
THINK before you click 



Εθισμός στο διαδίκτυο 
    Αναμφισβήτητα η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά και 
την καθημερινή κοινωνική μας ζωή έχει 
κάνει την τεχνολογία μέρος της ζωής 
μας. Νύχτα-μέρα «αγκαλιά» με τον 
υπολογιστή είναι όλο και περισσότερα 
παιδιά στη χώρα μας. Αυτό έχει 
συνέπειες στην κοινωνική τους ζωή και 
την ατομική τους κατάσταση. 



Τι είναι ο Εθισμός στο διαδίκτυο; 

   Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια 
σχετικά νέα μορφή εξάρτησης. 
Αναφέρεται στη περίπτωση όπου το 
διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία 
και προτεραιότητα στη ζωή σου από 
τους φίλους, την οικογένεια και την 
εργασία σου και κυριαρχεί στη 
καθημερινότητα σου.   

 







   Η εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί 

να είναι το αποτέλεσμα άλλων 

ψυχικών διαταραχών, όπως 

κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, 

διαταραχές προσωπικότητας και 

κοινωνική φοβία. 

 





Tι  πρέπει  να  κάνει  ο  γονέας  σε  περίπτωση  
που το παιδί του είναι  εθισμένο  στο  

διαδίκτυο: 

 
    Ο ρόλος των γονέων είναι πάρα πολύ 

σημαντικός για την αντιμετώπιση του 
εθισμού των παιδιών τους από το 
διαδίκτυο . 

    Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν όρια. Ο υπολογιστής είναι 
καλό να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο 
και όχι στο δωμάτιο του παιδιού. 





• Οι γονείς θα πρέπει να συζητούν για τις 
διαδικτυακές διαδρομές του παιδιού 
τους, ώστε να έχουν πάντοτε ενημέρωση 
για αυτά που βλέπει.  

• Οι γονείς οφείλουν  να είναι 
προετοιμασμένοι για την αρνητική 
στάση του παιδιού τους. 



• Για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
έχει προταθεί η συζήτηση με ειδικούς 
ψυχολόγους. 

• Ιδιαίτερα σημαντική για την 
αντιμετώπιση του εθισμού στα παιδιά 
και στους εφήβους είναι η ύπαρξη 
κοινής στάσης των γονέων. 









Διαδικτυακός Εκφοβισμός 



Μορφές Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

• Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών 
ή τηλεφωνικών μηνυμάτων 

• Παρέμβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε 
διαδικτυακής δραστηριότητας του ατόμου 

• Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ 
• Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς 

λογαριασμούς του ατόμου 
 

 



• Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού 
είδους μαγνητοσκοπημένου υλικού 

• Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του 
ατόμου σε πολλαπλούς παραλήπτες 

• Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε αλλά 
άτομα υποκρινόμενοι το άτομο που 
εκφοβίζεται 

• Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή 
παρακολούθηση και παρενόχληση του 
ατόμου 

 







Πώς να το αντιμετωπίσουμε 

• Αν αυτός που μας ενοχλεί δεν τον 
ξέρουμε τότε θα πρέπει να το πούμε 
στους γονείς μας και αυτοί να μας 
βοηθήσουν. 

• Αν αυτός που μας ενοχλεί είναι γνωστός 
μας θα πρέπει να το πούμε στους γονείς 
μας και να χάσουμε την επαφή με αυτό 
το άτομο όσο γίνεται. 
 



Επικίνδυνα παιχνίδια στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
 

   Τα επικίνδυνα παιχνίδια στο ίντερνετ 
απευθύνονται σε παιδιά προεφηβείας 
και εφηβείας που ξέρουν να χειρίζονται 
καλά τους υπολογιστές και να 
σερφάρουν στο διαδίκτυο. Η ιδέα είναι 
κοινή σε όλα: τα παιδιά καλούνται να 
απαντήσουν σε μια πρόκληση που έχει 
τεθεί και σταδιακά γίνεται δυσκολότερη 
έως και απειλητική για τη ζωή τους. 





   Το Blue whale Challenge ή αλλιώς η 
«πρόκληση της μπλε φάλαινας» είναι 
μια σειρά δοκιμασιών που εξελίσσονται 
σε διάρκεια 50 ημερών. 

     
 



•  Χρήσιμο είναι να παρατηρήσει ο γονιός 
αλλαγές στη συμπεριφορά όπως έντονη 
απομόνωση του παιδιού, αλλαγές στο 
σώμα και στη διάθεση (π.χ. ένα 
χαρούμενο παιδί που δείχνει θλιμμένο ή 
αντίθετα ένα χαμηλών τόνων παιδί που 
δείχνει να έχει υπερβολική 
αυτοπεποίθηση, αλλαγή παρέας, 
υπερβολική επιθυμία για απομόνωση ή 
παραίτηση από τις καθημερινές 
δραστηριότητες. 



Blue Whale Challenge 



Τι μπορούμε να κάνουμε; 

• Βάζουμε τα όρια του χρόνου που ένα 
παιδί περνάει στο διαδίκτυο (κινητό, 
υπολογιστής, tablet κ.λπ.)  

• Μιλάμε  για τους κινδύνους του 
διαδικτύου όπως μιλάμε και για τους 
κινδύνους της καθημερινότητας. Το ύφος 
μας χρειάζεται να είναι συμβουλευτικό 
και όχι διδακτικό και αυταρχικό. 



Καλλιτεχνικές δημιουργίες των παιδιών 














