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Οοόκειςαι για μια «δξσλική» ρυέρη πξσ 

αμαπςύρρεςαι μεςανύ εμόπ αςόμξσ, μιαπ 

ξσρίαπ, μιαπ δοαρςηοιόςηςαπ ή εμόπ άλλξσ 

αμθοώπξσ πξσ ατξοά ρε άορη ςηπ 

ασςξμξμίαπ ρςημ φσυξκξιμχμική λειςξσογία 

ςξσ αςόμξσ

(Γεχογάκαπ, 2007)



 Έυει ποξςαθεί όςι υαοακςηοίζεςαι λειςξσογικά εναοςηςική

κάθε ρσμπεοιτξοά πξσ ικαμξπξιεί κάπξια βαρικά ρςξιυεία 

ενάοςηρηπ:

 Ρσρςημαςικόςηςα

 οξπξπξίηρη ςηπ διάθερηπ

 Αμθεκςικόςηςα

 Ρσμπςώμαςα ρςέοηρηπ

 Ρσγκοξύρειπ

 Σπξςοξπέπ 

(Griffiths, 2000, ρςξ Ρςασοόπξσλξπ & ρξσκαλά, 2011)

 Λεςανύ άλλχμ, κάπξιεπ μξοτέπ ςξσπ ατξοξύμ ρςξ ςζόγξ, 

σπεοβξλική εμαρυόληρη με ςξ ρεν, κλεπςξμαμία, 

σπεοταγία, εμαρυόληρη με σπξλξγιρςέπ, ηλεκςοξμικά 

παιυμίδια και με ςξ διαδίκςσξ (Shapira et al., 2003).



 Αδσμαμία ελέγυξσ ςηπ υοήρηπ ςξσ ιρςξύ, πξσ 
ξδηγεί ρε αιρθήμαςα πίερηπ, άγυξσπ και 
δσρλειςξσογικέπ ρσμπεοιτξοέπ ρε καθημεοιμέπ 
δοαρςηοιόςηςεπ 

(Shapira et al., 2003)

 Ιαςαμαγκαρςική υοήρη ςξσ διαδικςύξσ ςηπ 
ξπξίαπ η ρςέοηρη ακξλξσθείςαι από εσεοέθιρςη 
ή δσρθσμική ρσμπεοιτξοά

(Mitchell, 2000)



 Λέρξ εογαρίαπ

 Ρσλλξγή πληοξτξοιώμ

 μεςάδξρη ςηπ πληοξτξοίαπ με ιλιγγιώδειπ οσθμξύπ,

 ςαυύςαςη και ςασςόυοξμη επατή με διατξοεςικέπ 
κξσλςξύοεπ και πξλιςιρμξύπ, 

 καςατύγιξ από εμςάρειπ και πιέρειπ καθημεοιμόςηςαπ, 

 δημόριξ υώοξ ρσμάμςηρηπ εκαςξμμσοίχμ υοηρςώμ, και 
διαμξοτώμει μια μέα ποαγμαςικόςηςα για όλξσπ, έμα 
ποόρθεςξ μέρξ καλλιέογειαπ ςηπ κξιμχμικόςηςαπ

 μέρξ υειοατέςηρηπ πξσ ποξρτέοει ρςξμ έτηβξ μέρα από 
ςα παιυμίδια οόλχμ, ςημ επατή με ςημ κξσλςξύοα ςχμ 
πξλλαπλώμ ςασςξςήςχμ, πξσ αμςιποξρχπεύξσμ ςη διαοκή 
μεςαμόοτχρη και, έςρι, μα λειςξσογήρει χπ υώοξπ 
«μεςαβαςικόπ» (με ςημ έμμξια πξσ δίμει ξ Winnicott) κι 
αμαγκαίξπ για ςημ φσυξρσμαιρθημαςική ενέλινη ςξσ 
ετήβξσ. 



1) Οοόρβαρη και διάδξρη πληοξτξοιώμ

2) Διαδοαρςικόςηςα (αμάπςσνη ρυέρεχμ, τιλία, παοξυή 
βξήθειαπ)

3) Δσμαςόςηςα αμχμσμίαπ (ιδιαίςεοα ελκσρςική για όρξσπ 
δσρκξλεύξμςαι ρςιπ ρυέρειπ ποόρχπξ με ποόρχπξ)

4) Αίρθηρη παοξσρίαπ (ρε παιυμίδια οόλχμ και εικξμικά 
πεοιβάλλξμςα)

5) Αμάπςσνη ρυέρεχμ με κξιμόςηςεπ

6) Δμπλξκή ρε ενελιρρόμεμεπ δοαρςηοιόςηςεπ

7) Δσκξλία ρςη υοήρη και άμερη αμαςοξτξδόςηρη

8) Κιγόςεοη πίερη, εσκξλόςεοη ικαμξπξίηρη

9) Αμακξστιρςικό πεοιβάλλξμ (διένξδξπ, απξτσγή ή αμαβξλή 
πιερςικώμ ή αμεπιθύμηςχμ δοαρςηοιξςήςχμ) 

(Ρςασοόπξσλξπ, 2008)



 Αδσμαμία ελέγυξσ ςχμ παοξομήρεχμ 

 ξ άςξμξ δεμ μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρε 
ξικξγεμειακέπ, επαγγελμαςικέπ, εκπαιδεσςικέπ ή 
κξιμχμικέπ σπξυοεώρειπ 

 Έυει επίγμχρη όςι η ρσμπεοιτξοά ςξσ είμαι 
δσρλειςξσογική

 Διάοκεια υοήρηπ: κσμαίμεςαι από 13-38 ώοεπ ςημ 
εβδξμάδα 

 Ρσμθήκεπ υοήρηπ (όυι εκπαιδεσςικό/εογαριακό 
πεοιβάλλξμ)

 Δταομξγέπ υοήρηπ (ερταλμέμη κξιμχμικξπξίηρη)





 Α) ατιεοώμει σπέομεςοεπ πξρόςηςεπ υοόμξσ ρςξ διαδίκςσξ

 Β) κάμει καςαμαγκαρςική υοήρη ςξσ διαδικςύξσ

 Γ) ξ κόρμξπ ένχ από ασςό είμαι βαοεςόπ

 Δ) εμξυλείςαι από ενχςεοικά εοεθίρμαςα όςαμ είμαι 
ρσμδεδεμέμξπ/-η

 Δ) διακοίμεςαι από μειχμέμη κξιμχμική αλληλεπίδοαρη

 Ρς) βιώμει έμςξμα αιρθήμαςα μξμανιάπ και καςάθλιφηπ

 Ε) ξδηγείςαι ρςημ σιξθέςηρη εμόπ ταμςαρςικξύ εασςξύ & 
ςασςόςηςαπ (virtual self)

Δεν πρέπει να δούμε όμως ασηονομημένα ηα 
παρακάηω ταρακηηριζηικά, αλλά ζε ζσνδσαζμό. 
Τα δίνουμε πιο πολύ για να ηπαβήξουμε ηην 
πποζοχή και να εγείπουμε έναν πποβλημαηιζμό.



 Έοεσμα ΔΟΘΦΣ-HBSC (Ιξκκέβη και ρσμ., 2012): 

 διενήυθη ςξ 2010 ρε μαθηςικό πληθσρμό, με 4.944 
ρσμμεςέυξμςεπ από 306 ρυξλεία (Ρς’ Δημξςικξύ, Β’ 
Γσμμαρίξσ & Α’ Κσκείξσ). Ζ έοεσμα έδεινε, μεςανύ άλλχμ 
όςι:

 - 1 ρςξσπ 4 μαθηςέπ αρυξλείςαι για ςξσλάυιρςξμ 3 ώοεπ 
ημεοηρίχπ ςιπ καθημεοιμέπ, πξρξρςό πξσ τςάμει ςξ 41% ςα 
Ραββαςξκύοιακα.

 - 1 ρςξσπ 6 (15,5%) εμταμίζει ρσμπεοιτξοέπ ενάοςηρηπ από 
ςξ διαδίκςσξ.

 Από ςξσπ 15υοξμξσπ, 
 ξι 3 ρςξσπ 5 (59,4%) μέμξσμ πεοιρρόςεοεπ ώοεπ από όρξ 

ποξγοαμμάςιζαμ

 2 ρςξσπ 5 (42,3%) έυξσμ ςξ ίμςεομες ρσμέυεια ρςξ μσαλό ςξσπ

 1 ρςξσπ 3 (30,8%) ςξ υοηριμξπξιεί για μα νετύγει από 
ποξβλήμαςα και μα αμακξστίρει δσράοερςα ρσμαιρθήμαςα

 1 ρςξσπ 4 (25,4%) μέμει όλξ και πεοιρρόςεοξ για μα αμςλήρει 
ικαμξπξίηρη



 Kormas et al. (2011): Έοεσμα από ςξ «Αγλαΐα 

Ισοιακξύ»,  με 937 μαθηςέπ πεοίπξσ 15 εςώμ

 Δσρποξραομξρςική υοήρη: 20,9%

 Δμ δσμάμει ποξβλημαςική υοήρη: 19,4%

 Οοξβλημαςική υοήρη: 1,5%

 Τάμηκε ξι 2 ςελεσςαίεπ καςηγξοίεπ μα 

ρυεςίζξμςαι με ποξρπάθεια μα 

κξιμχμικξπξιηθξύμ, μα βοξσμ πληοξτξοίεπ για 

ςξ ρεν, διαρκέδαρη (π.υ. αλληλεπιδοαρςικά 

παιυμίδια) και μπξοεί μα ρυεςίζξμςαι με ασνημέμη 

πιθαμόςηςα εκδήλχρηπ διαςαοαυήπ 

σπεοκιμηςικόςηςαπ ή ποξβλημάςχμ 

ρσμπεοιτξοάπ



 Έοεσμα Αμςχμίαπ Κσπαοίρρη (2009), Χίξπ, 308 μαθηςέπ 

Γσμμαρίχμ & Κσκείχμ (12-17 εςώμ): 15% ςχμ υοηρςώμ 

εμταμίζει ρσμπεοιτξοά εθιρμξύ ρςξ διαδίκςσξ, εμώ 25,5% είμαι 

μέςοιξι ή ξοιακξί υοήρςεπ.

 Siomos et al. (2008): 2200 άςξμα 12-18 εςώμ, πξρξρςό 8,2% 

μεςανύ ετήβχμ υοηρςώμ ρςη Ηερραλία

 Σιώμξπ (2009): Ιχπ, 1221 άςξμα, 14-19 εςώμ, πξρξρςό: 11,3%.

 Tsitsikas et al. (2008): 897 μαθηςέπ Γ’ Γσμμαρίξσ & Α’ Κσκείξσ, 

ρυξλεία Αςςικήπ:  1% πξρξρςό «εθιρμξύ» και 12,8% 

πεοιρςαριακήπ ή ρσυμήπ «ποξβλημαςικήπ υοήρηπ διαδικςύξσ»





Δλλείμμαςα κξιμχμικξπξίηρηπ

Αδσμαμία διαυείοιρηπ μαςαιώρεχμ

Αμάγκη μεςοιαρμξύ αομηςικώμ ρσμαιρθημάςχμ

Τσγή από ποαγμαςικόςηςα πξσ πιέζει

Αμάγκη για μέξ είδξπ ςασςόςηςαπ

Λξμανιά, απξσρία τιλικώμ ρυέρεχμ

Υαμηλή ασςξεκςίμηρη

Δπιβαοσμέμξ ποξτίλ από ξικξγεμειακά, 
εκπαιδεσςικά, επαγγελμαςικά ποξβλήμαςα



 Α) Θππξκοάςειξ ΓΜΗ- Διδικό Θαςοείξ για Δθιρμό ρςξ Διαδίκςσξ 

Οέμπςη, 9πμ - 2μμ, ρςα ενχςεοικά ιαςοεία ςηπ Φσυιαςοικήπ Ιλιμικήπ Οαιδιώμ & Δτήβχμ (2310-
892417)

 Β) 18 Άμχ – μήμα Οοξβλημαςικήπ Υοήρηπ Διαδικςύξσ

Βξσομάζξσ 37, Αμπελόκηπξι, (210-6448980, -6448003)

 Γ) Αοιρςξςέλειξ Οαμεπιρςήμιξ: Ρσμβξσλεσςική Σπηοερία τξιςηςώμ ποξπ αμςιμεςώπιρη ςηπ 
παθξλξγικήπ υοήρηπ Ζ/Σ & διαδικςύξσ

εςάοςη, 9πμ – 2μμ (2310-992654)

 Δ) Μξρξκξμείξ Οαίδχμ «Αγλαΐα Ισοιακξύ» - Λξμάδα Δτηβικήπ Σγείαπ, Β’ Οαιδιαςοική 
Ιλιμική Οαμεπιρςημίξσ Αθημώμ (210-7710824)

 Δ) ΙΔΗΔΑ, 2 δξμέπ:
 «Ολεύρη»-Λξμάδα Σπξρςήοινηπ Δτήβχμ & Ξικξγεμειώμ ςξσπ, Λαγμηρίαπ 28 & Εξλιώςη 2, 

(2108218883)

 «Δνάμςαπ»- Ιέμςοξ Ρσμβξσλεσςικήπ & Έγκαιοηπ Οαοέμβαρηπ για ετήβξσπ, Δσπλξΐαπ 32, 2104227940 

 Ρςόυξπ η ξοθξλξγική υοήρη· δύρκξλη η απξυή

 Δεμ ποέπει μα αγμξξύμε και ςξ οόλξ πξσ μπξοξύμ μα διαδοαμαςίρξσμ ςξ σχολείο και η 
οικογέμεια.





Ποόληφη: παοέμβαρη ποιμ ςημ εμτάμιρη ςξσ 

ποξβλήμαςξπ 

Ποόληφη ενάοςηρηπ από διαδίκςσξ: Ζ 

εναοςηςική ρσμπεοιτξοά δεμ αμςιμεςχπίζεςαι 

απξκλειρςικά χπ αςξμικό ποόβλημα

λαμβάμξμςαι σπόφη αςξμικξί, διαποξρχπικξί, 

εκπαιδεσςικξί, ξικξγεμειακξί και εσούςεοα 

κξιμχμικξί παοάγξμςεπ.



Διπλόπ βαρικόπ ρςόυξπ: 

 μα αμιυμεσθξύμ όρξι παοάγξμςεπ ξδηγξύμ 
ρςημ ποξβλημαςική υοήρη ςξσ διαδικςύξσ 
& 

 μα εμιρυσθξύμ όρξι μπξοξύμ μα 
διαδοαμαςίρξσμ ποξρςαςεσςικό οόλξ.



Ποόθερή ςηπ: 

 μα ποξαγάγει ποξρχπική και κξιμχμική αμάπςσνη 
ςχμ παιδιώμ και ετήβχμ, 

 μα ςξσπ δώρει ρςόυξσπ και όοαμα για ςη ζχή, 

 μα καλλιεογήρει δενιόςηςεπ πξσ θα ςξσπ βξηθήρξσμ 
μα απξτεύγξσμ επιβλαβείπ επιλξγέπ και μα έυξσμ 
ξμαλή κξιμχμικξπξίηρη, ώρςε μα μη μιώθξσμ ςημ 
αμάγκη μα καλύφξσμ ξπξιαδήπξςε ρσμαιρθημαςικά 
και κξιμχμικά ελλείμμαςα διαμέρξσ ςηπ σπεοβξλικήπ 
υοήρηπ ςξσ διαδικςύξσ



 Δίμαι ρημαμςικό μα μπαίμει υοξμικό όοιξ ρςη 

υοήρη ςξσ ίμςεομες από ςξσπ αμήλικξσπ 

ημεοηρίχπ

Οοξρςαςεσςικξί παοάγξμςεπ:

 Σγιείπ ρυέρειπ & επικξιμχμία με παιδιά

 ήοηρη ξοίχμ

 Μα έυει ξ γξμιόπ μια εικόμα για ςιπ 

δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ παιδιξύ

 Ιαλή διαυείοιρη ρσγκοξύρεχμ

 Θκαμξπξίηρη ςξσ παιδιξύ από ςιπ ρυέρειπ με 

γξμείπ



 Δκςόπ από ςημ ξικξγέμεια, ρημαμςικό οόλξ 

μπξοεί μα διαδοαμαςίρξσμ και ςξ ρυξλικό 

πλαίριξ και ξι ίδιξι ξι εκπαιδεσςικξί χπ ποξπ 

ςημ ποόληφη.

 Δναοςάςαι ατεμόπ από ςη ρςάρη ςξσ 

εκπαιδεσςικξύ, ςξσ ρυξλικξύ πλαιρίξσ και 

ςξσ εσούςεοξσ εκπαιδεσςικξύ ρσρςήμαςξπ 

απέμαμςι ρςημ ποόληφη και ποξπ ςξσπ μέξσπ 

κι ατεςέοξσ από ςημ εταομξγή ρυεςικώμ 

ποξγοαμμάςχμ Αγχγήπ Σγείαπ, με ρςόυξ ςημ 

Οοχςξγεμή Οοόληφη.



 Ιξκκέβη, Ά., Ναμθάκη, Λ., Τχςίξσ, Α., Ιαμαβξύ, Δ. (2012). Χοήρη Η/Υ και ίμςεομες από 
ςξσπ ετήβξσπ. Σειοά θεμαςικώμ ςεσυώμ: Έτηβξι, Σσμπεοιτξοέπ & Υγεία. Δοεσμηςικό 
Οαμεπιρςημιακό Θμρςιςξύςξ Φσυικήπ Σγείαπ. Αθήμα.

 Kormas, G., Critselis, E., Janikian, Kafetzis, D. &Tsitsika, A. (2011). Risk factors and  
psychosocial characteristics of potential problematic and problematic internet use among 
adolescents: A cross-sectional study. BioMEdCentral Public Health, 11,  595.

 Ισπαοίρρη, Α. (2009). Έοεσμα για ςξμ εθιρμό ςχμ ετήβχμ ρςξ διαδίκςσξ ρςημ πεοιξυή ςηπ 
Χίξσ. Οοξτξοική ειρήγηρη ρςξ 1ξ Οαμελλήμιξ Διεπιρςημξμικό Ρσμέδοιξ «Έοεσμα, Οοόληφη, 
Αμςιμεςώπιρη ςχμ Ιιμδύμχμ ρςη Υοήρη ςξσ Διαδικςύξσ», Κάοιρα.

 Λάςρα, Ι. (2009). Δνάοςηρη από ςξ διαδίκςσξ: Ζ πιξ ρύγυοξμη μξοτή ςξνικξμαμίαπ. 
Τεςοάδια Ψσυιαςοικήπ, 108, 78-86.

 Ριώμξπ, Ι. (2009). Απξγοατική έοεσμα για ςξμ εθιρμό ςχμ ετήβχμ ρςξ διαδίκςσξ ρςξ μηρί 
ςξσ Ιππξκοάςη: Σσγκοιςική αμάλσρη μελεςώμ από ςημ Ελλάδα και ςξμ κόρμξ. Οοξτξοική 
ειρήγηρη ρςξ 1ξ Οαμελλήμιξ Διεπιρςημξμικό Ρσμέδοιξ «Έοεσμα, Οοόληφη, Αμςιμεςώπιρη 
ςχμ Ιιμδύμχμ ρςη Υοήρη ςξσ Διαδικςύξσ», Κάοιρα.

 Siomos, K.E., Dafouli, E. D., Braimiotis, D.A., Mouzas, O.D., & Angelopoulos, N. V. (2008). 
Internet addiction among Greek adolescent students. Cyberpsychology and Behavior, 11(6), 
653-657.

 Ρςασοόπξσλξπ, Β. (2008). Οοξβλημαςική υοήρη ςξσ διαδικςύξσ: Λια μέα μξοτή ενάοςηρηπ; 
Οαοάμεςοξι σφηλξύ κιμδύμξσ. Τεςοάδια Ψσυιαςοικήπ, 104, 116-127.

 Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Filippopoulou, A., Tounissidou, D., Freskou, A., 
Spiliopoulou, T., Louizou, A., Konstantoulaki, E., Kafetzis, D. (2008).  Internet use and 
misuse: a regression analysis of the predictive factors of internet use among Greek 
adolescents. European Journal of Pediatry, 168(6), 655-665.

 Young, K. S. (2004). Internet addiction. A new clinical phenomenon and its consequences. 
American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415.



Ιέμςοξ Οοόληφηπ Υίξσ

Πξδξκαμάκη 42 & Μεξτύςξσ Βάμβα

22710-40704 & -20838
www.prolipsihiou.gr

kphiou@otenet.gr

http://www.prolipsihiou.gr/
mailto:kphiou@otenet.gr

