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ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά εφηβείαςεφηβείας ((χαμηλήχαμηλή
αυτοεκτίμησηαυτοεκτίμηση, , δραματοποίησηδραματοποίηση--
υπερβολήυπερβολή))
ΕξατομίκευσηΕξατομίκευση, , χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
προσωπικότηταςπροσωπικότητας
ΕλπίδαΕλπίδα-- δυνατότηταδυνατότητα αντιμετώπισηςαντιμετώπισης μεμε
τηντην κατάλληληκατάλληλη στήριξηστήριξη



ΗΗ ενασχόλησηενασχόληση τωντων εφήβωνεφήβων μεμε τουςτους
ηλεκτρονικούςηλεκτρονικούς υπολογιστέςυπολογιστές, , τιςτις νέεςνέες
τεχνολογίεςτεχνολογίες καικαι τοτο διαδίκτυοδιαδίκτυο μπορείμπορεί νανα
προσφέρειπροσφέρει πολλέςπολλές δυνατότητεςδυνατότητες μάθησηςμάθησης, , 
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης, , καικαι ψυχαγωγίαςψυχαγωγίας. . 



ΗΗ
 

υπερβολήυπερβολή
 

ωστόσοωστόσο, , σεσε
 

οποιαδήποτεοποιαδήποτε
 δραστηριότηταδραστηριότητα

 
μπορείμπορεί

 
νανα

 
σκιάσεισκιάσει

 
τατα

 σημαντικάσημαντικά
 

οφέληοφέλη
 

καικαι
 

νανα
 

δημιουργήσειδημιουργήσει
 προβλήματαπροβλήματα. . 



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά  εφηβείαςεφηβείας
ΠεριέργειαΠεριέργεια--πειραματισμόςπειραματισμός

ΈλλειψηΈλλειψη αντικειμενικούαντικειμενικού φίλτρουφίλτρου καικαι κριτικήςκριτικής
ικανότηταςικανότητας

ΠροσκόλλησηΠροσκόλληση στονστον παρόνταπαρόντα χρόνοχρόνο

ΡιψοκίνδυνηΡιψοκίνδυνη συμπεριφοράσυμπεριφορά

ΑμφισβήτησηΑμφισβήτηση γονεϊκήςγονεϊκής εξουσίαςεξουσίας



««ΟΟ
 

γιόςγιός
 

αισθάνεταιαισθάνεται
 

ίσοςίσος
 

μεμε
 

τοντον
 

πατέραπατέρα..

ΔενΔεν
 

σέβεταισέβεται
 

καθόλουκαθόλου
 

τουςτους
 

γονείςγονείς
 

τουτου.  .  

ΤοΤο
 

μόνομόνο
 

πουπου
 

θέλειθέλει
 

είναιείναι
 

νανα
 

είναιείναι
 

ελεύθεροςελεύθερος. . 

ΟιΟι
 

μαθητέςμαθητές
 

προσβάλουνπροσβάλουν
 

τουςτους
 

δασκάλουςδασκάλους
 

τουςτους. . 

ΚαιΚαι
 

πάνωπάνω
 

απαπ’’όλαόλα
 

τούτατούτα, , στοστο
 

όνομαόνομα
 

τηςτης
 

ελευθερίαςελευθερίας
 

καικαι
 

τηςτης
 ισότηταςισότητας, , υπάρχειυπάρχει

 
παντούπαντού

 
τοτο

 
σεξσεξ»»

ΠλάτωνΠλάτων
 

427427--347 AC347 AC
««ΠολιτείαΠολιτεία»»



ΣύγχρονεςΣύγχρονες
 κοινωνίεςκοινωνίες

 (1)(1)

ΚρίσηΚρίση οικογένειαςοικογένειας--φαινόμενοφαινόμενο τουτου διαζυγίουδιαζυγίου

ΠίεσηΠίεση απόαπό τατα ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..

ΜετανάστευσηΜετανάστευση--πολυπολιτισμικέςπολυπολιτισμικές κοινωνίεςκοινωνίες

ΦάσμαΦάσμα ανεργίαςανεργίας –– υπεραπασχόλησηυπεραπασχόληση γονέωνγονέων

ΚαλήΚαλή επαφήεπαφή καικαι προσαρμογήπροσαρμογή τωντων νέωννέων στιςστις νέεςνέες
τεχνολογίεςτεχνολογίες
((επιτείνεταιεπιτείνεται

 
τοτο

 
χάσμαχάσμα

 
τωντων

 
γενεώνγενεών))



ΣύγχρονεςΣύγχρονες  κοινωνίεςκοινωνίες  (2)(2)

--ΈλλειψηΈλλειψη
 

κοινωνικήςκοινωνικής
 

συνεκτικότηταςσυνεκτικότητας
((μικρέςμικρές

 
οικογένειεςοικογένειες

 
σεσε

 
μεγάλεςμεγάλες--απρόσωπεςαπρόσωπες

 κοινωνίεςκοινωνίες))

--ΈλλειψηΈλλειψη
 

φυσικώνφυσικών
 

χώρωνχώρων
 

άσκησηςάσκησης
 

καικαι
ψυχαγωγίαςψυχαγωγίας

 
στιςστις

 
μεγάλεςμεγάλες

 
πόλειςπόλεις

--
 

ΈλλειψηΈλλειψη
 

ενδιαφερόντωνενδιαφερόντων
 

τρόπωντρόπων
 

ψυχαγωγίαςψυχαγωγίας
καικαι

 
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών

 
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

 
στηνστην

 επαρχίαεπαρχία



ΝέεςΝέες
 

μορφέςμορφές
 

συμπεριφορώνσυμπεριφορών
 

υψηλούυψηλού
 κινδύνουκινδύνου

 
στηνστην

 
εφηβείαεφηβεία

((new morbiditynew morbidity))



ΕισαγωγήΕισαγωγή

ΗΗ πρώτηπρώτη περίπτωσηπερίπτωση ««εθισμούεθισμού»» στοστο ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο είδεείδε τοτο φωςφως
τηςτης δημοσιότηταςδημοσιότητας τοτο 1997, 1997, στιςστις ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..
ΤοΤο πρώτοπρώτο ΚέντροΚέντρο ΑπεξάρτησηςΑπεξάρτησης λειτούργησελειτούργησε τοτο 1995,             1995,             
στηνστην ΠενσυλβάνιαΠενσυλβάνια τωντων ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.,.,

ΤηνΤην ίδιαίδια χρονιάχρονιά οο ΝεοϋορκέζοςΝεοϋορκέζος ψυχίατροςψυχίατρος IvanIvan GoldbergGoldberg, , 
ενεν μέρειμέρει αστειευόμενοςαστειευόμενος, , υιοθέτησευιοθέτησε πρώτοςπρώτος τοντον όροόρο ««internet internet 
addictionaddiction»» ((««εθισμόςεθισμός»» στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο). ). 

ΟιΟι πρώτεςπρώτες περιπτώσειςπεριπτώσεις αφορούσαναφορούσαν ενήλικεςενήλικες, , ωστόσοωστόσο τατα
επόμεναεπόμενα χρόνιαχρόνια τοτο φαινόμενοφαινόμενο επεκτάθηκεεπεκτάθηκε ραγδαίαραγδαία σεσε
εφήβουςεφήβους καικαι νέουςνέους..



««Internet AddictionInternet Addiction»»  Disorder Disorder 
(IAD)(IAD)



ΕθισμόςΕθισμός--διάγνωσηδιάγνωση

1.1.
 

ΠαραμονήΠαραμονή
 

onon--line line γιαγια
 

όλοόλο
 

καικαι
 περισσότεροπερισσότερο

 
χρόνοχρόνο

2.2.
 

ΑποτυχίαΑποτυχία
 

διαχείρισηςδιαχείρισης
 

τουτου
 επερχόμενουεπερχόμενου

 
αισθήματοςαισθήματος

 
διέγερσηςδιέγερσης

 ήή//καικαι
 

κατάθλιψηςκατάθλιψης
3.3.

 
ΠαραμονήΠαραμονή

 
onon--line line γιαγια

 
περισσότεροπερισσότερο

 απόαπό
 

τοτο
 

προτιθέμενοπροτιθέμενο
 

χρονικόχρονικό
 διάστημαδιάστημα

Kaplan and Kaplan and SadockSadock’’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 
88thth ed. 2004 pg 958ed. 2004 pg 958



4. 4. ΚίνδυνοςΚίνδυνος
 

απώλειαςαπώλειας
 

σχέσηςσχέσης
 

ήή
 

ευκαιρίαςευκαιρίας
 εξαιτίαςεξαιτίας

 
τηςτης

 
χρήσηςχρήσης

5. 5. ΨεύδηΨεύδη, , προκειμένουπροκειμένου
 

νανα
 

καλυφθείκαλυφθεί
 

ηη
 αληθήςαληθής

 
έκτασηςέκτασης

 
τηςτης

 
χρήσηςχρήσης

6. 6. ΧρήσηΧρήση
 

προκειμένουπροκειμένου
 

νανα
 

ελεγχθούνελεγχθούν
 

τατα
 αρνητικάαρνητικά

 
συναισθήματασυναισθήματα

Kaplan and Kaplan and SadockSadock’’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 
88thth ed. 2004 pg 958ed. 2004 pg 958



ΣωματικάΣωματικά
 συμπτώματασυμπτώματα::

ΔιατροφικέςΔιατροφικές διαταραχέςδιαταραχές
ΔιαταραχέςΔιαταραχές τουτου ύπνουύπνου καικαι αλλαγήαλλαγή τωντων
συνηθειώνσυνηθειών ύπνουύπνου
ΜυοσκελετικέςΜυοσκελετικές παθήσειςπαθήσεις
ΜειωμένηΜειωμένη αθλητικήαθλητική δραστηριότηταδραστηριότητα
ΞηράΞηρά μάτιαμάτια –– μυωπίαμυωπία
ΗμικρανίεςΗμικρανίες
ΠαραμέλησηΠαραμέληση προσωπικήςπροσωπικής υγιεινήςυγιεινής



ΣυνΣυν--νοσηρότητανοσηρότητα
 μεμε  άλλεςάλλες

 ψυχιατρικέςψυχιατρικές
 παθήσειςπαθήσεις

 ((έωςέως
 60%)60%)

ΔιαταραχήΔιαταραχή ΕλλειμματικήςΕλλειμματικής ΠροσοχήςΠροσοχής-- ΥπερκινητικότηταΥπερκινητικότητα

((ΔΕΠΔΕΠ--ΥΥ) ) 

ΚαταθλιπτικόΚαταθλιπτικό συναίσθημασυναίσθημα

ΆγχοςΆγχος

ΚοινωνικήΚοινωνική φοβίαφοβία

ΔιαταραχήΔιαταραχή ελέγχουελέγχου τωντων παρορμήσεωνπαρορμήσεων

ΔιπολικήΔιπολική ΔιαταραχήΔιαταραχή

ΧρήσηΧρήση ουσιώνουσιών Ha JH et al., J Clin
 

Psychiatry, 2006 May; 67/5: 821-6

Βai
 

et al , 2000



ΑιτιοπαθογένειαΑιτιοπαθογένεια

ΣύνθετοΣύνθετο καικαι πολυπαραγοντικόπολυπαραγοντικό φαινόμενοφαινόμενο

ΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπου φαίνεταιφαίνεται νανα σχετίζονταισχετίζονται ::

ΓενετικοίΓενετικοί
 

((συνσυν--νοσηρότητανοσηρότητα))
ΕυάλωτηΕυάλωτη

 
προσωπικότηταπροσωπικότητα

ΓεγονόταΓεγονότα
 

ζωήςζωής
ΟικογένειαΟικογένεια
ΠολιτιστικοίΠολιτιστικοί
ΕφηβείαΕφηβεία



ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ ((ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ.).)
 Β΄Β΄ ΠαιδιατρικήΠαιδιατρική ΚλινικήΚλινική ΠανΠαν//μίουμίου ΑθηνώνΑθηνών

 ΝοσοκομείοΝοσοκομείο ΠαίδωνΠαίδων ««ΠΠ & & ΑΑ ΚυριακούΚυριακού»»



ΗΗ χρήσηχρήση τουτου ΔιαδικτύουΔιαδικτύου απόαπό τουςτους ΈλληνεςΈλληνες εφήβουςεφήβους, , 
ΤοΤο ποσοστόποσοστό κατάχρησηςκατάχρησης τουτου ΔιαδικτύουΔιαδικτύου μεμε βάσηβάση τατα
διεθνήδιεθνή κριτήριακριτήρια, , 
ΤοΤο προφίλπροφίλ τουτου χρήστηχρήστη αναφορικάαναφορικά μεμε συμπεριφορικάσυμπεριφορικά --
ψυχομετρικάψυχομετρικά test.test.

ΣκοπόςΣκοπός
 ΜελέτηςΜελέτης

 τηςτης
 ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ..



ΥλικόΥλικό--ΜέθοδοςΜέθοδος

ΑντιπροσωπευτικόΑντιπροσωπευτικό δείγμαδείγμα 897 897 εφήβωνεφήβων (430(430 αγόριααγόρια, , 467467
κορίτσιακορίτσια)) απόαπό μαθητέςμαθητές Γ΄Γ΄ ΓυμνασίουΓυμνασίου καικαι Α΄Α΄ ΛυκείουΛυκείου σεσε 20 20 
σχολείασχολεία τηςτης ΑττικήςΑττικής

ΜΜ..ΟΟ. . ηλικίαςηλικίας : 14,9 : 14,9 έτηέτη

ΣυμπλήρωσηΣυμπλήρωση ερωτηματολογίουερωτηματολογίου YoungYoung καικαι
ερωτηματολογίουερωτηματολογίου ΔυνατοτήτωνΔυνατοτήτων καικαι ΔυσκολιώνΔυσκολιών ((SDQSDQ))

ΣυσχέτισηΣυσχέτιση γιαγια τοτο φύλοφύλο

ΗΗ στατιστικήστατιστική επεξεργασίαεπεξεργασία τωντων δεδομένωνδεδομένων έγινεέγινε μεμε τοτο
στατιστικόστατιστικό πακέτοπακέτο SPSSSPSS 13.0 13.0 ChicagoChicago LtdLtd..



ΒαθμολόγησηΒαθμολόγηση
 ΕρωτηματολογίουΕρωτηματολογίου

 Young:Young:
 ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

11% % τωντων εφήβωνεφήβων είχανείχαν score score ««εθισμούεθισμού»»

12,8 % 12,8 % παρουσίασανπαρουσίασαν περιστασιακάπεριστασιακά ήή συχνάσυχνά
««προβληματικήπροβληματική»» χρήσηχρήση τουτου ΔιαδικτύουΔιαδικτύου

ΤαΤα αγόριααγόρια ανέφερανανέφεραν περισσότερεςπερισσότερες ώρεςώρες
χρήσηςχρήσης απόαπό τατα κορίτσιακορίτσια ((p<0,05)p<0,05)



ΒαθμολόγησηΒαθμολόγηση
 

ΕρωτηματολογίουΕρωτηματολογίου
 Young Young καικαι

 
συσχέτισησυσχέτιση

 
σταστα

 
2 2 φύλαφύλα

Score Young's Questionnaire

occasional 
problems

frequent 
problems

average users

0
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100

1 2 3

Κατηγορία Χρήστη

Score Young στα 2 φύλα

αγόρια
κορίτσια

1 = ήπια
 

χρήση

2 = περιστασιακά
 

«προβληματική»

3 = συχνά
 

«προβληματική»

86,2%

12,8%
1%



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα  (I)(I)

53,4% 53,4% τωντων εφήβωνεφήβων δήλωσανδήλωσαν ότιότι
χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν Internet Internet γιαγια χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα
> 1 > 1 έτουςέτους

26% 26% ανέφερανανέφεραν καθημερινήκαθημερινή χρήσηχρήση καικαι

8% 8% χρήσηχρήση >20 >20 ώρεςώρες //εβδομάδαεβδομάδα

ΣυνηθέστερηΣυνηθέστερη χρήσηχρήση (55,2%) (55,2%) τατα παιχνίδιαπαιχνίδια



ΣυνηθέστερεςΣυνηθέστερες  ΧρήσειςΧρήσεις  τουτου  ΔιαδικτύουΔιαδικτύου

Χρήσεις του Ιντερνετ

40,6

14,6

35,7

55,2

24,8 27,8

6,2
10

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8

(%
)

1= e-mail
 

4=
 

παιχνίδια
 

7= θέματα
 

σεξουαλ.αγωγής

2= εφημερίδες/περιοδικά
 

5= πληροφορίες
 

για
 

υπηρεσίες
 

8= αγορά
 

προϊόντων

3= chat
 

6= πληροφορίες
 

για
 

εκπαίδευση



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα  (II)(II)

45,3% 45,3% τωντων εφήβωνεφήβων δήλωσανδήλωσαν ότιότι αρκετάαρκετά
συχνάσυχνά ««κατεβάζουνκατεβάζουν»» τραγούδιατραγούδια//ταινίεςταινίες//βίντεοβίντεο
δωρεάνδωρεάν. . ΤαΤα αγόριααγόρια πιοπιο συχνάσυχνά απόαπό τατα
κορίτσιακορίτσια ((p < 0,05)p < 0,05)

4,2% 4,2% δήλωσανδήλωσαν ότιότι έχουνέχουν δεχτείδεχτεί ««μήνυμαμήνυμα
εκφοβισμούεκφοβισμού»» μέσωμέσω τουτου Internet (cyber Internet (cyber 
bullying). bullying). ΤαΤα αγόριααγόρια περισσότεροπερισσότερο απόαπό τατα
κορίτσιακορίτσια ((p < 0,05)p < 0,05)



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα  (III)(III)

6,24% 6,24% τωντων χρηστώνχρηστών χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τοτο
ίντερνετίντερνετ γιαγια τυχεράτυχερά παιχνίδιαπαιχνίδια ((τζόγοςτζόγος)) --
σεσε

 
στατιστικάστατιστικά

 
σημαντικόσημαντικό

 
βαθμόβαθμό

 
ήτανήταν

 περισσότεραπερισσότερα
 

τατα
 

αγόριααγόρια

19,47% 19,47% τωντων χρηστώνχρηστών αναφέρουναναφέρουν χρήσηχρήση
πορνογραφικώνπορνογραφικών ιστοσελίδωνιστοσελίδων



––
 

ΧρήσηΧρήση
 

τουτου
 

διαδικτύουδιαδικτύου
 

>10 >10 ώρεςώρες
 εβδομαδιαίωςεβδομαδιαίως

 
έχειέχει

 
συσχετισθείσυσχετισθεί

 
μεμε

 μεγαλύτερημεγαλύτερη
 

πιθανότηταπιθανότητα
 

υπερβολήςυπερβολής

––
 

ΗΗ
 

ενασχόλησηενασχόληση
 

μεμε
 

τοτο
 

διαδίκτυοδιαδίκτυο
 

στοστο
 

πλαίσιοπλαίσιο
 τουτου

 
σχολείουσχολείου

 
αποδεικνύεταιαποδεικνύεται

 
προστατευτικόςπροστατευτικός

 παράγονταςπαράγοντας
 

έναντιέναντι
 

τηςτης
 

ανάπτυξηςανάπτυξης
 προβληματικήςπροβληματικής

 
χρήσηςχρήσης



ΗμερήσιοςΗμερήσιος
 

επιτρεπόμενοςεπιτρεπόμενος
 

χρόνοςχρόνος
 

οθόνηςοθόνης
 ((screen timescreen time))

 
γιαγια

 
παιδιάπαιδιά

 
καικαι

 
εφήβουςεφήβους

 
::

δύοδύο ώρεςώρες (2(2 hh))

Bright Features, Guidelines for Health Supervision of Infants, CBright Features, Guidelines for Health Supervision of Infants, Children hildren 
and Adolescents. American Academy of Pediatrics 2008, p: 539and Adolescents. American Academy of Pediatrics 2008, p: 539--557.557.



ΣυσχέτισηΣυσχέτιση  YoungYoung’’s s 
Questionnaire Questionnaire μεμε  τοτο  SDQSDQ

ΒρέθηκανΒρέθηκαν θετικέςθετικές συσχετίσειςσυσχετίσεις τηςτης βαθμολόγησηςβαθμολόγησης
τηςτης χρήσηςχρήσης ΔιαδικτύουΔιαδικτύου, , μεμε τηντην βαθμολόγησηβαθμολόγηση τουτου
SDQ SDQ γιαγια τουςτους τομείςτομείς ::
--ΥπερκινητικότηταΥπερκινητικότητα/ / ΔιάσπασηΔιάσπαση

 
ΠροσοχήςΠροσοχής

--ΠαραβατικότηταΠαραβατικότητα
 

((pp< 0.05), < 0.05), 
--καθώςκαθώς

 
καικαι

 
ανάπτυξηςανάπτυξης

 
ΔυσλειτουργικώνΔυσλειτουργικών

 
ΣχέσεωνΣχέσεων

 
μεμε

 τουςτους
 

ΣυνομηλίκουςΣυνομηλίκους
 

((pp< 0.05). < 0.05). 

ΒρέθηκεΒρέθηκε θετικήθετική συσχέτισησυσχέτιση τηςτης χρήσηςχρήσης
πορνογραφικώνπορνογραφικών ιστοσελίδωνιστοσελίδων μεμε τοτο σκορσκορ τουτου SDQSDQ
σταστα προβλήματαπροβλήματα διαγωγήςδιαγωγής καικαι στηνστην κοινωνικότητακοινωνικότητα..



Internet addiction in Internet addiction in 
GreeceGreece

Internet Internet useuse andand misusemisuse: a : a multivariatemultivariate regressionregression
analysisanalysis ofof thethe predictivepredictive factorsfactors ofof internetinternet useuse
amongamong GreekGreek adolescentsadolescents..
TsitsikaTsitsika A, A, CritselisCritselis E, E, KormasKormas G, G, FilippopoulouFilippopoulou A, A, TounissidouTounissidou

 D, D, FreskouFreskou A, A, SpiliopoulouSpiliopoulou T, T, LouizouLouizou A, A, KonstantoulakiKonstantoulaki E, E, 
KafetzisKafetzis D.D.
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J J PediatrPediatr. 2008. 2008

Internet addiction among Greek adolescent students.Internet addiction among Greek adolescent students.
SiomosSiomos KE, KE, DafouliDafouli ED, ED, BraimiotisBraimiotis DA, DA, MouzasMouzas OD, OD, 
Angelopoulos NV.Angelopoulos NV.
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

Χώρα Internet 
Addiction

“Υψηλού
 Κινδύνου”
Πηγή

Νορβηγία 1,98% 8,68% Johansson et al., 
2004, Scand J 

Psychology

Ελλάδα 1 % 12,8% Tsitsika

 

AK et al,
2008, Eur

 

J Ped

Θεσσαλία 8.2% 18.1% Siomos

 

K. et al
2008, Cyberpsychol. 

Behavior

Κορέα 14% 37,9% Kim et al., 2006, Int

 J Nursing Studies 

Κίνα 2,4% 22% Sao et al., 2007, 
Child: Care, Health

 and

 

Development



ΓενικάΓενικά
 

συμπεράσματασυμπεράσματα

ΔιαδεδομένηΔιαδεδομένη ηη χρήσηχρήση τουτου ΔιαδικτύουΔιαδικτύου στουςστους ΈλληνεςΈλληνες εφήβουςεφήβους
((συνηθέστερησυνηθέστερη χρήσηχρήση = = παιχνίδιαπαιχνίδια))

1/100 1/100 εφήβουςεφήβους είναιείναι ««εθισμένοςεθισμένος»»

ΦαινόμενοΦαινόμενο παρενόχλησηςπαρενόχλησης μέσωμέσω διαδικτύουδιαδικτύου ((cyber bullyingcyber bullying))

ΘετικήΘετική συσχέτισησυσχέτιση τηςτης υπερβολικήςυπερβολικής χρήσηςχρήσης τουτου διαδικτύουδιαδικτύου μεμε
υπερκινητικότηταυπερκινητικότητα, , παραβατικότηταπαραβατικότητα, , προβληματικέςπροβληματικές σχέσειςσχέσεις μεμε
συνομηλίκουςσυνομηλίκους

ΗΗ ενασχόλησηενασχόληση μεμε τοτο διαδίκτυοδιαδίκτυο στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου σχολείουσχολείου
αποδεικνύεταιαποδεικνύεται προστατευτικόςπροστατευτικός παράγονταςπαράγοντας έναντιέναντι τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης
προβληματικήςπροβληματικής χρήσηςχρήσης. . 



HH  χώραχώρα
 μαςμας

 έχειέχει
 καθυστερήσεικαθυστερήσει

 σχετικάσχετικά
 μεμε  τηντην  ανάπτυξηανάπτυξη

 τωντων
 δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

 τουτου  διαδικτύουδιαδικτύου, , σεσε  σχέσησχέση
 μεμε  τιςτις  υπόλοιπεςυπόλοιπες

 ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές
 χώρεςχώρες

 καικαι
 βέβαιαβέβαια

 τιςτις  ασιατικέςασιατικές..

HalkiasHalkias

 

D,D,

 

HarkiolakisHarkiolakis

 

N, Thurman P, N, Thurman P, CaracatsanisCaracatsanis

 

S. Internet use for healthS. Internet use for health--

 related purposes among Greek consumers. related purposes among Greek consumers. TelemedTelemed

 

J E Health 2008J E Health 2008



ΜονάδαΜονάδα  ΕφηβικήςΕφηβικής  ΥγείαςΥγείας

ΣτηΣτη
 

ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ..
 

έχουνέχουν
 

απευθυνθείαπευθυνθεί
 

6060
 

έφηβοιέφηβοι
 

μεμε
 

αίτημααίτημα
 

τηντην
 

αντιμετώπισηαντιμετώπιση
 

τωντων
 

επιπτώσεωνεπιπτώσεων
 

τηςτης
 

υπερβολικήςυπερβολικής
 

χρήσηςχρήσης
 

διαδικτύουδιαδικτύου, , έωςέως
 

σήμερασήμερα



ΣκοπόςΣκοπός
 

τηςτης
 

έρευναςέρευνας

ΠρώτονΠρώτον νανα διερευνηθούνδιερευνηθούν τατα ψυχοκοινωνικάψυχοκοινωνικά καικαι κλινικάκλινικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά, , νανα μελετηθείμελετηθεί δηλαδήδηλαδή τοτο ««προφίλπροφίλ»» τωντων
εφήβωνεφήβων πουπου κάνουνκάνουν ΚατάχρησηΚατάχρηση ∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου,  ,  καικαι

∆εύτερον∆εύτερον νανα εξεταστούνεξεταστούν οιοι παράγοντεςπαράγοντες πουπου
συμβάλλουνσυμβάλλουν στηστη θετικήθετική έκβασηέκβαση τηςτης παρέμβασηςπαρέμβασης γιαγια τηντην
αντιμετώπισηαντιμετώπιση συμπεριφορώνσυμπεριφορών εθισμούεθισμού στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο
κατάκατά τηντην εφηβικήεφηβική ηλικίαηλικία..
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ΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟ--ΜΕΘΟ∆ΟΣΜΕΘΟ∆ΟΣ: : ΧρήσηΧρήση
 

ΕργαλείωνΕργαλείων

ΧρήσηΧρήση ΨυχομετρικώνΨυχομετρικών ΚλιμάκωνΚλιμάκων: : YoungYoung’’s Internet Addiction Questionnaires Internet Addiction Questionnaire,,

ΕρωτηματολόγιοΕρωτηματολόγιο ∆υνατοτήτων∆υνατοτήτων καικαι ∆υσκολιών∆υσκολιών (SDQ)(SDQ), , ΕρωτηματολόγιοΕρωτηματολόγιο Du PaulDu Paul

∆ομημένη∆ομημένη συνέντευξησυνέντευξη μεμε τουςτους εφήβουςεφήβους

∆ιάγνωση∆ιάγνωση ««εθισμούεθισμού»» μεμε κριτήριακριτήρια κατάκατά Kaplan Kaplan & & SadockSadock (2004)(2004)

ΣτατιστικήΣτατιστική ανάλυσηανάλυση: : τατα δεδομέναδεδομένα μοντελοποιήθηκανμοντελοποιήθηκαν μεμε τητη χρήσηχρήση πολυμεταβλητήςπολυμεταβλητής

λογαριθμιστικήςλογαριθμιστικής παλινδρόμησηςπαλινδρόμησης καικαι εφαρμόστηκανεφαρμόστηκαν τατα xx2 2 καικαι FisherFisher’’s exact test s exact test γιαγια

τιςτις συγκρίσειςσυγκρίσεις..
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ΥΛΙΚΟΥΛΙΚΟ--ΜΕΘΟ∆ΟΣΜΕΘΟ∆ΟΣ: : ∆είγμα∆είγμα

5353 έφηβοιέφηβοι ((ΟμάδαΟμάδα ΕθισμούΕθισμού -- ΟΕΟΕ) ) πουπου απευθύνθηκαναπευθύνθηκαν
στηστη ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ. . γιαγια υπερβολικήυπερβολική χρήσηχρήση διαδικτύουδιαδικτύου απόαπό τοντον
ΙούνιοΙούνιο τουτου 2007 2007 έωςέως τοντον ΙανουάριοΙανουάριο τουτου 2009, 2009, δηλαδήδηλαδή
σεσε χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα 20 20 μηνώνμηνών..

3535 έφηβοιέφηβοι ((ΟμάδαΟμάδα ΜαρτύρωνΜαρτύρων -- ΟΜΟΜ)) μεμε ασφαλήασφαλή χρήσηχρήση
διαδικτύουδιαδικτύου πουπου είχανείχαν προσέλθειπροσέλθει στηστη δομήδομή μαςμας γιαγια
προληπτικόπροληπτικό ιατρικόιατρικό έλεγχοέλεγχο καικαι επιλέχθηκανεπιλέχθηκαν τυχαίατυχαία. . 

ΗΗ 00ΜΜ έχειέχει ανάλογηανάλογη ηλικίαηλικία (14.9(14.9+1.5 +1.5 έναντιέναντι 14.9+1.6, 14.9+1.6, 
pp=0.997) =0.997) καικαι φύλοφύλο (94.3% (94.3% αγόριααγόρια) ) μεμε τηντην ΟΕΟΕ..

3636



φύλοφύλο, , 
ηλικίαηλικία, , 
κοινωνικοκοινωνικο--οικονομικήοικονομική κατάστασηκατάσταση, , 
εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό επίπεδοεπίπεδο γονέωνγονέων, , 
σχολικήσχολική επίδοσηεπίδοση, , 
εξωσχολικέςεξωσχολικές δραστηριότητεςδραστηριότητες,,
εκδήλωσηεκδήλωση συμπεριφορώνσυμπεριφορών υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου,,
δομήδομή & & λειτουργικότηταλειτουργικότητα τηςτης οικογένειαςοικογένειας,,
συνσυν--νοσηρότητανοσηρότητα μεμε άλλεςάλλες ψυχοπαθολογίεςψυχοπαθολογίες,,
ύπαρξηύπαρξη σωματικώνσωματικών κλινικώνκλινικών συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: : 
∆ομή∆ομή

 
& & ΛειτουργικότηταΛειτουργικότητα

 
τηςτης

 
ΟικογένειαςΟικογένειας

 ΕφήβωνΕφήβων
 

τηςτης
 

ΟΕΟΕ

ΟιΟι έφηβοιέφηβοι τηςτης ΟΕΟΕ ήτανήταν συχνότερασυχνότερα μοναχοπαίδιαμοναχοπαίδια ( 40 % ( 40 % 
έναντιέναντι 20%, 20%, pp=0.05), =0.05), ενώενώ σεσε μικρότερομικρότερο ποσοστόποσοστό είχανείχαν
αδέρφιααδέρφια (60,4% (60,4% έναντιέναντι 80%, 80%, pp=0,05) =0,05) 

ΕίχανΕίχαν σεσε μεγαλύτερομεγαλύτερο ποσοστόποσοστό μονογονεϊκήμονογονεϊκή οικογένειαοικογένεια
(34% (34% έναντιέναντι 5.7%, 5.7%, pp<0.002)<0.002)

ΕίχανΕίχαν δυσλειτουργικήδυσλειτουργική οικογένειαοικογένεια ((96.296.2% % έναντιέναντι 25.7%, 25.7%, 
pp<0.001), <0.001), δηλαδήδηλαδή αδυναμίααδυναμία οριοθέτησηςοριοθέτησης απόαπό τουςτους
γονείςγονείς, , συγκρούσειςσυγκρούσεις, , έλλειψηέλλειψη επικοινωνίαςεπικοινωνίας μεταξύμεταξύ τωντων
μελώνμελών
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: : ΘετικήΘετική
 

ΣυσχέτισηΣυσχέτιση
 

μεμε
 ΣυναισθηματικέςΣυναισθηματικές

 
∆ιαταραχές∆ιαταραχές

 
& & ∆ΕΠ∆ΕΠ--ΥΥ

ΟιΟι
 

έφηβοιέφηβοι
 

τηςτης
 

ΟΕΟΕ
 

παρουσίαζανπαρουσίαζαν
 

συχνότερασυχνότερα::

ΣυναισθηματικέςΣυναισθηματικές ∆ιαταραχές∆ιαταραχές , , όπωςόπως
μελαγχολίαμελαγχολία//καταθλιπτικόκαταθλιπτικό συναίσθημασυναίσθημα, , αγχώδειςαγχώδεις
διαταραχέςδιαταραχές, , θυμόςθυμός//νευρικότητανευρικότητα, , χαμηλήχαμηλή αυτοπεποίθησηαυτοπεποίθηση
( ( pp<0.001) <0.001) καικαι σωματικάσωματικά συμπτώματασυμπτώματα ((pp<0.001)<0.001)

∆ιαταραχή∆ιαταραχή ΕλλειμματικήςΕλλειμματικής ΠροσοχήςΠροσοχής ––ΥπερκινητικότηταςΥπερκινητικότητας
∆ΕΠ∆ΕΠ--ΥΥ ((43,443,4% % έναντιέναντι 17,1%, p=0,010)17,1%, p=0,010)

ΣυμπεριφορέςΣυμπεριφορές ΥψηλούΥψηλού ΚινδύνουΚινδύνου ( ( pp=0,001)=0,001)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 

: : ΧαμηλήΧαμηλή
 

ΣχολικήΣχολική
 ΕπίδοσηΕπίδοση

 
& & ∆ιακοπή∆ιακοπή

 
∆ραστηριοτήτων∆ραστηριοτήτων

 
ΟΕΟΕ

ΜείωσηΜείωση ΣχολικήςΣχολικής ΕπίδοσηςΕπίδοσης: : ΗΗ ΟΕΟΕ είχεείχε μεγαλύτερομεγαλύτερο
ποσοστόποσοστό χαμηλήςχαμηλής σχολικήςσχολικής επίδοσηςεπίδοσης ((μέσοςμέσος όροςόρος
βαθμολογίαςβαθμολογίας < 12 < 12 -- 56,1% 56,1% έναντιέναντι 7,7%, 7,7%, pp<0,001) <0,001) 

ΟιΟι έφηβοιέφηβοι μεμε χαμηλήχαμηλή σχολικήσχολική επίδοσηεπίδοση (<12) (<12) είναιείναι 16 16 
φορέςφορές πιθανότεροπιθανότερο νανα ανήκουνανήκουν στηνστην ΟΕΟΕ, , συγκριτικάσυγκριτικά μεμε
αυτούςαυτούς μεμε σχολικήσχολική επίδοσηεπίδοση μεμε ΜΜ..ΟΟ..>> 1616

ΣχολικήΣχολική ΑπόσυρσηΑπόσυρση ((βεβαιώσειςβεβαιώσεις γιαγια απουσίεςαπουσίες σεσε ποσοστόποσοστό
20,8% 20,8% έναντιέναντι 0%, 0%, pp=0,004)=0,004)

∆ιακοπή∆ιακοπή δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ((αθλητικώναθλητικών//καλλιτεχνικώνκαλλιτεχνικών):):
ΤαΤα

 
χόμπυχόμπυ

 
τηςτης

 
ΟΕΟΕ

 
καταγράφηκανκαταγράφηκαν

 
σεσε

 
σημαντικάσημαντικά

 
μικρότερομικρότερο

 ποσοστόποσοστό
 

σεσε
 

σχέσησχέση
 

μεμε
 

τηντην
 

ΟΜΟΜ
 

((pp=0.001)=0.001)
4040



ΈκβασηΈκβαση
 

τηςτης
 

θεραπείαςθεραπείας

ΑπόΑπό
 

τουςτους
 

53 53 εφήβουςεφήβους
 

τηςτης
 

ΟΕΟΕ::

ΟιΟι 16 (30,2%) 16 (30,2%) βρίσκονταιβρίσκονται ακόμηακόμη υπόυπό
παρακολούθησηπαρακολούθηση, , 

ΟιΟι 26/37 (70,3%) 26/37 (70,3%) παρουσίασανπαρουσίασαν βελτίωσηβελτίωση καικαι

ΟιΟι 11/37 (29,7%) 11/37 (29,7%) εγκατέλειψανεγκατέλειψαν τητη θεραπείαθεραπεία..

4141



ΠαράγοντεςΠαράγοντες
 

πουπου
 

καθορίζουνκαθορίζουν
 

τηντην
 ΕγκατάλειψηΕγκατάλειψη

 
τηςτης

 
ΘεραπείαςΘεραπείας

ΑπόΑπό
 

τουςτους
 

εφήβουςεφήβους
 

τηςτης
 

ΟΕΟΕ, , σημαντικάσημαντικά
 

ποσοστάποσοστά
 εγκατάλειψηςεγκατάλειψης

 
τουτου

 
προγράμματοςπρογράμματος

 
παρουσίασανπαρουσίασαν::

--όσοιόσοι
 

δενδεν
 

είχανείχαν
 

επίγνωσηεπίγνωση
 

τηςτης
 

κατάστασήςκατάστασής
 

τουςτους
 

καικαι
 

τωντων
 δυσκολιώνδυσκολιών

 
τουςτους

 
((pp=0.009), =0.009), εκδήλωνανεκδήλωναν

 
δηλαδήδηλαδή

 άρνησηάρνηση, , 

--όσοιόσοι
 

δενδεν
 

είχανείχαν
 

άλλαάλλα
 

ενδιαφέρονταενδιαφέροντα
 

ήή
 

χόμπυχόμπυ
 

((pp=0.008)=0.008)
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AAνεξάρτητοινεξάρτητοι
 

παράγοντεςπαράγοντες
 

συσχέτισηςσυσχέτισης
 

μεμε
 τοντον

 
««εθισμόεθισμό»»

 
τουτου

 
∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου

ΗΗ δυσλειτουργίαδυσλειτουργία τηςτης οικογένειαςοικογένειας ((ΣΛΣΛ:11.64,95% :11.64,95% 
∆Ε∆Ε=1.53=1.53--88.66),88.66),

ΗΗ ύπαρξηύπαρξη συναισθηματικώνσυναισθηματικών διαταραχώνδιαταραχών ((ΣΛΣΛ:16.84,95% :16.84,95% 
∆Ε∆Ε=2.95=2.95--95.99) &95.99) &
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ΣωματικάΣωματικά  συμπτώματασυμπτώματα

ΔιαταραχέςΔιαταραχές ύπνουύπνου
ΑυξημένοΑυξημένο βάροςβάρος σώματοςσώματος
ΠονοκέφαλοςΠονοκέφαλος
ΟφθαλμολογικάΟφθαλμολογικά προβλήματαπροβλήματα



ΜονάδαΜονάδα
 ΕφηβικήςΕφηβικής

 ΥγείαςΥγείας
 ((ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ.).)

ΣεΣε
 

πρώϊμαπρώϊμα
 

στάδιαστάδια, , ότανόταν
 

υπάρχειυπάρχει
 

ακόμαακόμα
 

εναισθησίαεναισθησία
 

τοτο
 φαινόμενοφαινόμενο

 
αντιμετωπίζεταιαντιμετωπίζεται

 
σχετικάσχετικά

 
εύκολαεύκολα

 
μεμε: : 

ΑΑ. . ΨυχοεκπαίδευσηΨυχοεκπαίδευση
 

τουτου
 

εφήβουεφήβου
 

((ενημέρωσηενημέρωση, , παράθεσηπαράθεση
 επιστημονικώνεπιστημονικών

 
στοιχείωνστοιχείων

 
καικαι

 
πληροφοριώνπληροφοριών, , 

πληροφορίεςπληροφορίες
 

γιαγια
 

τιςτις
 

δυσκολίεςδυσκολίες
 

,,τηντην
 

πορείαπορεία
 

καικαι
 

τιςτις
 πιθανότητεςπιθανότητες

 
καλήςκαλής

 
έκβασηςέκβασης

 
τουτου

 
προβλήματοςπροβλήματος))

ΒΒ. . ΣυμπεριφορικούΣυμπεριφορικού
 

τύπουτύπου
 

θεραπείαθεραπεία
 

((τήρησητήρηση
 

ημερολογίουημερολογίου, , 
αμοιβέςαμοιβές, , κίνητρακίνητρα

 
γιαγια

 
άλλεςάλλες

 
δραστηριότητεςδραστηριότητες, , τόνωσητόνωση

 αυτοπεποίθησηςαυτοπεποίθησης, , ενθάρρυνσηενθάρρυνση
 

κοινωνικώνκοινωνικών
 

επαφώνεπαφών) ) καικαι

ΓΓ. . ΟικογενειακήΟικογενειακή
 

ενημέρωσηενημέρωση
 

καικαι
 

στήριξηστήριξη



ΜετάΜετά
 

τηντην
 

πλήρηπλήρη
 

εγκατάστασηεγκατάσταση
 

τηςτης
 

διαταραχήςδιαταραχής, , μεμε
 

τατα
 περισσότεραπερισσότερα

 
κριτήριακριτήρια, , οο

 
έφηβοςέφηβος

 
::

δενδεν αναγνωρίζειαναγνωρίζει ότιότι υπάρχειυπάρχει πρόβλημαπρόβλημα ((AAΡΝΗΣΗΡΝΗΣΗ), ), 

δενδεν συνεργάζεταισυνεργάζεται μεμε τητη ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ., ., μπορείμπορεί νανα λέειλέει ψέματαψέματα, , 
νανα χειρίζεταιχειρίζεται γονείςγονείς καικαι θεραπευτέςθεραπευτές καικαι γενικάγενικά έχειέχει
συμπεριφοράσυμπεριφορά ατόμουατόμου εξαρτημένουεξαρτημένου απόαπό ουσίεςουσίες. . 

ΑνΑν συνυπάρχουνσυνυπάρχουν ψυχιατρικέςψυχιατρικές διαταραχέςδιαταραχές δίνεταιδίνεται
φαρμακευτικήφαρμακευτική αγωγήαγωγή



ΔράσειςΔράσεις  ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ. . προςπρος  τηντην  κοινότητακοινότητα
ΦυλλάδιαΦυλλάδια μεμε πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τοντον ««εθισμόεθισμό»» στοστο
ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

ΈρευναΈρευνα καικαι δημοσίευσηδημοσίευση άρθρωνάρθρων

ΠροτάσειςΠροτάσεις στουςστους αρμόδιουςαρμόδιους φορείςφορείς γιαγια τηντην πρόληψηπρόληψη
καικαι αντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτου φαινομένουφαινομένου τουτου εθισμούεθισμού στοστο
ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

ΔιαλέξειςΔιαλέξεις σεσε σχολείασχολεία καικαι κοινωνικούςκοινωνικούς φορείςφορείς

ΟργάνωσηΟργάνωση ημερίδωνημερίδων--ΣυμμετοχήΣυμμετοχή σεσε συνέδριασυνέδρια



ΠρόληψηΠρόληψη  (1)(1)
ΕνημέρωσηΕνημέρωση τωντων παιδιώνπαιδιών απόαπό μικρήμικρή ηλικίαηλικία γιαγια τηντην
ύπαρξηύπαρξη τουτου φαινομένουφαινομένου καικαι τιςτις συνέπειέςσυνέπειές τουτου, , καθώςκαθώς
καικαι γιαγια τουςτους κανόνεςκανόνες ασφαλούςασφαλούς χρήσηςχρήσης τουτου
διαδικτύουδιαδικτύου γενικότεραγενικότερα

ΕκμάθησηΕκμάθηση τηςτης χρήσηςχρήσης ΗΥΗΥ στοστο σχολείοσχολείο

ΕφαρμογήΕφαρμογή φίλτρωνφίλτρων γιαγια τιςτις μικρότερεςμικρότερες ηλικίεςηλικίες



ΠρόληψηΠρόληψη  (2)(2)

ΠΠοιοτικήοιοτική σχέσησχέση γονέωνγονέων--παιδιώνπαιδιών

ΑφιέρωσηΑφιέρωση χρόνουχρόνου γιαγια ενασχόλησηενασχόληση μεμε τοτο
internetinternet



ΗΗ συναισθηματικήσυναισθηματική κάλυψηκάλυψη τωντων παιδιώνπαιδιών, , 
ηη καλήκαλή σχέσησχέση καικαι ηη επικοινωνίαεπικοινωνία όλωνόλων
τωντων μελώνμελών οδηγούνοδηγούν σεσε σωστήσωστή εφαρμογήεφαρμογή
ΟΡΙΩΝΟΡΙΩΝ μέσαμέσα στοστο σπίτισπίτι, , τατα οποίαοποία είναιείναι
απαραίτητοαπαραίτητο νανα τηρούνταιτηρούνται. . 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑΓΙΑ  ΓΟΝΕΙΣΓΟΝΕΙΣ  ((ΙΙ))
ΚρατήστεΚρατήστε τοντον ΗΗ//ΥΥ σεσε χώρουςχώρους όπωςόπως τοτο σαλόνισαλόνι καικαι όχιόχι

σεσε υπνοδωμάτιαυπνοδωμάτια. . 

ΑσχοληθείτεΑσχοληθείτε μεμε τοτο πωςπως δουλεύειδουλεύει τοτο ΊντερνετΊντερνετ καικαι

αφιερώστεαφιερώστε χρόνοχρόνο νανα περιηγηθείτεπεριηγηθείτε μαζίμαζί μεμε τατα παιδιάπαιδιά

σαςσας στονστον κυβερνοχώροκυβερνοχώρο. . ΜάθετεΜάθετε απόαπό αυτάαυτά. . 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑΓΙΑ  ΓΟΝΕΙΣΓΟΝΕΙΣ  ((ΙΙΙΙ))

ΝαΝα είστεείστε ιδιαίτεραιδιαίτερα προσεχτικοίπροσεχτικοί ότανόταν τατα παιδιάπαιδιά

χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν τατα chatroomschatrooms ((δωμάτιαδωμάτια συνομιλίαςσυνομιλίας), ), 

χωρίςχωρίς τηντην επίβλεψηεπίβλεψη σαςσας. . ΜηνΜην αφήσετεαφήσετε ποτέποτέ νανα

συναντήσουνσυναντήσουν κάποιονκάποιον πουπου γνώρισανγνώρισαν μέσωμέσω τουτου

ΊντερνετΊντερνετ χωρίςχωρίς νανα είστεείστε καικαι εσείςεσείς μαζίμαζί. . 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑΓΙΑ  ΓΟΝΕΙΣΓΟΝΕΙΣ  ((ΙΙΙΙΙΙ))

ΣυζητήστεΣυζητήστε μεμε τατα παιδιάπαιδιά γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια τουτου
ΊντερνετΊντερνετ, , έτσιέτσι ώστεώστε νανα κατανοήσουνκατανοήσουν καικαι τατα ίδιαίδια τουςτους
κινδύνουςκινδύνους. . 

ΓνωρίστεΓνωρίστε ποιουςποιους πρέπειπρέπει νανα ενημερώσετεενημερώσετε καικαι ενεν ανάγκηανάγκη
νανα καταγγείλετεκαταγγείλετε σεσε περίπτωσηπερίπτωση πουπου συναντήσετεσυναντήσετε
βλαβερόβλαβερό καικαι παράνομοπαράνομο περιεχόμενοπεριεχόμενο στοστο ΊντερνετΊντερνετ. . 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑΓΙΑ  ΓΟΝΕΙΣΓΟΝΕΙΣ  ((ΙΙVV))

ΕγκαταστήσετεΕγκαταστήσετε στονστον υπολογιστήυπολογιστή σαςσας κάποιοκάποιο

λογισμικόλογισμικό φίλτροφίλτρο πουπου απαγορεύειαπαγορεύει τηντην

προσπέλασηπροσπέλαση σεσε συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες σελίδεςσελίδες τουτου

ΊντερνετΊντερνετ. . 



ΤηλεφωνικήΤηλεφωνική ΓραμμήΓραμμή ΣτήριξηςΣτήριξης



ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση
Safer Internet HellasSafer Internet Hellas
ΜονάδαΜονάδα ΕφηβικήςΕφηβικής ΥγείαςΥγείας ((ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ.).)
ΕΡΤΕΡΤ
ΙΙ..ΤΤ..ΕΕ..
SAFENETSAFENET

ΕλληνικόΕλληνικό ΚέντροΚέντρο ΑσφαλούςΑσφαλούς ΔιαδικτύουΔιαδικτύου



ΜονάδαΜονάδα
 

ΕφηβικήςΕφηβικής
 

ΥγείαςΥγείας
 

((ΜΜ..ΕΕ..ΥΥ.).)
ΜεσογείωνΜεσογείων

 

24, 624, 6οςος

 

όροφοςόροφος, 11527, , 11527, ΑμπελόκηποιΑμπελόκηποι

ΤηλέφωνοΤηλέφωνο/ / FaxFax: 210.7710824, : 210.7710824, 
wwwwww..youthyouth--healthhealth..grgr

 

, , 
ee--mailmail: info@youth: info@youth--health.grhealth.gr

http://www.youth-health.gr/
http://www.youth-health.gr/
http://www.youth-health.gr/


ΔράσηΔράση ΕνημέρωσηςΕνημέρωσης καικαι ΑφύπνισηςΑφύπνισης
ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ.. wwwwww..saferinternet.grsaferinternet.gr
SafeLineSafeLine ((wwwwww..safelinesafeline..grgr) :) :
καταγγελίεςκαταγγελίες

 
γιαγια

 
ιστοχώρουςιστοχώρους

 
((websiteswebsites))

http:http:////www.ewww.e--yliko.gryliko.gr//:: ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική
ΠύληΠύλη τουτου ΥπουργείουΥπουργείου ΠαιδείαςΠαιδείας..

http://www.saferinternet.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
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