραγματοποιοφνται ςτον κυβερνοχϊρο των διαδικτυακϊν 

παιχνιδιϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

 Ρευςτι-πολλαπλι ταυτότθτα και ανωνυμία: μζςω των 

διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν, ο κακζνασ ζχει τθ δυνατότθτα να 

παρουςιάςει τον εαυτό του ακριβϊσ όπωσ επικυμεί ι όπωσ επικυμεί 
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να τον βλζπουν οι άλλοι. Αυτι θ νζα παράμετροσ επιφζρει αλλαγζσ 

ςτον παραδοςιακό τρόπο επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ των 

ανκρϊπων. Το άτομο μπορεί, είτε να απελευκερωκεί ςυναιςκθματικά 

και κοινωνικά, διαχωρίηοντασ πλιρωσ τθ κζςθ του από αυτι του 

διαδικτυακοφ εαυτοφ του, είτε να νιϊςει τθν αίςκθςθ του 

αναλϊςιμου εαυτοφ και τθσ ατιμωριςίασ. 

 Διαδικτυακι άρςθ των αναςτολϊν: κακϊσ θ επικοινωνία μζςω 

διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν γίνεται από απόςταςθ και με φαινομενικι 

αςφάλεια, το άτομο είναι φυςικό να οδθγείται εφκολα προσ τθν 

αυτοαποκάλυψθ.  Αυτό ενδζχεται να ζχει διαφορετικζσ ςυνζπειεσ. 

Από τθ μια, μπορεί οι χριςτεσ με ελάχιςτεσ ευκαιρίεσ κοινωνικϊν 

διαδράςεων να ανοιχτοφν και να πραγματοποιιςουν μια αλθκινι και 

ουςιαςτικι επικοινωνία. Ωςτόςο, από τθν άλλθ, είναι πικανό θ άρςθ 

των αναςτολϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ ρευςτι ταυτότθτα να οδθγιςει 

ςτο αίςκθμα ατιμωριςίασ με εχκρικζσ ςυμπεριφορζσ, όπωσ 

ρατςιςτικζσ εξάρςεισ, άςχθμθ γλϊςςα, προςβολζσ και ζντονθ κριτικι. 

Τα όρια μεταξφ επικίνδυνθσ άρςθσ και κετικισ αλλθλεπίδραςθσ των 

ςυμπαικτϊν είναι αρκετά δυςδιάκριτα. 

 Κοινωνικι ιςότθτα: ςτο πλαίςιο του Διαδικτφου δεν υπάρχουν 

ςφνορα, κοινωνικζσ τάξεισ ι φυλζσ. Θ κζςθ του ατόμου και θ ζννοια 

τθσ επιτυχίασ δεν εναρμονίηονται με τθν πραγματικι ηωι, αλλά με τισ 

πράξεισ και τισ ςυμπεριφορζσ του χριςτθ μζςα ςτο παιχνίδι. 

Επομζνωσ, ςτα διαδικτυακά παιχνίδια μπορεί να ςυναντιςει κανείσ 

ζνα φθμιςμζνο παίκτθ ςτον κυβερνοχϊρο, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα 

είναι άτομο χαμθλισ κοινωνικοοικονομικισ κζςθσ. Το ίδιο ιςχφει και 

για τθν εμφάνιςθ. Άτομα που δυςκολεφονται να αναπτφξουν 

κοινωνικζσ ςχζςεισ ςτθν πραγματικι τουσ ηωι, κεωρϊντασ τουσ 

εαυτοφσ τουσ μθ ελκυςτικοφσ, ςτον εικονικό κόςμο δθμιουργοφν 

πανζμορφουσ χαρακτιρεσ που αντιμετωπίηονται αναλόγωσ. 

 Φανταςία και αλθκινόσ κόςμοσ: το Διαδίκτυο αποτελεί 

αναμφιςβιτθτα ζνα μζςο αποφυγισ τθσ πραγματικότθτασ, ιδιαίτερα 

μζςα από τα διαδικτυακά παιχνίδια και τουσ εικονικοφσ κόςμουσ 
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ςτουσ οποίουσ ειςζρχονται οι χριςτεσ. Ωςτόςο, ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ το άτομο δυςκολεφεται να ξεχωρίςει τα όρια μεταξφ του 

πραγματικοφ και του φανταςτικοφ, με αποτζλεςμα να εγκυμονοφν 

κίνδυνοι εμφάνιςθσ ψυχοπακολογικϊν ςυμπεριφορϊν. 

 Κοινωνικόσ πλουραλιςμόσ και επιλογι: το Διαδίκτυο είναι ζνα 

μζςο επικοινωνίασ που ξεπερνά τα ςφνορα. Αυτό ςθμαίνει ότι 

κάποιοσ μπορεί να ζρχεται ςε επαφι με ανκρϊπουσ απ’ όλο τον 

κόςμο, δθμιουργϊντασ, είτε ςτακερζσ και ςυγκεκριμζνεσ 

επικοινωνίεσ, είτε εναλλαςςόμενεσ και εφιμερεσ. Σε ζνα διαδικτυακό 

παιχνίδι, όπου θ κοινότθτα είναι κακοριςμζνθ και περιςςότερο 

οργανωμζνθ από κάποια ιςτοςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ 

ςφναψθ ςχζςεων λειτουργεί ςε πολλαπλά επίπεδα. Ο κάκε χριςτθσ 

επιλζγει τα άτομα με τα οποία επικυμεί να ςυςχετιςτεί φιλικά, κακϊσ 

και εκείνα που επικυμεί να αγνοιςει με τθ βοικεια του εκάςτοτε 

παιχνιδιοφ. Γενικότερα, παρατθρείται ότι οι χριςτεσ επιλζγουν φίλουσ 

με βάςθ τα κριτιρια που χρθςιμοποιοφν και ςτθν πραγματικι τουσ 

ηωι. 

 Νζοι τρόποι επικοινωνίασ: οι χριςτεσ του Διαδικτφου 

εκφράηονται κυρίωσ μζςω του γραπτοφ λόγου. Στα διαδικτυακά 

παιχνίδια θ προςωπικι ζκφραςθ γίνεται επίςθσ μζςω του γραπτοφ 

λόγου, αλλά δε μζνει εκεί. Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 

εκφραςτεί με τισ εντολζσ ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ (emotes), μζςω 

τον οποίων μπορεί να γελάςει, να κλάψει, να κάνει χειρονομίεσ, να 

αγκαλιάςει κ.α. Επίςθσ, δεν είναι λίγα τα διαδικτυακά παιχνίδια που 

απαιτοφν τθ χριςθ προγραμμάτων ομιλίασ (Teamspeak) από τουσ 

χριςτεσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν οι αποςτολζσ που κζτονται. 

Αυτόσ είναι και ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ ςφςφιξθσ των 

ςχζςεων ςτα διαδικτυακά παιχνίδια. Ωςτόςο, ςε κάκε περίπτωςθ, το 

γεγονόσ ότι όλο και περιςςότερα άτομα επιλζγουν τθ διαδικτυακι, 

περιοριςμζνθ επικοινωνία πρζπει να προβλθματίςει. Μάλιςτα, ζχει 

παρατθρθκεί το φαινόμενο ειςαγωγισ διάφορων όρων που 
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χρθςιμοποιοφνται ςτθ γλϊςςα του Διαδικτφου, ςτθν ομιλία τθσ 

πραγματικισ ηωισ (π.χ. omg «oh my god»). 

 Τπερρεαλιςτικι αντίλθψθ: Κινθτιρια δφναμθ τθσ ανάπτυξθσ 

του Διαδικτφου ςτο ευρφ κοινό είναι θ δυνατότθτα ευμετάβλθτθσ 

αντίλθψθσ του χρόνου και του χϊρου από τουσ χριςτεσ. Θ ζννοια του 

χϊρου παφει να ιςχφει ςτθν κλαςςικι τθσ μορφι κακϊσ ο κάκε 

παίκτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάηει διαςτάςεισ και να μεταφζρεται 

ανάμεςα ςτουσ ιςτότοπουσ με μεγάλθ ευκολία. Επιπλζον, το γεγονόσ 

ότι ο φανταςτικόσ χαρακτιρασ που ζχει δθμιουργιςει του δίνει τθ 

δυνατότθτα να ταξιδεφει ςε μαγευτικά μζρθ, να πολεμά μυκικά 

τζρατα, να κερδίηει δόξα, και όλα αυτά προςφερόμενα μζςα από τθν 

οκόνθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, με πανζμορφα χρωματιςτά 

γραφικά και καλοδουλεμζνθ μουςικι υπόκρουςθ, οδθγεί το χριςτθ 

ςτθν ζλλειψθ τθσ αίςκθςθσ του χρόνου και ςτθν πολφωρθ 

εναςχόλθςθ με το παιχνίδι. 

Βαςικι προςφορά του Διαδικτφου ςτουσ χριςτεσ του είναι θ δυνατότθτα 

τθσ εφκολθσ και γριγορθσ «ςυνάντθςθσ». Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ 

δθμιουργία πολλϊν ομάδων και κοινοτιτων με δικά τουσ χαρακτθριςτικά 

κακϊσ και με ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τισ κοινότθτεσ του πραγματικοφ 

κόςμου. Μια εικονικι κοινότθτα ςυνδυάηει τεχνικά και κοινωνικά ςτοιχεία. 

Το πρϊτο μζροσ αφορά ςτθν ικανοποίθςθ των μελϊν και τθν καλι λειτουργία 

του ςυςτιματοσ, ενϊ το δεφτερο αναφζρεται ςτθν αίςκθςθ του ανικειν. Σε 

πολλζσ περιπτϊςεισ οι επαφζσ που δθμιουργοφνται ςτο Διαδίκτυο είναι 

εκείνεσ που υπάρχουν και ςτον πραγματικό κόςμο και απλά ςυνεχίηουν να 

υπάρχουν ςτον κυβερνοχϊρο. Βζβαια, αξιοςθμείωτεσ είναι και οι απόψεισ 

που ονομάηουν τισ κοινότθτεσ που δθμιουργοφνται ςτο Διαδίκτυο ψευδο-

κοινότθτεσ, κεωρϊντασ ότι δεν είναι πραγματικζσ (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & 

Φλϊροσ, 2012). 

Γενικότερα κα μποροφςε κανείσ να κατατάξει τισ ομάδεσ που 

διαμορφϊνονται ςτα διαδικτυακά παιχνίδια ςτισ ομάδεσ κοινωνικισ φφςθσ 

και ειδικότερα ςτισ ομάδεσ κοινισ ταυτότθτασ, όπου οι παίκτεσ ςυνυπάρχουν 

χωρίσ να μοιράηονται απαραίτθτα πολλά κοινά πζραν του ενδιαφζροντόσ 
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τουσ για τθν ψυχαγωγία μζςω του εκάςτοτε διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ (Yee, 

2007). 

Σφμφωνα με τθ κεωρία του Putnam (2000) (όπ. αναφ. ςτο Σφακιανάκθσ, 

Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012) τα διαδικτυακά παιχνίδια ανικουν ςτα πολυμζςα 

που κεωροφνται «τρίτα μζρθ» μείηονοσ κοινωνικισ και αλλθλεπιδραςτικισ 

ςθμαςίασ, πζρα από το ςπίτι και το χϊρο εργαςίασ. Θ Steinkuehler (2007) 

(όπ. αναφ. ςτο Choi & Kim, 2004) βαςιηόμενθ ςε αυτι τθ κεωρία, υποςτθρίηει 

ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων αποτελοφν χϊρουσ κοινωνικοποίθςθσ, 

αρκεί να μθν γίνεται ζντονθ θ εναςχόλθςθ από τουσ παίκτεσ διότι τότε θ 

λειτουργία των παιχνιδιϊν ωσ κοινωνικϊν χϊρων φκίνει. 

Θ ζρευνα των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν εςτιάηεται ςτουσ βαςικοφσ 

άξονεσ που αποτελοφν ςτοιχεία ϊκθςθσ εκατομμφρια χρθςτϊν να 

ςυνδζονται κακθμερινά και να παίηουν κατά μζςο όρο είκοςι δφο ϊρεσ τθν 

εβδομάδα (Yee, 2007). 

Θ ζρευνα του Bartle (2003) (όπ. αναφ. ςτο Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & 

Φλϊροσ, 2012), οδιγθςε ςτθ ςυγκζντρωςθ των εξισ ομάδων παικτϊν με 

βάςθ τα κίνθτρά τουσ: 

 Χριςτεσ που απολαμβάνουν τθν επίτευξθ ςτόχων (achievers). 

 Χριςτεσ οι οποίοι αρζςκονται ςτο να εξερευνοφν τα μζρθ που 

προςφζρει το παιχνίδι και να το κατανοοφν (explorers). 

 Χριςτεσ που προτιμοφν το ομαδικό παιχνίδι και τθν ανάπτυξθ 

ςχζςεων ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικοποίθςθσ (socializers). 

 Χριςτεσ οι οποίοι απολαμβάνουν τθ δράςθ και τθν επίδραςι 

τουσ πάνω ςτουσ άλλουσ παίκτεσ (killers). 

Στθν προςπάκεια παράκεςθσ των κετικϊν και αρνθτικϊν ςτοιχείων των 

διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα διαδικτυακά 

παιχνίδια ςυνδυάηουν χαρακτθριςτικά, τόςο του Διαδικτφου, όςο και των 

θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν. Πςον αφορά ςτα βιντεοπαιχνίδια, τρείσ είναι οι 

βαςικοί τομείσ κριτικισ. Αρχικά, το γεγονόσ ότι πολλά παιχνίδια περιζχουν 

ςτοιχεία βίασ με ζντονο ρεαλιςμό, οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι, λόγω τθσ 

μίμθςθσ και οι χριςτεσ κα υιοκετιςουν βίαιθ ςυμπεριφορά. Τα παιχνίδια 

επιδροφν με τζτοιο τρόπο ςτο άτομο, ϊςτε να επθρεάηουν τισ γνωςτικζσ 
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πεποικιςεισ, τα ςυναιςκιματα και τθ ςυμπεριφορά του, προωκϊντασ 

ςτοιχεία επικετικότθτασ, ειδικά ςτουσ νζουσ θλικιακά χριςτεσ. Ζνασ δεφτεροσ 

παράγοντασ εναντίωςθσ απζναντι ςτα βιντεοπαιχνίδια και κατ’ επζκταςθ ςτα 

διαδικτυακά παιχνίδια, είναι θ μειωμζνθ κοινωνικότθτα των χρθςτϊν. Θ 

ςτερεοτυπικι εικόνα ενόσ απομονωμζνου, μθ κοινωνικά αναπτυςςόμενου 

παίκτθ ςε κάποιο ςκοτεινό δωμάτιο είναι κοινϊσ αποδεκτι. Θ κριτικι αυτι 

αφορά και ςτθ χαμθλι παραγωγικότθτα, δεδομζνου ότι ο κάκε χριςτθσ 

ξοδεφει πολφτιμο χρόνο μπροςτά ςτθν οκόνθ, που υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα 

μποροφςε να εκμεταλλευτεί ςε ςθμαντικότερεσ αςχολίεσ. Τζλοσ, ιδιαίτερα 

ςθμαντικι, ωσ αποτρεπτικόσ παράγοντασ εναςχόλθςθσ με τα 

βιντεοπαιχνίδια, είναι και θ εγκατάλειψθ των μζςων πνευματικισ 

καλλιζργειασ και κυρίωσ των λογοτεχνικϊν βιβλίων, θ οποία ζχει ωσ 

επακόλουκο τισ άςχθμεσ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ των χρθςτϊν μακθτϊν 

(Torres-Rodriguez, Griffiths, Carbonell, & Oberst, 2018). 

Στον αντίποδα αυτϊν των αρνθτικϊν κριτικϊν για τα βιντεοπαιχνίδια, 

υπάρχει μια διαφορετικι άποψθ που υποςτθρίηει ότι τα διαδικτυακά 

παιχνίδια ρόλων μαηικισ ςυμμετοχισ ζχουν και κετικζσ επιδράςεισ ςτουσ 

χριςτεσ τουσ. Αρχικά, όςον αφορά ςτθ βία, αναφζρεται θ κζςθ ότι ο βίαιοσ 

ρεαλιςμόσ ςτα διαδικτυακά παιχνίδια δεν είναι παρϊν, κακϊσ ςτθν 

πλειονότθτα αυτϊν των παιχνιδιϊν διαδραματίηονται μάχεσ που ςχετίηονται 

με μαγικά ξόρκια και ςπακιά και όχι απαραίτθτα με όπλα και άλλα 

ςυμβατικά αντικείμενα. Επιπλζον, μια ζρευνα των Griffiths, Davies και 

Chappell (2003) (όπ. αναφ. ςτο Granic, Lobel, & Engels, 2014) ζδειξε ότι το 

60% των παικτϊν ενόσ γνωςτοφ διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ ρόλων μαηικισ 

ςυμμετοχισ ιταν άνω των δεκαεννζα ετϊν, άρα όχι τόςο ευάλωτοι όςο οι 

ανιλικοι χριςτεσ. Σε επίπεδο κοινωνικότθτασ, τα παιχνίδια αυτά είναι 

δυνατό να προάγουν τθ ςυνεργατικότθτα και τθ δθμιουργικότθτα, 

χαρακτθριςτικά τα οποία κάποιεσ φορζσ είναι απαραίτθτα ανάμεςα ςτουσ 

χριςτεσ ςτθν προςπάκεια επίτευξθσ κάποιων ςτόχων του παιχνιδιοφ. Από τα 

πιο ςθµαντικά οφζλθ τζτοιων παιχνιδιϊν κεωρείται θ ανάπτυξθ των 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων των χρθςτϊν τουσ, κακϊσ απαιτοφνται 

αποτελεςµατικζσ ςυνεργαςίεσ µεταξφ των παικτϊν, υποςτιριξθ και 
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αλλθλοβοικεια, δεξιότθτεσ που οι ζφθβοι µποροφν να αναπτφξουν µζςα από 

το παιχνίδι και να τισ χρθςιµοποιοφν και εκτόσ παιχνιδιοφ, ςτθν οικογζνειά 

τουσ ι ςτθν παρζα ςυνοµθλίκων. Επιπρόςκετα, οι παίκτεσ µποροφν να 

κερδίςουν ςυναιςκθµατικά οφζλθ, µακαίνοντασ να ελζγχουν τον εκνευριςµό 

ι το άγχοσ τουσ µε αποτελεςµατικό τρόπο κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ. 

Τζλοσ, όςον αφορά ςτθν άποψθ ότι ο κάκε παίκτθσ χάνει πολφτιμο χρόνο 

όταν αςχολείται με τζτοιου είδουσ παιχνίδια, θ απάντθςθ είναι ότι κερδίηει 

μερικζσ ςτιγμζσ θρεμίασ και απόδραςθσ από τθν κακθμερινότθτα (Granic, 

Lobel, & Engels, 2014). 

Επιπλζον, δεν είναι δφςκολο να φανταςτεί κάποιοσ πόςο εφκολο είναι 

για το χριςτθ να νιϊςει καλφτερα ςτο πλαίςιο ενόσ εικονικοφ κόςμου παρά 

ςτθν πραγματικότθτα. Ζνα παιχνίδι μπορεί να κρφβει πλικοσ ανταμοιβϊν, 

ευχάριςτα μζςα να τισ αποκτιςει κανείσ και μικρότερεσ απογοθτεφςεισ και 

ςυνζπειεσ. Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζντονθ κοινωνικι ενίςχυςθ των 

παιχνιδιϊν κακιςτοφν τθν εναςχόλθςθ με αυτά τα παιχνίδια ευχάριςτθ και 

διαςκεδαςτικι. Σε αυτά τα κετικά, ςυγκαταλζγεται και το γεγονόσ ότι τα 

παιχνίδια ειςάγουν με επιτυχία τα παιδιά ςτον κόςμο των υπολογιςτϊν και 

τουσ εξαςκοφν χριςιμεσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ, όπωσ ςυγκζντρωςθ, τεχνικό 

χειριςμό και αφαιρετικι αντίλθψθ (Φραγκουλίδου, 2006). 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα διαδικτυακοφ παιχνιδιοφ που απζςπαςε 

αρκετζσ κετικζσ κριτικζσ είναι το «Pokemon Go». Το παιχνίδι αυτό, υπιρξε 

από τα πρϊτα που µιµικθκε τον πραγµατικό κόςµο του χριςτθ, 

χρθςιµοποιϊντασ χάρτεσ τθσ «Google» που αποτυπϊνουν τθν ακριβι 

τοποκεςία, και µε τθ βοικεια ενόσ ειδικοφ λογιςµικοφ και τθσ κάµερασ του 

κινθτοφ, οι εικονικοί χαρακτιρεσ «πόκεµον» εµφανίηονται ςαν να βρίςκονται 

ςτον πραγµατικό κόςµο του χριςτθ, ο οποίοσ ςτοχεφει να τα εντοπίςει και να 

τα καταγράψει. Ανάµεςα ςτα ςθµαντικά οφζλθ του παιχνιδιοφ αυτοφ, οι 

ερευνθτζσ αναφζρουν ότι είναι από τα πρϊτα παιχνίδια που οι κανόνεσ του 

παρακινοφν τουσ παίκτεσ να βγαίνουν ζξω από το ςπίτι, να ζρχονται ςε 

επαφι µε τθ φφςθ και µε άλλουσ ανκρϊπουσ, να καλφπτουν µεγάλεσ 

αποςτάςεισ µε τα πόδια και να επιςκζπτονται νζα µζρθ και περιβάλλοντα 

που δεν είχαν επιςκεφτεί ποτζ, όπωσ για παράδειγµα µουςεία και εκνικά 



 
 

51 
 

πάρκα. Ζτςι, το παιχνίδι μπορεί να ςυµβάλλει ςτθν ενίςχυςθ, τόςο τθσ 

ςωµατικισ, όςο και τθσ ψυχικισ υγείασ των παικτϊν (Dorward, Mittermeier, 

Sandbrook, & Spooner, 2016). 

Από τθν άλλθ πλευρά, το Διαδίκτυο απαςχολεί το ευρφ κοινό για το 

φαινόμενο εξάρτθςθσ που προκαλεί, ακριβϊσ όπωσ το τυχερό παιχνίδι ι το 

αλκοόλ. Θ υπερβολικι χριςθ των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν μπορεί να 

οδθγιςει ςε αρνθτικι αλλαγι τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, των ςυνθκειϊν 

και των ικανοτιτων του ατόμου (Kim, Namkoong, Ku, & Kim, 2008). Ο 

ακριβισ οριςµόσ και θ διάγνωςθ τθσ υπερβολικισ χριςθσ των παιχνιδιϊν 

φαίνεται να είναι αςαφισ, κακϊσ επικρατεί διαφωνία για το αν πρζπει να 

διερευνϊνται ςυγκεκριµζνα παιχνίδια και εάν πρζπει να γίνεται αναφορά ςε 

παιχνίδια που είναι διαδικτυακά ι εκτόσ Διαδικτφου (Kuss, Griffiths, & 

Pontes, 2017). 

Σε µια ζρευνα µε 8.478 εφιβουσ οι µελετθτζσ προςπάκθςαν να 

αναδείξουν µεταξφ άλλων, εάν θ προβλθµατικι χριςθ των παιχνιδιϊν 

ςυνδζεται µε τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων µαηικισ ςυµµετοχισ ι µε τα 

παιχνίδια εκτόσ Διαδικτφου. Τα αποτελζςµατα επιβεβαίωςαν ότι οι ζφθβοι 

που ζπαιηαν τα διαδικτυακά παιχνίδια ζκαναν προβλθµατικι χριςθ των 

παιχνιδιϊν (Rooij, Schoenmakers, Vermulst, Eijnden, & Mheen 2014). 

Ωςτόςο, αρκετοί ερευνθτζσ που µελετοφν τον εκιςµό ςτα παιχνίδια φαίνεται 

να υιοκετοφν τουσ όρουσ «διαταραχι ςτα βιντεοπαιχνίδια» ι «διαταραχι 

παιχνιδιϊν», προτείνοντασ ότι ο εκιςµόσ µπορεί να γίνει τόςο ςτα 

διαδικτυακά παιχνίδια, όςο και ςτα παιχνίδια εκτόσ ςφνδεςθσ (Kuss, Griffiths, 

& Pontes, 2017). 

Αυτό που πρζπει να διευκρινιςτεί όςον αφορά ςτθ μελζτθ των 

διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν, είναι ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτθν εκιςτικι 

ςυμπεριφορά και τθν ζντονθ εναςχόλθςθ με το αντικείμενο. Ο κυριότεροσ 

τρόποσ διάκριςθσ των δφο καταςτάςεων είναι θ εμφάνιςθ ςτερθτικϊν 

ςυμπτωμάτων απουςία παιχνιδιοφ, κάτι που δε ςυμβαίνει ςτα άτομα που 

πραγματοποιοφν απλι εναςχόλθςθ των παιχνιδιϊν. Βζβαια, τα άτομα που 

περνοφν αρκετό χρόνο παίηοντασ διαδικτυακά παιχνίδια, χωρίσ να πλθροφν 

τα κριτιρια εκιςμοφ, βιϊνουν επίςθσ κάποιεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. Για τθ 
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διαφοροποίθςθ μεταξφ εξάρτθςθσ και ζντονθσ εναςχόλθςθσ ζχουν 

κακοριςτεί κάποιοι παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ και 

οριςμζνοι που ςχετίηονται με τθ δεφτερθ. Συγκεκριμζνα, θ εξάρτθςθ 

περιλαμβάνει ωσ τυπικζσ ςυμπεριφορζσ τθ διαμάχθ, τα ςτερθτικά 

ςυμπτϊματα, τθν υποτροπι και τθν πολφ ζντονθ εναςχόλθςθ με το παιχνίδι. 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ ςυςτθματικι εναςχόλθςθ ζχει ωσ βαςικά 

χαρακτθριςτικά τθν ανοχι, τθν ευφορία και τθ ςκζψθ του ατόμου γφρω από 

το παιχνίδι. Σε κάκε περίπτωςθ, ωςτόςο, δεν υπάρχει ζνασ πλιρθσ 

κακοριςμόσ παραγόντων και ζνασ ενιαίοσ οριςμόσ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο και ςτα διαδικτυακά παιχνίδια. Αρκετοί ερευνθτζσ (Yellowless & 

Marks, 2007) υποςτθρίηουν ότι ναι μεν υπάρχει μια προβλθματικι χριςθ του 

Διαδικτφου λόγω των παιχνιδιϊν που αυτό προςφζρει, αλλά ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μιλάμε για εκιςμό, κακϊσ θ εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο ωσ 

διαταραχι δεν υφίςταται.  

Ωσ προσ τθ ςυχνότερθ θλικία που εμφανίηει κατάχρθςθ του Διαδικτφου, 

αυτι εντοπίηεται ςτθν εφθβεία και κυρίωσ ςτον ανδρικό πλθκυςμό. Στθν 

ζρευνα του Yee (2007) βρζκθκε ότι το 84% των χρθςτϊν διαδικτυακϊν 

παιχνιδιϊν είναι γζνουσ αρςενικοφ και το ζνα τρίτο του δείγματοσ είναι 

μακθτζσ. Τα νοφμερα αυτά επιβεβαιϊνονται και ςτθν ζρευνα των Griffiths & 

Pontes (2014), κακϊσ το 85% των παικτϊν ιταν γζνουσ αρςενικοφ και θλικίασ 

κάτω των 30 ετϊν ενϊ το 45% ιταν μακθτζσ. Ραρόµοια αποτελζςµατα 

ανζδειξε και µεταγενζςτερθ ζρευνα που πραγµατοποιικθκε ςτθν Ευρϊπθ µε 

3.389 ςυµµετζχοντεσ, θλικίασ 16-74, και ανεδείχκθ ότι οι µικρότεροι θλικιακά 

άνδρεσ ιταν περιςςότερο πικανό να εµπλακοφν µε τα παιχνίδια και να 

κάνουν προβλθµατικι χριςθ αυτϊν (Brunborg, Mentzoni, & Froyland 2014; 

Wittek, Finserås, Pallesen, Mentzoni, Hanss, Griffiths, & Molde 2016). 

Ρροςπάκειεσ που ζγιναν ςτο παρελκόν να δθμιουργθκοφν παιχνίδια που 

κα απευκφνονταν ςτα ενδιαφζροντα των κοριτςιϊν κατζλθξαν ςε αποτυχία. 

Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι τα νεαρά κορίτςια προτιμοφν πολφ περιςςότερο τα 

παιχνίδια περιπζτειασ με αφθγθματικι και ρεαλιςτικι πλοκι, ενϊ γενικότερα 

τουσ απωκεί ο ανταγωνιςμόσ και οι μάχεσ (Leneway & Rhem-Westhoff 2008). 

Μια ερμθνεία τθσ χαμθλισ επίδοςθσ των κοριτςιϊν ςε αυτοφ του είδουσ 
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παιχνίδια είναι αυτι τθσ «διπλισ εγγραφισ». Τα κορίτςια φαίνεται να 

παίηουν ζχοντασ ωσ ςκοπό να νικιςουν από τθ μια, και από τθν άλλθ να 

εκπλθρϊςουν τισ κοινωνικζσ επιταγζσ που οι άλλοι προςδοκοφν από αυτζσ. 

Ζτςι για παράδειγμα, δεν γίνονται ανταγωνιςτικζσ αλλά παραμζνουν 

ευγενικζσ. Πςο όμωσ τα περιεχόμενα αυτϊν των παιχνιδιϊν περιςτρζφονται 

γφρω από τα ενδιαφζροντα των αγοριϊν, τα κορίτςια κα δυςκολεφονται να 

βρουν πρότυπα για να ταυτιςτοφν και ενδιαφζρον για να ςυνεχίςουν τθν 

εναςχόλθςι τουσ με αυτά (Φραγκουλίδου, 2006). 

Σε µια µεγάλθ µελζτθ που διεξιχκθ ςε 7 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, 

χρθςιµοποιικθκαν τα κριτιρια τθσ Young για να εντοπιςτοφν τα ποςοςτά 

προβλθµατικισ χριςθσ των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν. Οι ςυµµετζχοντεσ ιταν 

ςτο ςφνολό τουσ 12.938 ζφθβοι, θλικίασ από 14 ζωσ 17 ετϊν και από αυτοφσ 

το 1.6% διεγνϊςκθ µε εκιςµό ςτα παιχνίδια του Διαδικτφου, ενϊ το 5.1% 

βριςκόταν ςε κίνδυνο για προβλθµατικι χριςθ. Από το ςφνολο του 

πλθκυςµοφ, τα µεγαλφτερα ποςοςτά επιπολαςµοφ βρζκθκαν ςτθν Ελλάδα 

(2.5%) ενϊ τα µικρότερα ςτθν Ιςπανία (0.6%). Θ εκιςτικι ςυµπεριφορά 

ςυνδζκθκε µε τθν επικετικότθτα και τα κοινωνικά προβλιµατα, ενϊ ςε όλεσ 

τισ χϊρεσ περιςςότερο τα αγόρια (3.1%) παρά τα κορίτςια (0.3%) ζκαναν 

προβλθµατικι χριςθ των παιχνιδιϊν ςτο Διαδίκτυο (Pappa, Apergi, 

Ventouratou, Janikiana, & Beratis 2015). 

Σθμαντικό είναι να επιςθμανκεί ότι θ υπάρχουςα γνϊςθ για τουσ 

κινδφνουσ ι τα οφζλθ που μποροφν να προκφψουν από τθ χριςθ των 

διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν είναι ανεπαρκισ, κακϊσ οι ζρευνεσ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςχετικά με αυτό το κζμα είναι ελάχιςτεσ ενϊ ςτθν Ελλάδα 

είναι ςχεδόν ανφπαρκτεσ. Θ καλφτερθ ςτάςθ που κα μποροφςε να υιοκετιςει 

κανείσ απζναντι ςτο φαινόμενο των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν χαρακτθρίηεται 

από μετριοπάκεια και διερευνθτικι διάκεςθ και όχι από απολυτότθτα υπζρ 

ι κατά του παιχνιδιοφ. Γονείσ και εκπαιδευτικοί κα πρζπει να κατανοιςουν 

τθ νζα ψθφιακι διαςκζδαςθ, να προςαρμοςτοφν ςτισ αλλαγζσ που ζχει 

επιφζρει το Διαδίκτυο και να προςτατζψουν τουσ νζουσ, ςε θλικία, χριςτεσ 

από τθν εξάρτθςθ με ςυνεχι παρακολοφκθςθ (Griffiths, 1998). 

 



 
 

54 
 

Κεφάλαιο 3ο 

Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο 

 

Ειςαγωγι 

Θ δυςκολία για τον ακριβι οριςμό και τθν ταξινόμθςθ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο ςτον πίνακα εξαρτιςεων είναι καταγεγραμμζνθ ςυχνά ςτθ 

βιβλιογραφία και αποτυπϊνεται και ςτθν προςπάκεια για περαιτζρω 

ανάλυςθ του φαινομζνου. Ρλικοσ ερευνθτϊν ζχει επιχειριςει να εντοπίςει 

τα ςυμπτϊματα, τα διαγνωςτικά κριτιρια, τα αίτια κακϊσ και τα εργαλεία 

μζτρθςθσ του εκιςμοφ, χωρίσ ωςτόςο να καταλιξουν ςε μια γενικι και 

κακολικι διατφπωςθ. Ραράλλθλα, κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, τα 

τελευταία χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί ζρευνεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, 

που καταγράφουν τθν επικινδυνότθτα του φαινομζνου και κακιςτοφν 

αναγκαία τθν κακολικι διατφπωςθ, όςον αφορά ςτουσ παράγοντεσ που 

αφοροφν ςτον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίςιο, ςτο κεφάλαιο που 

ακολουκεί παρατίκενται οι απόψεισ και οι ερμθνείεσ των ερευνθτϊν ςχετικά 

με τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο, όπωσ ζχουν υποςτθριχκεί μζχρι ςιμερα (Liu & 

Kuo, 2007). 

 

3.1 υμπτϊματα/διαγνωςτικά κριτιρια εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ ςυμπτωματολογία του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο 

ςυνδζεται κυρίωσ με τον χρόνο που αφιερϊνεται ςτθ χριςθ του και με τθν 

κατάςταςθ που περιζρχεται το άτομο από τθ διακοπι τθσ χριςθσ. Αρχικά θ 

παρατεταμζνθ χριςθ του Διαδικτφου οδθγεί ςε κόπωςθ, ζλλειψθ 

ςυγκζντρωςθσ, διαταραχι του φπνου και ςυναιςκιματα εκνευριςμοφ. Το 

άτομο εμφανίηει μια γενικότερθ αδιαφορία για τθν υγεία του με αποτζλεςμα 

τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για τισ προςωπικζσ ανάγκεσ, τθ διατροφι και τθν 

υγιεινι. Ξοδεφοντασ πολφ χρόνο μπροςτά ςτον υπολογιςτι το άτομο 

απομακρφνεται από αςχολίεσ που ςχετίηονται με τθ ςωματικι του 

κατάςταςθ, κακϊσ και τθν επικοινωνία του με τουσ άλλουσ. Τα ςωματικά 
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ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν θμικρανίεσ, οφκαλμικζσ και μυοςκελετικζσ 

πακιςεισ, ςφνδρομο του καρπιαίου ςωλινα και  πόνουσ ςτθν πλάτθ.  Θ 

εμμονι για όλο και περιςςότερο χρόνο παραμονισ ςτο Διαδίκτυο οδθγεί 

ςτθν παραμζλθςθ τθσ πραγματικισ ηωισ και των προςωπικϊν ςχζςεων του 

ατόμου (Αννοφςθσ, Κυρίτςθσ, Κυρίτςθ, Κουκουλάρθσ, Ηαρταλοφδθ, 

Κουτελζκοσ, & Στεφανίδου, 2017). 

Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, θ διακοπι τθσ χριςθσ του Διαδικτφου προκαλεί 

άγχοσ, απότομθ ςυμπεριφορά, ευερεκιςτότθτα, ενϊ κάποιεσ φορζσ οδθγεί 

ςε κατάκλιψθ. Συχνά το άτομο νιϊκει κλίψθ όταν δεν είναι ςυνδεδεμζνο ςτο 

Διαδίκτυο και αδιαφορεί για εξωτερικά ερεκίςματα. Κοινόσ παρονομαςτισ 

όςων προαναφζρκθκαν είναι θ υιοκζτθςθ μιασ γενικότερθσ απάκειασ για τθ 

ηωι από το χριςτθ, ο οποίοσ ςυχνά ςυγκροφεται με τθν οικογζνειά του, λζει 

ψζματα για το χρόνο που πζραςε ςτο Διαδίκτυο, απομακρφνεται από άτομα 

που ςυνδζεται φιλικά ι ςυναιςκθματικά, ενϊ τελικά χάνει ςθμαντικζσ 

ςχζςεισ και ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ ι επαγγελματικισ ανζλιξθσ, αφοφ 

παρουςιάηει μειωμζνθ απόδοςθ ςτθν εργαςία και το ςχολείο (Αννοφςθσ κ.α., 

2017; Σουρισ, 2016). 

Το εκιςμζνο άτομο επικυμεί να χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο με 

ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ και για χρονικό διάςτθμα και ςυχνότθτα τα οποία 

είναι επικίνδυνα για το ίδιο και ενδεχομζνωσ για αυτοφσ με τουσ οποίουσ ζχει 

ςχζςεισ. Θ ςυμπεριφορά αυτι κυριαρχεί, τόςο ςτισ πράξεισ, όςο και ςτισ 

ςκζψεισ του με αποτζλεςμα, όταν δεν είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο Διαδίκτυο, να 

ανυπομονεί να ςυνδεκεί (Σουρισ, 2016). 

Σε αυτό το ςθμείο, πρζπει να τονιςτεί ότι ο εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο 

δφςκολα αναγνωρίηεται ωσ ξεχωριςτι ψυχικι διαταραχι. Θ πρϊτθ χϊρα που 

αναγνϊριςε επιςιμωσ τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο ωσ διαταραχι είναι θ Κίνα 

το Νοζμβριο του 2008 (Αννοφςθσ κ.α., 2017). Το γεγονόσ, ωςτόςο, ότι ο 

εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο (I.A.D.-Internet Addiction Disorder) δεν 

περιλαμβάνεται ςτθν πρόςφατθ ζκδοςθ του Διαγνωςτικοφ και Στατιςτικοφ 

Εγχειριδίου των Ψυχικϊν Διαταραχϊν (DSM-5), ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ 

φπαρξθ επίςθμων διαγνωςτικϊν κριτθρίων. Ραρ’ όλα αυτά, πολλοί είναι ο 

μελετθτζσ που προςπάκθςαν να αναπτφξουν λίςτεσ διαγνωςτικϊν κριτθρίων 



 
 

56 
 

για να μποροφν να διαπιςτϊςουν αν κάποιοσ πάςχει από εκιςμό ςτο 

Διαδίκτυο.  

Σφμφωνα με τον Griffiths (1996), για να χαρακτθριςτεί μια ςυμπεριφορά 

εκιςτικι απαιτείται θ παρουςία των εξισ κριτθρίων: τθσ ςυνεχοφσ 

εναςχόλθςθσ με τον εκιςτικό παράγοντα, τθσ αλλαγισ τθσ διάκεςθσ, τθσ 

ανοχισ, τθσ απόςυρςθσ, τθσ ςφγκρουςθσ και τθσ υποτροπισ. Σε αυτά τα 

κριτιρια θ Young (1998), πρόςκεςε εκείνα τθσ εξζλιξθσ, τθσ άρνθςθσ και τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ χριςθσ του Διαδικτφου παρά τισ ςυνζπειεσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ςυνεχισ εναςχόλθςθ με τον εκιςτικό παράγοντα 

εμφανίηεται όταν ζνασ παράγοντασ κακίςταται θ ςθμαντικότερθ 

δραςτθριότθτα ςτθν κακθμερινότθτα του ατόμου. Σε ζρευνα των Treur, 

Fábián & Füredi  (2001) ανεδείχκθ ότι από τα άτομα που πλθροφςαν τα 

κριτιρια για εκιςμό ςτο Διαδίκτυο, το 92% αιςκάνονταν τον κόςμο κενό 

χωρίσ το Διαδίκτυο, ενϊ το 77% είχαν κακθμερινζσ φανταςιϊςεισ ςχετικζσ με 

το Διαδίκτυο. 

Θ αλλαγι ςτθ διάκεςθ αναφζρεται ςτθν ευφορία ι διζγερςθ που 

προκαλείται κατά τθ χριςθ του Διαδικτφου, ενϊ το κριτιριο τθσ ανοχισ 

αφορά ςτθ διαδικαςία κατά τθν οποία απαιτείται αυξθμζνοσ χρόνοσ για τθν 

επίτευξθ αυτϊν των επιδράςεων αλλαγισ διάκεςθσ. Σφμφωνα με τθν Young 

(1998), οι εκιςμζνοι ςτο Διαδίκτυο το χρθςιμοποιοφν 10 φορζσ περιςςότερο 

από τουσ μθ εκιςμζνουσ και 8 φορζσ περιςςότερο από τουσ μζςουσ χριςτεσ. 

Θ απόςυρςθ περιλαμβάνει δυςάρεςτεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ 

και ςωματικζσ επιπτϊςεισ που προκφπτουν όταν ο παράγοντασ αλλαγισ τθσ 

διάκεςθσ παφει ι μειϊνεται ξαφνικά. Βρζκθκε ότι το 82% των ατόμων που 

πλθροφςαν τα κριτιρια για τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο εμφάνιηαν μεγάλο 

κυμό όταν διακοπτόταν θ ςφνδεςθ με αυτό και το 81% γίνονταν πολφ 

νευρικοί ςτθν περίπτωςθ που θ ςφνδεςθ κακυςτεροφςε (Treuer et al, 2001). 

Θ ςφγκρουςθ είναι ζνασ κοινόσ παράγοντασ που ςυνδζεται με εκιςμοφσ. 

Αφορά ςτθ ςφγκρουςθ που προκαλείται ανάμεςα ςτον εξαρτθμζνο και το 

περιβάλλον του όταν οι άλλοι ι ο ίδιοσ ο χριςτθσ βρίςκονται κάτω από 

αυξθμζνθ πίεςθ λόγω τθσ χριςθσ του εκιςτικοφ παράγοντα (Κανδρι, 2012; 

Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012). 
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Θ υποτροπι περιλαμβάνει επιςτροφζσ ςε προθγοφμενα πρότυπα μετά 

από μία περίοδο αποχισ. Θ υποτροπι ςτουσ εκιςμοφσ ςφμφωνα με τον 

Hirschman (1992), αναφζρεται ςε μια ι περιςςότερεσ αποτυχθμζνεσ 

προςπάκειεσ διακοπισ ενόσ εκιςτικοφ παράγοντα, οι οποίεσ αποτυγχάνουν 

κατά κφριο λόγο, επειδι τα βαςικά προβλιματα που ςυμβάλλουν ςτθ 

διαιϊνιςθ του εκιςμοφ δεν ζχουν κεραπευτεί. Το 46% των εκιςμζνων 

ατόμων που προςπάκθςαν να περιορίςουν τθ χριςθ του Διαδικτφου 

απζτυχαν (Young, 1998). 

Θ εξζλιξθ αναφζρεται ςτθν πικανότθτα το άτομο να αρχίςει τθ χριςθ με 

«πιο ιπιουσ» παράγοντεσ και να οδθγθκεί αργότερα ςε πιο επικίνδυνουσ 

εκιςτικοφσ παράγοντεσ. Ζτςι οι εμπλεκόμενοι με το Διαδίκτυο αρχικά 

αςχολοφνται για παράδειγμα, με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

και ςτθ ςυνζχεια προοδευτικά ςυμμετζχουν ςε περιςςότερεσ διαδικτυακζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςτα δωμάτια ςυνομιλίασ (chat rooms), ςε ςελίδεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ι ςε διαδικτυακά παιχνίδια (Κανδρι, 2012). 

Το κριτιριο τθσ άρνθςθσ ενόσ προβλιματοσ αφορά ςτθν φπαρξθ ενόσ 

ςυναιςκιματοσ διατιρθςθσ του αυτοελζγχου, παρά τισ εξωτερικζσ, διακριτζσ 

ενδείξεισ ότι υπάρχει πρόβλθμα. Τελευταίο κριτιριο εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο 

αποτελοφν οι ςυνζπειεσ και θ ςυνεχισ χριςθ παρά τισ ςυνζπειεσ. Ρρόκειται 

για τθν παραμονι των χρθςτϊν ςτο Διαδίκτυο για πολλζσ και ςυνεχόμενεσ 

ϊρεσ, για πολφ καιρό, παρά τα προβλιματα που προκαλεί αυτι θ ςυνικεια 

(Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ & Φλϊροσ 2012: 62). 

Θ Young (1998), διαπίςτωςε ότι όςοι πλθροφςαν τα κριτιριά τθσ για τον 

εκιςμό ςτο Διαδίκτυο, περνοφςαν κατά μζςο όρο 37 ϊρεσ τθν εβδομάδα 

μπροςτά ςτθν οκόνθ, παρά τθν κόπωςθ που επερχόταν, ενϊ ςυχνά οι 

χριςτεσ ζπαιρναν χάπια καφεΐνθσ για να μπορζςουν να ςυνεχίςουν τθν 

εναςχόλθςθ τουσ μζχρι τισ πρωινζσ ϊρεσ. 

Κατά καιροφσ ζχουν γίνει αρκετζσ προςπάκειεσ κακοριςμοφ 

διαγνωςτικϊν κριτθρίων του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο. Ιδιαίτερα γνωςτό είναι 

το διαγνωςτικό ερωτθματολόγιο που δθμιοφργθςε θ Young (1998), το οποίο 

είχε ωσ βάςθ τα κριτιρια του DSM-IV για το πακολογικό τυχερό παιχνίδι 

(πίνακασ 1). Το ερωτθματολόγιο αποτελοφνταν από οχτϊ ερωτιςεισ, από τισ 
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οποίεσ χρειαηόταν πζντε κετικζσ απαντιςεισ για τθ διάγνωςθ του εκιςμοφ 

ςτο Διαδίκτυο (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ & Φλϊροσ 2012). 

 

Ρροκειμζνου να διαγνωςτεί εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο πρζπει να ιςχφουν 

πζντε από τα παρακάτω κριτιρια: 

1. Σασ απαςχολεί ςυνεχϊσ το Διαδίκτυο (ςκζφτεςτε τθν 

προθγοφμενθ δραςτθριότθτα ςασ ςτο Διαδίκτυο ι ανυπομονείτε 

ςυνεχϊσ για τθν επόμενθ); 

2. Νιϊκετε τθν ανάγκθ να χρθςιμοποιείτε το Διαδίκτυο για όλο 

και περιςςότερο χρόνο προκειμζνου να επιτφχετε ικανοποίθςθ;  

3. Ζχετε κάνει επανειλθμμζνα ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ να 

ελζγξετε, να ελαττϊςετε ι να ςταματιςετε τθ χριςθ του Διαδικτφου;  

4. Νιϊκετε ανιςυχοι, κακόκεφοι, μελαγχολικοί ι ευερζκιςτοι 

όταν επιχειρείτε να ελαττϊςετε ι να ςταματιςετε τθ χριςθ του 

Διαδικτφου;  

5. Ραραμζνετε ςυνδεδεμζνοι ςτο Διαδίκτυο για περιςςότερο 

χρόνο απ’ όςο ςκοπεφατε αρχικά;  

6. Ζχετε διακινδυνζψει τθν απϊλεια μιασ ςθμαντικισ ςχζςθσ, 

εργαςίασ, εκπαιδευτικισ ι επαγγελματικισ ευκαιρίασ λόγω του 

Διαδικτφου;  

7. Ζχετε πει ψζματα ςε μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ, ςτον 

ψυχοκεραπευτι ςασ ι ςε άλλουσ για να αποκρφψετε το βακμό 

εμπλοκισ ςασ με το Διαδίκτυο;  

8. Χρθςιμοποιείτε το Διαδίκτυο ωσ ζνα τρόπο διαφυγισ από 

προβλιματα ι ανακοφφιςθσ από μια δυςάρεςτθ κατάςταςθ που 

βιϊνετε (π.χ. αιςκιματα ανικανότθτασ, ενοχισ, άγχουσ ι 

κατάκλιψθσ); 

Πίνακασ 1: Διαγνωςτικά κριτιρια εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο (Young, 1998) 

 

Οι Beard & Wolf (2001) εξζφραςαν ανθςυχίεσ για τα κριτιρια τθσ Young 

και αμφιςβιτθςαν τθν αντικειμενικότθτα τθσ αυτοαναφοράσ. Υποςτιριξαν 

ότι κάποιεσ ερωτιςεισ του διαγνωςτικοφ ερωτθματολογίου ιταν ιδιαίτερα 
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αόριςτεσ και ότι τα διαγνωςτικά κριτιρια για το πακολογικό τυχερό παιχνίδι 

δεν ιταν τα πλζον κατάλλθλα να χρθςιμοποιθκοφν για τον εκιςμό ςτο 

Διαδίκτυο. Ζτςι πρότειναν ότι για τθ διάγνωςθ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο κα 

ζπρεπε να ιςχφουν οπωςδιποτε και τα πζντε πρϊτα κριτιρια, αφοφ κα 

μποροφςαν να υπάρχουν χωρίσ να προκαλοφν κανζνα πρόβλθμα ςτθν 

κακθμερινι λειτουργία του ατόμου και τουλάχιςτον ζνα από τα τρία 

τελευταία κριτιρια τθσ Young, αφοφ τα κριτιρια αυτά επθρεάηουν τθν 

ικανότθτα του ατόμου να ανταπεξζρχεται ςτισ δυςκολίεσ και να λειτουργεί 

φυςιολογικά (πίνακασ 2). 

 

Ρροκειμζνου να διαγνωςτεί εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο πρζπει να ιςχφουν 

και τα πζντε παρακάτω κριτιρια: 

1. Τον/τθν απαςχολεί ςυνεχϊσ το Διαδίκτυο (ςκζφτεται τθν 

προθγοφμενθ δραςτθριότθτα ςτο Διαδίκτυο ι ανυπομονεί ςυνεχϊσ 

για τθν επόμενθ). 

2. Νιϊκει τθν ανάγκθ να χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο για όλο και 

περιςςότερο χρόνο προκειμζνου να επιτφχει ικανοποίθςθ.  

3. Ζχει κάνει επανειλθμμζνα ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ να ελζγξει, 

να ελαττϊςει ι να ςταματιςει τθ χριςθ του Διαδικτφου. 

4. Νιϊκει ανιςυχοσ/θ, κακόκεφοσ/θ, μελαγχολικόσ/θ ι 

ευερζκιςτοσ/θ, όταν επιχειρεί να ελαττϊςει ι να ςταματιςει τθ 

χριςθ του Διαδικτφου.  

5. Ραραμζνει ςυνδεδεμζνοσ/θ με το Διαδίκτυο για περιςςότερο 

χρόνο απ’ όςο ςκόπευε αρχικά.  

Ρροκειμζνου να διαγνωςτεί εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο πρζπει να ιςχφει ζνα 

από τα παρακάτω κριτιρια: 

1. Ζχει διακινδυνζψει τθν απϊλεια μιασ ςθμαντικισ ςχζςθσ, 

εργαςίασ, εκπαιδευτικισ ι επαγγελματικισ ευκαιρίασ λόγω του 

Διαδικτφου. 

2. Ζχει πει ψζματα ςε μζλθ τθσ οικογζνειασ, ςτον 
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ψυχοκεραπευτι ι ςε άλλουσ για να αποκρφψει το βακμό εμπλοκισ 

με το Διαδίκτυο.  

3. Χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο ωσ ζνα τρόπο διαφυγισ από 

προβλιματα ι ανακοφφιςθσ από μια δυςάρεςτθ κατάςταςθ που 

βιϊνει (π.χ. αιςκιματα ανικανότθτασ, ενοχισ, άγχουσ ι κατάκλιψθσ). 

Πίνακασ 2: Διαγνωςτικά κριτιρια εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο (Beard & Wolf, 2001) 

 

Μια τρίτθ προςπάκεια διατφπωςθσ διαγνωςτικϊν κριτθρίων για τον 

εκιςμό ςτο Διαδίκτυο ζγινε από τουσ Pratarelli, Browne & Johnson (1999). 

Συγκεκριμζνα, πραγματοποίθςαν ζρευνα ςε δείγμα 341 φοιτθτϊν του 

Ρανεπιςτθμίου τθσ Οκλαχόμα (163 άντρεσ και 178 γυναίκεσ με μζςο όρο 

θλικίασ τα 23 ζτθ), ςτο οποίο χορθγικθκε ερωτθματολόγιο 94 ερωτιςεων 

από τισ οποίεσ οι 19 ιταν δθμογραφικζσ και οι υπόλοιπεσ αφοροφςαν ςτθ 

χριςθ του Διαδικτφου. Θ ανάλυςθ παραγόντων που χρθςιμοποιικθκε ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα εξιγαγε τζςςερισ παράγοντεσ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο, δφο κφριουσ και δφο δευτερεφοντεσ. Αναλυτικότερα, ο πρϊτοσ 

παράγοντασ εςτιάηει ςε προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με 

τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. Ο παράγοντασ αυτόσ χαρακτθρίηεται 

από ςυναιςκιματα μοναξιάσ, κοινωνικισ απομόνωςθσ και γενικότερα 

κοινωνικισ δυςπροςαρμοςτικότθτασ. Ο δεφτεροσ παράγοντασ εςτιάηει ςτθν 

αξιοποίθςθ και χρθςιμότθτα του Διαδικτφου ςτθ ηωι του ατόμου. Ο τρίτοσ 

παράγοντασ είναι δευτερεφων και εςτιάηει ςτθν επίδραςθ του Διαδικτφου 

ςτθ ςεξουαλικι ικανοποίθςθ και τθν εςωςτρζφεια του ατόμου. Ο τζταρτοσ, 

επίςθσ δευτερεφων, παράγοντασ περιλαμβάνει τθν ζλλειψθ προβλθμάτων ςε 

ςχζςθ με τθ χριςθ του Διαδικτφου κακϊσ και μια ελαφρά αδιαφορία για τθν 

τεχνολογία, θ οποία κεωρείται μθ απαραίτθτθ για τθ ηωι (Κανδρι, 2012; 

Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ & Φλϊροσ 2012). 

Ωςτόςο, άλλοι ερευνθτζσ όπωσ ο Mitchell (2000), ζχουν αμφιςβθτιςει 

τθν φπαρξθ τθσ πακολογικισ χριςθσ του Διαδικτφου, κεωρϊντασ ότι δεν 

υπάρχει ξεχωριςτι διαταραχι, κακϊσ δεν είναι ακόμθ ςαφζσ το αν 

αναπτφςςεται από μόνθ τθσ ι αν προκαλείται από μια ςυννοςθρι 

ψυχιατρικι διαταραχι. Ενϊ, ζχει καταςτεί αδφνατο να διακρικεί το ποια 
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πάκθςθ αναπτφςςεται πρϊτα, θ ψυχιατρικι διαταραχι ι θ υπερβολικι 

χριςθ του Διαδικτφου. 

Στο πλαίςιο αυτό, οι Shapira et al. (2003), πρότειναν μια ανακεωρθμζνθ 

ταξινόμθςθ με ανακεωρθμζνα διαγνωςτικά κριτιρια για τθν προβλθματικι 

χριςθ του Διαδικτφου (πίνακα 3). 

 

  Α. Μθ προςαρμοςμζνθ ςυνεχισ εναςχόλθςθ με τθ χριςθ του 

Διαδικτφου, όπωσ υποδεικνφει ζνα τουλάχιςτον από τα παρακάτω: 

1. Συνεχισ εναςχόλθςθ με τθ χριςθ του Διαδικτφου, που 

βιϊνεται ωσ  ανεξζλεγκτθ. 

2. Υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου για χρονικά διαςτιματα 

μεγαλφτερα από αυτά που είχε ςχεδιάςει αρχικά το άτομο. 

  Β. Θ χριςθ του Διαδικτφου προκαλεί ςθμαντικι δυςφορία/ςωματικι 

κατάπτωςθ ι ανεπάρκεια ςε κοινωνικοφσ, επαγγελματικοφσ ι άλλουσ 

ςθμαντικοφσ τομείσ λειτουργικότθτασ του ατόμου. 

  Γ. Θ απουςία άλλθσ διαταραχισ θ οποία κα μποροφςε να εξθγιςει τθν 

εκιςτικι ςυμπεριφορά. 

Πίνακασ 3: Διαγνωςτικά κριτιρια εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο (Shapira et al., 2003) 

 

3.2 Εργαλεία μζτρθςθσ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο 

Το γεγονόσ πωσ ο οριςμόσ και θ περιγραφι τθσ πακολογικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου δεν ζχουν διατυπωκεί με κοινϊσ αποδεκτοφσ όρουσ, 

αντικατοπτρίηεται και ςτα εργαλεία που αφοροφν ςτθ διάγνωςι του. Ρολλά 

εργαλεία μζτρθςθσ τθσ εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο ζχουν προτακεί από 

πολλοφσ μελετθτζσ, ωςτόςο, φαίνεται να επικρατεί διχογνωμία ςχετικά με 

τθν καταλλθλότθτα και τθν αξιοπιςτία τουσ (Κανδρι, 2012; Λιοφπθ, 2018). 

Τθν πρϊιμθ χρονικι περίοδο τθσ μελζτθσ του φαινομζνου, ςτισ 

περιςςότερεσ ζρευνεσ ςχετικά με τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο, τα κριτιρια για 

τθν διάγνωςθ προςαρμόςτθκαν με βάςθ τα κριτιρια διάγνωςθσ του 

πακολογικοφ τυχεροφ παιχνιδιοφ, μιασ διαταραχισ ςυμπεριφοράσ ελζγχου-
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παρόρμθςθσ, όπωσ αναφζρονταν ςτο εγχειρίδιο Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM). Ζπειτα, ο Goldberg (1996) (όπ. αναφ. ςτο 

Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 87) προςαρμόηοντασ το DSM-IV, 

ανζπτυξε τθν κλίμακα Internet Addictive Disorder (IAD), παρζχοντασ 

οριςμζνα διαγνωςτικά κριτιρια ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονταν δφο 

δθλϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτισ ζρευνεσ για τον εκιςμό ςτο 

Διαδίκτυο. Ρρόκειται για τθν «ελπίδα για αφξθςθ του χρόνου ςτο Διαδίκτυο» 

(hoping to increase time on the network) και για τα «όνειρα για το 

Διαδίκτυο» (dreaming about the network). Ο Brenner (1997) (όπ. αναφ. ςτο 

Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 88) ανζπτυξε τον κατάλογο Internet-

Related Addictive Behavior Inventory (IRABI) με τριάντα δφο ερωτιςεισ τφπου 

«ςωςτό-λάκοσ», ενϊ το 2000 οι Morahan-Martin και Schumacher (όπ. αναφ. 

ςτο Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 88) δθμιοφργθςαν τθν κλίμακα 

Pathological Internet Use (PIU) με δεκατρείσ ερωτιςεισ τφπου «ναι-όχι», 

προςαρμόηοντασ το εγχειρίδιο DSM-IV. 

Θ Young (1998), ανζπτυξε το εργαλείο Young’s Diagnostic Questionnaire, 

για τθ μζτρθςθ τθσ πακολογικισ χριςθσ του Διαδικτφου με οχτϊ ερωτιςεισ 

τισ οποίεσ δανείςτθκε από το DSM-IV για τον εκιςμό ςτο τυχερό παιχνίδι. 

Σφμφωνα με τθν Young, θ υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου είναι μια ακόμθ 

ςυμπεριφορά ελζγχου-παρόρμθςθσ, επομζνωσ, αν το υποκείμενο απαντιςει 

«ναι» ςε πζντε από τισ οχτϊ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου, μπορεί να 

κεωρθκεί εξαρτθμζνο από το Διαδίκτυο. Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο 

χαρακτθρίηεται από μια απλότθτα και ευκολία ςτθ χριςθ του, ωςτόςο, δεν 

καλφπτει όλουσ τουσ παράγοντεσ που προθγοφνται τθσ ςυμπεριφοράσ 

εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο. 

Θ ανάγκθ για πιο αυςτθρά κριτιρια διάγνωςθσ τθσ εξάρτθςθσ από το 

Διαδίκτυο είχε ωσ αποτζλεςμα τον ςυνδυαςμό τθσ χριςθσ του καταλόγου 

IRABI και του ερωτθματολογίου YDQ από τουσ Chou και Hsiao (2000) (όπ. 

αναφ. ςτο Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 88). Οι μελετθτζσ 

κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι ζνα άτομο είναι εκιςμζνο ςτο Διαδίκτυο 

μόνο όταν πλθροί τα κριτιρια και των δφο εργαλείων, με αποτζλεςμα να 

μειωκεί κατά 50% ο αρικμόσ των ατόμων που κεωροφνταν εκιςμζνοι με 
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βάςθ τθ χριςθ των άλλων μεκόδων μεμονωμζνα. Θ ποικιλία των απόψεων 

αποτζλεςε κίνθτρο για άλλουσ ερευνθτζσ, ςτο να ςτραφοφν προσ τθ 

δθμιουργία εργαλείων διάγνωςθσ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο χωρίσ να 

βαςίηονται εξ ολοκλιρου ςτο εγχειρίδιο DSM (π.χ Internet Addicted Test [IAT] 

των Widyanto & McMurran [2004]). 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ιδιαίτερα αξιόπιςτο κεωρείται το 

εργαλείο Internet Addiction Test, το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθν παροφςα 

ζρευνα και δθμιουργικθκε από τθν Young το 1998. Αποτελείται από είκοςι 

ερωτιςεισ που μποροφν να απαντθκοφν με μια κλίμακα από το 1 ζωσ το 5. Το 

μικρότερο ςκορ (20 βακμοί) δείχνει ότι ο χριςτθσ ελζγχει το μζςο και δεν 

αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα, ενϊ όςο μεγαλϊνει το ςκορ (με υψθλότερο 

το 100) αυξάνονται και τα προβλιματα. Σε αντίκεςθ με τισ παραπάνω 

κλίμακεσ, το IAT (Young, 1998), όπωσ και το νζο εργαλείο CIAS (Chen Internet 

Addiction Scale) ζχουν ςτακμιςτεί με αποδεκτά όρια αξιοπιςτίασ 

(Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 88). 

Στον ελλαδικό χϊρο, με βάςθ ερωτιςεισ από τθν κλίμακα IAT (Young, 

1998), ζχει δθμιουργθκεί θ κλίμακα ΚΕΕΦΥ, μια Ελλθνικι Κλίμακα μζτρθςθσ 

του Εκιςμοφ των Εφιβων ςτουσ Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ (Siomos, 

Mouzas, & Angelopoulos 2008). Ρρόκειται για μια τροποποίθςθ τθσ αρχικισ 

κλίμακασ, που ςτόχο είχε να εφαρμοςτεί ςε εφθβικό πλθκυςμό χρθςτϊν 

υπολογιςτϊν, χωρίσ να αποτελεί τθν προςαρμογι του IAT ςτον ελλθνικό 

πλθκυςμό (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 89). 

Τζλοσ, αξιόπιςτα εργαλεία μζτρθςθσ του διαδικτυακοφ εκιςμοφ 

κεωροφνται το CIUS (Compulsive Internet Use Scale), το GPIS-2 (Generalized 

Problematic Internet Scale-2), το I.R.P.S (Internet Related Problem Scale) και 

το PIUQ (Problematic Internet Use Questionnaire). Τα εργαλεία αυτά, ζδειξαν 

εξίςου καλι εγκυρότθτα ςε ςφγκριςθ με το ΙΑΤ, γεγονόσ που ενιςχφει τθν 

επιλογι χοριγθςισ τουσ (Demetrovics, Szeredi, & Rozsa, 2008). 

 

3.3 Κατθγορίεσ ςυμπεριφορϊν ςτθ χριςθ του Διαδικτφου 

Θ φπαρξθ πολλϊν προςεγγίςεων για τθ διαταραχι εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςπάκεια διάκριςθσ του βακμοφ χριςθσ του 
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Διαδικτφου. Θ απόπειρα ζγινε από τθν ελλθνικι ερευνθτικι ομάδα του 

Κωνςταντίνου Σιϊμου και των ςυνεργατϊν του το 2010. Κατά αναλογία με τθ 

χριςθ εκιςτικϊν ουςιϊν, μποροφμε να διακρίνουμε τισ ακόλουκεσ 

κατθγορίεσ ςυμπεριφορϊν ςτθ χριςθ του Διαδικτφου: 

1. Συπικι χριςθ του Διαδικτφου 

Ρρόκειται για τθν καλοικθ χριςθ, είτε ςε εργαςιακό περιβάλλον, είτε 

για λόγουσ αναψυχισ. Δεν οδθγεί ςτθν κατάχρθςθ του Διαδικτφου, αλλά 

μπορεί να λειτουργιςει προειδοποιθτικά για τθν πικανότθτα ανάπτυξθσ 

προβλθματικισ χριςθσ, ςε άτομα που εμφανίηουν ςυναιςκθματικζσ 

δυςκολίεσ, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυγκεκριμζνου τρόπου ηωισ. 

2. Προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου 

Θ χριςθ κατά τθν οποία δεν εξυπθρετείται κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ 

ςκοπόσ, αντίκετα, αποτελεί αυτοςκοπό και προειδοποιεί για ενδεχόμενθ 

κατάχρθςθ, κακϊσ καταδεικνφει μια τάςθ παρεκτροπισ ςτθ χριςθ του 

μζςου. Είναι πολφ δφςκολο, ωςτόςο, να διαχωριςτοφν τα άτομα που κάνουν 

απλι χριςθ από εκείνα που κάνουν προβλθματικι χριςθ ι κατάχρθςθ. 

3. Κατάχρθςθ του Διαδικτφου 

Αναφζρεται ςτθ χριςθ ςε τζτοια ποςότθτα χρόνου και ςυχνότθτα, ϊςτε 

να γίνεται επικίνδυνθ για το ςυγκεκριμζνο άτομο και πικανόν για τα άτομα 

του περιβάλλοντόσ του. Ρρόκειται για ζνα δυςπροςαρμοςτικό, 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο χριςθσ, το οποίο οδθγεί ςε ςθμαντικι ζκπτωςθ 

τθσ λειτουργικότθτασ του ατόμου, κατά τθ διάρκεια μιασ δωδεκάμθνθσ 

περιόδου και καταδεικνφεται από: α) αποτυχία διεκπεραίωςθσ ςθμαντικϊν 

ευκυνϊν ςτθν εργαςία, ςτο ςχολείο ι ςτο ςπίτι, β) κοινωνικά και 

διαπροςωπικά προβλιματα, γ) χριςθ ςε καταςτάςεισ κατά τισ οποίεσ 

παρατθροφνται αρνθτικζσ ςωματικζσ ςυνζπειεσ, όπωσ θ ελλιπισ ςίτιςθ και δ) 

προβλιματα με το νόμο, για παράδειγμα με τθν εκδιλωςθ παραβατικϊν 

ςυμπεριφορϊν μζςα από τθ χριςθ του μζςου 

4. Εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο 

Ρρόκειται για μια χρόνια, προοδευτικι αςκζνεια, θ οποία αφορά ςτθν 

καταναγκαςτικι χριςθ του Διαδικτφου, τθν απϊλεια ελζγχου και τθ ςυνζχιςθ 

τθσ χριςθσ παρά τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ. Θ διάγνωςθ τθσ εξάρτθςθσ 
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απαιτεί, κατά τθ διάρκεια ενόσ δωδεκάμθνου, τθν παράλλθλθ εμφάνιςθ 

τουλάχιςτον τριϊν από τα ακόλουκα: α) ανάπτυξθ «ανοχισ»: ανάγκθ 

αφξθςθσ τθσ εναςχόλθςθσ ϊςτε να επιτευχκεί θ ίδια ψυχοτρόποσ επίδραςθ, 

ι ελάττωςθ τθσ επίδραςθσ τθσ τυπικισ εναςχόλθςθσ, β) ςυμπτϊματα 

«ςτζρθςθσ»: ψυχικι δυςφορία και ψυχοςωματικι ςυμπτωματολογία, γ) 

χριςθ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα απ’ όςο ιταν θ αρχικι πρόκεςθ του 

χριςτθ, δ) επίμονθ επικυμία ι ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ να μειωκεί ι να 

ελεγχκεί θ χριςθ, ε) αφιζρωςθ πολφ χρόνου για τθν ανεφρεςθ και βελτίωςθ 

ςχετικϊν τεχνικϊν μζςων ι γενικότερα τρόπου ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο, ςτ) 

παραίτθςθ από ςθμαντικζσ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ ι 

δραςτθριότθτεσ αναψυχισ, ϊςτε να γίνει χριςθ του Διαδικτφου και η) 

ςυνζχιςθ τθσ χριςθσ παρά τθ γνϊςθ ότι υπάρχουν επίμονα ι 

επαναλαμβανόμενα βιολογικά ι ψυχολογικά προβλιματα, τα οποία 

προκλικθκαν ι επιδεινϊκθκαν λόγω τθσ χριςθσ του μζςου. 

5. Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο 

Θ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ πλθροί τα κριτιρια τθσ εξάρτθςθσ, αλλά 

πλζον αποτελεί τθ ςυνικθ ςυμπεριφορά για το χριςτθ, με ςοβαρι 

βαρφτθτα. Το εκιςμζνο άτομο λαχταρά να χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο με 

ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ, χρονικό διάςτθμα και ςυχνότθτα, που είναι 

επικίνδυνα για το ίδιο και ενδεχομζνωσ γι’ αυτοφσ με τουσ οποίουσ διατθρεί 

ςχζςεισ (π.χ. περιπτϊςεισ ακραίασ παραμζλθςθσ των αναγκϊν του εαυτοφ 

του ι ςυγγενικϊν προςϊπων) (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 42). 

 

3.4 Εναςχόλθςθ και προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου: 

Ερευνθτικά ςτοιχεία 

Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ χριςθ του Διαδικτφου παγκοςµίωσ, 

φανερϊνουν ότι οι διαδικτυακοί χριςτεσ αυξάνονται ολοζνα και 

περιςςότερο. Συγκεκριμζνα, το Μάρτιο του 2019 οι χριςτεσ του Διαδικτφου 

αποτελοφςαν το 83.6% του ςυνολικοφ πλθκυςµοφ ςτον κόςµο, ενϊ ςτθν 

Ευρϊπθ το ποςοςτό ζφταςε ςτο 16.4% µε τθν Ελλάδα να αποτελεί το 1.1% 

(Internet World Stats, 2019). 
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Θ ποικιλομορφία ςτθ μεκοδολογία και ςτον τρόπο διεξαγωγισ των 

ερευνϊν ςχετικά με τθ χριςθ του Διαδικτφου δεν εμπόδιςαν τον εντοπιςμό 

τθσ υπερβολικισ χριςθσ ςε αρκετζσ χϊρεσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν Κίνα, 

όπου οι ερευνθτζσ ανζφεραν ποςοςτό φψουσ 7.5% ςε δείγµα 10.988 εφιβων 

χρθςτϊν του Διαδικτφου, ενϊ ςτθν Τουρκία από τουσ 1.156 εφιβουσ τθσ 

ζρευνασ, εκείνοι που χαρακτθρίςτθκαν ωσ «εκιςµζνοι» ςτο Διαδίκτυο 

αποτζλεςαν το 15.1% (Sasmaz, Oner, Kurt, Yapici, Yazici, Bugdayci, & Sis, 

2014; Wang, Ho, Chan, & Tse, 2013). 

Στθν Ευρϊπθ οι µελζτεσ φαίνεται να ζχουν επικεντρωκεί ςτον εφθβικό 

πλθκυςµό αναδεικνφοντασ ςθµαντικι προβλθµατικι χριςθ. Ριο 

ςυγκεκριµζνα, ςε µια ζρευνα που διεξιχκθ το 2012 ςε 11 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 

µε ςυµµετζχοντεσ 11.956 εφιβουσ, το 13.5% ζκανε προβλθµατικι χριςθ του 

Διαδικτφου, ενϊ ςε ζρευνα που πραγματοποιικθκε το 2014 ςε 7 ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, ςε πλθκυςµό 13.284 εφιβων διαπιςτϊκθκε ποςοςτό υπερβολικισ 

χριςθσ 13.9%. Μελζτεσ µε λιγότερο αρικµό ςυµµετεχόντων αναφζρουν 

επίςθσ ποςοςτά 3.7% και 3.9% ςε 3.105 και 1.035 εφιβουσ αντίςτοιχα 

(Bruno, Scimeca, Cava, Pandolfo, Zoccali, & Muscatello, 2014; Durkee, Kaess, 

Carli et al., 2012; Kuss, Rooij, Shorter, Griffiths, & Mheen,2013; Tsitsika, 

Janikian, Schoenmakers et al.,  2014). 

Στθν Ελλάδα, θ χριςθ του Διαδικτφου ζγινε αντικείμενο μελζτθσ κατά 

τθν τελευταία δεκαετία, με τουσ ερευνθτζσ να αναφζρουν ποςοςτά από 1% 

ζωσ 15.7%. Ιδιαίτερα αξιοςθµείωτθ είναι µία ζρευνα θ οποία µελζτθςε τθν 

εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο πριν και µετά τθν οικονοµικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα. 

Αρχικά, το 2006 το δείγµα αποτζλεςαν 431 µακθτζσ, ενϊ το 2011, 645 

µακθτζσ από τα ίδια ςχολεία. Το αποτζλεςµα ιταν θ αφξθςθ τθσ 

υπερβολικισ χριςθσ από τουσ µακθτζσ. Το 2006 το ποςοςτό ιταν 6.3%, ενϊ 

το 2011 ζφταςε το 11.8%. Σε μεταγενζςτερθ µελζτθ που ζγινε ςε 1.324 

φοιτθτζσ πανεπιςτθµίου το ποςοςτό αυτϊν που ζκαναν υπερβολικι χριςθ 

ιταν 4.5%, ενϊ το 66.1% κεωρικθκαν ότι βρίςκονται «ςε κίνδυνο» για 

υπερβολικι χριςθ. Τζλοσ, θ πιο πρόςφατθ ζρευνα ζγινε ςε ςφνολο 3.507 

µακθτϊν και το ποςοςτό που ζκανε πακολογικι χριςθ του Διαδικτφου 

ζφτανε ςτο 15.1% (Κοκκζβθ, Φωτίου, Καναβοφ, Σταφρου, & Richardson, 2016; 
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Koukia, Mangoulia, & Alexiou, 2014; Siomos, Floros, Fisoun et al., 2012; 

Tsitsika, Critselis, Kormas, et al., 2009; Tsitsika, Critselis, Louizou, et al., 2011). 

Θ ζρευνα φαίνεται να είναι ακόµθ πιο περιοριςµζνθ ςχετικά µε τισ 

διαχρονικζσ µελζτεσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου. Δφο 

πρόςφατεσ µελζτεσ ανζδειξαν ςταδιακι µείωςθ του ποςοςτοφ τθσ 

προβλθµατικισ χριςθσ ςε εφιβουσ µζςα ςτον χρόνο. Στθν πρϊτθ ζρευνα 

που ςυµµετείχαν 1.444 µακθτζσ, ςε χρονικι διάρκεια δφο ετϊν το ποςοςτό 

μειϊκθκε από 4.3%, ςε 2.7% µετά από ζναν χρόνο και ςε 3.1% µετά από 2 

χρόνια. Αξιοςθμείωτο είναι, ωςτόςο, ότι µόνο 3 µακθτζσ (0.58%) 

κατθγοριοποιικθκαν ωσ προβλθµατικοί χριςτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των 

δφο ετϊν (Strittmatter, Parzer, Brunner et al., 2016).  

Στθν δεφτερθ διαχρονικι µελζτθ που πραγματοποιικθκε ςυµµετείχαν 

περίπου 4.000 µακθτζσ για κάκε χρονικι περίοδο ςε διάςτθµα 6 ετϊν. 

Σταδιακι µείωςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο ανεδείχκθ 

µε ποςοςτά που κυµάνκθκαν από 26.2% κατά τθν πρϊτθ µζτρθςθ µζχρι 17% 

κατά τθν τελευταία µζτρθςθ. Θ µείωςθ αυτι, εξθγείται από τουσ μελετθτζσ 

των δφο ερευνϊν λόγω του γεγονότοσ ότι ο ζφθβοσ µεγαλϊνοντασ είναι 

πικανό να αναπτφξει περιςςότερεσ δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτον 

αυτοζλεγχο ι τθ λιψθ ςθµαντικϊν αποφάςεων οι οποίεσ µπορεί να 

λειτουργιςουν ωσ προςτατευτικοί παράγοντεσ ςε µια ςυµπεριφορά 

εξάρτθςθσ, όπωσ του διαδικτυακοφ εκιςµοφ (Shek & Yu, 2016). 

Συμπεραςματικά, θ διαφορά ςτα ποςοςτά τθσ εξάρτθςθσ από το 

Διαδίκτυο, όπωσ εμφανίηεται ςτισ ζρευνεσ, ςτθν Ελλάδα, τθν Ευρϊπθ αλλά 

και ςε παγκόςμιο επίπεδο φαίνεται να οφείλεται ςτα διαφορετικά εργαλεία 

µζτρθςθσ, ςτθν ανοµοιογζνεια του αρικµοφ των ςυµµετεχόντων κακϊσ και 

ςτθν ποικιλοµορφία των κοινωνικο-πολιτιςµικϊν πλαιςίων, όπου 

διεξιχκθςαν οι ζρευνεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτθ μεκοδολογία, 

ακόμθ και όταν οι ερευνθτζσ κάνουν χριςθ του ίδιου εργαλείου, ςυχνά 

διαφζρουν τα όρια βακμολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφν, γεγονόσ το οποίο 

επεξθγεί τθν ανοµοιογζνεια ςτα ποςοςτά τθσ ςυχνότθτασ τθσ εξάρτθςθσ από 

το Διαδίκτυο. Ωςτόςο, όλοι οι μελετθτζσ αναφζρουν δείκτεσ αξιοπιςτίασ για 

τα εργαλεία που χρθςιµοποίθςαν. Σφμφωνα με τον Griffiths (2000), τα 
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περιςςότερα εργαλεία εμφανίηουν αδυναμίεσ που ςχετίηονται με τθν 

εγκυρότθτα, τθ χρονικι διάςταςθ και τθ μθ εξζταςθ του γενικοφ πλαιςίου 

χριςθσ του Διαδικτφου, όπωσ για παράδειγμα το ενδεχόμενο θ χριςθ να 

ςυνδζεται με τθν εργαςία του ατόμου. Οι µελζτεσ φαίνεται να 

επικεντρϊνονται περιςςότερο ςτον εφθβικό πλθκυςµό, ενϊ χρθςιµοποιοφν 

κυρίωσ το εργαλείο µζτρθςθσ IAT (Internet Addiction Test) (Λιοφπθ, 2018: 28; 

Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 42). 

 

3.5 Επιρρεπείσ πλθκυςμοί ςτον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο 

Οι χριςτεσ του Διαδικτφου δεν αποτελοφν ζνα ομοιόμορφο ςφνολο. Θ 

ζρευνα καταδεικνφει ότι το προφίλ των ατόμων με εκιςμό ςτο Διαδίκτυο 

διαφζρει. Σφμφωνα, με τα ερευνθτικά δεδομζνα, οι βαςικότεροι 

προδιακεςικοί παράγοντεσ που εμπλζκονται ςτθν ςυμπεριφορικι εξάρτθςθ 

από το Διαδίκτυο αφοροφν ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, τθν 

προςωπικότθτα, τθν θλικία, το φφλο και τισ προτιμιςεισ ςτισ διαδικτυακζσ 

δραςτθριότθτεσ των χρθςτϊν. Μια πρόςφατθ µελζτθ που ζγινε ςε 15.023 

ςυμμετζχοντεσ, θλικίασ 14 ζωσ 64 ετϊν, θ θλικιακι οµάδα 14 ζωσ 24 ετϊν 

ανεδείχκθ ωσ θ πιο ευπακισ ςτθν πακολογικι χριςθ του Διαδικτφου, µε τουσ 

ζφθβουσ θλικίασ 14 ζωσ 16 ετϊν να εµφανίηουν το υψθλότερο ποςοςτό 

εκιςµοφ, ενϊ δεν φάνθκαν να υπάρχουν ςτατιςτικά ςθµαντικζσ διαφορζσ 

µεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν (Rumpf, Vermulst, Bischof et al., 2014). Θ 

αυξανόμενθ επίπτωςθ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο ςτουσ εφιβουσ και δθ 

ςτουσ φοιτθτζσ εξθγείται από κάποιουσ ερευνθτζσ λόγω τθσ ενκάρρυνςθσ 

που δζχονται για τθ χριςθ του, με ςτόχο τθν επίτευξθ των ακαδθμαϊκϊν τουσ 

υποχρεϊςεων (Young, 1998). 

Επιπλζον, μια μελζτθ που πραγματοποιικθκε τθν ίδια περίοδο ςε δείγμα 

1.319 ατόμων και εξζταηε τθν εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο, ανζδειξε ότι όςο 

µικρότερθ ιταν θ θλικία, τόςο µεγαλφτερθ ιταν και θ πικανότθτα για 

υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. Από τθν ζρευνα διαπιςτϊκθκε, επίςθσ, 

ότι οι άντρεσ ζδειξαν µεγαλφτερθ τάςθ για εξάρτθςθ από τισ γυναίκεσ, και οι 

προτιμιςεισ τουσ ςτο Διαδίκτυο ιταν οι πορνογραφικζσ ιςτοςελίδεσ, τα 

θλεκτρονικά παιχνίδια και τα µζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Αρκετά φαίνεται 
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να είναι τα ερευνθτικά ευριµατα που υποςτθρίηουν ότι τα αγόρια ζχουν 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ απ’ ότι τα κορίτςια να κάνουν προβλθµατικι 

χριςθ του Διαδικτφου, κακϊσ βιϊνουν περιςςότερθ µοναξιά, είναι 

περιςςότερο αδφναµα να ελζγξουν τθ χριςθ τουσ, ενϊ παράλλθλα 

αναφζρουν ζλλειψθ κοινωνικισ υποςτιριξθσ (Morrison & Gore, 2010; Serin, 

2011). 

Στθν Ευρϊπθ, οι µελζτεσ που ζχουν γίνει ςε διάφορεσ χϊρεσ, εςτιάηουν 

κυρίωσ ςτον εφθβικό πλθκυςµό και αναδεικνφουν ςτατιςτικά ςθµαντικζσ 

διαφορζσ µεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν, µε τα πρϊτα, να εµφανίηουν 

µεγαλφτερα ποςοςτά διαδικτυακοφ εκιςµοφ. Επιπλζον, δθµογραφικά 

χαρακτθριςτικά όπωσ το µορφωτικό επίπεδο των γονζων και το είδοσ των 

διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων φαίνεται να αποτελοφν παράγοντεσ που 

ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ υπερβολικισ χριςθσ, µε το χαµθλό 

µορφωτικό επίπεδο των γονζων και τουσ εφιβουσ που χρθςιµοποιοφν τα 

µζςα κοινωνικι δικτφωςθσ, το τυχερό παιχνίδι και τα διαδικτυακά παιχνίδια 

να αναδεικνφουν τα υψθλότερα ποςοςτά προβλθματικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου (Durkee et al., 2012; Tsitsika et al., 2014). 

Μελζτεσ ζχουν αναδείξει ότι υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

ςτάςθσ των γονζων απζναντι ςτα παιδιά, τθσ επικοινωνίασ που υπάρχει μζςα 

ςτθν οικογζνεια και τθσ κατάςταςθσ τθσ οικογζνειασ (χωριςμζνοι γονείσ), με 

τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο. Θ οικογζνεια αποτελεί τον πρωτογενι φορζα 

κοινωνικοποίθςθσ και ικανοποιεί ανάγκεσ και επικυμίεσ του ανκρϊπου, 

όπωσ τθν ανάγκθ για επιβίωςθ, προςταςία και αςφάλεια. Οι αλλαγζσ που 

ςυμβαίνουν ςτο εςωτερικό τθσ οικογζνειασ εμπνζουν πάντα φόβουσ για τθ 

ςυνοχι τθσ, με κίνδυνο τθν οικογενειακι κατάλυςθ. Για παράδειγμα, 

ςφμφωνα με τθν Νικολάου (2005), το ενδεχόμενο του διαηυγίου απειλεί τθν 

αςφάλεια των παιδιϊν με πολλοφσ τρόπουσ. Τα παιδιά που ζχουν βιϊςει τθν 

εμπειρία του διαηυγίου ςυγκροφονται ςυχνότερα με ςυνομθλίκουσ τουσ και 

με άτομα εξουςίασ, είναι περιςςότερο κατακλιπτικά και πεικαρχοφν 

λιγότερο. Επιπλζον, θ γονικι αδιαφορία, θ ζντονθ γονικι παρζμβαςθ ςτθν 

προςωπικι ηωι του παιδιοφ, οι χαλαροί οικογενειακοί δεςμοί και οι ςυχνζσ 

ςυγκροφςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ αποτελοφν προγνωςτικοφσ 
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παράγοντεσ πακολογικισ χριςθσ του Διαδικτφου (Ko, Yen, Yen, Chen, & 

Chen, 2012). 

Θ διαφορά φφλου φαίνεται να ςυνδζεται ςε μεγάλο βακμό και µε το 

είδοσ διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων που εµπλζκονται οι χριςτεσ. 

Συγκεκριμζνα, τα αγόρια φαίνεται να προτιµοφν κυρίωσ τα διαδικτυακά 

παιχνίδια, ενϊ τα κορίτςια τα µζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ζτςι, θ υπεροχι 

των αγοριϊν ζναντι των κοριτςιϊν ςτθ ςυχνότθτα εµφάνιςθσ του 

διαδικτυακοφ εκιςµοφ, φαίνεται να ςχετίηεται µε το γεγονόσ ότι τα αγόρια 

προτιµοφν περιςςότερο τισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται µε 

τθν προβλθµατικι χριςθ του Διαδικτφου όπωσ είναι το τυχερό παιχνίδι, οι 

πορνογραφικζσ ιςτοςελίδεσ και τα παιχνίδια (Ha & Hwang, 2014). 

Στθν Ελλάδα, οι ζφθβοι και οι φοιτθτζσ φαίνεται ότι αποτελοφν τισ 

οµάδεσ υψθλοφ κινδφνου για εκιςµό ςτο Διαδίκτυο, µε τισ περιςςότερεσ 

µελζτεσ να επικεντρϊνονται ςτον εφθβικό πλθκυςµό και να υποςτθρίηουν τθ 

ςθµαςία του φφλου, τθσ διαδικτυακισ δραςτθριότθτασ και των 

δθµογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν ωσ προδιακεςικοφσ παράγοντεσ τθσ 

εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο (Frangos, Fragkos, & Kiohos 2010; Tsitsika et al., 

2009).  

Σε ζρευνα που πραγματοποιικθκε με δείγμα 2.200 µακθτζσ από 

διάφορεσ περιοχζσ τθσ Θεςςαλίασ, το 5.8% ζκανε χριςθ του Διαδικτφου για 

περιςςότερο από 20 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Οι ερευνθτζσ ανζφεραν, επίςθσ, ότι 

τα αγόρια χρθςιµοποιοφν ςυχνότερα το Διαδίκτυο, ενϊ οι µεγαλφτερεσ 

περιοχζσ (πάνω από 150.000 κατοίκουσ) είχαν λιγότερθ ςυχνότθτα χριςθσ 

του Διαδικτφου ςε ςφγκριςθ µε τισ µικρότερεσ περιοχζσ (Siomos et al., 2008). 

Ωσ προσ το τόπο κατοικίασ, µεταγενζςτερθ µελζτθ που διεξιχκθ ςε 2.090 

εφιβουσ µακθτζσ από τθν Ακινα, τθν Ρελοπόννθςο και τθν Κόρινκο ανζδειξε 

ποςοςτό εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο 3.1% και υποςτιριξε ότι οι ζφθβοι που 

κατοικοφςαν ςτισ αςτικζσ περιοχζσ είχαν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να 

ανικουν ςτθν οµάδα εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο ςυγκριτικά µε τουσ 

εφιβουσ που ανικαν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ (Stavropoulos, Alexandraki, & 

Motti-Stefanidi, 2013). Ραρόµοια αποτελζςµατα αναδεικνφουν 

και µελζτεσ που διεξιχκθςαν ςε άλλεσ χϊρεσ οι οποίεσ ανίχνευςαν 
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µεγαλφτερα ποςοςτά εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο ςε εφιβουσ που 

κατοικοφςαν ςε αςτικζσ περιοχζσ (Durkee et al., 2012). Ωςτόςο, δεν υπάρχει 

επαρκισ ερευνθτικι τεκµθρίωςθ ϊςτε να υποςτθριχκοφν µε βεβαιότθτα 

ποιεσ είναι οι διαφοροποιιςεισ ςτον βακµό εξάρτθςθσ του Διαδικτφου όςον 

αφορά ςτον τόπο κατοικίασ. 

Τζλοσ, µελζτεσ που εξζταςαν τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ 

των εφιβων µακθτϊν που κάνουν χριςθ του Διαδικτφου ανζδειξαν ότι όςοι 

διεγνϊςκθςαν µε εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο ιταν ςυχνά απορροφθµζνοι 

από τισ ςκζψεισ τουσ, παρουςίαηαν ςυναιςκθµατικι αςτάκεια, επθρεάηονταν 

εφκολα από τα ςυναιςκιµατά τουσ, επικυµοφςαν να ακολουκοφν τισ δικζσ 

τουσ επιλογζσ, διζκεταν πλοφςια φανταςία και ιταν κετικοί ςτο να 

πειραµατίηονται µε οτιδιποτε καινοφργιο. Ιςχυρόσ προδιακεςικόσ 

παράγοντασ για τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο φαίνεται να είναι θ επιδίωξθ 

καινοτομίασ, λόγω τθσ ευκολίασ με τθν οποία οι νζοι νιϊκουν πλιξθ (Ko, Yen, 

Chen, Chen, Wu, & Yen, 2006). Επιπρόςκετα, θ αυτάρκεια, θ ςυναιςκθµατικι 

ευαιςκθςία, θ εγριγορςθ, θ εςωςτρζφεια και θ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ 

βρζκθκαν να είναι χαρακτθριςτικά των εφιβων µε υψθλι βακµολογία ςτθν 

εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο, ενϊ χαρακτθριςτικά όπωσ θ ευςυνειδθςία και θ  

επινοθτικότθτα κρίκθκαν ωσ προςτατευτικοί παράγοντεσ τθσ πακολογικισ 

χριςθσ του Διαδικτφου (Kuss, Griffiths, & Binder, 2013).  

Συμπεραςματικά, θ επικρατοφςα αντίλθψθ των ερευνθτϊν φαίνεται να 

ςυµφωνεί ωσ προσ τισ διαφορζσ φφλου ςτθ χριςθ του Διαδικτφου, µε τουσ 

νεαροφσ άντρεσ να εµφανίηουν τα µεγαλφτερα ποςοςτά εκιςµοφ, ενϊ 

παράλλθλα φαίνεται ότι θ εκιςτικι ςυµπεριφορά ςυνδζεται µε 

ςυγκεκριµζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ τα διαδικτυακά παιχνίδια, το τυχερό 

παιχνίδι και τα µζςα κοινωνικι δικτφωςθσ (Rooij et al., 2010), κακϊσ και µε 

ςυγκεκριµζνα χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ, όπωσ θ εςωςτρζφεια (Young 

& Rodgers, 1998). Τα δθµογραφικά χαρακτθριςτικά αφοροφν κυρίωσ 

κοινωνικοοικονοµικά κριτιρια, όπωσ θ ανεργία, το χαµθλό µορφωτικό 

επίπεδο των γονζων και παιδιά που δε µεγαλϊνουν µε τουσ βιολογικοφσ 

τουσ γονείσ, ωςτόςο, υπάρχουν περιπτϊςεισ εκιςτικισ διαδικτυακισ 

ςυµπεριφοράσ και ςε οικογζνειεσ µε βιολογικοφσ γονείσ που ζχουν υψθλό 
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ειςόδθµα και µορφωτικό επίπεδο (Floros, Siomos, Fisoun, & Geroukalis, 

2013). 

 

3.6 Αίτια και ενιςχυτικοί παράγοντεσ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο 

Σε αντίκεςθ με τισ γνϊςεισ που ζχουν προκφψει από τισ μελζτεσ που 

διερευνοφν τα αίτια για τουσ εκιςμοφσ από χθμικζσ ουςίεσ, δεν υπάρχει 

ξεκάκαρθ εικόνα για το τι ςυμβαίνει ςτουσ ςυμπεριφορικοφσ εκιςμοφσ όπωσ 

είναι ο εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο ι ο εκιςμόσ ςτα τυχερά παιχνίδια. Ραρά τισ 

ζρευνεσ που διεξάγονται ςε παγκόςμιο επίπεδο ςχετικά με τον εκιςμό ςτο 

Διαδίκτυο, λίγοι είναι οι μελετθτζσ που ζχουν προςπακιςει να δϊςουν μια 

κεωρία για τθν αιτία του φαινομζνου (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 

2012). 

Ο Davis (2001), προτείνει ζνα μοντζλο αιτιολογίασ τθσ εξάρτθςθσ από το 

Διαδίκτυο χρθςιμοποιϊντασ μια γνωςτικι-ςυμπεριφορικι ερμθνεία. Θ 

βαςικι υπόκεςθ είναι ότι θ πακολογικι χριςθ του Διαδικτφου προκφπτει 

από προβλθματικά γνωςτικά ςχιματα ςε ςυνδυαςμό με ςυμπεριφορζσ που 

εντείνουν ι διατθροφν τθ δυςπροςάρμοςτθ αντίδραςθ. Κφρια πθγι 

δυςπροςαρμοςτικισ ςυμπεριφοράσ είναι οι ςκζψεισ και τα γνωςτικά 

ςχιματα του ατόμου, τα οποία μπορεί να προθγοφνται και να προκαλοφν τα 

ςυναιςκθματικά και ςυμπεριφορικά ςυμπτϊματα, και όχι το αντίςτροφο 

(Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 48). 

Ο Davis περιζγραψε τισ ιδζεσ των Abramson et al. (1989) για τισ εγγφσ και 

ακραίεσ αιτίεσ. Σε μια αλυςίδα αιτιϊν, θ οποία οδθγεί ςε ςειρά 

ςυμπτωμάτων, κάποιεσ βρίςκονται προσ το τζλοσ τθσ αλυςίδασ (εγγφσ) και 

κάποιεσ ςτθν αρχι (ακραίεσ). Αναλογικά, ςτθ περίπτωςθ τθσ πακολογικισ 

χριςθσ του Διαδικτφου, ο Davis υποςτθρίηει πωσ θ ακραία αιτία είναι θ 

βαςικι ψυχοπακολογία (κατάκλιψθ, κοινωνικό άγχοσ κ.α.), ενϊ θ εγγφσ αιτία 

είναι τα δυςπροςάρμοςτα γνωςτικά ςχιματα (αρνθτικι αξιολόγθςθ του 

εαυτοφ και γενικά του κόςμου) (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 48). 

Στο γνωςτικό-ςυμπεριφορικό μοντζλο, θ βαςικι ψυχοπακολογία αφορά 

διαταραχζσ ςτθ διάκεςθ, κακϊσ από μελζτεσ ζχει αναδειχκεί θ ςχζςθ μεταξφ 
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ψυχολογικϊν διαταραχϊν, όπωσ το κοινωνικό άγχοσ και θ εξάρτθςθ από 

ουςίεσ. Το μοντζλο, λοιπόν, υποδεικνφει ότι θ ψυχοπακολογία πρζπει να 

υπάρχει ι να ζχει εκδθλωκεί για να παρουςιαςτοφν τα ςυμπτϊματα τθσ 

εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο. Ωςτόςο, θ ψυχοπακολογία, από μόνθ τθσ, δεν 

οδθγεί ςε ςυμπτϊματα εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο, αλλά αποτελεί αναγκαίο 

ςτοιχείο τθσ αιτιολογίασ τθσ (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 49).  

Θ παρουςία δυςπροςάρμοςτων γνϊςεων, που κεωροφνται εγγφσ αιτία 

τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου, κατζχει ςθμαντικό ρόλο ςτο 

γνωςτικό-ςυμπεριφορικό μοντζλο. Ρρόκειται για τισ αντιλιψεισ των ατόμων 

για τον εαυτό τουσ αλλά και για τον κόςμο γενικότερα. Άτομα που 

εμφανίηουν χαρακτθριςτικά όπωσ ζλλειψθ πίςτθσ ςτον εαυτό τουσ, χαμθλι 

ικανότθτα αποτελεςματικότθτασ και χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, βιϊνουν 

υψθλότερο βακμό ςοβαρότθτασ και διάρκειασ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο. Οι 

δυςπροςάρμοςτεσ, αυτζσ, γνϊςεισ κα μποροφςαν να προκαλζςουν ειδικι 

(υπερβολικι χριςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ του Διαδικτφου) ι 

γενικευμζνθ (υπερβολικι ςπατάλθ χρόνου ςτο Διαδίκτυο χωρίσ κάποιο 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό) προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου (Σφακιανάκθσ, 

Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 50). 

Ο Caplan (2003) (όπ. αναφ. ςτο Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 

50), υποςτιριξε, επιπλζον, ότι θ προβλθματικι ψυχοκοινωνικι προδιάκεςθ 

προκαλεί ςτα άτομα υπερβολικι και καταναγκαςτικι αλλθλεπίδραςθ μζςω 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, θ οποία ζχει ωσ επακόλουκο τθν αφξθςθ των 

προβλθμάτων τουσ. Οι τρεισ βαςικζσ προτάςεισ τθσ κεωρίασ του ιταν οι εξισ: 

α) άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλιματα (κατάκλιψθ, μοναξιά κ.α.) ζχουν 

πιο αρνθτικζσ αντιλιψεισ για τθν κοινωνικι τουσ επάρκεια ςε ςφγκριςθ με 

άλλουσ, β) τα άτομα αυτά προτιμοφν αλλθλεπιδράςεισ μζςω θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν παρά αλλθλεπιδράςεισ πρόςωπο με πρόςωπο, κακϊσ οι 

τελευταίεσ εκλαμβάνονται ωσ πιο απειλθτικζσ και οι ίδιοι κεωροφν τουσ 

εαυτοφσ τουσ πιο αποτελεςματικοφσ ςε ζνα διαδικτυακό περιβάλλον και γ) θ 

προτίμθςθ αυτι κα οδθγοφςε με τθ ςειρά τθσ ςε υπερβολικι και 

καταναγκαςτικι χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, που με τθ ςειρά τθσ κα 

επιδείνωνε τα προβλιματα ςτο ςχολείο, ςτθ δουλειά, το ςπίτι κ.λπ. 
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Στθν ζρευνά του, το 2003, διαπιςτϊκθκε ότι θ κατάκλιψθ και θ μοναξιά 

ιταν ςθμαντικοί παράγοντεσ πρόβλεψθσ τθσ προτίμθςθσ για επικοινωνία 

μζςω Διαδικτφου, και ότι θ επικοινωνία, αυτι, με τθ ςειρά τθσ ιταν ζνασ 

ςθμαντικόσ παράγοντασ πρόβλεψθσ τθσ πακολογικισ χριςθσ του Διαδικτφου 

και των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν από τθ χριςθ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ζρευνα 

ανζδειξε ότι θ προτίμθςθ για κοινωνικοποίθςθ μζςα από το Διαδίκτυο ιταν 

ζνασ βαςικόσ παράγοντασ ςυμβολισ ςτθν ανάπτυξθ προβλθματικισ χριςθσ 

του Διαδικτφου. Δφο ςθμαντικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι: πρϊτον, 

ότι θ μοναξιά ιταν ςθμαντικότεροσ παράγοντασ ανάπτυξθσ τθσ 

προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου από τθν κατάκλιψθ, και δεφτερον, ότι 

θ χριςθ του Διαδικτφου για αλλαγι τθσ διάκεςθσ δεν οδθγεί από μόνθ τθσ 

αναγκαςτικά ςε αρνθτικζσ ςυνζπειεσ όπωσ θ προτίμθςθ του Διαδικτφου για 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, θ υπερβολικι και καταναγκαςτικι χριςθ και θ 

ψυχολογικι απόςυρςθ του ατόμου (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 

53). 

Ζνα δεφτερο μοντζλο αιτιολογίασ τθσ πακολογικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου είναι το κοινωνικο-γνωςτικό. Σφμφωνα με τον Kandell (1998) (όπ. 

αναφ. ςτο Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 54), θ ανκρϊπινθ 

ανάπτυξθ απαιτεί τθ διαμόρφωςθ ταυτότθτασ, θ οποία χαρακτθρίηεται από 

τθν προςωπικότθτα του ατόμου, τθ γνϊςθ των προτιμιςεων και των 

αποςτροφϊν του, τθν κοινωνικι ταφτιςθ και τθ δθμιουργία μιασ 

επαγγελματικισ πορείασ. Θ αποδιοργάνωςθ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ μπορεί να 

ςυμβάλλει ςτθν αναηιτθςθ εκιςτικϊν ςυμπεριφορϊν από το άτομο. Θ 

αποτυχία δθμιουργίασ ςθμαντικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων είναι ζνασ δεφτεροσ 

τομζασ που μπορεί να οδθγιςει ςε μοναξιά και ανεκπλιρωτεσ επικυμίεσ για 

ςυντροφιά. Το Διαδίκτυο μζςω των κοινωνικϊν του λειτουργιϊν (μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, διαδραςτικά παιχνίδια κ.α.) καλφπτει αυτζσ τισ 

ανεκπλιρωτεσ ανάγκεσ για οικειότθτα, οι οποίεσ, ωςτόςο, μποροφν να 

καταςτιςουν πιο απογοθτευτικζσ τισ προςπάκειεσ διαμόρφωςθσ ςχζςεων 

ςτθν πραγματικι ηωι (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 54). 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το μοντζλο αιτιολόγθςθσ των Douglas et al. (2008) 

(όπ. αναφ. ςτο Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 56), θ προβλθματικι 
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χριςθ του Διαδικτφου ορίηεται από τισ εςωτερικζσ ανάγκεσ και τα κίνθτρα 

ενόσ ατόμου (παράγοντεσ ϊκθςθσ). Κατά το μοντζλο αυτό, τα 

χαρακτθριςτικά του Διαδικτφου που ζλκουν το άτομο (παράγοντεσ 

προςζλκυςθσ) ρυκμίηουν, τόςο τθ ςχζςθ μεταξφ των παραγόντων ϊκθςθσ, 

όςο και τθ ςοβαρότθτα των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ υπερβολικισ χριςθσ 

του Διαδικτφου. Οι αρνθτικζσ, αυτζσ, ςυνζπειεσ δεν αφοροφν μόνο 

ακαδθμαϊκζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ, επαγγελματικζσ και ςωματικζσ 

επιπτϊςεισ, αλλά και αποκλίνουςεσ ςυμπεριφορζσ. 

Φςτερα από τθν παράκεςθ των μοντζλων αιτιολόγθςθσ τθσ 

προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου όπωσ ζχουν προτακεί από διάφορουσ 

ερευνθτζσ, κα ακολουκιςει θ αναφορά ςε κάποιουσ παράγοντεσ, θ 

παρουςία των οποίων ενιςχφει τθ χριςθ του Διαδικτφου.  

Αρχικά, θ Young (1999), ανζφερε τρείσ βαςικοφσ τομείσ ενιςχφςεων: τθν 

κοινωνικι υποςτιριξθ, τθ ςεξουαλικι ικανοποίθςθ και τθ δθμιουργία μιασ 

εικονικισ και πλαςτισ προςωπικότθτασ. Ο Greenfield (1999), υποςτιριξε ότι 

θ χαλάρωςθ των αναςτολϊν, θ ανωνυμία, θ ευκολία πρόςβαςθσ, θ γριγορθ 

απόκτθςθ οικειότθτασ, θ παραμόρφωςθ του πραγματικοφ χρόνου και θ 

ζνταςθ που προκαλοφν οι δραςτθριότθτεσ ςτο Διαδίκτυο δθμιουργοφν τισ 

κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για εκιςτικι εναςχόλθςθ με το μζςο.  

Ριο αναλυτικά, θ χαλάρωςθ των αναςτολϊν αφορά ςτθν άνεςθ ςτθ 

ςυμπεριφορά, χωρίσ ανθςυχία για τισ ςυνζπειεσ. Θ αναφορά του Διαδικτφου 

ωσ μια «μεγάλθ πόλθ χωρίσ αςτυνομία» από τθν Young (1998), υποδεικνφει 

τθν ευκολία διαςτρζβλωςθσ των πραγματικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

χρθςτϊν, με αποτζλεςμα παιδιά νεαρισ θλικίασ να περιθγοφνται ςε 

ιςτοςελίδεσ ενθλίκων, αποκρφπτοντασ τθν θλικία τουσ. Θ ανωνυμία που 

προςφζρει το Διαδίκτυο αποτελεί τον ςθμαντικότερο παράγοντα που 

ςυμβάλλει ςτθν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά ςε αυτό. Ο κυβερνοχϊροσ 

προςφζρει μια αίςκθςθ αςφάλειασ, ωκϊντασ τον χριςτθ να μοιραςτεί τα 

ςυναιςκιματα και τισ απόψεισ του ελεφκερα, επειδι οι υπόλοιποι δεν 

μποροφν να τον δουν.  

Θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ και προςφζρεται 

εφκολα από τα ςπίτια ι τουσ χϊρουσ εργαςίασ των ατόμων, δίνοντάσ τουσ 
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τθν ευκαιρία να ξεφφγουν ςε ζναν φανταςτικό κόςμο τον οποίο ζχουν τθν 

δυνατότθτα να επιςκζπτονται ανά πάςα ςτιγμι τθσ θμζρασ ι τθσ νφχτασ. 

Επιπλζον, θ μειωμζνθ ικανότθτα του χριςτθ να εντοπίςει τισ ενδείξεισ 

ανειλικρίνειασ λόγω τθσ ζλλειψθσ προςωπικισ επικοινωνίασ ςτο Διαδίκτυο, 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία οικειότθτασ ςτισ ςχζςεισ. Μια 

διαδικτυακι ςχζςθ ζχει τθ δυνατότθτα να αποκτιςει ςε λίγεσ μζρεσ 

χαρακτθριςτικά ςχζςεων που ςτθν πραγματικι ηωι κα χρειαηόταν μινεσ ι 

και χρόνια για να αναπτυχκεί (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012: 59).  

Σχετικά με τθν παραμόρφωςθ του πραγματικοφ χρόνου, θ Young (1998) 

χρθςιμοποίθςε τον όρο «Terminal Time Warp» (Χρονικι Διαςτρζβλωςθ 

Τερματικοφ), για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο, όςοι χρθςιμοποιοφν 

το Διαδίκτυο υπερβολικά, χάνουν τθν αίςκθςθ του χρόνου, λόγω τθσ 

υπνωτικισ επίδραςθσ τθσ διαδικαςίασ ςυνεχοφσ μετακίνθςθσ, τθσ 

διαδικτυακισ αλλαγισ χωρίσ διακοπζσ ι διαφθμιςτικά, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν 

τθλεόραςθ ι το ραδιόφωνο. Ο ςυνδυαςμόσ, επίςθσ, των αμζτρθτων 

υπθρεςιϊν και του λογιςμικοφ υψθλισ ποιότθτασ και χαμθλοφ κόςτουσ των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςυμβάλλει περαιτζρω ςτθν παραμόρφωςθ του 

πραγματικοφ χρόνου που ξοδεφουν οι χριςτεσ ςτο Διαδίκτυο. 

Θ άνεςθ και θ ευκολία πρόςβαςθσ κεωροφνται από τθν Young (1999), ωσ 

οι πικανότερεσ αιτίεσ για εκιςτικι δραςτθριότθτα ςτο Διαδίκτυο, όπωσ τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Σφμφωνα με τον 

Griffiths (2000), θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο ςε οικείουσ και άνετουσ χϊρουσ 

ςυμβάλλει ςτθν ευκολία χριςθσ και κατ’ επζκταςθ ςτθν πικανότθτα 

εκδιλωςθσ εκιςτικϊν ςυμπεριφορϊν εντόσ Διαδικτφου. 
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4ο Κεφάλαιο 

Πρόλθψθ και κεραπεία του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο 

 

Ειςαγωγι 

Ραρά τθν αναμφιςβιτθτθ χρθςιμότθτα του Διαδικτφου ωσ μζςο 

πλθροφόρθςθσ, ψυχαγωγίασ, ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ, θ παρατεταμζνθ 

χριςθ του μπορεί να επιφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. Υπάρχει πλικοσ ερευνϊν 

που αποδεικνφει τθν επικινδυνότθτα τθσ υπερβολικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου, τόςο για το άτομο, όςο και για το περιβάλλον του. Τα 

προβλιματα αυτά αφοροφν ςτθν προςωπικι ηωι του χριςτθ, αλλά και ςτισ 

κοινωνικζσ του επαφζσ. Κακίςταται, λοιπόν, ςαφζσ ότι θ πρόλθψθ και θ 

κεραπεία του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο είναι δφο παράγοντεσ που μποροφν να 

προλάβουν ι να επαναφζρουν τθ χριςθ του Διαδικτφου ςτον ζλεγχο του 

ατόμου (Young, 1998). Στο κεφάλαιο που ακολουκεί επιχειρείται μια 

αναφορά ςε τρόπουσ πρόλθψθσ και κεραπείασ τθσ προβλθματικισ χριςθσ 

του Διαδικτφου, καταγράφοντασ ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφίασ που 

μελετά το ςυγκεκριμζνο κζμα.  

 

4.1 Σο ηιτθμα τθσ πρόλθψθσ  

Θ ζννοια τθσ πρόλθψθσ είναι πολυδιάςτατθ και χαρακτθρίηεται ωσ μια 

ςυνεχισ διαδικαςία. Γενικότερα, πρόκειται για μια διεργαςία ενίςχυςθσ των 

ατόμων, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ αλλαγζσ και τισ προκλιςεισ τθσ 

ηωισ, δθμιουργϊντασ και ενιςχφοντασ ςυνκικεσ που προάγουν υγιείσ 

ςυμπεριφορζσ και τρόπουσ ηωισ. Ετυμολογικά, θ πρόλθψθ αποτελεί μια 

διαδικαςία που ζχει ωσ ςτόχο να παρζμβει και να αποτρζψει τα γεγονότα 

που προκαλοφν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, αρχικά ςτο άτομο και ςτθ ςυνζχεια 

ςτουσ οικείουσ και το ευρφτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Ο όροσ 

παρζμβαςθ αναφζρεται ςτθν εφαρμογι ςυςτθματικϊν, δομθμζνων 

δράςεων, προγραμμάτων υγείασ και προαγωγισ υγιοφσ ςυμπεριφοράσ, 

εςτιαςμζνων ςε ςτόχο και πλθκυςμό, με ςκοπό, αφενόσ τθν προςταςία των 

ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο να αναπτφξουν πακολογικι 
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ςυμπεριφορά, και αφετζρου τθν προϊκθςθ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν 

υιοκζτθςθ μιασ υγιοφσ ςυμπεριφοράσ (Vondrackova & Gabrhelik, 2016). 

Τζτοιου είδουσ παρεµβάςεισ παρζχονται: α) είτε µε τθ µορφι ζντυπου 

υλικοφ, όπωσ είναι για παράδειγµα εγχειρίδια που αφοροφν ςτο διαδικτυακό 

εκιςµό β) είτε µε διαδραςτικά µζςα που ζχουν ενθµερωτικό κυρίωσ 

χαρακτιρα, όπωσ για παράδειγµα αναρτθµζνα βίντεο ςε διάφορεσ 

ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ µε τθν εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο, γ) είτε µζςω 

εκπαιδευτικϊν προγραµµάτων µε τθ διεξαγωγι παρουςιάςεων, αλλά και 

διαδραςτικϊν παρεµβάςεων από ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ ςε ςχολεία και 

διάφορεσ κεραπευτικζσ κοινότθτεσ ι νοςοκοµεία (Granic, Lobel, & Engels, 

2014). 

Σε αυτζσ τισ ευρείασ κλίμακασ παρεμβάςεισ παρζχονται γνϊςεισ και 

γίνεται εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ προςωπικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

Κάκε παρζμβαςθ πρόλθψθσ κα πρζπει να ςχεδιάηεται με βάςθ το που κζλει 

να επικεντρωκεί για να είναι αποτελεςματικι, και κυρίωσ να είναι χριςιμθ 

ςτον πλθκυςμό που δζχεται τθν παρζμβαςθ. Συγκεκριμζνα, οι παρεμβάςεισ 

που απευκφνονται ςε παιδιά και εφιβουσ, πρζπει να είναι ςχετικζσ με το 

ςτάδιο ανάπτυξθσ του πλθκυςμοφ και να πραγματοποιοφνται εκεί όπου τα 

παιδιά και οι ζφθβοι δραςτθριοποιοφνται, δθλαδι ςτθν οικογζνεια, ςτο 

ςχολείο και ςτθν τοπικι κοινότθτα (Vondrackova & Gabrhelik, 2016). 

Ζρευνεσ ζχουν επιςθµάνει ότι ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ είναι 

κακοριςτικόσ τόςο ςτα πρϊιµα ςτάδια ανάπτυξθσ του παιδιοφ όςο και ςτθν 

επακόλουκθ αναπτυξιακι του πορεία, κακϊσ αναγνωρίηεται ότι θ οικογζνεια 

µπορεί να λειτουργιςει ωσ προςτατευτικόσ παράγοντασ ςτθν υιοκζτθςθ 

επικίνδυνων ςυµπεριφορϊν (Aluja, Barrio, & Garcia, 2005; Baker & Hoerger, 

2012). Ππωσ ζχει υποςτθριχκεί, θ γονεϊκι απόρριψθ και θ 

υπερπροςτατευτικότθτα ςτα πρϊιµα ςτάδια ανάπτυξθσ ςυνδζεται µε 

µεταγενζςτερθ επικετικότθτα των εφιβων, ενϊ όςοι µεγαλϊνουν µε γονεϊκι 

φροντίδα χαρακτθρίηονται από ευαιςκθςία, κοινωνικότθτα και 

υπευκυνότθτα (Aluja, Barrio, & Garcia, 2005). 

Ζρευνεσ που διεξιχκθςαν ςτθν Κίνα, ςε 966 και 833 εφιβουσ 

αντιςτοίχωσ, διεπίςτωςαν ότι όςοι ζφθβοι ανζφεραν ότι είχαν ανεπαρκι 
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γονεϊκι υποςτιριξθ και αρνθτικό γονεϊκό ζλεγχο ζκαναν υπερβολικι χριςθ 

του Διαδικτφου (Li, Dang, Zhang, Zhang, & Guo, 2014). Στθν Ελλάδα, ςε µια 

µελζτθ που ςυµµετείχαν 1.971 µακθτζσ, διαπιςτϊκθκε ότι όςο µεγαλφτερθ 

ιταν θ φροντίδα, θ προςταςία και ο ςεβαςµόσ ςτθν αυτονοµία των εφιβων, 

όπωσ αναφζρκθκε από τουσ µακθτζσ, τόςο λιγότερθ ιταν και θ χριςθ του 

Διαδικτφου και θ εναςχόλθςθ µε τα µζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (Floros & 

Siomos, 2014). 

Κακίςταται, λοιπόν, ςαφζσ, ότι ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθ διαδικαςία 

πρόλθψθσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου, από τα παιδιά και 

τουσ εφιβουσ, είναι κακοριςτικόσ. Αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ 

περιλαμβάνουν τθν ενδυνάμωςθ των οικογενειακϊν δεςμϊν και των 

ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ, τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων που 

ςχετίηονται με το γονεϊκό ρόλο και τθν ενθμζρωςθ των γονζων, μζςα από 

οικογενειακά προγράμματα, ςχετικά με τουσ κινδφνουσ του Διαδικτφου. Οι 

γονείσ ζχουν τθν ευκφνθ να βοθκιςουν τον ζφθβο να οικοδομιςει μια 

ιςχυρι ψυχικι, κοινωνικι και πνευματικι ταυτότθτα και να είναι ικανόσ για 

άμεςεσ και ουςιαςτικζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Ο ςωςτόσ ζλεγχοσ και θ 

ουςιαςτικι επικοινωνία τθσ οικογζνειασ υπογραμμίηουν τθν υγιι λειτουργία 

των γονεϊκϊν ρόλων και τον κακοριςμό των ςυναιςκθματικϊν ορίων μζςα 

ςτθν οικογζνεια (Λιοφπθ, 2018). 

Διάφορεσ κεραπευτικζσ μονάδεσ ζχουν προτείνει ςτουσ γονείσ τεχνικζσ 

ϊςτε να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ να κάνουν ςωςτι χριςθ του Διαδικτφου. 

Συγκεκριμζνα, προτείνεται: 

 Από μικρι θλικία να κζτονται όρια ςτθ χριςθ του Διαδικτφου 

ςτα παιδιά και να τθροφνται μζςα ςτθν οικογζνεια. Τα όρια, όταν 

δεν είναι υπερβολικά ι ιδιαίτερα αυςτθρά, δεν καταπιζηουν τα 

παιδιά, αλλά τα κατευκφνουν, ςθμαίνουν ενδιαφζρον και είναι 

ςθμαντικά για κζματα αςφάλειασ.  

 Οι γονείσ να ενθμερϊνουν με απλά λόγια και από μικρι θλικία 

τα παιδιά τουσ για το Διαδίκτυο και τουσ κινδφνουσ του. 

 Εναςχόλθςθ και εκπαίδευςθ των γονζων ςε κζματα 

Διαδικτφου. 
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 Ο υπολογιςτισ  να βρίςκεται ςε κοινόχρθςτο χϊρο και όχι ςτο 

δωμάτιο του παιδιοφ, ϊςτε να μποροφν οι γονείσ να ελζγχουν με 

διακριτικό τρόπο τθ δραςτθριότθτα του παιδιοφ. 

 Χριςθ ειδικϊν φίλτρων ςτον υπολογιςτι για τθν αποτροπι 

εμφάνιςθσ επιβλαβϊν ιςτοςελίδων για το παιδί. Επιπλζον, οι 

γονείσ να ςυηθτοφν για τισ διαδικτυακζσ πλοθγιςεισ του παιδιοφ 

τουσ και να ελζγχουν τισ ιςτοςελίδεσ που επιςκζπτεται κακϊσ και 

με ποια άτομα ςυνομιλεί και ανταλλάςει πλθροφορίεσ. 

 Αποφυγι τθσ χριςθσ του υπολογιςτι για επιβράβευςθ ι 

τιμωρία. 

 Ενκάρρυνςθ των παιδιϊν για δθμιουργία ςχζςεων με 

ςυνομιλικα παιδιά και προτροπι για εναςχόλθςθ με ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (Yen, Yen, Chen, Chen, & Ko, 2007). 

Μετά τθν οικογζνεια, το ςχολείο κατζχει αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν 

προετοιμαςία των παιδιϊν για τθ ηωι και μπορεί να ενκαρρφνει τθν υγιι 

κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξι τουσ. Το ςχολικό περιβάλλον, 

αποτελεί το βαςικό πεδίο παρεμβάςεων δράςεων πρόλθψθσ, κακϊσ υπάρχει 

πρόςβαςθ ςε μεγάλο αρικμό παιδιϊν και εφιβων, ενϊ παράλλθλα αποτελεί 

ζνα οργανωμζνο πλαίςιο που μπορεί να διευκολφνει τζτοιου είδουσ 

παρεμβάςεισ. Θ πρόλθψθ ςτθ ςχολικι κοινότθτα πρζπει να εςτιάηει ςτθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων αντίςταςθσ ςτθν πίεςθ ςυνομθλίκων και ςτθν ενίςχυςθ 

προςωπικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, όπωσ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων, 

τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ επικοινωνίασ και των διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Οι 

επαγγελματίεσ υγείασ που ςυνεργάηονται με τισ ςχολικζσ κοινότθτεσ κα 

πρζπει να είναι αποτελεςματικοί και να πραγματοποιοφν ςυχνζσ επιςκζψεισ 

ςτα ςχολεία, να οργανϊνουν ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ και να 

ςυνεργάηονται με τουσ δαςκάλουσ, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπίηουν από κοινοφ 

τυχόν περιςτατικά που προκφπτουν (Λιοφπθ, 2018). 

Ιδιαίτερα αξιοςθµείωτο, είναι ζνα πρόγραµµα που πραγµατοποιικθκε 

ςε 949 µακθτζσ από ζνα ςφνολο 10 ςχολείων ςτον Καναδά. Οι ερευνθτζσ 

πραγµατοποίθςαν 5 µακιµατα που περιλάµβαναν διαλζξεισ, παρουςιάςεισ 

βίντεο και ςυηθτιςεισ και παρείχαν πλθροφορίεσ ςχετικά µε τθν εκιςτικι 
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φφςθ των τυχερϊν παιχνιδιϊν, τουσ πικανοφσ παράγοντεσ κινδφνου που 

ςυνδζονται µε τθν εξάρτθςθ από τα τυχερά παιχνίδια, τα ςυµπτϊµατα 

διάγνωςθσ τθσ πακολογικισ χριςθσ, τθν αναηιτθςθ βοικειασ εάν 

αντιµετωπίηουν προβλιµατα, κακϊσ και τεχνικζσ για τθ ςωςτι χριςθ των 

τυχερϊν παιχνιδιϊν. Επιπρόςκετα, παρείχαν τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ των 

δεξιοτιτων των εφιβων µε ςτόχο να ξεπεράςουν εµπόδια που οφείλονται 

ςτθν προβλθµατικι χριςθ, όπωσ είναι θ πίεςθ των ςυνοµθλίκων. Θ 

αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ιταν κετικι, κακϊσ  οι ερευνθτζσ 

διαπίςτωςαν ότι μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, οι µακθτζσ είχαν 

περιςςότερεσ αρνθτικζσ απόψεισ για τα τυχερά παιχνίδια, είχαν ςθµαντικι 

βελτίωςθ ςτισ γνϊςεισ τουσ για τθν προβλθµατικι χριςθ, βελτίωςαν τισ 

ςτρατθγικζσ τουσ ςχετικά µε τθ λιψθ αποφάςεων και τθν επίλυςθ των 

προβλθµάτων, αναφορικά µε τα τυχερά παιχνίδια και τζλοσ, είχαν 

χαµθλότερθ ςυχνότθτα χριςθσ και προβλθµατικισ χριςθσ των τυχερϊν 

παιχνιδιϊν (Λιοφπθ, 2018: 78). 

Στθν Ελλάδα, ζχουν πραγµατοποιθκεί ελάχιςτα ςχολικά προγράμματα 

για τθν προαγωγι υγείασ και τθ χριςθ του Διαδικτφου, τα οποία, μάλιςτα, 

είναι ςφντοµα και φαίνεται να ζχουν κυρίωσ τθ µορφι επιµορφωτικοφ 

χαρακτιρα και όχι παρζµβαςθσ. Επιπλζον, ςθµαντικό πρόβλθµα αποτελεί και 

το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει επαρκισ ερευνθτικι τεκµθρίωςθ, ϊςτε να 

προςδιοριςτεί θ αποτελεςµατικότθτα των προγραµµάτων πρόλθψθσ τθσ 

προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου (Κοκκζβθ κ.α., 2016). 

Αξίηει να αναφερκεί το πρόγραµµα «Αριάδνθ», το οποίο 

πραγµατοποιικθκε κατά τα ζτθ 2011-2013 και παρείχε εκπαίδευςθ ςε 

επιςτιµονεσ υγείασ από όλθ τθν Ελλάδα, ςχετικά µε τον εκιςµό των εφιβων 

ςτο Διαδίκτυο. Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράµµατοσ, οι ειδικοί είχαν τθ 

δυνατότθτα να υλοποιιςουν προγράµµατα ςχετικά µε το Διαδίκτυο ςε 

µακθτζσ. Ζνα από αυτά, υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία µε 

τον Οργανιςµό Κατά των Ναρκωτικϊν (ΟΚΑΝΑ), με ςτόχουσ: α) τθν 

κατανόθςθ του οριςµοφ τθσ «εξάρτθςθ» από το Διαδίκτυο, β) τθν 

αναγνϊριςθ των ςυµπτωµάτων του διαδικτυακοφ εκιςµοφ, γ) τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων για υιοκζτθςθ ενόσ υγιοφσ τρόπου ςυµπεριφοράσ ςτο Διαδίκτυο, 
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δ) τθ γνϊςθ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδοµζνων, και ε) τθν ενθµζρωςθ 

των εκπαιδευτικϊν για το πρόγραµµα και τθ πικανι ςυνεργαςία µε τα κζντρα 

πρόλθψθσ. Ο τρόποσ διεξαγωγισ του προγράµµατοσ ιταν βιωµατικοφ 

χαρακτιρα, με τθν ενεργι ςυµµετοχι των µακθτϊν µζςω παιχνιδιϊν, βίντεο, 

και αςκιςεων που προιγαγαν τθ ςυηιτθςθ και τθν ανταλλαγι απόψεων 

ςχετικά µε το Διαδίκτυο. Επιπλζον, οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί είχαν τθ 

δυνατότθτα να ενθµερωκοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά µε τθν 

διαςφάλιςθ µιασ υγιοφσ ςχζςθσ των µακθτϊν µε το Διαδίκτυο. Σχετικά µε τθν 

αξιολόγθςθ του ςυγκεκριµζνου προγράµµατοσ δεν φαίνεται να υπάρχει 

κάποια εµπεριςτατωµζνθ τεκµθρίωςθ (Λιοφπθ, 2018: 79). 

Τζλοσ, το κράτοσ κα μποροφςε τα ςυμβάλλει ςε μεγάλο βακμό ςτισ 

παρεμβάςεισ πρόλθψθσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου, κυρίωσ 

με τθν αφξθςθ του επιπζδου ενθμζρωςθσ των πολιτϊν. Ενδεικτικά, ςτο 

πλαίςιο προαγωγισ τθσ υγείασ κα ιταν αποτελεςματικι θ διεξαγωγι 

εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθ χριςθ του Διαδικτφου ςε επίπεδο 

κοινότθτασ, κακϊσ και θ παροχι πλθροφοριϊν για τθν αςφαλι χριςθ του 

Διαδικτφου με ζντυπο υλικό, τόςο ςε μζρθ που ςυχνάηουν οι ζφθβοι, όςο και 

ςε ιςτοςελίδεσ που επιςκζπτονται (Αραβανι, 2010). 

 

4.2 Σο ηιτθμα τθσ κεραπείασ 

Ραρά το γεγονόσ ότι ο εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο δεν ζχει αναγνωριςτεί 

επιςιμωσ ωσ κλινικι οντότθτα, αποτελεί μια προβλθματικι κατάςταςθ με 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ατομικι, οικογενειακι και εργαςιακι 

πραγματικότθτα του χριςτθ, κακιςτϊντασ απαραίτθτθ τθν αντιμετϊπιςι του. 

Σε αντίκεςθ με όςα ιςχφουν για τα άλλα είδθ εξαρτιςεων, όπωσ το αλκοόλ ι 

τα ναρκωτικά, ςτόχοσ τθσ κεραπείεσ ςτθν περίπτωςθ του Διαδικτφου δεν 

είναι θ πλιρθσ αποχι από τισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ, αλλά θ 

ελεγχόμενθ και υγιισ χριςθ. Το βαςικότερο βιμα για τθν απεμπλοκι από τισ 

εκιςτικζσ ςυμπεριφορζσ είναι θ αναγνϊριςθ του προβλιματοσ και των 

ςυνεπειϊν του. Σε γενικζσ γραμμζσ, οι ςτόχοι των κεραπευτικϊν 

παρεμβάςεων είναι: α) να αναγνωρίςει ο χριςτθσ το πρόβλθμα και να 

ενκαρρυνκεί να το αντιμετωπίςει, β) να αντιμετωπιςτεί θ άρνθςθ που 
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παρατθρείται ςε υψθλό ποςοςτό κυρίωσ ςτουσ εφιβουσ, γ) να κεςπίηονται 

ρεαλιςτικοί ςτόχοι για βακμιαία απεμπλοκι από τισ ςυμπεριφορζσ εκιςμοφ, 

δ) να βελτιωκοφν οι δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων του χριςτθ, ε) να 

καλλιεργθκοφν εναλλακτικζσ ςυμπεριφορζσ που ςυμβάλλουν ςτθν ψυχικι 

ευεξία, ςτ) να ανακτθκεί ο ζλεγχοσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου και όχι θ 

πλιρθσ αποχι και  η) να προλθφκεί το ενδεχόμενο τθσ υποτροπισ 

(Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012). 

Σφμφωνα με τουσ Σφακιανάκθ, Σιϊμο, & Φλϊρο (2012), κάποια ςθμεία 

επιτυχοφσ διαχείριςθσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου 

αποτελοφν: α) θ κετικι ανατροφοδότθςθ από τα οικεία πρόςωπα, β) θ 

επάνοδοσ τθσ ςχολικισ/εργαςιακισ επίδοςθσ ςτα επίπεδα πριν τθν εμφάνιςθ 

του εκιςμοφ, γ) θ εναςχόλθςθ με παλιζσ αγαπθμζνεσ αςχολίεσ, δ) θ βελτίωςθ 

των κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ε) θ αναγνϊριςθ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου από άτομα του περιβάλλοντοσ και θ άςκθςθ ςυμβουλευτικοφ 

ρόλου ςτα άτομα που αντιμετωπίηουν πρόβλθμα, ςτ) θ προτίμθςθ για άμεςθ 

διαπροςωπικι επαφι αντί τθσ επαφισ μζςω Διαδικτφου και η) θ αναγνϊριςθ 

του εκιςμζνου εαυτοφ ωσ ξζνου και διαφορετικοφ. 

Για τθν αναγνϊριςθ του φαινομζνου ζχουν προτακεί διάφορεσ 

προςεγγίςεισ, όπωσ θ κινθτοποιθτικι ςυνζντευξθ, θ γνωςτικι-ςυμπεριφορικι 

ψυχοκεραπεία, θ παρζμβαςθ ςτθν οικογζνεια, οι ομάδεσ υποςτιριξθσ και θ 

φαρμακευτικι κεραπεία (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012). 

Θ κινθτοποιθτικι ςυνζντευξθ είναι μια άμεςθ, προςωποκεντρικι 

ςυμβουλευτικι προςζγγιςθ, θ οποία βαςίηεται ςτθ ςυνεργατικι ςχζςθ με τον 

αςκενι, με ςκοπό να παρακινθκεί και να μπει ςτθ διαδικαςία αλλαγισ. 

Βαςικζσ αρχζσ τθσ κινθτοποιθτικισ προςζγγιςθσ είναι θ ενςυναίςκθςθ, θ 

κατάδειξθ τθσ αςυμφωνίασ ανάμεςα ςε αυτό που ο αςκενισ επικυμεί για τον 

εαυτό του και ςε αυτό που τον οδθγεί θ ςυμπεριφορά του, ο παραμεριςμόσ 

τθσ αντίςταςθσ μζςω ενςυναιςκθτικισ ανταπόκριςθσ και όχι αντιπαράκεςθσ 

και θ ενίςχυςθ του αιςκιματοσ αποτελεςματικότθτασ του χριςτθ. Σε αυτό το 

πλαίςιο, ο χριςτθσ αξιολογεί αν θ εναςχόλθςθ με το Διαδίκτυο τον ζχει 

ωκιςει να παραμελιςει δραςτθριότθτεσ που ιταν ςθμαντικζσ γι’ αυτόν, αν 

ζχει υποβακμιςτεί θ ποιότθτα ηωισ του, αν οι προςωπικζσ, οικογενειακζσ και 
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κοινωνικζσ ςχζςεισ του είναι όπωσ κα ικελε και πϊσ κα μποροφςαν να 

μεταβλθκοφν μζςα από μια διαδικαςία αλλαγισ. Στο πλαίςιο τθσ κεραπείασ 

τθσ εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο, ζχει αποδειχκεί ότι θ κινθτοποιθτικι 

ςυνζντευξθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν κινθτοποίθςθ των εφιβων να 

αλλάξουν ςυμπεριφορά (Shek, Tang, & Lo, 2009). 

Ιδιαίτερα αποτελεςματικι μζκοδοσ κεραπείασ τθσ προβλθματικισ 

χριςθσ του Διαδικτφου κεωρείται και θ γνωςτικι-ςυμπεριφορικι 

προςζγγιςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ, προχποκζτει ότι οι ςκζψεισ 

κακορίηουν τα ςυναιςκιματα και τθ ςυμπεριφορά, εκπαιδεφοντασ τα άτομα 

να ελζγχουν τισ ςκζψεισ τουσ, να αναγνωρίηουν τισ εςφαλµζνεσ αντιλιψεισ 

που προκαλοφν τθν εκιςτικι ςυµπεριφορά και να τισ τροποποιοφν και να τισ 

ανακαταςκευάηουν ςε πιο ορκζσ και ρεαλιςτικζσ ερµθνείεσ, µζςω τθσ 

παροχισ πλθροφόρθςθσ ςχετικά µε τθ χριςθ του Διαδικτφου (King, 

Delfabbro, Griffiths, & Gradisar, 2012). 

Θ Young (1998; 2007), προτείνει μια ςειρά από ςυμπεριφορικζσ τεχνικζσ 

που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ ι αςκιςεισ και μποροφν να βοθκιςουν 

το χριςτθ και τουσ οικείουσ του να αναγνωρίςουν το πρόβλθμα, να 

ανακαλφψουν τισ πτυχζσ του και να δράςουν προσ τθν κατεφκυνςθ 

ανάκτθςθσ του ελζγχου τθσ χριςθσ του Διαδικτφου. Στθ ςυνζχεια γίνεται μια 

ςυνοπτικι αναφορά ςε αυτζσ τισ τεχνικζσ. 

1. Αναγνϊριςε τι χάνεισ 

Ο χριςτθσ καλείται να φτιάξει ζναν κατάλογο με τισ αγαπθμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ που περιόριςε ι εγκατζλειψε λόγω τθσ υπερβολικισ χριςθσ 

του Διαδικτφου. Ρρόκειται για δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςε όλο το 

φάςμα τθσ ηωισ του (χόμπι, κοινωνικι ηωι, εργαςία/ςχολείο, ςυνικειεσ 

φπνου). Φςτερα κάνει μια εκτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ κάκε δραςτθριότθτεσ 

για τθ ηωι του, χαρακτθρίηοντασ τεσ ωσ «πολφ ςθμαντικζσ», «ςθμαντικζσ» 

και «όχι πολφ ςθμαντικζσ». Με αυτι τθν ιεράρχθςθ, το άτομο καλείται να 

κρίνει κατά πόςο παραμζλθςε αςυνείδθτα αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ, 

αποκτϊντασ καλφτερθ επίγνωςθ των επιλογϊν του. 
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2. Εκτίμθςθ του χρόνου on-line 

Συνιςτάται ςτο χριςτθ να καταγράψει ςε ζνα διάγραμμα τον ακριβι 

χρόνο που δαπανά ςτο Διαδίκτυο και ςυγκεκριμζνα ςε κάκε διαδικτυακι 

δραςτθριότθτα που επιλζγει. Για παράδειγμα, όςον αφορά ςτα δωμάτια 

ςυνομιλίασ (chat rooms), καταγράφει τον αρικμό των ωρϊν, τα διαφορετικά 

chat rooms που επιςκζπτεται και τον αρικμό των ωρϊν ςε κάκε chat room. 

Ζπειτα, γίνεται ςφγκριςθ του χρόνου που αφιερϊνει ο χριςτθσ ςε κάκε 

δραςτθριότθτα, αποκτϊντασ πλιρθ επίγνωςθ τθσ ζκταςθσ των επιμζρουσ 

χαρακτθριςτικϊν τθσ χριςθσ που κάνει. 

3. Σεχνικζσ διαχείριςθσ του χρόνου 

Ο χριςτθσ αποκτά τθν ικανότθτα να διαχειρίηεται τον χρόνο χριςθσ του 

Διαδικτφου με τθ βοικεια τεςςάρων ςτρατθγικϊν, οι οποίεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν παράλλθλα ι μεμονωμζνα ανάλογα με το ποια προςζγγιςθ 

ταιριάηει ςτον κάκε χριςτθ.  

Ρρϊτθ προςζγγιςθ είναι θ καλλιζργεια μιασ εναλλακτικισ 

δραςτθριότθτασ, ενκαρρφνοντασ το χριςτθ να ξεκινιςει μια ευχάριςτθ, γι’ 

αυτόν, αςχολία, αποςπϊντασ τον, ζτςι, από τθν αδιάκοπθ χριςθ του 

Διαδικτφου. Θ δεφτερθ προςζγγιςθ αφορά ςτθν αναγνϊριςθ του πρότυπου 

χριςθσ του Διαδικτφου και ςτθν εφαρμογι αντίκετου προγράμματοσ. Αν, για 

παράδειγμα, ο χριςτθσ χρθςιμοποιοφςε το Διαδίκτυο κυρίωσ τα 

ςαββατοκφριακα, πλζον καλείται να κάνει περιςςότερθ χριςθ τισ 

κακθμερινζσ. Με αυτό τον τρόπο, αλλάηουν οι ςυνικειεσ που αφοροφν ςτθ 

χριςθ και αποκτά ςιγά ςιγά τον ζλεγχό τουσ. Τρίτθ προςζγγιςθ είναι εκείνθ 

τθσ χριςθσ εξωτερικϊν περιοριςμϊν. Ο χριςτθσ οφείλει να ακολουκιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του (εργαςία, ςχολείο) με αποτζλεςμα ο χρόνοσ που αφιερϊνει 

ςτο Διαδίκτυο να είναι κακοριςμζνοσ. Βοθκθτικό μζςο ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ είναι το ξυπνθτιρι, το οποίο ειδοποιεί τον χριςτθ ότι ο χρόνοσ 

εναςχόλθςθσ με το Διαδίκτυο ζλθξε. Τελευταία προςζγγιςθ είναι θ 

ενςωμάτωςθ κακοριςμζνων περιόδων χριςθσ ςτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, 

με τθν κζςπιςθ ενόσ ςαφοφσ ορίου ςτο ςυνολικό χρόνο χριςθσ, ζτςι ϊςτε ο 

χριςτθσ να αποκτιςει καλφτερο ζλεγχο του χρόνου που αφιερϊνει ςτο 

Διαδίκτυο. 
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4. Αναγνϊριςθ των παραγόντων που πυροδοτοφν τθν υπερβολικι 

χριςθ του Διαδικτφου 

Ο χριςτθσ, ςτο πλαίςιο τθσ αυτοπαρατιρθςθσ, καλείται να ανιχνεφςει 

και να καταγράψει, αφενόσ τα ςυναιςκιματα που βιϊνει πριν μπει ςτθ 

διαδικαςία τθσ παρατεταμζνθσ χριςθσ του Διαδικτφου (ςυνικωσ δυςφορικά 

ςυναιςκιματα), και αφετζρου τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ που 

περιζρχεται όταν κάνει χριςθ του Διαδικτφου (ςυνικωσ ςυναιςκιματα 

επάρκειασ, αποδοχισ, θρεμίασ και χαράσ). Θ αναγνϊριςθ αυτϊν των δφο 

ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων κα βοθκιςει τον χριςτθ να ζχει μια 

ξεκάκαρθ εικόνα για τισ καταςτάςεισ που αποφεφγει να αντιμετωπίςει, 

όποτε νιϊκει τθν ανάγκθ να ςυνδεκεί ςτο Διαδίκτυο. Ζχοντασ επίγνωςθ των 

παραγόντων που πυροδοτοφν τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου, κάκε 

φορά που φτάνει ςε αυτό το ςθμείο, μπορεί πιο εφκολα να επιλζξει ζναν πιο 

εποικοδομθτικό τρόπο διαχείριςθσ των δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων. 

5. Χριςθ καρτϊν κετικισ υπενκφμιςθσ 

Ο χριςτθσ καταγράφει ςε μια κάρτα τα πζντε κυριότερα προβλιματα 

που του προκάλεςε θ προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου, κακϊσ και τα 

πζντε κυριότερα πλεονεκτιματα από τον περιοριςμό τθσ χριςθσ του 

Διαδικτφου. Ο χριςτθσ, μπορεί να μεταφζρει πάντα μαηί του αυτι τθν κάρτα, 

ζτςι ϊςτε, όταν νιϊκει ότι δελεάηεται από το Διαδίκτυο ςε βάροσ κάποιων 

πιο δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων, αυτι θ κάρτα να δρα ωσ υπενκφμιςθ και 

να τον ωκεί ςε πιο υγιείσ επιλογζσ. 

6. Ενίςχυςθ του χριςτθ 

Ο χριςτθσ εκπαιδεφεται ςε εναλλακτικζσ και πιο υγιείσ τακτικζσ 

διαχείριςθσ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων (άγχοσ, δυςφορία), για τα οποία 

το Διαδίκτυο λειτουργεί ωσ ανακοφφιςθ. Μακαίνει να κζτει μικροφσ ςτόχουσ 

προσ μια ςτακερι κατεφκυνςθ και να τουσ πραγματοποιεί, ενιςχφοντασ τθν 

αυτοπεποίκθςθ και τθν ικανότθτά του να επιλφει προβλιματα. 

7. Αντιμετϊπιςθ τθσ άρνθςθσ 

Το βαςικότερο βιμα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ προβλθματικισ χριςθσ 

του Διαδικτφου είναι θ αναγνϊριςθ και αποδοχι του προβλιματοσ. Συχνά, ο 

χριςτθσ αρνείται ότι αντιμετωπίηει κάποιο πρόβλθμα. Οι παρακάτω 
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προτάςεισ βοθκοφν το χριςτθ να αντιλθφκεί τισ μορφζσ άρνθςθσ που μπορεί 

να προβάλλει. Αν ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί κάποιεσ από τισ ακόλουκεσ 

αιτιάςεισ, τότε βρίςκεται ςε άρνθςθ για τθν εκιςτικι ςυμπεριφορά του. 

 Άκαμπτεσ κζςεισ («Δεν ζχω πρόβλθμα», «Το πϊσ χρθςιμοποιϊ 

τον υπολογιςτι αφορά μόνο εμζνα», «Δεν πειράηω κανζναν, αφιςτε με 

ιςυχο») 

 Τποβίβαςθ του προβλιματοσ («Είναι απλϊσ μια ςυςκευι, ςιγά 

το πράγμα», «Οι βακμοί μου ζπεςαν επειδι είναι βαρετά τα μακιματα, 

όχι επειδι περνϊ πολλζσ ϊρεσ ςτο Διαδίκτυο») 

 Απόδοςθ ευκυνϊν ςε άλλουσ («Δεν ευκφνεται το Διαδίκτυο, 

αιςκάνομαι πολφ πιεςμζνοσ τελευταία», «Οι γονείσ μου φταίνε που δε 

με καταλαβαίνουν», «Δεν ευκφνομαι εγϊ. Χρειάηομαι το Διαδίκτυο για 

να ολοκλθρϊςω τθν εργαςία») 

 Δικαιολογίεσ («Με βοθκάει να χαλαρϊςω μετά από μια 

κουραςτικι μζρα», «Δεν πειράηει που περνάω πολλζσ ϊρεσ ςτο 

Διαδίκτυο. Εξακολουκϊ να αποδίδω καλά ςτο/ςτθν ςχολείο/εργαςία 

μου») 

 Εκλογίκευςθ («Μου αξίηει μια ανταμοιβι μετά από μια 

δφςκολθ μζρα», «Μόνο ςτο Διαδίκτυο ζχω πραγματικοφσ φίλουσ», 

«Μακαίνω περιςςότερα μζςα από τθν πλοιγθςι μου μια ϊρα ςτο 

Διαδίκτυο απ’ ότι όλθ μζρα ςτο ςχολείο», «Δεν πειράηει που χάνω 

κάποιεσ ϊρεσ φπνου. Είναι χαμζνοσ χρόνοσ οφτωσ ι άλλωσ» 

8. Αντιμετϊπιςθ τθσ δυςκυμίασ 

Θ εικονικι πραγματικότθτα που παρζχει το Διαδίκτυο, βοθκά τουσ 

χριςτεσ να ξεφφγουν από τθ μοναξιά, τα οικογενειακά προβλιματα, το 

εργαςιακό άγχοσ, τθν ανία, τθν αναςφάλεια για τθν εξωτερικι εμφάνιςθ, τθν 

περιοριςμζνθ κοινωνικι ηωι και τα οικονομικά προβλιματα, με αποτζλεςμα 

να ωκοφνται ςτθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. Ο χριςτθσ μπορεί να 

μετριάςει τθ χριςθ μζςα από τθ βελτίωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθν 

καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων και τθν αντιμετϊπιςθ των 

ψυχοςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν. Ο χριςτθσ ενκαρρφνεται να κάνει μια πιο 

ρεαλιςτικι εκτίμθςθ για τισ δεξιότθτζσ του, τθν εικόνα του εαυτοφ του και τισ 
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ςχζςεισ του με τουσ άλλουσ. Οι ςυνθκζςτερεσ γνωςτικζσ διαςτρεβλϊςεισ που 

πρζπει να ανακαταςκευαςτοφν είναι οι εξισ: α) «Μόνο ςτο Διαδίκτυο γίνομαι 

αποδεκτόσ/ι», β) «Οι καλφτεροί μου φίλοι είναι αυτοί ςτο Διαδίκτυο», γ) 

«Μζςω του Διαδικτφου μπορϊ να ανοιχτϊ καλφτερα ςτουσ άλλουσ», δ) «Οι 

ψθφιακοί φίλοι μου με βρίςκουν ζξυπνο/θ, διαςκεδαςτικό/ι, γοθτευτικό/ι» 

και ςτ) «Είμαι πιο δθμιουργικόσ/ι ςτο Διαδίκτυο». 

Σε μια παρζμβαςθ που πραγματοποιικθκε ςε ςχολείο, ςε παιδιά θλικίασ 

12 ζωσ 17 ετϊν, θ γνωςτικι-ςυμπεριφορικι προςζγγιςθ αποδείχκθκε 

αποτελεςματικι, κακϊσ ςυνζβαλε ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυναιςκθµατικισ 

κατάςταςθσ και τθσ ικανότθτασ για ρφκµιςθ και ζλεγχο τθσ ςυµπεριφοράσ 

ςτουσ µακθτζσ που ιταν εκιςµζνοι ςτο Διαδίκτυο (Du, Jiang, & Vance, 2010). 

Επίςθσ ενδεδειγμζνθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο 

είναι θ προςζγγιςθ τθσ ςυςτθμικισ οικογενειακισ ψυχοκεραπείασ. Θ 

οικογζνεια αποτελεί ζνα ςφνκετο πλαίςιο µζςα ςτο οποίο κάκε ςυµπεριφορά 

γίνεται αναπόφευκτα αντιλθπτι ςαν επικοινωνία που περιζχει µθνφµατα, τα 

οποία αφοροφν ςχζςεισ µεταξφ των µελϊν, και ταυτόχρονα ςυνιςτά φάςεισ 

αµοιβαίασ κοινωνικισ ενίςχυςθσ (Carr, 2009). Οι παρεµβάςεισ τθσ 

ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάµωςθ τθσ επικοινωνίασ και 

των ςχζςεων µεταξφ των γονζων και των παιδιϊν, µζςω τθσ εκµάκθςθσ 

δεξιοτιτων, που προωκοφν ζναν υγιι τρόπο επικοινωνίασ και χριςθσ του 

Διαδικτφου, κακϊσ και ςτθν ανάδειξθ και κατανόθςθ των αναγκϊν κάκε 

µζλουσ τθσ οικογζνειασ. Κάποια ςθμεία ςτα οποία κα πρζπει να ςτακεί ο 

γονζασ προκειμζνου να βοθκιςει το παιδί του είναι τα εξισ: 

 Κοινι ςτάςθ των δφο γονζων απζναντι ςτο πρόβλθμα. Οι δφο 

γονείσ κα πρζπει να ςυμφωνοφν ςε μια ενιαία ςτρατθγικι 

αντιμετϊπιςθσ και να κζτουν κοινοφσ ςτόχουσ. 

 Να δείξουν ότι ενδιαφζρονται. Ο γονζασ κα πρζπει να 

κακθςυχάηει το παιδί, και όχι να του απευκφνει κατθγορίεσ ι να 

γεννά ςυναιςκιματα ενοχισ. 

 Συνεργαςία με το παιδί για τθν κατάρτιςθ ενόσ προγράμματοσ 

χριςθσ του Διαδικτφου, ζτςι ϊςτε να κινθτοποιθκεί το παιδί για τθν 
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αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ μζςα από τθν ανάκεςθ ενεργοφ 

ρόλου. 

 Ρροςφορά υποςτιριξθσ και όχι κάλυψθσ. Θ υπερβολικι χριςθ 

του Διαδικτφου, ςυχνά οδθγεί τα παιδιά ςτθ μθ τιρθςθ των ςχολικϊν 

τουσ υποχρεϊςεων, ηθτϊντασ από τουσ γονείσ να τουσ καλφψουν 

προκειμζνου να αποφφγουν τισ ςυνζπειεσ. Ο γονζασ δεν κα πρζπει να 

υποκφψει ςε αυτζσ τισ απαιτιςεισ, ακόμθ και αν αυτό οδθγιςει ςτθν 

εκδιλωςθ κυμοφ από το παιδί. Θ παροχι υποςτιριξθσ αυτισ τθσ 

μορφισ ενιςχφει, αντί να αμβλφνει, τθν εκιςτικι ςυμπεριφορά. 

 Καλλιζργεια εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων. Ο γονζασ κα 

πρζπει να ενκαρρφνει από μικρι θλικία το παιδί να ξεκινιςει κάποια 

εναλλακτικι και ευχάριςτθ δραςτθριότθτα, ζτςι ϊςτε να αιςκάνεται 

λιγότερο τθν ανάγκθ να ςτραφεί ςτο Διαδίκτυο για να νιϊςει χαρά και 

ευχαρίςτθςθ (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & Φλϊροσ, 2012).  

Συνικωσ, οι προαναφερκείςεσ ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ δεν 

εφαρµόηονται µεµονωµζνα αλλά ςυνδυάηονται ανάλογα με το τι κεωρείται 

πιο αποτελεςματικό για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ του εκάςτοτε 

χριςτθ. Επιπλζον, ςε ςυνδυαςμό με τισ παραπάνω προςεγγίςεισ, ζχει 

προτακεί θ χοριγθςθ κάποιων φαρμάκων όπωσ θ μεκυλφενιδάτθ, θ 

εςκιταλοπράμθ, θ ναλτρεξόνθ και θ φλουοξετίνθ. Ωςτόςο, θ αξιολόγθςθ τθσ 

χρθςιµότθτασ τθσ φαρµακοκεραπείασ ςτθν εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο 

βρίςκεται ακόµθ ςε πρϊιµο ςτάδιο (Λιοφπθ, 2018; Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & 

Φλϊροσ, 2012). 

Θ κεραπεία του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο γίνεται κυρίωσ ςε 

εξωνοςοκομειακι βάςθ, αλλά και ςε ενδονοςοκομειακι όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο. Στισ ΘΡΑ λειτουργεί ζνα εξειδικευμζνο κζντρο 

ενδονοςοκομειακισ κεραπείασ που εφαρμόηει το restart Internet Addiction 

Recovery Program, ζνα πρόγραμμα ςαράντα πζντε θμερϊν για τθν 

απεμπλοκι από τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. Στθν Ευρϊπθ 

λειτουργεί από το 2006 ςτο Amsterdam, θ Smith and Jones Clinic για τθν 

αντιμετϊπιςθ του εκιςμοφ ςτα διαδικτυακά παιχνίδια, αντίςτοιχθ μονάδα 

λειτουργεί ςτθν Αγγλία, ενϊ ςτθν Ιταλία λειτουργεί τμιμα κεραπείασ του 
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εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο ςτθν Policlinico Gemelli. Στθν Ελλάδα λειτουργοφν 

τζςςερα δθμόςια προγράμματα παροχισ βοικειασ, για άτομα που 

αντιμετωπίηουν προβλιματα διαχείριςθσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου. Στθν 

Ακινα λειτουργεί το Τμιμα Ρακολογικισ Χριςθσ Διαδικτφου τθσ Μονάδασ 

Απεξάρτθςθσ 18 Άνω για ενιλικεσ χριςτεσ, κακϊσ και θ Μονάδα Εφθβικισ 

Υγείασ (ΜΕΥ) τθσ Β’ Ραιδιατρικισ Κλινικισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για 

ανιλικουσ χριςτεσ. Στθ Θεςςαλονίκθ λειτουργεί Ειδικό Τακτικό Ψυχιατρικό 

Ιατρείο Ραίδων και Εφιβων, για τθν αντιμετϊπιςθ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο ςτο Ιπποκράτειο Νοςοκομείο, κακϊσ και ςυμβουλευτικι υπθρεςία 

φοιτθτϊν προσ αντιμετϊπιςθ τθσ πακολογικισ χριςθσ του Διαδικτφου ςτθ 

Φοιτθτικι Λζςχθ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου (Σφακιανάκθσ, Σιϊμοσ, & 

Φλϊροσ, 2012: 104). 

 

 

Συμπεραςματικά, το Διαδίκτυο αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα και 

πιο ςφγχρονα τεχνολογικά επιτεφγματα του ανκρϊπου. Θ πρόςβαςθ ςτο 

Διαδίκτυο ζχει γίνει πλζον εφικτι ςτον κακζνα, με αποτζλεςμα θ χριςθ του 

να επεκτείνεται ραγδαία μεταξφ όλων των θλικιακϊν ομάδων, και ο αρικμόσ 

των χρθςτϊν να αυξάνεται ςυνεχϊσ. Το Διαδίκτυο ζχει χαρακτθριςτεί ωσ μια 

πολφτιμθ πθγι γνϊςθσ, ζνα εργαλείο ενθμζρωςθσ, εκπαίδευςθσ, ροισ 

πλθροφοριϊν, επικοινωνίασ και ψυχαγωγίασ. Πλεσ αυτζσ οι δυνατότθτεσ, 

προςφζρονται μζςα από μια ανωνυμία που απαλλάςςει το άτομο από 

αδυναμίεσ και αναςφάλειεσ και το βοθκά να εξωτερικεφςει επικυμίεσ και 

ςυναιςκιματα, που κάτω από άλλεσ ςυνκικεσ δεν κα τολμοφςε. Ραρά τθν 

αναμφιςβιτθτθ χρθςιμότθτα του Διαδικτφου, ωςτόςο, θ αλόγιςτθ χριςθ του 

μπορεί να επιφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ. Υπάρχει, πλζον, επαρκισ 

ερευνθτικι τεκμθρίωςθ που ςυνδζει τθν υπερβολικι εναςχόλθςθ ςτο 

Διαδίκτυο µε προβλιματα που αφοροφν, τόςο ςε ατομικό επίπεδο, όπωσ θ 

ακαδθμαϊκι επίδοςθ και τα προβλιματα υγείασ, όςο και ςε κοινωνικό 

επίπεδο, όπωσ οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (Young, 1998). Οι ζρευνεσ 

αποτυπϊνουν τθν επικινδυνότθτα ανάδυςθσ του φαινομζνου του εκιςμοφ 

ςτο Διαδίκτυο κυρίωσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ, με τουσ ζφθβουσ να αποτελοφν τισ 
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ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου (Rumpf et al., 2014). Είναι γεγονόσ, ωςτόςο, ότι ο 

εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο αποτελεί ζνα νζο επιςτθμονικό πεδίο γνϊςθσ µε 

αποτζλεςμα να διαπιςτϊνονται ςθμαντικά ελλείμματα, τόςο ςτθ διεκνι, όςο 

και ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία που πικανϊσ δυςχεραίνουν τθν εξαγωγι 

αξιόπιςτων αποτελεςμάτων. Στο πλαίςιο αυτό, κρίνεται ςκόπιμο να 

πραγματοποιθκεί ζρευνα ςχετικά με τθν προβλθματικι χριςθ του 

Διαδικτφου ςε μακθτζσ τθσ κρίςιμθσ θλικίασ των 10-12 ετϊν. Ρρόκειται για 

μια ζρευνα που ςτόχο ζχει να διερευνιςει τθ χριςθ του Διαδικτφου από τουσ 

εφιβουσ, εξετάηοντασ µια ςειρά από μεταβλθτζσ που περιλαμβάνουν 

κοινωνικοδθµογραφικά χαρακτθριςτικά, περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ, 

κακϊσ και παράγοντεσ που ςχετίηονται με το Διαδίκτυο, όπωσ είναι οι 

προτιμιςεισ των νζων ςτισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ 

 

Ειςαγωγι 

Φςτερα από τθ κεωρθτικι πλαιςίωςθ του κζματοσ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο, όπωσ αυτι περιγράφθκε ςτο πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ, 

ακολουκεί θ διεξαγωγι ζρευνασ, με ςκοπό τθ διερεφνθςθ του εκιςμοφ ςτο 

Διαδίκτυο, και τθ ςυςχζτιςθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου με ςυγκεκριμζνουσ 

κοινωνικοφσ και δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, ςε ζνα δείγμα πλθκυςμοφ το 

οποίο κεωρείται υψθλοφ κινδφνου για πακολογικι χριςθ. Στο ςυγκεκριμζνο 

κεφάλαιο, αιτιολογείται θ επιλογι τθσ ποςοτικισ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ 

για τθ μελζτθ του κζματοσ και ςτθ ςυνζχεια παρατίκεται θ μεκοδολογία τθσ 

ζρευνασ. Συγκεκριμζνα, αναφζρεται ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ και τα ερευνθτικά 

ερωτιματα, τα κριτιρια επιλογισ του δείγματοσ, το εργαλείο που 

χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, κακϊσ και οι περιοριςμοί 

ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ ζρευνα. 

 

5.1 Θ ζρευνα 

Για τθ μελζτθ του φαινομζνου του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο επιλζχκθκε θ 

ποςοτικι ζρευνα, θ οποία αφορά ςτθ ςυλλογι, τθν ανάλυςθ και τθν 

ερμθνεία ποςοτικϊν, αρικμθτικϊν δεδομζνων. Θ ποςοτικι ζρευνα μπορεί να 

αναχκεί ςτον κετικιςμό. Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ του κετικιςμοφ, θ 

επιςτιμθ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ κοινωνικισ επιςτιμθσ, ζχει ωσ βαςικό 

ςτόχο τθν εφρεςθ τθσ αλικειασ, θ οποία μπορεί να αποκτθκεί με 

ςυγκεκριμζνουσ και περιοριςμζνουσ τρόπουσ: με τθν παρατιρθςθ και το 

πείραμα. Θ αντικειμενικι γνϊςθ μπορεί να επιτευχκεί από τθν άμεςθ 

εμπειρία ι τθν παρατιρθςθ και είναι θ μόνθ γνϊςθ που είναι διακζςιμθ ςτθν 

επιςτιμθ, θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςε ποςοτικά δεδομζνα που προκφπτουν 

από τθ χριςθ αυςτθρϊν κανόνων και διαδικαςιϊν. Ρρότυπο για τθν 

απόκτθςθ τθσ κφριασ γνϊςθσ αποτελοφν οι μζκοδοι των φυςικϊν επιςτθμϊν, 

οι οποίεσ μποροφν να υιοκετθκοφν και από τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Ο 

ερευνθτισ διατθρεί τον ρόλο του ουδζτερου παρατθρθτι, ο οποίοσ ςτοχεφει 
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ςτθν εξαγωγι γενικϊν αρχϊν και κεωριϊν που κα περιγράφουν 

αντικειμενικά τα κοινωνικά γεγονότα και τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά (Νόβα-

Καλτςοφνθ, 2006; Robson, 2010). 

Ραρά τθν αποδεδειγμζνθ επιτυχία εφαρμογισ του επιςτθμονικοφ 

παραδείγματοσ του κετικιςμοφ, τόςο ςτο χϊρο των φυςικϊν, όςο και ςτο 

χϊρο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, γριγορα βρζκθκε ςτο ςτόχαςτρο ζντονθσ 

κριτικισ, προερχόμενθσ από εκπροςϊπουσ μεκοδολογικϊν ρευμάτων, 

αντίκετων του κετικιςμοφ. Συγκεκριμζνα, οι κριτικοί τθσ κετικιςτικισ 

προςζγγιςθσ και των ποςοτικϊν τθσ πρακτικϊν υποςτθρίηουν ότι θ 

υπερβολικι ζμφαςθ που δίνεται ςτθν ποςοτικι μζτρθςθ είναι λανκαςμζνθ, 

κακϊσ δεν μπορεί να ςυλλάβει το πραγματικό νόθμα τθσ κοινωνικισ 

ςυμπεριφοράσ. Επιπλζον, το γεγονόσ ότι θ ποςοτικι ζρευνα ζχει ωσ 

υπόδειγμα τισ φυςικζσ επιςτιμεσ κακιςτά ακατάλλθλεσ τισ μεκόδουσ για τθν 

κοινωνικι ζρευνα, κακϊσ οι αποκρινόμενοι αντιμετωπίηονται ωσ φυςικά 

ςτοιχεία και αντικείμενα και όχι ωσ δρϊντα άτομα με τισ επικυμίεσ, τισ 

αντιλιψεισ και τα ενδιαφζροντά τουσ (Νόβα-Καλτςοφνθ, 2006; Robson, 

2010).  

Θ αιτιολογία για τθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ ςτθν 

παροφςα ζρευνα είναι, αρχικά το ότι θ ποςοτικι προςζγγιςθ είναι θ πιο 

κατάλλθλθ ςτον ζλεγχο των ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων για το υπό μελζτθ 

φαινόμενο. Επιπρόςκετα, θ ποςοτικι μεκοδολογία προςφζρει τθ 

δυνατότθτα προςζγγιςθσ ενόσ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ του 

πλθκυςμοφ που μελετάται, οδθγϊντασ ςε ζγκυρα και αξιόπιςτα 

επιςτθμονικά αποτελζςματα ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ που εκπονικθκε. Ωσ εκ 

τοφτου, θ ποςοτικι προςζγγιςθ κεωρικθκε ωσ θ πιο κατάλλθλθ για τουσ 

ςτόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. 

 

5.2 Μεκοδολογία 

 

5.2.1 κοπόσ τθσ ζρευνασ και ερευνθτικά ερωτιματα 

Σκοπό τθσ ζρευνασ αποτελεί θ διερεφνθςθ του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο 

ςτουσ μακθτζσ Ε’ και ΣΤϋ τάξεων δθμοτικϊν ςχολείων ςε επαρχία τθσ 
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Ρρζβεηασ και ςτο κζντρο τθσ πόλθσ των Ιωαννίνων. Συγκεκριμζνα, θ 

παροφςα ζρευνα αποτελεί μια προςπάκεια μελζτθσ τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ 

χριςθσ του Διαδικτφου με ςυγκεκριμζνουσ κοινωνικοφσ και 

δθμογραφικοφσ παράγοντεσ ςε ζνα δείγμα πλθκυςμοφ το οποίο 

κεωρείται υψθλοφ κινδφνου για πακολογικι χριςθ. Σε καμία περίπτωςθ 

θ ζρευνα δεν φιλοδοξεί να δϊςει απάντθςθ ςτο ερϊτθμα φπαρξθσ ι μθ 

του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο, ζνα ερϊτθμα που μελετάται αρκετά τα 

τελευταία χρόνια.  

Τα ερευνθτικά ερωτιματα που εξετάηει θ ζρευνα ζχουν ωσ εξισ: 

1. Ροια είναι θ χριςθ (κανονικι, μζτριοσ βακμόσ, υπερβολικι) του 

Διαδικτφου των μακθτϊν Ε’ και ΣΤ’ τάξεων των δφο ςχολείων τθσ 

Θπείρου; 

2. Ροιεσ είναι οι διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφν πιο 

ςυχνά οι μακθτζσ; 

3. Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου 

αναφορικά με τθ ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν; 

4. Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου 

αναφορικά µε το φφλο των μακθτϊν; 

5. Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτθ χριςθ των διαδικτυακϊν 

δραςτθριοτιτων ανάλογα µε το φφλο των μακθτϊν; 

6. Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου 

αναφορικά µε τθν περιοχι κατοικίασ των μακθτϊν; 

7. Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου 

αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευςθσ των γονζων των μακθτϊν; 

8. Υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου 

αναφορικά με τθν θλικία των μακθτϊν; 

 

5.2.2 Δείγμα τθσ ζρευνασ 

Οι ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ προιλκαν από δφο νομοφσ τθσ περιφζρειασ 

Θπείρου, τουσ νομοφσ Ρρζβεηασ και Ιωαννίνων, όπου ςυμπεριλιφκθκαν δφο 

ςχολεία. Ρρόκειται για το 1ο Δθμοτικό Σχολείο Θεςπρωτικοφ και το 2ο 

Ρειραματικό Σχολείο Ιωαννίνων. Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι ζγινε λόγω τθσ 
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προςπάκειασ εξζταςθσ του φαινομζνου του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο, τόςο ςε 

μακθτζσ που ηουν ςε επαρχία όςο και ςε μακθτζσ που ηουν ςε αςτικι 

περιοχι. Οι τάξεισ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα είναι οι Ε’ και ΣΤ’. Θ επιλογι 

αυτισ τθσ θλικιακισ ομάδασ δεν ιταν τυχαία. Ρρόκειται για εκείνεσ τισ 

θλικίεσ που ζχοντασ τθν ιδιότθτα του μακθτι ι τθσ μακιτριασ, αρχίηουν 

παράλλθλα να αναπτφςςουν πολλζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςχολείου και 

ςυχνά εκτόσ οικογζνειασ. Επιπλζον, αποτελοφν ςθμαντικι ομάδα ςτόχο για 

τα Μ.Μ.Ε., κακϊσ αφιερϊνουν ςε αυτά πολφ μεγάλο μζροσ του χρόνου τουσ. 

Κατά ςυνζπεια, υπιρχαν ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι ςε αυτιν τθν θλικιακι ομάδα 

κα μποροφςαν να ανιχνευκοφν και επιδράςεισ του Διαδικτφου. 

Θ δειγματολθψία ζγινε με τθ βολικι μζκοδο, λόγω αδυναμίασ εφρεςθσ 

μεγάλου αρικμοφ δείγματοσ που επικυμεί να ςυμμετζχει ςτθν ζρευνα 

(Νόβα-Καλτςοφνθ, 2006). Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων ςχολείων οφείλεται 

ςτο γεγονόσ ότι πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ που επζβαλε θ ζρευνά μασ, 

ενϊ παράλλθλα προςζφεραν εφκολθ πρόςβαςθ. Οι λόγοι που αιτιολογοφν 

τθν ευκολία πρόςβαςθσ ςε αυτά τα ςχολεία και τθν προκυμία των 

διευκυντϊν τουσ να βοθκιςουν ςτθν ζρευνα είναι, αφενόσ το ότι το 1ο 

Δθμοτικό Σχολείο Θεςπρωτικοφ αποτελεί το ςχολείο ςτο οποίο φοιτοφςε θ 

ερευνιτρια, και αφετζρου το ότι το 2ο Ρειραματικό Σχολείο Ιωαννίνων 

ςυνεργάηεται με το εργαςτιριο του τμιματοσ ςτο οποίο εντάςςονται οι 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτο πλαίςιο διάφορων εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων. 

Συνολικά ςυλλζχκθκαν 94 ερωτθματολόγια, εκ των οποίων τα 46 

προζρχονται από το ςχολείο τθσ επαρχίασ και τα υπόλοιπα 48 από το ςχολείο 

τθσ αςτικισ περιοχισ. Είναι κατανοθτό ότι ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ που 

διεξάγουμε, με τθ χριςθ τθσ βολικισ μεκόδου επιλογισ δείγματοσ, δεν είναι 

δυνατι θ γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων ςε όλο τον πλθκυςμό που 

εξετάηουμε. Ωςτόςο, πρόκειται για μια εμπεριςτατωμζνθ ζρευνα, με 

αξιόπιςτα αποτελζςματα ςε ζνα ικανοποιθτικό αρικμό δείγματοσ, τθσ οποίασ 

τα ευριματα μποροφν να ςυγκρικοφν με ανάλογεσ ζρευνεσ και να 

οδθγιςουν ςτθν επιβεβαίωςθ ι τθν απόρριψι τουσ.  
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Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ ζγινε με το πρόγραμμα SPSS 21 και 

χρθςιμοποιικθκαν θ περιγραφικι ςτατιςτικι, θ ςφγκριςθ μζςων όρων, θ 

γραμμικι ςυςχζτιςθ και θ ανάλυςθ διακφμανςθσ. 

 

5.2.3 Εργαλείο τθσ ζρευνασ: Ερωτθματολόγιο IAT 

Θ ζρευνα διεξιχκθ με τθ χριςθ ερωτθματολογίου, μια τεχνικι ςυλλογισ 

δεδομζνων με ζνα ζντυπο ςτο οποίο, τόςο οι ερωτιςεισ, όςο και οι 

απαντιςεισ είναι προκακοριςμζνεσ ςτο μεγαλφτερό τουσ μζροσ. Θ τεχνικι 

αυτι αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο ςυλλογισ μεγάλου όγκου δεδομζνων, 

με χαμθλό κόςτοσ, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Επιπλζον, επιτρζπει τθν 

ανωνυμία, θ οποία μπορεί να ενκαρρφνει τθν ειλικρίνεια, όταν πρόκειται για 

ευαίςκθτα κζματα. Από τθν άλλθ πλευρά, με τθ χριςθ του ερωτθματολογίου 

ελλοχεφει ο κίνδυνοσ ζνα μζροσ των απαντιςεων να είναι αμφίβολθσ αξίασ, 

κακϊσ οι αποκρινόμενοι απαντοφν λόγω ευγζνειασ και επικυμίασ να 

παρουςιάςουν μια καλι εικόνα, και όχι αυκόρμθτα με βάςθ τισ αλθκινζσ 

τουσ πεποικιςεισ. Επιπλζον, με τθ χοριγθςθ ερωτθματολογίου είναι 

δφςκολοσ ο ζλεγχοσ τθσ διάταξθσ των απαντιςεων, με αποτζλεςμα οι 

αποκρινόμενοι να απαντοφν με οποιαδιποτε ςειρά, πράγμα που μπορεί να 

ζχει επιδράςεισ ςτισ απαντιςεισ που κα δϊςουν (Robson, 2010). 

Συγκεκριμζνα, εργαλείο τθσ ζρευνασ αποτζλεςε το ερωτθματολόγιο IAT 

(Internet Addiction Test/ Τεςτ Εξάρτθςθσ ςτο Διαδίκτυο) (Young, 1998), με 

τθν προςκικθ κάποιων βαςικϊν ερωτιςεων για το υπό μελζτθ κζμα. Αρχικά 

το ερωτθματολόγιο περιλάμβανε ερωτιςεισ ςχετικά µε τα κοινωνικο-

δθµογραφικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν. Οι ςχετικζσ ερωτιςεισ αφοροφν 

ςτο φφλο, το βακμό επίδοςθσ του προθγοφμενου ζτουσ φοίτθςθσ των 

μακθτϊν, κακϊσ και το επίπεδο εκπαίδευςθσ των γονζων τουσ. Στθ ςυνζχεια, 

ακολοφκθςαν ερωτιςεισ που αφοροφν ςτισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ και 

ςυγκεκριμζνα ςτθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο, 

κακϊσ και τισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που επιλζγουν κατά τθν 

πλοιγθςι τουσ ςε αυτό.  

Τζλοσ, παρατζκθκαν οι ερωτιςεισ του «Τεςτ Εξάρτθςθσ ςτο Διαδίκτυο/ 

Internet Addiction Test (IAT)». Το τεςτ προιλκε από το αρχικό διαγνωςτικό 
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εργαλείο τθσ Kimberly Young το «Internet Addiction Diagnostic Questionnaire 

(IADQ)», το οποίο αποτελοφνταν από 8 ερωτιςεισ, όπου τρείσ ι 

περιςςότερεσ καταφατικζσ απαντιςεισ υποδιλωναν προβλθματικι χριςθ 

του Διαδικτφου, ενϊ πζντε ι περιςςότερεσ καταφατικζσ απαντιςεισ 

υποδιλωναν εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο (Young, 1998). Το IAT αποτελείται 

από 20 ερωτιςεισ και μετρά το βακμό χριςθσ του Διαδικτφου ςε µια κλίμακα 

τφπου Likert πζντε διαβακμίςεων που κυμαίνεται από το 1 (κακόλου) ζωσ και 

το 5 (πάντα) οπότε λαμβάνει ςυνολικι βακμολογία από 20 ζωσ 100. Πςο 

μεγαλφτερο το ςκορ, τόςο περιςςότερθ είναι και θ χριςθ του Διαδικτφου. Τα 

όρια τθσ βακμολογίασ για τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου ζχουν ωσ εξισ: οι 20-

39 βακμοί αντιςτοιχοφν ςε κανονικι χριςθ, οι 40-59 βακμοί αντιςτοιχοφν ςε 

μζτριο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου και οι 60-100 ςε υπερβολικι χριςθ του 

Διαδικτφου. Τα όρια τθσ βακμολογίασ είναι ςε ςυμφωνία µε τισ υποδείξεισ 

των ερευνθτϊν που μετζφραςαν και προςάρμοςαν το τεςτ ςτον ελλθνικό 

πλθκυςμό (Tsimtsiou, Haidich, Kokkali, Dardavesis, Young, & Arvanitidou, 

2014). Ρολλοί ερευνθτζσ ζχουν επιςθμάνει τθν αξιοπιςτία του τεςτ και τθν 

εγκυρότθτά του (Lai, Mak, Watanabe, Ang, Pang, & Ho 2013; Tsimtsiou, 

Haidich, Kokkali, Dardavesis, Young, & Arvanitidou, 2014). Στο τεςτ δεν 

πραγματοποιικθκε παραγοντικι ανάλυςθ και χρθςιμοποιικθκαν οι 

παράγοντεσ που πρότειναν οι καταςκευαςτζσ του. Σφμφωνα με τουσ 

Widyanto & McMurran (2004), το τεςτ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 

διαςτάςεισ: 

Ζντονθ επικυμία για χριςθ: Υψθλι βακμολογία ςε αυτι τθ διάςταςθ 

δθλϊνει ότι ο χριςτθσ γνωρίηει ότι είναι εξαρτθμζνοσ από το Διαδίκτυο, το 

κρφβει από το κοντινό του περιβάλλον και είναι δυνατόν να παρουςιάηει 

ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για δραςτθριότθτεσ ι κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ, 

κακϊσ προτιμά να περνά το χρόνο του διαδικτυακά. Επίςθσ, θ χριςθ του 

Διαδικτφου γίνεται για να αποφφγει δυςάρεςτεσ ςκζψεισ και ςυναιςκιματα 

και μπορεί να αιςκάνεται ότι θ ηωι χωρίσ Διαδίκτυο είναι βαρετι, δίχωσ 

νόθμα και χαρά.  

Υπερβολικι χριςθ: Υψθλι βακμολογία ςε αυτι τθ διάςταςθ δθλϊνει ότι 

ο χριςτθσ κάνει υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου και του είναι πολφ 
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δφςκολο να ελζγξει τθν ϊρα που περνάει διαδικτυακά. Είναι, επίςθσ, πικανό 

να πανικοβάλλεται, να κυμϊνει και να απελπίηεται ςε περίπτωςθ που μζνει 

εκτόσ Διαδικτφου για αρκετό χρονικό διάςτθμα.  

Ραραμζλθςθ εργαςίασ: Υψθλι βακμολογία ςε αυτι τθ διάςταςθ 

δθλϊνει ότι ο χριςτθσ κεωρεί το Διαδίκτυο ωσ ζνα απαραίτθτο εργαλείο. Θ 

παραγωγικότθτα και θ απόδοςθ ςτο ςχολείο διακυβεφονται από το χρόνο 

που περνάει διαδικτυακά, ενϊ είναι πικανό να γίνει μυςτικοπακισ ςχετικά 

µε το χρόνο που περνά ςτο Διαδίκτυο. 

Ανυπομονθςία: Υψθλι βακμολογία ςε αυτι τθ διάςταςθ δθλϊνει ότι, 

όταν ο χριςτθσ βρίςκεται εκτόσ Διαδικτφου, αιςκάνεται µια ζντονθ επικυμία 

να ςυνδεκεί ςε αυτό. 

Ζλλειψθ ελζγχου: Υψθλι βακμολογία ςε αυτι τθ διάςταςθ δθλϊνει ότι ο 

χριςτθσ ζχει πρόβλθμα ςτθ διαχείριςθ του χρόνου όταν βρίςκεται ςτο 

Διαδίκτυο και ςυχνά παραμζνει ςε ςφνδεςθ περιςςότερο από το κεμιτό. 

Ραραμζλθςθ κοινωνικισ ηωισ: Υψθλι βακμολογία ςε αυτι τθ διάςταςθ 

δθλϊνει ότι ο χριςτθσ είναι πιο πικανό να δθμιουργεί, ςυχνά, νζεσ ςχζςεισ 

µε άλλουσ χριςτεσ του Διαδικτφου και να χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο ωσ µζςο 

για τθ δθμιουργία κοινωνικϊν ςχζςεων που μπορεί να λείπουν από τθ ηωι 

του. 

 

5.2.4 Περιοριςμοί τθσ ζρευνασ 

Θ παροφςα μελζτθ είναι μια ζρευνα που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και όπωσ είναι αναμενόμενο υπόκειται ςε κάποιουσ 

περιοριςμοφσ. Χωρίσ να μειϊνεται θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων τθσ 

μελζτθσ, είναι γεγονόσ ότι τα ευριματα δεν αποτελοφν ςτοιχεία που 

μποροφν να γενικευτοφν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ ςε εκνικό επίπεδο. 

Σκοπό τθσ ζρευνασ αποτελοφςε θ διερεφνθςθ του φαινομζνου του εκιςμοφ 

ςτο Διαδίκτυο μζςα από τθν προςπάκεια ςυςχζτιςθσ τθσ χριςθσ του 

Διαδικτφου με ςυγκεκριμζνουσ κοινωνικοφσ και δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, 

ςε ζνα δείγμα πλθκυςμοφ το οποίο κεωρείται υψθλοφ κινδφνου για 

πακολογικι χριςθ και το οποίο προςζφερε εφκολθ πρόςβαςθ. Ραρόλο που 

ζγινε προςπάκεια να εκπροςωπθκεί όςο το δυνατόν περιςςότερο ο υπό 
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εξζταςθ πλθκυςμόσ, εν τζλει, το δείγμα είναι μικρό ςυγκριτικά με το ςφνολο 

των μακθτϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ ζρευνασ. Ωσ εκ τοφτου, 

είναι πικανό τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ να ιταν διαφορετικά εάν 

ςυμμετείχαν περιςςότεροι μακθτζσ µε διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Τζλοσ, 

για τθ διερεφνθςθ των υπό εξζταςθ μεταβλθτϊν χρθςιμοποιικθκαν 

ερωτιςεισ αυτοαναφοράσ. Οι μακθτζσ ενδζχεται να ζδωςαν κοινωνικά 

αποδεκτζσ απαντιςεισ και όχι τισ δικζσ τουσ προςωπικζσ αντιλιψεισ, µε 

αποτζλεςμα πικανϊσ να περιορίςτθκε θ εγκυρότθτα των απαντιςεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 6ο 

Αποτελζςματα 
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Ειςαγωγι 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ ακολουκεί 

θ ςτατιςτικι ανάλυςθ με τθ χριςθ του προγράμματοσ IBM Statistical Package 

for Social Sciences 21. Συγκεκριμζνα, ςτο κεφάλαιο αυτό, παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κακϊσ και θ παράκεςθ ευρθμάτων παρόμοιων 

ερευνϊν, οι οποίεσ ζχουν διεξαχκεί, τόςο ςε διεκνζσ, όςο και ςε ελλθνικό 

επίπεδο, και μελετοφν το κζμα του εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο. Στθ ςυνζχεια 

αναφζρονται τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και οι ςτατιςτικοί ζλεγχοι που 

κρίκθκαν κατάλλθλοι για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων. Τζλοσ, δίνονται 

κάποιεσ ενδεικτικζσ προτάςεισ που κα μποροφςε θ επιςτθμονικι κοινότθτα 

να λάβει υπόψθ ςε μελλοντικζσ ζρευνεσ, ςχετικά με τθν προβλθματικι χριςθ 

του Διαδικτφου. 

 

6.1 Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων 

Περιγραφι του δείγματοσ 

Το δείγμα ανιλκε ςε 94 μακθτζσ εκ των οποίων οι 50 ιταν αγόρια (53%) και 

οι 44 κορίτςια (47%), ποςοςτά τα οποία αποδεικνφουν τθν αναλογία που 

επικρατεί ςτον αρικμό των δφο φφλων του δείγματοσ τθσ ζρευνασ. 

 

Γράφθμα 1: Φφλο του δείγματοσ 

Το ποςοςτό των μακθτϊν που προερχόταν από ςχολείο τθσ επαρχίασ 

ανζρχεται ςε 49% ζναντι του 51% των μακθτϊν που προερχόταν από ςχολείο 
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αςτικισ περιοχισ. Τα ποςοςτά αποτυπϊνουν τθν προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ 

ιςάξιου δείγματοσ από τισ δφο περιοχζσ, ζτςι ϊςτε να ευνοθκεί θ ςτατιςτικι 

ανάλυςθ τθσ ζρευνασ. 

 

Γράφθμα 2: Περιοχι ςχολείου φοίτθςθσ του δείγματοσ 

 

Σχετικά με τθν τάξθ φοίτθςθσ του δείγματοσ, το 52% των μακθτϊν 

φοιτοφςε ςτθν Ε’ τάξθ δθμοτικοφ, ενϊ το 48% ςτθν ΣΤ’ τάξθ. Τα ποςοςτά, και 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, αποδεικνφουν τθν αναλογία που επικρατεί 

ςτον αρικμό των μακθτϊν ςε κάκε τάξθ (Ε’ και ΣΤ’) του δείγματοσ τθσ 

ζρευνασ. 

 

Γράφθμα 3: Σάξθ φοίτθςθσ του δείγματοσ 
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Το μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν του δείγματοσ (91%) ιταν άριςτοι 

και είχαν ολοκλθρϊςει τθν προθγοφμενθ τάξθ με βακμό 10, ενϊ ζνα πολφ 

μικρό ποςοςτό (9%) διλωςε χαμθλότερο βακμό επίδοςθσ (9). Ζτςι, 

κακίςταται μθ χριςιμθ θ ςτατιςτικι ανάλυςθ ςχετικά με τισ διαφοροποιιςεισ 

τθσ χριςθσ του Διαδικτφου αναφορικά με τθν επίδοςθ των μακθτϊν του 

δείγματοσ, κακϊσ θ ίδια θ επίδοςθ δεν ενζχει διαφορζσ. 

 

Γράφθμα 4: Βακμόσ επίδοςθσ του δείγματοσ 

 

Πςον αφορά ςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ των γονζων του δείγματοσ, τα 

ποςοςτά δείχνουν ότι εκείνοι είχαν ακολουκιςει τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςε 

μεγάλο βακμό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν ερϊτθςθ που αφορά ςτο επίπεδο 

εκπαίδευςθσ του πατζρα, το δείγμα απάντθςε πωσ το 39% είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 29% είναι απόφοιτοι λυκείου, ζνα μεγάλο ποςοςτό 24% διλωςε 

ότι ο πατζρασ τουσ είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ, ενϊ μικρά ποςοςτά αναφζρουν ότι είναι απόφοιτοσ γυμναςίου 

(4%) ι δθμοτικοφ (3%). 
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Γράφθμα 5: Επίπεδο εκπαίδευςθσ πατζρα του δείγματοσ 

 

Σχεδόν ίδια με τα ποςοςτά που αναφζρονται για το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ του πατζρα είναι και αυτά που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ τθσ 

μθτζρασ. Συγκεκριμζνα, το μεγαλφτερο ποςοςτό διλωςε ότι θ μθτζρα τουσ 

ιταν απόφοιτοσ ΑΕΙ/ΤΕΙ (37%). Σχεδόν το ίδιο ποςοςτό του δείγματοσ (36%) 

απάντθςε πωσ θ μθτζρα τουσ ιταν κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ. Το 20% διλωςε πωσ θ μθτζρα τουσ ιταν απόφοιτοσ λυκείου, 

ενϊ πολφ μικρά ποςοςτά αναφζρουν τθ μθτζρα τουσ ωσ απόφοιτο 

γυμναςίου (4%) ι δθμοτικοφ (2%). 

 

 

 

Γράφθμα 6: Επίπεδο εκπαίδευςθσ μθτζρασ του δείγματοσ 
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Χριςθ του Διαδικτφου 

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία του δείγματοσ διλωςε ότι χρθςιμοποιοφςε το 

Διαδίκτυο, κάτι που αιτιολογείται λόγω τθσ ιςχυρισ εξάπλωςθσ που 

αναγνωρίηει το μζςο ςτισ μζρεσ μασ. Συγκεκριμζνα το 96% του δείγματοσ 

διλωςε ότι ζκανε χριςθ του Διαδικτφου, ζναντι ενόσ μικροφ ποςοςτοφ (4%) 

που απάντθςε όχι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ. 

 

Γράφθμα 7: Πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο 

 

Σχετικά με τισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφςαν οι 

μακθτζσ, οι οποίεσ αφοροφν ςε: α) χριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, β) 

εναςχόλθςθ με διαδικτυακά παιχνίδια, γ) αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο 

Διαδίκτυο και δ) λιψθ ταινιϊν, μουςικισ και άλλου υλικοφ από το Διαδίκτυο, 

παρατθρικθκε πωσ θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςυγκζντρωςε 

το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθν επιλογι «ςχεδόν πάντα», ενϊ το μεγαλφτερο 

ποςοςτό ςτθν επιλογι «μερικζσ φορζσ», εμφάνιςε θ αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο. Στθ ςυνζχεια παρατίκενται τα αποτελζςματα 

για κάκε διαδικτυακι δραςτθριότθτα. 

Συγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, το 48% διλωςε ότι χρθςιμοποιοφςε τθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα «μερικζσ φορζσ», το 29% διλωςε ότι τθ χρθςιμοποιοφςε 

«ςχεδόν πάντα», ενϊ το 23% ανζφερε ότι δεν ζκανε «κακόλου» χριςθ των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
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Γράφθμα 8: Χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 

Σχετικά με τθν εναςχόλθςθ του δείγματοσ με τα θλεκτρονικά 

διαδικτυακά παιχνίδια, το μεγαλφτερο ποςοςτό (51%) διλωςε ότι κατά τθν 

πλοιγθςι του ςτο Διαδίκτυο τα χρθςιμοποιοφςε «μερικζσ φορζσ», ενϊ το 

ίδιο ποςοςτό (24%) διλωςε ότι αςχολιόταν με τα διαδικτυακά παιχνίδια 

«ςχεδόν πάντα» και «κακόλου». 

 

 

Γράφθμα 9: Χριςθ των θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν 

 

Πςον αφορά ςτθ δραςτθριότθτα αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο 

Διαδίκτυο, το μεγαλφτερο ποςοςτό του δείγματοσ (61%) διλωςε ότι τθ 

χρθςιμοποιοφςε «μερικζσ φορζσ», το 23% ότι τθ χρθςιμοποιοφςε «ςχεδόν 

πάντα» και το 16% ότι δεν τθ χρθςιμοποιοφςε «κακόλου». 
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Γράφθμα 10: Χριςθ τθσ δυνατότθτασ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο 

 

Τζλοσ, ςχετικά με τθ διαδικτυακι δραςτθριότθτα που αφορά ςτθ λιψθ 

μουςικισ, ταινιϊν και άλλου υλικοφ από το Διαδίκτυο, το μεγαλφτερο 

ποςοςτό του δείγματοσ (47%) απάντθςε πωσ τθ χρθςιμοποιοφςε «μερικζσ 

φορζσ», ενϊ το ίδιο ποςοςτό (27%) διλωςε πωσ τθ χρθςιμοποιοφςε «ςχεδόν 

πάντα» και «κακόλου». 

 

Γράφθμα 11: Χριςθ τθσ δυνατότθτασ λιψθσ μουςικισ ταινιϊν και άλλου υλικοφ από το Διαδίκτυο 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι κατθγορίεσ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ χριςθσ 

του Διαδικτφου. Σφμφωνα με τισ υποδείξεισ των ερευνθτϊν, τα όρια τθσ 

βακμολογίασ για τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου ζχουν ωσ εξισ: οι 20-39 

βακμοί αντιςτοιχοφν ςε κανονικι χριςθ, οι 40-59 βακμοί αντιςτοιχοφν ςε 
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μζτριο βακμό χριςθσ του Διαδικτφου και οι 60-100 ςε υπερβολικι χριςθ του 

Διαδικτφου. Συγκεκριμζνα, ςτθν παροφςα ζρευνα αποδεικνφεται ότι το 

μεγαλφτερο ποςοςτό του δείγματοσ (74%) ζκανε κανονικι χριςθ του 

Διαδικτφου, ενϊ μικρά ποςοςτά φαίνεται ότι ζκαναν μζτρια (21%) ι 

υπερβολικι χριςθ (4%). Από το ςφνολο των 94 μακθτϊν, οι 70 ζκαναν 

κανονικι χριςθ του Διαδικτφου, οι 20 ζκαναν μζτρια χριςθ, ενϊ μόνο οι 4 

ζκαναν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. 

 

 

Γράφθμα 12: Κατθγορίεσ τθσ βακμολόγθςθσ  τθσ χριςθσ του Διαδικτφου 

 

Πικανοί παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ του Διαδικτφου: ζλεγχοι 

ερευνθτικών υποκζςεων 

Φφλο 

Με τθ μζκοδο χ2 διερευνικθκε το αν διαφοροποιείται ο βακμόσ χριςθσ του 

Διαδικτφου ανάλογα με το φφλο των χρθςτϊν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν 

μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ ςτθ χριςθ του Διαδικτφου με βάςθ το φφλο του 

δείγματοσ. Συγκεκριμζνα, το ποςοςτό υπερβολικισ χριςθσ ςτα αγόρια ιταν 

4% και ςτα κορίτςια 4.5%, ενϊ θ διαφορά ςτο μζςο επίπεδο χριςθσ του 

Διαδικτφου μεταξφ των 50 αγοριϊν και των 44 κοριτςιϊν δεν ιταν ςτατιςτικά 

ςθμαντικι (p= 0.491). 
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 Καηεγνξίεο βαζκνύ ρξήζεο ζην Δηαδίθηπν Total 

Καλνληθή ρξήζε Μέηξηνο βαζκόο 

ρξήζεο 

Υπεξβνιηθή 

ρξήζε 

Φύιν 

Αγόξη 

Count 35 13 2 50 

Expected Count 37,2 10,6 2,1 50,0 

% within Φύιν 70,0% 26,0% 4,0% 100,0% 

Κνξίηζη 

Count 35 7 2 44 

Expected Count 32,8 9,4 1,9 44,0 

% within Φύιν 79,5% 15,9% 4,5% 100,0% 

Total 

Count 70 20 4 94 

Expected Count 70,0 20,0 4,0 94,0 

% within Φύιν 74,5% 21,3% 4,3% 100,0% 

Πίνακασ 4: Χριςθ του Διαδικτφου ανάλογα με το φφλο 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,423
a
 2 ,491 

Likelihood Ratio 1,445 2 ,486 

Linear-by-Linear Association ,637 1 ,425 

N of Valid Cases 94   

 

Πίνακασ 5: υςχζτιςθ των κατθγοριϊν βακμοφ χριςθσ ςτο Διαδίκτυο με το φφλο (chi-square test) 

 

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται θ ςυχνότθτα των διαδικτυακϊν 

δραςτθριοτιτων που  χρθςιμοποιοφςαν τα αγόρια και τα κορίτςια. Για 

λόγουσ διευκόλυνςθσ των ςτατιςτικϊν ελζγχων, πραγματοποιικθκε 

ομαδοποίθςθ των επιλογϊν «μερικζσ φορζσ» και «ςχεδόν πάντα» ςε μια 

κατθγορία. Ξεκινϊντασ με τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, παρατθρείται μια 

μικρι διαφορά ανάμεςα ςτα δφο φφλα, με τα κορίτςια να κάνουν 

περιςςότερθ χριςθ από τα αγόρια κατά 5.5%. 
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 Δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα (Μέζα 

θνηλωληθήο δηθηύωζεο) 

Total 

Καζόινπ Μεξηθέο θνξέο/ 

Σρεδόλ πάληα 

Φύιν 

Αγόξη 

Count 13 37 50 

Expected Count 11,7 38,3 50,0 

% within Φύιν 26,0% 74,0% 100,0% 

Κνξίηζη 

Count 9 35 44 

Expected Count 10,3 33,7 44,0 

% within Φύιν 20,5% 79,5% 100,0% 

Total 

Count 22 72 94 

Expected Count 22,0 72,0 94,0 

% within Φύιν 23,4% 76,6% 100,0% 

Πίνακασ 6: Χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ανάλογα με το φφλο 

 

Πςον αφορά ςτθ χριςθ των θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν, τα 

ποςοςτά ιταν ςχεδόν ίδια ςτα δφο φφλα, με τα αγόρια να παίηουν παιχνίδια 

ςτο Διαδίκτυο ςε ποςοςτό 76% και τα κορίτςια ςε ποςοςτό 75%. 

 

 Δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα 

(Ηιεθηξνληθά δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα) 

Total 

Καζόινπ Μεξηθέο θνξέο/ 

Σρεδόλ πάληα 

Φύιν 

Αγόξη 

Count 12 38 50 

Expected Count 12,2 37,8 50,0 

% within Φύιν 24,0% 76,0% 100,0% 

Κνξίηζη 

Count 11 33 44 

Expected Count 10,8 33,2 44,0 

% within Φύιν 25,0% 75,0% 100,0% 

Total 

Count 23 71 94 

Expected Count 23,0 71,0 94,0 

% within Φύιν 24,5% 75,5% 100,0% 

Πίνακασ 7: Χριςθ των θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν ανάλογα με το φφλο 

 

Θ διαδικτυακι δραςτθριότθτα αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο 

φαίνεται να είχε τθ μεγαλφτερθ απιχθςθ ςτουσ μακθτζσ του δείγματοσ και 

κυρίωσ ςτα κορίτςια, κακϊσ το 88.6% των κοριτςιϊν και το 80% των αγοριϊν 
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απάντθςαν πωσ εκμεταλλεφονταν αυτι τθ δυνατότθτα «μερικζσ φορζσ» ι 

«ςχεδόν πάντα». 

 

 Δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα 

(Αλαδεηώ ζην Δηαδίθηπν 

πιεξνθνξίεο γεληθόηεξα) 

Total 

Καζόινπ Μεξηθέο θνξέο/ 

Σρεδόλ πάληα 

Φύιν 

Αγόξη 

Count 10 40 50 

Expected Count 8,0 42,0 50,0 

% within Φύιν 20,0% 80,0% 100,0% 

Κνξίηζη 

Count 5 39 44 

Expected Count 7,0 37,0 44,0 

% within Φύιν 11,4% 88,6% 100,0% 

Total 

Count 15 79 94 

Expected Count 15,0 79,0 94,0 

% within Φύιν 16,0% 84,0% 100,0% 

Πίνακασ 8: Χριςθ τθσ δυνατότθτασ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο 

 

Αρκετά μεγάλθ απιχθςθ ςτουσ μακθτζσ του δείγματοσ φαίνεται να είχε 

και θ διαδικτυακι δραςτθριότθτα λιψθσ μουςικισ, ταινιϊν και άλλου 

διαδικτυακοφ υλικοφ. Τα κορίτςια και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ςυγκζντρωςαν 

μεγαλφτερο ποςοςτό (77.3%) ζναντι των αγοριϊν (70%). 

 

 Δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα 

(Καηεβάδω κνπζηθή, ηαηλίεο θαη 

άιιν πιηθό) 

Total 

Καζόινπ Μεξηθέο θνξέο/ 

Σρεδόλ πάληα 

Φύιν 

Αγόξη 

Count 15 35 50 

Expected Count 13,3 36,7 50,0 

% within Φύιν 30,0% 70,0% 100,0% 

Κνξίηζη 

Count 10 34 44 

Expected Count 11,7 32,3 44,0 

% within Φύιν 22,7% 77,3% 100,0% 

Total 

Count 25 69 94 

Expected Count 25,0 69,0 94,0 

% within Φύιν 26,6% 73,4% 100,0% 

Πίνακασ 9:  Χριςθ τθσ δυνατότθτασ λιψθσ μουςικισ, ταινιϊν και άλλου διαδικτυακοφ υλικοφ 
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Ρεριοχι ςχολείου 

Με τθ μζκοδο t-test διερευνικθκε το αν διαφοροποιείται ο βακμόσ χριςθσ 

του Διαδικτφου αναφορικά µε τθν περιοχι κατοικίασ των μακθτϊν του 

δείγματοσ. Καμία διαφοροποίθςθ δεν βρζκθκε ςτθ χριςθ του Διαδικτφου 

μεταξφ του αςτικοφ κζντρου και τθσ αγροτικισ περιοχισ, ενϊ δεν υπάρχει 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά των μζςων όρων (p= 0.904 > 0.05) του 

ςυνολικοφ βακμοφ ςτθν κλίμακα εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο μεταξφ των 

περιοχϊν κατοικίασ των μακθτϊν. 

 

 
Πεξηνρή ζρνιείνπ N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Σπλνιηθόο βαζκόο ζηελ θιίκαθα 

εμάξηεζεο από ην Δηαδίθηπν 

Σρνιείν επαξρίαο 46 34,61 13,629 2,010 

Σρνιείν αζηηθήο 

πεξηνρήο 
48 34,92 10,921 1,576 

Πίνακασ 10: Μζςοσ όροσ χριςθσ του Διαδικτφου ανάλογα με τθν περιοχι του ςχολείου φοίτθςθσ 

 

 Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σπλνιηθόο 

βαζκόο 

ζηελ 

θιίκαθα 

εμάξηεζεο 

απν ην 

Δηαδίθηπν 

Equal 

variances 

assumed 

,214 ,645 
-

,121 
92 ,904 -,308 2,542 

-

5,357 
4,741 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

,121 
86,177 ,904 -,308 2,554 

-

5,385 
4,769 

Πίνακασ 11:  Χριςθ του Διαδικτφου ανάλογα με τθν περιοχι του ςχολείου φοίτθςθσ (t-test) 

 

Εκπαίδευςθ γονζων 

Με τθ μζκοδο Αnova εξετάςτθκε θ ςχζςθ τθσ εκπαίδευςθσ των γονζων του 

δείγματοσ με το βακμό χριςθσ του Διαδικτφου. Θ χριςθ του Διαδικτφου 

εμφανίηει μια ανοδικι πορεία  από τουσ μακθτζσ των οποίων οι δφο γονείσ 
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ζχουν φοιτιςει μζχρι το γυμνάςιο. Φαίνεται να υπάρχει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά τθσ μεταβλθτισ του ςυνολικοφ βακμοφ ςτθν κλίμακα 

εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο με τθν εκπαίδευςθ του πατζρα (p= .000) και τθσ 

μθτζρασ (p= .009). Ωςτόςο, πρόκειται για ζνα αποτζλεςμα που προζκυψε 

από ζνα μικρό μζροσ του δείγματοσ (4 μακθτζσ) και ενδζχεται να αποτελεί 

ςφμπτωςθ. 

 

Γράφθμα 13: Χριςθ του Διαδικτφου ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευςθσ του πατζρα 

 

Σπλνιηθόο βαζκόο ζηελ θιίκαθα εμάξηεζεο από ην Δηαδίθηπν 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3431,472 4 857,868 7,247 ,000 

Within Groups 10535,379 89 118,375   

Total 13966,851 93    

Πίνακασ 12: υςχζτιςθ του ςυνολικοφ βακμοφ ςτθν κλίμακα εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο με τθν 

εκπαίδευςθ του πατζρα (anova) 
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Γράφθμα 14: Χριςθ του Διαδικτφου ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ μθτζρασ 

 

 

Σπλνιηθόο βαζκόο ζηελ θιίκαθα εμάξηεζεο από ην Δηαδίθηπν   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1948,209 4 487,052 3,607 ,009 

Within Groups 12018,642 89 135,041   

Total 13966,851 93    

Πίνακασ 13: υςχζτιςθ του ςυνολικοφ βακμοφ ςτθν κλίμακα εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο με τθν 

εκπαίδευςθ τθσ μθτζρασ (anova) 

 

Θλικία 

Πςον αφορά ςτθν θλικία του δείγματοσ και τθ ςυςχζτιςι τθσ με τον βακμό 

χριςθσ του Διαδικτφου, οι  μακθτζσ των δφο τάξεων (Ε’ και ΣΤ’) 

ςυγκζντρωςαν το ίδιο ποςοςτό, χωρίσ μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ. 

Συγκεκριμζνα, με τθ μζκοδο t-test διερευνικθκε το αν διαφοροποιείται θ 

χριςθ του Διαδικτφου αναφορικά µε τθν θλικία των μακθτϊν του δείγματοσ. 

Καμία διαφοροποίθςθ δεν βρζκθκε ςτθ χριςθ του Διαδικτφου μεταξφ των 

μακθτϊν τθσ Ε’ τάξθσ και τθσ ΣΤ’ τάξθσ, ενϊ δεν υπάρχει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά (p= 0.874 > 0.05) τθσ μεταβλθτισ του ςυνολικοφ βακμοφ 

ςτθν κλίμακα εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο με τθν θλικία των μακθτϊν. 
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 Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Σπλνιηθόο 

βαζκόο 

ζηελ 

θιίκαθα 

εμάξηεζεο 

απν ην 

Δηαδίθηπν 

Equal 

variances 

assumed 

,898 ,346 ,159 92 ,874 ,404 2,544 
-

4,648 
5,456 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,160 91,619 ,873 ,404 2,527 
-

4,616 
5,423 

Πίνακασ 14: υςχζτιςθ του ςυνολικοφ βακμοφ ςτθν κλίμακα εξάρτθςθσ από το Διαδίκτυο με τθν 

θλικία (t-test) 

  

 

6.2 φνοψθ αποτελεςμάτων 

Ρριν προβοφμε ςτθ ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων, όπωσ αυτά προζκυψαν 

φςτερα από τθν εφαρμογι των κατάλλθλων ςτατιςτικϊν ελζγχων, κρίνεται 

αναγκαίο να ςυνοψίςουμε τα ευριματα τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Συγκεκριμζνα, από τθν ζρευνα αναδείχκθκε ότι:  

 Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των μακθτϊν του δείγματοσ 

χρθςιμοποιοφςε το Διαδίκτυο. 

 Ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των μακθτϊν των δφο ςχολείων των 

νομϊν Ρρζβεηασ και Ιωαννίνων ζκανε υπερβολικι χριςθ του 

Διαδικτφου, το οποίο είναι χαμθλό ςε ςφγκριςθ µε 

προθγοφμενεσ διεκνείσ και ελλθνικζσ μελζτεσ. 

 Οι μακθτζσ που κατοικοφςαν ςτο αςτικό κζντρο δεν εμφάνιςαν 

διαφορζσ με εκείνουσ που κατοικοφςαν ςτθν επαρχία. 

 Δεν φάνθκε να υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτθ χριςθ του 

Διαδικτφου όςον αφορά ςτθν θλικία, κακϊσ οι μακθτζσ των δφο 
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τάξεων (Ε’ και ΣΤ’) εμφάνιςαν τα ίδια επίπεδα χριςθσ του 

Διαδικτφου.  

 Πςον αφορά ςτο φφλο του δείγματοσ, τόςο τα αγόρια, όςο και τα 

κορίτςια εμφάνιςαν τα ίδια χαμθλά ποςοςτά προβλθματικισ 

χριςθσ του Διαδικτφου. 

 Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευςθσ των γονζων, τα ευριματα τθσ 

ζρευνασ φανζρωςαν μια αυξανόμενθ εμφάνιςθ τθσ υπερβολικισ 

χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ των οποίων οι δφο 

γονείσ είχαν φοιτιςει μζχρι το γυμνάςιο. 

 Πςον αφορά ςτισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ, τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφςαν τον κυριότερο λόγο χριςθσ 

του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ. 

 Θ υπερβολικι διαδικτυακι χριςθ ςυνδζκθκε µε το είδοσ των 

διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων, υποδεικνφοντασ ότι οι μακθτζσ 

ζχουν ςυγκεκριμζνο λόγο όταν βρίςκονται ςτο Διαδίκτυο και 

όπωσ υποςτθρίχκθκε, πικανϊσ θ κοινωνικι πλευρά των 

δραςτθριοτιτων αυτϊν, όπωσ είναι θ ευκαιρία για 

κοινωνικοποίθςθ, να είναι ο λόγοσ που οι ζφθβοι περνοφν τον 

χρόνο τουσ ςε αυτζσ.  

 Πςοι μακθτζσ ζκαναν χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

χρθςιμοποιοφςαν παράλλθλα και άλλεσ διαδικτυακζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ λιψθ 

διαδικτυακοφ υλικοφ και θ εναςχόλθςθ με τα διαδικτυακά 

παιχνίδια. 

 Πςοι μακθτζσ ζπαιηαν διαδικτυακά παιχνίδια είχαν αυξθμζνθ τθν 

πικανότθτα ανάπτυξθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου. 

 Πςοι μακθτζσ ζκαναν χριςθ τθσ δραςτθριότθτασ λιψθσ 

μουςικισ, ταινιϊν και άλλου υλικοφ δεν αποτελοφν χριςτεσ που 

εμφανίηουν προβλθματικι χριςθ ςτο Διαδίκτυο. 

 Θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο αποτζλεςε πολφ 

ςυνθκιςμζνθ δραςτθριότθτα που χρθςιμοποιοφςαν οι μακθτζσ. 
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 Μικρζσ διαφορζσ φφλου φάνθκαν ςτθ χριςθ των διαδικτυακϊν 

δραςτθριοτιτων, µε τα κορίτςια να χρθςιμοποιοφν περιςςότερο 

τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, να κάνουν περιιγθςθ χωρίσ 

κάποιον ιδιαίτερο λόγο και να «κατεβάηουν» ταινίεσ, μουςικι και 

άλλο διαδικτυακό υλικό, ενϊ τα αγόρια να παίηουν περιςςότερο 

διαδικτυακά παιχνίδια. Επομζνωσ, φάνθκε ότι τα κορίτςια 

χρθςιμοποιοφν περιςςότερο το Διαδίκτυο για κοινωνικοποίθςθ 

και για να δθμιουργοφν φιλίεσ, ενϊ τα αγόρια αναηθτοφν ςτο 

Διαδίκτυο ευχαρίςτθςθ μζςα από δραςτθριότθτεσ όπωσ είναι τα 

διαδικτυακά παιχνίδια. 

 

6.3 υηιτθςθ αποτελεςμάτων 

Θ ςυχνότθτα τθσ χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ εφιβουσ μακθτζσ από 2 

ςχολεία ςε 2 νομοφσ τθσ Θπείρου ιταν ςτο 74.5% για τθν κανονικι χριςθ, 

ςτο 21.3% για τθ μζτρια χριςθ και ςτο 4.2% για τθν υπερβολικι χριςθ του 

Διαδικτφου. Πςον αφορά ςτθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου, το 

ποςοςτό είναι από τα πιο χαμθλά ςε ςφγκριςθ µε προθγοφμενεσ διεκνείσ και 

ελλθνικζσ μελζτεσ οι οποίεσ ανζφεραν ποςοςτά από 1% ζωσ 15.7% για τθ  

χϊρα μασ (Κοκκζβθ, Φωτίου, Καναβοφ, Σταφρου, & Richardson, 2016; Koukia, 

Mangoulia, & Alexiou, 2014; Siomos, Floros, Fisoun et al., 2012; Tsitsika, 

Critselis, Kormas, et al., 2009; Tsitsika, Critselis, Louizou, et al., 2011). Τα 

μεγάλα ποςοςτά υπερβολικισ χριςθσ του Διαδικτφου, όπωσ ςθμειϊνονται 

ςε κάποιεσ ελλθνικζσ ζρευνεσ, αιτιολογοφνται λόγω τθσ ζλλειψθσ 

προλθπτικϊν παρεμβάςεων ςτθν Ελλάδα, ςυγκριτικά µε τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ 

(Κοκκζβθ κ.α., 2016). Επανειλθμμζνα οι ερευνθτζσ επιςθμαίνουν ότι τα 

προγράμματα προλθπτικισ παρζμβαςθσ ςτα ςχολεία, τα οποία ςτοχεφουν 

ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τόςο των μακθτϊν όςο και όλων των 

αρμόδιων φορζων, ςχετικά µε τουσ κινδφνουσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου, μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να υιοκετιςουν ζνα 

ςωςτό τρόπο αςφαλοφσ πλοιγθςθσ και αξιοποίθςθσ του Διαδικτφου, 

μειϊνοντασ τθν υπερβολικι χριςθ του (Williams, Wood, & Currie, 2010). 
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Από τθν άλλθ πλευρά, όπωσ ζχει επιςθμανκεί ςτθ βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ, οι διαφορζσ που ανιχνεφτθκαν ςε ςφγκριςθ µε τισ υπόλοιπεσ 

χϊρεσ, αλλά και ςε ςφγκριςθ με άλλεσ ζρευνεσ ςε ελλθνικό επίπεδο, πικανϊσ 

να αφοροφν α) ςτισ μεκοδολογικζσ αποκλίςεισ µε τα διαφορετικά εργαλεία 

μζτρθςθσ και όρια βακμολόγθςθσ του εργαλείου που χρθςιμοποιοφν οι 

ερευνθτζσ, β) ςτθν ποικιλομορφία των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν 

πλαιςίων, κακϊσ και γ) ςτισ διαφορζσ ωσ προσ τον αρικμό ςυμμετεχόντων 

και τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ του δείγματοσ των ερευνϊν. Ππωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί, θ παροφςα μελζτθ αποτελεί μια ζρευνα που πραγματοποιείται 

ςτο πλαίςιο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και δεν ζχει ωσ ςκοπό τθ γενίκευςθ 

των αποτελεςμάτων ςε όλο το εφροσ του πλθκυςμοφ. 

Πςον αφορά ςτα ελλθνικά εμπειρικά δεδομζνα, το 2008 ςτθν κεντρικι 

Ελλάδα, ςε 2.200 μακθτζσ, το 8.2% διεγνϊςκθ µε εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο 

(Siomos et al., 2008), ζνα ποςοςτό που ιςοδυναμεί με το διπλάςιο από αυτό 

που προζκυψε ςτθν παροφςα μελζτθ. Ωςτόςο, μια ζρευνα που διεξιχκθ 

πρόςφατα, ςε φοιτθτζσ από τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ και άλλεσ περιοχζσ 

τθσ Ελλάδασ ανζφερε ςχετικά μεγάλο ποςοςτό πακολογικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου που άγγιξε το 15.1% (Κοκκζβθ κ.α., 2016).  

Θ διαφοροποίθςθ ςτα ποςοςτά υπερβολικισ χριςθσ του Διαδικτφου ςτισ 

δφο ζρευνεσ, πικανϊσ οφείλεται ςτθ διαφορά θλικίασ των ςυμμετεχόντων. 

Ππωσ ζχει υποςτθριχκεί από μελζτεσ που διερευνοφν το βακμό τθσ χριςθσ 

του Διαδικτφου ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ, οι φοιτθτζσ φαίνεται να είναι 

πιο επιρρεπείσ ςτθν υπζρμετρθ χριςθ του Διαδικτφου, κακϊσ από τθ μία 

πλευρά ενκαρρφνονται για τθ χριςθ του, λόγω των ακαδθμαϊκϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, και από τθν άλλθ δεν τουσ αςκείται γονικι επιτιρθςθ (Young, 

1998; Kandel, 1998).  

Σχετικά µε τισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ, οι μακθτζσ 

χρθςιμοποιοφςαν το Διαδίκτυο πιο ςυχνά για να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ 

και για να περιθγθκοφν ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και λιγότερο για να 

παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια και να κάνουν λιψθ μουςικισ, ταινιϊν και 

άλλου υλικοφ. Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν τον κυριότερο λόγο 

χριςθσ του Διαδικτφου, κακϊσ μεγάλο μζροσ των μακθτϊν (29%) φαίνεται 



 
 

118 
 

ότι τα χρθςιμοποιεί «ςχεδόν πάντα». Το εφρθμα αυτό ςυμφωνεί µε 

προθγοφμενεσ μελζτεσ, οι οποίεσ επιςθμαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ αποτελοφν τον κυριότερο λόγο χριςθσ του 

Διαδικτφου για τουσ εφιβουσ (Durkee et al., 2012; Κοκκζβθ κ.α., 2016).   

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν παροφςα μελζτθ, όςοι μακθτζσ διλωςαν 

ότι ζκαναν χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ «ςχεδόν πάντα» 

χρθςιμοποιοφςαν παράλλθλα και άλλεσ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ λιψθ διαδικτυακοφ υλικοφ και θ εναςχόλθςθ 

με τα διαδικτυακά παιχνίδια. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι, 

όταν οι ζφθβοι εμπλζκονται µε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςτο 

Διαδίκτυο, ςυχνά παραμζνουν ςυνδεδεμζνοι περιςςότερο από όςο οι ίδιοι 

επικυμοφν, ίςωσ λόγω του ότι διάφορεσ διαδραςτικζσ ιςτοςελίδεσ, όπωσ 

είναι τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ι τα διαδικτυακά παιχνίδια διεγείρουν 

ψυχολογικά τον χριςτθ, µε αποτζλεςμα να περνάει περιςςότερο χρόνο 

διαδικτυακά απ’ ότι αρχικά επικυμοφςε (Durkee et al., 2012).   

Πςον αφορά ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, μελζτθ ςτθν οποία 

ςυμπεριλιφκθκαν 6 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ανζφερε ότι οι ζφθβοι ςτθν Ελλάδα 

χρθςιμοποιοφςαν τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε μεγάλο βακμό 

ςυγκριτικά με τισ άλλεσ χϊρεσ (Tsitsika et al., 2014). Ερευνθτικά ευριματα 

που χρθςιμοποιοφν ςυγκεκριμζνα εργαλεία μζτρθςθσ τθσ εξάρτθςθσ ςτα 

κοινωνικά δίκτυα ι διερευνοφν τθ ςχζςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ χριςθσ των 

κοινωνικϊν δικτφων µε τθν εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο, επιβεβαιϊνουν ότι οι 

ζφθβοι που χρθςιμοποιοφν ςυχνά τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι 

πικανό να κάνουν προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου (Banyai et al., 2017; 

Κοκκζβθ κ.α., 2016).  

Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ φαίνεται ότι αποτελοφν κομμάτι τθσ 

κακθμερινότθτασ των εφιβων κακϊσ είναι θ γενιά που ζχει μεγαλϊςει με 

τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δικτφων, τα οποία αποτελοφν ζνα µζςο 

άμεςθσ επικοινωνίασ, αλλά και ζνα χϊρο όπου οι ζφθβοι μποροφν να 

εκπλθρϊςουν τισ αναπτυξιακζσ τουσ ανάγκεσ, µε το να πειραματίηονται ςτισ 

διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ, να διευρφνουν τον κφκλο τθσ παρζασ των 

ςυνομθλίκων, να ενιςχφουν τισ φιλίεσ που ιδθ ζχουν ςτθν ηωι τουσ και να 
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δθμιουργοφν νζεσ. Οι ζφθβοι φαίνεται να υποςτθρίηουν ότι μζνουν ςυνεχϊσ 

ςυνδεδεμζνοι ςτα κοινωνικά δίκτυα, γεγονόσ που κεωροφν φυςιολογικό, 

κακϊσ είναι ιδιαίτερα ωφζλιμο και τουσ προςφζρει τθ δυνατότθτα για 

κοινωνικι ςυναναςτροφι, όποτε και όπου επικυμοφν  (Mills, 2016). 

Θ υπερβολικι εναςχόλθςθ µε τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να εξθγθκεί 

λόγω τθσ ανάγκθσ που ζχουν οι νζοι να ανικουν ςε µια κοινωνικι ομάδα. 

Ρολλοί είναι οι ζφθβοι που νιϊκουν ςυνεχϊσ τθν ανάγκθ να ελζγχουν το 

προφίλ των φίλων τουσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και να «ανεβάηουν» 

οι ίδιοι ςκζψεισ και ςυναιςκιματα, µε ςκοπό να ςυμμετζχουν ενεργά ςτο 

μοίραςμα προςωπικϊν δεδομζνων ι ενδιαφερόντων και να είναι ςυνεχϊσ 

ενιμεροι για τισ εξελίξεισ ςτθν κοινωνικι ομάδα που ζχουν ενταχκεί (Oberst 

et al., 2017). 

Πςον αφορά ςτα διαδικτυακά παιχνίδια, ςτθν παροφςα μελζτθ, όςοι από 

τουσ εφιβουσ ανζφεραν ότι ζπαιηαν διαδικτυακά παιχνίδια «ςχεδόν πάντα», 

είχαν αυξθμζνθ τθν πικανότθτα ανάπτυξθσ προβλθματικισ χριςθσ του 

Διαδικτφου, κακϊσ είχαν ςχεδόν ξεπεράςει τα όρια του μζτριου βακμοφ 

χριςθσ. Μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν και χρθςιμοποίθςαν τα κριτιρια 

τθσ Young, εντόπιςαν ςθμαντικά ποςοςτά εκιςμοφ ςτα διαδικτυακά 

παιχνίδια, ενϊ φαίνεται ότι ειδικότερα οι ζφθβοι είναι επιρρεπείσ ςτθν 

υπερβολικι χριςθ των παιχνιδιϊν (Rehbein, Kliem, Baier, Mossle, & Petry, 

2015).  

Ππωσ ζχει επιςθμανκεί και ςτθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, ζνασ από 

τουσ πιο ςθμαντικοφσ λόγουσ για τθ ςχζςθ των διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν µε 

τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου φαίνεται ότι είναι θ απϊλεια ελζγχου 

του χρόνου, κακϊσ τα παιχνίδια µζςω Διαδικτφου είναι ιδιαίτερα ελκυςτικά, 

δεδομζνου ότι μπορεί να δθμιουργιςουν ςυναιςκιματα ζξαψθσ, 

περιζργειασ και ενκουςιαςμοφ, µε αποτζλεςμα ο χριςτθσ να παραςφρεται 

και να περνάει πολλζσ ϊρεσ μπροςτά ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι του. 

Επιπλζον, θ ςυμμετοχι ςε οριςμζνα διαδικτυακά παιχνίδια προςφζρει τθ 

δυνατότθτα ςυνεργαςίασ πολλϊν παικτϊν, αποτελϊντασ για μερικοφσ 

εφιβουσ ευκαιρία για κοινωνικι ςυναναςτροφι, κακϊσ μποροφν να 



 
 

120 
 

επικοινωνιςουν για να ςυνεργαςτοφν µε άλλουσ παίκτεσ (Nuyens et al., 

2016). 

Ζρευνα που ζχει πραγματοποιθκεί ςτον ελλαδικό χϊρο αναφζρει ωσ 

βαςικότερα κίνθτρα τθσ ςυμμετοχισ των εφιβων ςτα διαδικτυακά παιχνίδια 

τθ φιμθ που είχαν ςτον εικονικό κόςμο των παιχνιδιϊν, νιϊκοντασ 

περιςςότερο επιτυχθμζνοι απ’ ότι ςτθν πραγματικι τουσ ηωι, κακϊσ και τθν 

αποφυγι των προβλθμάτων που είχαν ςτθ ηωι τουσ και τθ διαφυγι από τθν 

πραγματικότθτα, μζςω τθσ δυνατότθτασ που τουσ προςφζρουν τα 

διαδικτυακά παιχνίδια να διαμορφϊςουν όποιον χαρακτιρα επικυμοφςαν 

για τον εαυτό τουσ ςτο πλαίςιο ενόσ εικονικοφ κόςμου (Floros & Siomos, 

2012). 

Σχετικά µε τθ δραςτθριότθτα λιψθσ μουςικισ, ταινιϊν και άλλου υλικοφ, 

οι ζφθβοι που ζκαναν λιψθ µζςω Διαδικτφου «ςχεδόν πάντα» δεν 

αποτελοφν χριςτεσ που εμφανίηουν προβλθματικι χριςθ ςτο Διαδίκτυο. 

Ωςτόςο, ευριματα ζρευνασ επιςθμαίνουν ότι θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 

μπορεί να οδθγιςει ςε πακολογικι χριςθ του Διαδικτφου κακϊσ, ςυχνά, 

ενδζχεται να πραγματοποιείται ταυτόχρονα µε τθ χριςθ άλλθσ διαδικτυακισ 

δραςτθριότθτασ, όπωσ θ περιιγθςθ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ μζχρι να 

ολοκλθρωκεί θ λιψθ (Rooij et al., 2010). 

Πςον αφορά ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ ζρευνα ανζδειξε ότι 

αποτελεί τθν πιο ςυνθκιςμζνθ δραςτθριότθτα που χρθςιμοποιοφν οι χριςτεσ 

«μερικζσ φορζσ». Το εφρθμα αυτό μπορεί να δικαιολογθκεί, αφενόσ από το 

γεγονόσ ότι οι μακθτζσ ςυχνά χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο για να 

ολοκλθρϊςουν τισ ςχολικζσ του εργαςίεσ, αναηθτϊντασ τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ, και αφετζρου από το γεγονόσ ότι και αυτι θ δραςτθριότθτα 

μπορεί εφκολα να ςυνδυαςτεί με άλλεσ, όπωσ θ περιιγθςθ ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ι τα διαδικτυακά παιχνίδια (Guan & Subrahmanyam, 

2009). 

Συμπεραςματικά, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί, ότι οι παραπάνω 

δραςτθριότθτεσ, που χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο από τουσ μακθτζσ κατά 

τθν πλοιγθςι τουσ ςτο Διαδίκτυο, μοιράηονται παρόμοια χαρακτθριςτικά 

που αφοροφν κυρίωσ ςτθν κοινωνικι πλευρά των δραςτθριοτιτων. Είναι, 
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δθλαδι, πικανό οι ζφθβοι να βρίςκουν ιδιαίτερα ελκυςτικζσ αυτζσ τισ 

δραςτθριότθτεσ και να τισ επιλζγουν, κακϊσ αποτελοφν ευκαιρία για 

ςυναναςτροφι µε ςυνομθλίκουσ, γριγορθ, άμεςθ και εφκολθ επικοινωνία 

και καινοφριεσ φιλίεσ (Tao, 2005). 

Σχετικά µε το φφλο και τθ χριςθ του Διαδικτφου, καμία ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά δεν βρζκθκε μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν ςτθν 

υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου, ενϊ ςτθ μζτρια χριςθ φαίνεται να 

υπεριςχφουν τα αγόρια με μικρι ωςτόςο ςτατιςτικι διαφορά (9,1%). Αρκετζσ 

είναι οι μελζτεσ που ζχουν αναδείξει ότι το φφλο δεν ςχετίηεται µε τθν 

εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο (Chou, Condron, & Belland, 2005; Fu, Chan, 

Wong, & Yip, 2010). Ωςτόςο, φαίνεται να µθν υπάρχει ςυμφωνία ςτα ςχετικά 

ερευνθτικά ευριματα, κακϊσ πολλοί είναι οι ερευνθτζσ που ζχουν 

υποςτθρίξει ότι περιςςότερο τα αγόρια ςε ςχζςθ µε τα κορίτςια εμφανίηουν 

εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο (Bruno et al., 2014; Serin, 2011; Siomos et al., 

2008). 

Πςον αφορά ςτισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που προτιμοφςαν οι 

ζφθβοι, ςτθν παροφςα ζρευνα φάνθκε ότι υπιρξαν ελάχιςτεσ διαφορζσ 

φφλου, με μικρζσ διαφοροποιιςεισ ςτα ποςοςτά που ςθμείωςαν. 

Συγκεκριμζνα, περιςςότερο τα κορίτςια ςε ςχζςθ µε τα αγόρια, 

χρθςιμοποιοφςαν «μερικζσ φορζσ-ςχεδόν πάντα» τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, ζκαναν περιιγθςθ χωρίσ κάποιον ιδιαίτερο λόγο και «κατζβαηαν» 

ταινίεσ, μουςικι και άλλο διαδικτυακό υλικό. Εν αντικζςει, περιςςότερο τα 

αγόρια ςε ςχζςθ µε τα κορίτςια, ζπαιηαν «μερικζσ φορζσ-ςχεδόν πάντα» 

διαδικτυακά παιχνίδια. Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ ζχουν αναδείξει παρόμοια 

αποτελζςματα υποςτθρίηοντασ ότι τα κορίτςια προτιμοφν κυρίωσ τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, ενϊ τα αγόρια τα διαδικτυακά παιχνίδια (Bruno et al., 

2014; Durkee et al., 2012; Ha & Hwang, 2014; Siomos et al., 2014). Tα 

κορίτςια φαίνεται ότι ζχουν τθν τάςθ να χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο, ϊςτε 

να ςυμμετζχουν ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και να μοιράηονται ςυναιςκιματα, 

ενϊ τα αγόρια πικανϊσ χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο αναηθτϊντασ 

ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ είναι για παράδειγμα τα παιχνίδια (Young, 

1998).  
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Επιπλζον, οι διαφορζσ φφλου ςτισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ πικανϊσ 

να ςχετίηονται µε διαφορετικά προβλιματα ψυχικισ υγείασ (Ko, Yen, Chen, 

Yeh, & Yen, 2009). Από τθ μια, τα διαδικτυακά παιχνίδια προςφζρουν τθν 

ευκαιρία για ζκφραςθ βιαιότθτασ ςτα αγόρια, τα οποία είναι πικανότερο να 

εμφανίηουν επικετικότθτα ςε ςχζςθ µε τα κορίτςια. Από τθν άλλθ, τα 

κορίτςια που νιϊκουν κατάκλιψθ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ µε ςκοπό να αλλθλοεπιδράςουν µε τουσ φίλουσ τουσ 

και να νιϊςουν πιο ευχάριςτα (Yen et al., 2007). 

Πςον αφορά ςτον τόπο κατοικίασ των μακθτϊν, δεν διαπιςτϊκθκε 

ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ µε τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου, με τισ 

δφο περιοχζσ (αςτικι και αγροτικι) να ςυγκεντρϊνουν τα ίδια ποςοςτά. 

Σχετικά µε τον τόπο κατοικίασ και το µζςο επίπεδο χριςθσ του Διαδικτφου 

ςτουσ εφιβουσ, ςε προθγοφμενθ μελζτθ που διεξιχκθ ςτθν περιοχι τθσ 

κεντρικισ Ελλάδοσ, οι μακθτζσ ζκαναν ςυχνότερθ χριςθ του Διαδικτφου ςτισ 

μικρότερεσ περιοχζσ (Siomos et al., 2008), ενϊ ςε άλλεσ περιοχζσ τισ Ελλάδασ 

ερευνθτζσ υποςτιριξαν ότι οι ζφθβοι που κατοικοφν ςε αςτικζσ περιοχζσ 

χρθςιμοποιοφν πιο ςυχνά το Διαδίκτυο ςε ςχζςθ µε τουσ εφιβουσ που 

κατοικοφν ςε αγροτικζσ περιοχζσ (Κοκκζβθ κ.α., 2016). 

Ραρόμοια αποτελζςματα αναδεικνφουν και μελζτεσ που διεξιχκθςαν ςε 

άλλεσ χϊρεσ, οι οποίεσ ανίχνευςαν μεγαλφτερα ποςοςτά εξάρτθςθσ ςτο 

Διαδίκτυο ςε εφιβουσ που κατοικοφςαν ςε αςτικζσ περιοχζσ (Durkee et al., 

2012). Τα ευριματα αυτά κα μποροφςαν να ερμθνευτοφν από τθν υπόκεςθ 

ότι οι μικρότερεσ περιοχζσ χαρακτθρίηονται από ιςχυρότερουσ κοινωνικοφσ 

δεςμοφσ, ςυγκριτικά µε τισ μεγάλεσ πόλεισ, µε αποτζλεςμα οι ζφθβοι να 

ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για κοινωνικοποίθςθ. Θ άμεςθ κοινωνικι 

επαφι και οι ιςχυροί ςυναιςκθματικοί δεςμοί που χαρακτθρίηουν τισ 

μικρότερεσ κοινωνίεσ, μποροφν να αποτελζςουν προςτατευτικό παράγοντα 

ςτον κίνδυνο εμφάνιςθσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου.  

Πςον αφορά ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονζων, φάνθκε να είναι 

υψθλό και για τουσ δφο γονείσ, ενϊ καμία ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ δεν βρζκθκε αναφορικά με αυτό και το µζςο επίπεδο χριςθσ 

του Διαδικτφου. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ φανζρωςαν μια αυξανόμενθ 
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εμφάνιςθ τθσ υπερβολικισ χριςθσ του Διαδικτφου από τουσ μακθτζσ των 

οποίων οι δφο γονείσ είχαν φοιτιςει μζχρι το γυμνάςιο, ωςτόςο, πρόκειται 

για ζνα μικρό μζροσ του δείγματοσ (4 μακθτζσ). Ρροθγοφμενα ερευνθτικά 

ευριματα ζχουν επιςθμάνει ότι το χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονζων 

ςχετίηεται µε τθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου από τουσ εφιβουσ 

(Durkee et al., 2012; Tsitsika et al., 2014). Ριο πικανι αιτιολογία για τθ 

ςφνδεςθ αυτι, είναι ότι οι γονείσ με χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο μπορεί να 

παραβλζπουν τθν υπερβολικι εναςχόλθςθ των παιδιϊν µε το Διαδίκτυο, 

γιατί δεν ζχουν τθν κατάλλθλθ παιδεία να κακοδθγιςουν τα παιδιά τουσ 

ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ υγιοφσ τρόπου χριςθσ του Διαδικτφου. 

Σχετικά µε τθν θλικία των εφιβων και τθ χριςθ του Διαδικτφου δεν 

βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ, προφανϊσ λόγω τθσ 

μικρισ διαφοράσ ςτισ θλικίεσ του δείγματοσ. Πςον αφορά ςτον βακμό 

υπερβολικισ χριςθσ του Διαδικτφου, οι ςυγκεκριμζνεσ θλικίεσ δεν 

εμφάνιςαν αυξθμζνα ποςοςτά ςε ςφγκριςθ με ζρευνεσ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςε μεγαλφτερο θλικιακά δείγμα. Από αναπτυξιακι ςκοπιά, 

είναι φυςιολογικό οι μακθτζσ που διανφουν τθν μζςθ και όψιμθ εφθβεία να 

εμφανίηουν αυξθμζνα επίπεδα χριςθσ του Διαδικτφου, κακϊσ θ περίοδοσ 

αυτι χαρακτθρίηεται από αναηιτθςθ νζων εμπειριϊν, παρορμθτικότθτα, 

επιδίωξθ αυτονομίασ και πειραματιςμό, ςε αντίκεςθ µε τθν πρϊιμθ περίοδο, 

ςτθν οποία ανικει το δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ, όπου οι ζφθβοι 

προβλθματίηονται περιςςότερο για τισ ςωματικζσ αλλαγζσ που βιϊνουν 

(Brown, 2005). Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ, ζχουν υποςτθρίξει ότι οι ζφθβοι που 

διανφουν τθ φάςθ τθσ μζςθσ εφθβείασ είναι περιςςότερο πικανό να κάνουν 

υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου, κακϊσ θ περίοδοσ αυτι ςχετίηεται µε 

περιςςότερα προβλιματα ςυμπεριφοράσ, ριψοκίνδυνεσ πράξεισ και 

επιρρζπεια ςτισ εξαρτιςεισ (Tsitsika et al., 2014). 

Τζλοσ, όςον αφορά τθν επίδοςθ των μακθτϊν και τθ ςχζςθ τθσ με το 

βακμό χριςθσ του Διαδικτφου, το γεγονόσ ότι ο βακμόσ επίδοςθσ των 

μακθτϊν ιταν άριςτοσ ςτο ςφνολό τουσ οδιγθςε ςτθ μθ ςτατιςτικι ανάλυςθ 

του παράγοντα τθσ επίδοςθσ, κακϊσ τα αποτελζςματα δεν ευνοοφςαν 

επιπλζον επεξεργαςία. 
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6.4 Γενικά ςυμπεράςματα-Προτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνεσ 

Από τα παραπάνω, κακίςταται ςαφζσ ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ 

τθσ χριςθσ του Διαδικτφου με τουσ κοινωνικοφσ και δθμογραφικοφσ 

παράγοντεσ που εξζταςε θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, αναδεικνφοντασ ελάχιςτεσ 

διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςτθν κανονικι και τθν προβλθματικι χριςθ του 

Διαδικτφου. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να κατανοθκεί, λόγω τθσ ζνταξθσ και 

εξάπλωςθσ του Διαδικτφου ςτθ ηωι μασ με ιδιαίτερα γριγορουσ ρυκμοφσ. Ο 

εντοπιςμόσ και ο οριςμόσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του Διαδικτφου 

αποτελεί ζνα δφςκολο ζργο των ερευνθτϊν, διότι θ χριςθ του Διαδικτφου 

αυτι κακεαυτι είναι ιδιαίτερα γενικευμζνθ και αποτελεί πλζον 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ, κακϊσ ςυναντάται ςε όλεσ τισ 

εκφάνςεισ τθσ ηωισ, τόςο ςε ατομικό (ςχζςεισ, ςχολείο, επάγγελμα, κ.α.), όςο 

και ςε ςυλλογικό (επικοινωνία, ενθμζρωςθ, κ.α.) επίπεδο. Το Διαδίκτυο 

χρθςιμοποιείται κακθμερινά από μεγάλο εφροσ πλθκυςμοφ ανεξαρτιτου 

θλικίασ, φφλου, περιοχισ κατοικίασ και επιπζδου εκπαίδευςθσ. Θ μεγάλθ 

απιχθςθ του Διαδικτφου, ςε όςουσ ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτό, και θ 

γενικευμζνθ χριςθ τθσ, κακιςτοφν δφςκολο τον εντοπιςμό και τθν 

αναγνϊριςθ του φαινομζνου τθσ προβλθματικισ χριςθσ ζναντι τθσ 

κανονικισ χριςθσ. Τα όςα αναφζρκθκαν αιτιολογοφν και τθν αδυναμία των 

ερευνθτϊν να ειςάγουν και να ταξινομιςουν τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο ωσ 

ξεχωριςτι διαταραχι ςυμπεριφοράσ ςτο Διαγνωςτικό και Στατιςτικό 

Εγχειρίδιο των Ψυχικϊν Διαταραχϊν (DSM-5) (Griffiths, 2000). 

Στο πλαίςιο αυτό, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, οι νζοι να επωφελοφνται 

από τθ χριςθ του Διαδικτφου και τισ δυνατότθτζσ του, χωρίσ να παραμελοφν 

δραςτθριότθτεσ εκτόσ Διαδικτφου που τουσ προςφζρουν εξίςου ι και 

περιςςότερα κετικά αποτελζςματα. Ππωσ προζκυψε ςτθν παροφςα ζρευνα, 

οι δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφςαν περιςςότερο οι ζφθβοι αφοροφςαν 

ςτο κοινωνικό κομμάτι, κακιςτϊντασ ωσ βαςικό λόγο χριςθσ του Διαδικτφου, 

τθ διαδικαςία αξιοποίθςθσ τθσ δυνατότθτασ τθσ κοινωνικοποίθςθσ. Το 

Διαδίκτυο προςφζρει εναλλακτικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ μεταξφ των 

χρθςτϊν και ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ των ιδθ υπαρχουςϊν ςχζςεων, κακϊσ 
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και ςτθ διαμόρφωςθ νζων. Ωςτόςο, οι ζφθβοι δεν πρζπει να επαναπαφονται 

αποκλειςτικά ςε αυτό τον τρόπο κοινωνικοποίθςθσ. Ο διάλογοσ πρόςωπο με 

πρόςωπο και θ κακθμερινι τριβι των ανκρϊπων δεν κα πρζπει να 

αντικακίςτανται από τθν διαδικτυακι επικοινωνία, αντίκετα, θ τελευταία κα 

πρζπει να αποτελεί ςυμπλιρωμα τθσ πρϊτθσ. 

Σε αυτό το ςθμείο, γίνεται φανερι θ ςθμαςία που κατζχει θ γνϊςθ τθσ 

ςωςτισ αξιοποίθςθσ του Διαδικτφου και θ ανάγκθ ενθμζρωςθσ των νζων, 

ςχετικά με τον ορκό τρόπο χριςθσ του μζςου. Κακοριςτικό ρόλο ςε αυτό το 

πλαίςιο, ζχουν τα προγράμματα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ που κα 

απευκφνονται, τόςο ςτουσ εφιβουσ, όςο και ςτουσ γονείσ και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται μια αςφαλισ και ςωςτι 

αξιοποίθςθ του Διαδικτφου. 

Φςτερα από τθν παράκεςθ των ςυμπεραςμάτων τθσ παροφςασ ζρευνασ, 

κρίνεται αναγκαία θ διατφπωςθ κάποιων προτάςεων, που κα φανοφν 

χριςιμεσ για τθν διεκπεραίωςθ μελλοντικϊν ερευνϊν ςχετικά με τθν 

προβλθματικι χριςθ του Διαδικτφου. Αρχικά, όπωσ ζχει επιςθμανκεί ςτθ 

βιβλιογραφία, υπάρχουν διαφωνίεσ μεταξφ των ερευνθτϊν ςχετικά µε τον 

οριςμό, τα εργαλεία μζτρθςθσ και τα κριτιρια διάγνωςθσ τθσ εξάρτθςθσ ςτο 

Διαδίκτυο. Επομζνωσ, βαςικό ηιτθμα τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ κα πρζπει 

να αποτελζςει θ ανάγκθ μεκοδολογικϊν ςυγκλίςεων, οι οποίεσ κα 

οδθγιςουν ςτθν εςτίαςθ ςε ζνα κοινό για όλουσ διαγνωςτικό εργαλείο, που 

κα χρθςιμοποιείται ςε διαχρονικζσ μελζτεσ, ζτςι ϊςτε να παρζχει χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ, τόςο ςχετικά µε το εάν θ κατάχρθςθ του Διαδικτφου μπορεί να 

οδθγιςει ςε προβλιματα ςε ενδοατομικό και ςε διαπροςωπικό επίπεδο, όςο 

και αναφορικά με τθ διάγνωςθ και τθ κεραπεία του εκιςμοφ (Vondrackova & 

Gabrhelik, 2016).  

Ειδικότερα, οι μελλοντικοί ερευνθτζσ κα πρζπει να επικεντρωκοφν ςτθν 

εφαρμογι προλθπτικϊν και κεραπευτικϊν παρεμβάςεων για τθν υπερβολικι 

χριςθ του Διαδικτφου, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ερευνϊν για τον 

προςδιοριςμό τθσ αποτελεςματικότθτασ αυτϊν των προγραμμάτων. Τα 

αποτελζςματα αυτϊν των ερευνϊν, κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςτθ 

μελλοντικι εφαρμογι παρεμβάςεων ςτο ςχολείο, τθν οικογζνεια και τουσ 
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εφιβουσ, ζτςι ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ προβλθματικισ 

διαδικτυακισ ςυμπεριφοράσ (Kuss, Griffiths, Karila, & Billieux, 2014). 

Επιπλζον, μελλοντικζσ ζρευνεσ κα μποροφςαν να επεκτείνουν τα 

ευριματα που παρζχονται μζςω τθσ ποςοτικισ ζρευνασ και να κάνουν, 

παράλλθλα, χριςθ και τθσ ποιοτικισ μεκοδολογίασ, διεξάγοντασ 

ςυνεντεφξεισ ςτουσ μακθτζσ που είναι υπερβολικοί χριςτεσ του Διαδικτφου, 

ϊςτε να αναδειχκοφν περαιτζρω πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ 

επιβαρυντικοφσ παράγοντεσ ςτθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό κα ιταν να διερευνθκοφν οι οικογενειακζσ ςχζςεισ, 

όςον αφορά ςτθν υπερβολικι χριςθ του Διαδικτφου, µε τθν προχπόκεςθ τα 

δεδομζνα να προζρχονται, τόςο από τουσ εφιβουσ, όςο και από τουσ γονείσ. 

Ερευνθτζσ ζχουν επιςθμάνει ότι θ μελζτθ των διαφορϊν ι ομοιοτιτων ςτισ 

αντιλιψεισ μεταξφ των εφιβων και των γονζων, για τθ λειτουργικότθτα τθσ 

οικογζνειασ, δφναται να καταδεικνφει ςθμαντικζσ πτυχζσ του τρόπου µε τον 

οποίο αλλθλεπιδροφν οι οικογενειακζσ ςχζςεισ µε τθν υπερβολικι χριςθ του 

Διαδικτφου. 

Τζλοσ, μελλοντικζσ μελζτεσ κα πρζπει να διεξαχκοφν και ςε άλλεσ 

περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν όλα τα κοινωνικο-

οικονοµικά ςτρϊματα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των περιοχϊν αυτϊν, 

αλλά και ςε άλλα πολιτιςμικά πλαίςια και χϊρεσ, κακϊσ οι παράγοντεσ που 

επιβαρφνουν τθν εκιςτικι ςυμπεριφορά πικανϊσ να ποικίλλουν ςε 

διαφορετικά κοινωνικο-πολιτιςµικά ςφνολα. 
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Παράρτθμα 

Εργαλείο μζτρθςθσ 

 

ΓΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Αγαπεηέ μαζεηή/ηνηα, 

Θα ζε παναθαιμύζα κα απακηήζεηξ ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ με 

απόιοηε εηιηθνίκεηα. Σμ ενςηεμαημιόγημ είκαη ακώκομμ θαη μη 

απακηήζεηξ ζμο ζα βμεζήζμοκ ζηεκ δηελαγςγή ένεοκαξ ζπεηηθά με ηεκ 

οπενβμιηθή πνήζε ημο Δηαδηθηύμο. 

εμείςζε π ζηεκ απάκηεζε πμο ζέιεηξ κα δώζεηξ. 

1. Φύιμ: 

Αγόνη               Κμνίηζη   

 

2. Βαζμόξ επίδμζεξ πνμεγμύμεκεξ πνμκηάξ: 

      7                          8                              9                            10 

 

3. Γπίπεδμ εθπαίδεοζεξ παηένα: 

 

Απόθμηημξ Δεμμηηθμύ 

Απόθμηημξ Γομκαζίμο 

Απόθμηημξ Λοθείμο  

Απόθμηημξ ΑΓΙ/ΣΓΙ  

Κάημπμξ Μεηαπηοπηαθμύ ή Δηδαθημνηθμύ δηπιώμαημξ    
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4. Γπίπεδμ εθπαίδεοζεξ μεηέναξ: 

 

Απόθμηημξ Δεμμηηθμύ 

Απόθμηημξ Γομκαζίμο 

Απόθμηημξ Λοθείμο  

Απόθμηημξ ΑΓΙ/ΣΓΙ  

Κάημπμξ Μεηαπηοπηαθμύ ή Δηδαθημνηθμύ δηπιώμαημξ 

 

5. Έπεηξ πνόζβαζε ζημ Δηαδίθηομ; 

ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

 

6. ε πμηα από ηηξ αθόιμοζεξ δναζηενηόηεηεξ πενκάξ ημ πνόκμ 

ζμο όηακ είζαη ζοκδεδεμέκμξ/ε ζημ Δηαδίθηομ; 

 

Α. Μέζα θμηκςκηθήξ δηθηύςζεξ 

Καζόιμο                     Μενηθέξ θμνέξ                           πεδόκ πάκηα 

 

Β. Ηιεθηνμκηθά δηαδηθηοαθά παηπκίδηα 

Καζόιμο                      Μενηθέξ θμνέξ                          πεδόκ πάκηα 

 

Γ. Πενηήγεζε ζημ Δηαδίθηομ γηα ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ 

γεκηθόηενα 

Καζόιμο                     Μενηθέξ θμνέξ                           πεδόκ πάκηα 

 

Δ. «Λήρε» µμοζηθήξ, ηαηκηώκ θαη άιιμο οιηθμύ 

Καζόιμο                    Μενηθέξ θμνέξ                          πεδόκ πάκηα 

 

 

 



 
 

144 
 

Κύθιςζε ηεκ απάκηεζε πμο ζέιεηξ κα δώζεηξ. 

7. Πόζμ ζοπκά είζαη ζημ Δηαδίθηομ πενηζζόηενμ απ’ όηη έπεηξ 

πνμγναμμαηίζεη; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

8. Πόζμ ζοπκά παναμειείξ ηα μαζήμαηά ζμο γηα κα έπεηξ 

πενηζζόηενμ πνόκμ ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

9. Πόζμ ζοπκά πνμηημάξ ημ Δηαδίθηομ από ηεκ πανέα ηςκ θίιςκ 

ζμο; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

10. Πόζμ ζοπκά δεμημονγείξ κέεξ θηιίεξ με άιιμοξ πνήζηεξ ημο 

Δηαδηθηύμο;  

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □  οπκά □ Πάκηα 

 

11. Πόζμ ζοπκά ζμο θάκμοκ παναηήνεζε μη γύνς ζμο (ζογγεκείξ, 

θίιμη), γηα ημ πνόκμ πμο πενκάξ ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

12. Πόζμ ζοπκά παίνκεηξ παμειμύξ βαζμμύξ ζημ ζπμιείμ ή δεκ 

θάκεηξ ηα μαζήμαηά ζμο επεηδή λμδεύεηξ πμιύ πνόκμ ζημ 

Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

13. Πόζμ ζοπκά ειέγπεηξ ηα ειεθηνμκηθά ζμο μεκύμαηα (ππ. e-mail, 

facebook, twitter θιπ.) πνηκ από θάηη άιιμ πμο πνέπεη κα 

θάκεηξ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

14. Πόζμ ζοπκά δεκ είζαη επημειήξ/παναγςγηθόξ ζηα μαζήμαηά ζμο 

θαη ζηηξ άιιεξ οπμπνεώζεηξ ζμο, ιόγς ημο πνόκμο πμο πενκάξ 

ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 
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15. Πόζμ ζοπκά είζαη μοζηηθμπαζήξ θαη θνύβεηξ ό, ηη θάκεηξ ζημ 

Δηαδίθηομ, όηακ ζε νςηάκε μη άιιμη; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

16. Πόζμ ζοπκά ζθέθηεζαη ημ Δηαδίθηομ όηακ πνμζπαζείξ κα 

απμθύγεηξ άιιεξ δοζάνεζηεξ ζθέρεηξ πμο ζε ακαζηαηώκμοκ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □  οπκά □ Πάκηα 

 

17. Πόζμ ζοπκά βιέπεηξ ημκ εαοηό ζμο κα πενημέκεη πώξ θαη πώξ 

κα μπεη ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

18. Πόζμ ζοπκά θμβάζαη όηη ε δςή ζμο πςνίξ ημ Δηαδίθηομ ζα ήηακ 

βανεηή θαη δίπςξ πανά; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

19. Πόζμ ζοπκά ζομώκεηξ, εθκεονίδεζαη ή θςκάδεηξ ακ θάπμημξ ζε 

εκμπιήζεη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζύκδεζήξ ζμο ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

20. Πόζμ ζοπκά θμημάζαη ιηγόηενμ επεηδή μπαίκεηξ ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

21. Πόζμ ζοπκά όηακ θάκεηξ θάηη άιιμ ζθέθηεζαη ημ Δηαδίθηομ θαη 

πόζμ ςναία ζα ήηακ κα μπμνμύζεξ κα μπεηξ άμεζα; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

22. Πόζμ ζοπκά βνίζθεηξ ημκ εαοηό ζμο κα ιέεη «ιίγα μόκμ ιεπηά 

αθόμα» θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζύκδεζεξ;  

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

23. Πόζμ ζοπκά πνμζπαζείξ κα μεηώζεηξ ημ πνόκμ πμο είζαη ζημ 

Δηαδίθηομ θαη απμηογπάκεηξ;  

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 
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24. Πόζμ ζοπκά θνύβεηξ πόζε ώνα ήζμοκ ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

25. Πόζμ ζοπκά πνμηημάξ κα πενάζεηξ πενηζζόηενμ πνόκμ ζημ 

Δηαδίθηομ, απ’ όηη κα θάκεηξ πανέα με άιια παηδηά; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα 

 

26. Πόζμ ζοπκά κηώζεηξ άγπμξ, ζιίρε ή ζηεκμπώνηα ηα μπμία ζμο 

θεύγμοκ μόιηξ μπεηξ ζημ Δηαδίθηομ; 

□ Καζόιμο □ πάκηα □ Πενηζηαζηαθά □ οπκά □ Πάκηα  

 
 

            αξ εοπανηζηώ πμιύ γηα ηε 

ζοκενγαζία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


