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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑB΄ & Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ : social media και Ναρκισσισμός 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1.  

Ο συντάκτης του κειμένου I. εστιάζει στον εύλογο προβληματισμό, εάν τα μέσα κοινω- 

νικής δικτύωσης ενισχύουν τον ναρκισσισμό τον χρηστών τους και καταλήγει σε 

ανάλογα συμπεράσματα. Αναλυτικότερα βασιζόμενος σε έρευνες σχετικές με την 

ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας θεωρεί ευρύ το φάσμα των ευθυνόμενων 

παραγόντων. Η απουσία ενσυναίσθησης, αυτοεκτίμησης, η ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης 

ενισχύουν την αυτοπροβολή και υπερπροβολή φωτογραφιών προσωπικού προφίλ ως 

αντίδραση στην εναγώνια προσπάθεια τόνωσης περιστασιακών σχέσεων και 

προσέλκυσης προσοχής. Σαφώς οι νάρκισσοι φέρουν εγγενείς καταβολές, αλλά το 

κοινωνικό περιβάλλον τους λειτουργεί καταλυτικά στην εντεινόμενη ναρκισσιστική τους 

στάση. Καταληκτικά ο κειμενογράφος καθιστά αντιληπτή την ανάγκη διερεύνησης της 

συμπεριφοράς των νεαρών ναρκίσσων, καθώς είναι πιθανή η σύμπτωσή της με 

ψυχοπαθολογικές διαταρραχές.  

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. 

 i. Στο κείμενο II- ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ 

Πρώτη εικόνα: Τα μέσα κοινωνική συναντώνται και στο σχολειό (αναφορική γλώσσα). 

Τα social media κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στη σχολική κοινότητα (ποιητική 

γλώσσα). 

Δεύτερη εικόνα: Ο καθημερνός διάλογος των ανθρώπων φέρει γνωρίσματα του δια- 

δικτυακού λόγου (αναφορική γλώσσα).  

Ο κώδικας επικοινωνίας των ανθρώπων πλέον σκιαγραφείται από τον απόλυτο κα- 

ταιγισμό του σοσιαλμιντιακού κόσμου (ποιητική γλώσσα). 

Τρίτη εικόνα: Η αγάπη παρουσιάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διάφορους 

τρόπους (αναφορική γλώσσα). 

Η αγάπη για τα social media ξεπερνά κάθε όριο (ποιητική γλώσσα ). 

Τέταρτη εικόνα: Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακολουθούν αυτή την  

ενασχόληση από νηπιακή κιόλας ηλικία (αναφορική γλώσσα). 

Ο διαδικτυακός κόσμος γίνεται απόλυτο θέλγητρο για τα μικρά παιδιά (ποιητική 

γλώσσα). 

 

ii. Βάσει του κειμένου Ι. η ναρκισσιστική διαταραχή φέρει σημαντικά χαρακτηριστικά.  

Γίνεται λόγος για την τάση αυτοπροβολής μέσω αυτοπεριγραφών, ενώ υποθάλπεται  
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το ματαιόδοξο τοχαρακτήρα τους αλλά και η σύναψη ρηχών και επιφανειακών σχέσεων.  

 

Β2. 

i. α. 

1. Τα μέσα κοινωνική συναντώνται και στο σχολειό. 

2. Ο καθημερνός διάλογος των ανθρώπων φέρει γνωρίσματα του διαδικτυακού λόγου. 

3. Η αγάπη παρουσιάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διάφορους τρόπους. 

4. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακολουθούν αυτή την ενασχόληση από  

νηπιακή κιόλας ηλικία. 

 

Β.2.β. 

Πρώτη εικόνα: Ο συντάκτης έχει ως πρόθεση να αναδείξει την κυριαρχία των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και στο σχολικό περιβάλλον στιγματίζοντας την κατάχρησή τους 

με την παρουσίαση του σχολικού πίνακα και την αναγραφή αρκετά μεγάλων γραμμάτων  

«SOCIAL MEDIA SCHOOL».  

Δεύτερη εικόνα: Ο συντάκτης του κειμένου αναπαριστά εύγλωττα την μονοδιάστατη 

επικοινωνία των ανθρώπων με καθαρά διαδικτυακά ερεθίσματα. Ευνόητα στιγματίζει 

την παρούσα συμπεριφορά με εύστοχη χρήση «σύννεφου» - ομιλίας μεταξύ των δύο 

διαλεγομένων.  

Τρίτη εικόνα: Ο συντάκτης του πολυτροπικού κειμένου παρουσιάζοντας μεγάλη καρδιά 

των διαδικτυακών στοιχείων σαφώς και επικρίνει το βάρος που της έχει δοθεί, 

εκτοπίζοντας τον χρήστη από την σύνεση και το μέτρο. 

Τέταρτη εικόνα: Η παρουσίαση ενός μικρού κοριτσιού να ελκύεται από τον ψηφιακό  

κόσμο μόνο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί για το πολύ μικρό της ηλικίας και  

στην αρνητική πιθανή επιρροή στη διαμόρφωση προσωπικότητας του. 

 

γ. Ο σχολιασμός των συναισθημάτων που διεγείρονται από την κάθε εικόνα:  

Πρώτη εικόνα: Ο προβληματισμός και η ανησυχία επισκιάζουν την σχολική κοινότητα 

από την κατάχρηση των διαδικτυακών μέσων . 

Δεύτερη εικόνα: Η έκπληξη και ο προβληματισμός κυριαρχούν για την καθημερινή 

ανθρώπινη συναλλαγή να συμπαρασύρεται από την ψηφιακή γλώσσα.  

Τρίτη εικόνα: Η αγάπη για τον ψηφιακό κόσμο στιγματίζεται από έντονο προβλημα- 

τισμό. 

Τέταρτη εικόνα: Η αγωνία και η ανησυχία για τους μικρούς χρήστες των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί πραγματικότητα. 

 

Β.2.  

ii. 

Τρείς λεξικογραμματικές επιλογές στο κείμενο Ι που μπορούν να εντοπιστούν είναι: 

Το ρηματικό πρόσωπο, το σημείο στίξης των εισαγωγικών και το σχήμα λόγου της μετα-

φοράς. Συγκεκριμένα, ο συντάκτης κάνει χρήση τρίτου ενικού ρηματικού προσώπου ενι-

σχύοντας την αντικειμενικότητα των λεγομένων αναφορικά με την τόνωση της ναρκισσι-

στικής στάσης από την κατάχρηση των μέσων κοινωνικών δικτύων («αποτελεί, διαπραγ-

ματεύεται» α’ παράγραφος). Παράλληλη η χρήση του σημείου στίξης των εισαγωγικών, 

όπως «φωτογραφία στο προφίλ», στην έβδομη παράγραφο του κειμένου προσδίδει έμ-
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φαση στο σημείο, αφού πρόκειται για την κατεξοχήν φωτογραφία του ατόμου, η οποία, 

όπως λέγεται, αποτελεί ναρκισσιστική προμετωπίδα αυτόαντανάκλασης στην ψηφιακή 

λίμνη της σύγχρονης μυθολογίας των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, 

η χρήση του σχήματος λόγου της μεταφοράς, «…αν δεν υποκρύπτει τον ναρκισσιστικό 

ύφαλο για τον οποίο μας προειδοποιεί το υπερποστάρισμα αυτό-φωτογραφιών…» εντεί-

νει την παραστατικότητα, το επεξηγηματικό τόνο στο σημείο τονίζοντας ότι η υπέρμετρη 

ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , αν δεν υποκρύπτει τον ναρκισσιστικό 

ύφαλο για τον οποίο μάς προειδοποιεί το υπερποστάρισμα αυτό-φωτογραφιών, μπορεί να 

επικαλύπτει βαθύτερες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπως ο εθισμός στο Διαδίκτυο ή 

η εφηβική κατάθλιψη. Καταστάσεις που απαιτούν την εγρήγορση των γονέων και την 

παρέμβαση των ειδικών.  

 

Β.2. 

iii.  

Ο συντάκτης στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου I οργανώνει τις σκέψεις τους ανα- 

πτύσσοντας την παράγραφο με την μέθοδο των παραδειγμάτων. Συγκεκριμένα παρα- 

θέτοντας τα παραδείγματα («η αυτοεπάρκεια, …να διερευνηθεί.»). Επεξηγεί περιγρα- 

φικές παραμέτρους του ναρκισσισμού που συναρτώνται με τις αυτοφωτογραφίες των  

νεαρών χρηστών. Παράλληλα η οργάνωση των σκέψεων του κειμενογράφου στην όγδοη  

παράγραφο του κειμένου I ο κειμενογράφος οργανώνει της σκέψεις του αναπτύσσοντάς  

την κυρίως με την μέθοδο του αίτιο-αποτελέσματος. Ενδεικτικό σημείο συνιστά («οι νάρ- 

κισσοι χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα κοινωνικής αλληλεπίδρασης: αίτιο, ανατρο- 

φοδοτούν την υπέρμετρη αίσθηση σημαντικότητας εαυτού που τους χαρακτηρίζει: απο- 

τέλεσμα»), όπου διαφαίνεται ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον καθορισμό  

της αυτοεπιβεβαίωσης των χρηστών. 

 

iv.  

Το κείμενο I συγκαταλέγεται στο γραμματειακό είδος του αποδεικτικού δοκιμίου. Κειμε-

νικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε αυτή τη διαπίστωση αφορούν την χρήση κυρίως της 

αναφορικής γλώσσας στο μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, όπως «Γίνεται φανερή λοιπόν 

η υπεραντιπροσώπευση του ναρκισσισμού στα κοινωνικά δίκτυα …μέσων κοινωνικής δι-

κτύωσης» με έμφαση στο σοβαρό και επίσημο ύφος χωρίς να απουσιάζει και η ποιητική 

γλώσσα σε ορισμένα σημεία όπως, «… ψηφιακή λίμνη της σύγχρονης μυθολογίας των 

ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.» στην έβδομη παράγραφο του κειμένου. Η 

αντικειμενική οπτική που επικρατεί παρουσιάζει έγκριτα στοιχεία από έρευνες διε-

ρεύνησης της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας υποβοηθούμενη στο μέγιστο 

βαθμό από την λογική οργάνωση των νοημάτων – ιδεών του συντάκτη ο οποίος επιχειρη -

ματολογώντας κατά κύριο λόγο με πορίσματα ερευνών, παραδείγματα και γενικές αλή-

θειες καταλήγει να επιτυγχάνει το ζητούμενο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Αποδεικνύει, 

ουσιαστικά ότι ο ναρκισσισμός των χρηστών των κοινωνικών δικτύων τροφοδοτείται κα-

ταλυτικά από τα μέσα αυτά. 

 

v.  

α. Υποτακτική έγκλιση χρόνο ενεστώτα: εκφράζει δυνατότατα…  

β. Οριστική έγκλιση χρόνο ενεστώτα: υποδηλώνεται το πραγματικό … 
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γ. Υποτακτική έγκλιση χρόνο ενεστώτα: το παρόν χωρίο ενέχει επιτακτική χροιά (προ-

σταγή –προτροπή) 

δ. Υποτακτική έγκλιση χρόνο ενεστώτα: εκφράζεται το πιθανό – δυνατό για το μεγαλύτε- 

ρο ποσοστό αυτοφωτογραφιών των γυναικών έναντι των ανδρών. 

 

Β.3. 

i. 

Ο μετασχηματισμός του συγκεκριμένου αποσπάσματος έχει ως εξής: 

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου επιτείνει τον ήδη υπάρχοντα ναρκισσισμό, καθώς  

οι χρήστες θέτουν μέσω της αυτοπροβολής τους ως κύριους στόχους, την προσέλκυση  

της προσοχής των άλλων, αλλά και συνάπτουν συγχρόνως επιφανειακές και ευκαιριακές  

σχέσεις.  

 

ΘΕΜΑ Γ. 

Το θεματικό κέντρο του συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου συγκλίνει με την αδιαμ-

φισβήτητη αλήθεια ότι οι άνθρωποι της σημερινής πραγματικότητας καταφέρνουν να 

έχουν ψυχοσυναισθηματική σύμπτωση, σχέση αγάπης μεταξύ τους. Παρά τα πλήθος δι-

αφορετικά και αλλοτριωτικά ερεθίσματα που λαμβάνουν καθημερινά καταφέρνουν να 

αντιστέκονται και να συναντιούνται απρόσκοπτα σε τυχαίες περιστάσεις αποκαλύπτο-

ντας και την αλήθειά τους. Η χρήση του δεύτερου ενικού ρηματικού προσώπου ενισχύει 

την αμεσοτάτη και την παραστατικότητα που επιδιώκει να αναδείξει το ποιητικό υποκεί- 

μενο προτρέποντας των άνθρωπο που αγαπά να έχει πίστη σε μια μελλοντική 

συνάντησή τους. 

Αμφίβολα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τις ανθρώπινες σχέσεις στη ση-

μερινή πραγματικότητα στη βάση πάντα της προσωπικής βούλησης και της ορθής κρι-

τικής σκέψης. Η αμεσότητα και η εύκολη προσβασιμότητα στην επικοινωνία ευνοούν τη 

σύναψη σχέσεων ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι η ποιότητά τους εξαρτάται ουσι-

αστικά από το ποιόν των ανθρώπων, την παιδεία τους, τη βιοθεωρία και κοσμοθεωρία 

που έχουν αναπτύξει. Αν δεν υπάρχουν προσωπεία και υποκριτικές τάσεις σαφώς και 

αναπτύσσονται υγιείς ανθρώπινες σχέσεις με σημείο αναφοράς τους τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

ΘΕΜΑ Δ. 

Ζ1:  

Οι αρνητικές πτυχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης :  

- Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, παρά τις ποικίλες δυνατότητες που 

προσφέρουν και παρά τις σαφείς θετικές επιδράσεις που έχουν επιφέρει στον τομέα της 

επικοινωνίας, ενέχουν και κάποιες αξιοσημείωτες αρνητικές πτυχές.  Συχνά οι χρήστες 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντί να τα χρησιμοποιούν επικουρικά στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις, φτάνουν στο σημείο να τις υποκαθιστούν με τη διαδικτυακή 

επικοινωνία. Περιορίζουν, δηλαδή, δραστικά την άμεση επαφή και τη δια ζώσης 

συνομιλία και συναναστροφή, και προτιμούν την εικονική μορφή της επικοινωνίας, που 

επιτυγχάνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιλογή αυτή, όμως, εντείνει το 

αίσθημα μοναξιάς, καθώς η διαδικτυακή επικοινωνία δεν προσφέρει την αμεσότητα και 

τα ψυχολογικά οφέλη της πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίας. Ελλείπουν από αυτή όλα 
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εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη επαφή∙ οι χειρονομίες, τα 

βλέμματα, οι κινήσεις του σώματος, το άγγιγμα κ.λπ.  

- Συνάμα, οι φιλίες και οι γνωριμίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν βασίζονται 

πάντοτε στην ειλικρίνεια και στην πραγματική προσωπικότητα των ατόμων, αφού οι 

χρήστες έχουν την τάση να παρουσιάζουν στα προφίλ τους μια διαφορετική και κυρίως 

ωραιοποιημένη εικόνα του εαυτού και της ζωής τους. Δημιουργούνται, έτσι, σχέσεις 

επικοινωνίας οι οποίες στηρίζονται σε μια παραποιημένη εντύπωση για το χαρακτήρα 

και για την αληθινή φύση των επιμέρους ατόμων.  

-  Η επιλογή των ανθρώπων να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο διαδικτυακό τους προφίλ 

και στην εικόνα που παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγεί στην 

παραμέληση τόσο των πραγματικών σχέσεων που ήδη έχουν όσο και τη μέριμνα για τη 

δημιουργία νέων γνωριμιών στην πραγματική τους ζωή. Αυτό με τη σειρά του έχει ως 

αποτέλεσμα να εντείνεται η μοναξιά του ατόμου, το οποίο καταλήγει να κλείνεται όλο 

και περισσότερο στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου.  

- Το άτομο περιορίζεται στις διαδικτυακές του «φιλίες» και διατηρεί μια ψευδαίσθηση 

κοινωνικότητας, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού οι φίλοι 

αυτοί υπάρχουν και κινούνται σ’ έναν εικονικό κόσμο, ενώ, μάλιστα, πολλούς  από 

αυτούς δεν τους γνωρίζει πραγματικά, καθώς δεν τους έχει συναντήσει ποτέ. Η αληθινή 

φιλία που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τις κοινές εμπειρίες και τα κοινά βιώματα, 

υποκαθίσταται από μια εικονική φιλία, η οποία βασίζεται σ’ ένα σαθρό υπόβαθρο απλής 

ανταλλαγής αρχείων. 

-  Στις αρνητικές πτυχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκαταλέγεται, παράλληλα, 

και το γεγονός ότι ο χρήστης βρίσκεται συχνά εκτεθειμένος σε φαινόμενα παρενόχλησης 

και εκφοβισμού από κακόβουλα άτομα. Η ανωνυμία ή η πλαστοπροσωπία που είναι 

εφικτές στα μέσα αυτά, επιτρέπουν σε κακοπροαίρετα άτομα κάθε πιθανή 

κακομεταχείριση άλλων χρηστών, όπως είναι η εξύβριση, η εξαπάτηση ή ακόμη και ο 

εκβιασμός.  

-  Το γεγονός, άλλωστε, ότι το ανέβασμα αρχείων είναι τόσο εύκολο παρασύρει πολλά 

νέα -κυρίως- άτομα στο να μοιράζονται με αγνώστους επί της ουσίας, ακόμη και πολύ 

προσωπικά τους δεδομένα. Φωτογραφίες, βίντεο κ.ά., τα οποία μπορούν να τύχουν 

επικίνδυνης χρήσης και εκμετάλλευσης από κακόβουλα άτομα. Αντιστοίχως, πιθανή 

είναι και η εκμαίευση ή η υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που μπορούν 

να επιτρέψουν την οικονομική ή άλλη εκμετάλλευση του χρήστη. 

- Ας σημειωθεί, επίσης, πως στο πλαίσιο της επικοινωνίας με άτομα, όχι πάντα αγαθής  

προαίρεσης, είναι πιθανή η έκθεση των νέων ατόμων σε υλικό επιζήμιο για την ηλικία 

τους (πορνογραφικό, προπαγανδιστικό, δογματικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό κ.λπ.), που 

μπορεί να τους παρασύρει σε λανθασμένες και ανοίκειες επιλογές. Ενώ, πιθανή είναι και 

η έκθεση των χρηστών σε κακόβουλο λογισμικό, το οποίο είτε ενδεχομένως καταστρέφει 

τον υπολογιστή είτε χρησιμοποιείται για την υποκλοπή στοιχείων και δεδομένων.  

 

Ζ2: Προτάσεις για την καλύτερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης : 

- Με δεδομένο το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχετικά πρόσφατα 

ενταχθεί στην καθημερινότητά μας και δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτός σε όλη του την 
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έκταση ο αντίκτυπός τους, θα ήταν θεμιτό να χρησιμοποιούνται με μέτρο και σύνεση. 

Ειδικότερα: 

- Κάθε χρήστης των μέσων αυτών θα πρέπει να προφυλάσσει τα προσωπικά του 

δεδομένα και να μη δημοσιεύει αλόγιστα στοιχεία της προσωπικής του ζωής, καθώς δεν 

μπορεί πάντοτε να ελέγχει απόλυτα ποιοι θα είναι οι αποδέκτες αυτών των 

πληροφοριών.  

- Θα πρέπει, συνάμα, να είναι πολύ προσεκτικός και επιφυλακτικός απέναντι σε 

μηνύματα και προσκλήσεις που τυχόν δέχεται από άτομα που δεν γνωρίζει. Όπως στην 

πραγματική ζωή, έτσι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν και δρουν άνθρωποι 

χαμηλής ηθικής και κακόβουλων προθέσεων.  

- Καίριας σημασίας είναι, επίσης, η φροντίδα για τις κοινωνικές συναναστροφές του στον 

πραγματικό κόσμο, όπου το άτομο μπορεί να δημιουργεί αληθινές φιλίες κι έχει την 

ευκαιρία να βιώσει την ευεργετική επίδραση των ανθρώπινων επαφών. Τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν την σε πραγματικό επίπεδο 

επικοινωνία με τους φίλους και τους γνωστούς, εφόσον τα οφέλη των καθημερινών 

αυτών διαπροσωπικών σχέσεων δεν μπορούν επί της ουσίας να καλυφθούν με την επι-

κοινωνία μέσω ενός υπολογιστή ή τηλεφώνου.  

- Κρίσιμος είναι, βέβαια, και ο ρόλος της Πολιτείας, η οποία καλείται αφενός να 

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων κι αφετέρου να συνεργαστεί με τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

θέτουν αυστηρούς όρους στις μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου σχετικά με το ζήτημα 

αυτό. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν έχουν πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων που 

έχουν οι εταιρείες -ή και κάποιοι επιτήδειοι- στο να συλλέγουν και να εκμεταλλεύονται 

προσωπικά δεδομένα των χρηστών, η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή 

επαγρύπνηση και να προφυλάσσει τους πολίτες της.  

- Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της Πολιτείας στην προφύλαξη -ιδίως των νέων 

ατόμων- από τους εγκληματίες εκείνους που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη νεανική 

αφέλεια και ευπιστία. Η έκθεση ανηλίκων σε σελίδες με επιζήμιο για την ηλικία τους 

περιεχόμενο κι ακόμη περισσότερο η παραπλάνηση και η αποπλάνησή τους αποτελούν 

πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία δεν θα πρέπει να παραμελούνται από την Πολιτεία.  

- Οι γονείς από τη δική τους πλευρά έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν έναν 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό ρόλο για την προστασία των ανηλίκων από τη λανθασμένη 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και από την υπερβολική έκθεση σε αυτά. Βασικό, 

λοιπόν, ζητούμενο σε πρώτο επίπεδο είναι η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της 

κοινωνικότητας των νέων, με ποικίλες δραστηριότητες και δημιουργικό καθημερινό 

πρόγραμμα, ώστε να μην παρασύρονται από τα θέλγητρα του διαδικτυακού εικονικού 

κόσμου.  

-  Οι γονείς μπορούν, παράλληλα, να παρακολουθούν με διακριτικό τρόπο τη 

δραστηριότητα των παιδιών τους στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

διατηρώντας πάντοτε ανοιχτή και άνετη επικοινωνία μαζί τους, ώστε εκείνα να 

αισθάνονται πως μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσουν τη συμβουλή ή την 

καθοδήγησή τους. Η κακόβουλη διάθεση ορισμένων ενηλίκων δεν γίνεται πάντοτε 

έγκαιρα αντιληπτή από τους ανηλίκους, γι’ αυτό κι οι γονείς θα πρέπει να επισημαίνουν 

και να εξηγούν τους πιθανούς κινδύνους στα παιδιά τους.  
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- Χρήσιμη μπορεί να φανεί η αξιοποίηση προγραμμάτων για ασφαλή περιήγηση στο 

διαδίκτυο, ώστε οι ανήλικοι να προφυλάσσονται από σελίδες με περιεχόμενο που δεν 

είναι κατάλληλο για την ηλικία τους.  

-  Οι γονείς μπορούν, μάλιστα, να ενημερωθούν αναλυτικά για τους πιθανούς κινδύνους 

του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τη σελίδα της Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο εθισμός από το διαδίκτυο 

αναγνωρίζεται πια από την ψυχιατρική κοινότητα ως ξεχωριστή ψυχοσωματική 

διαταραχή γι’ αυτό χρήζει ειδικής θεραπείας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά κέντρα που 

βοηθούν τους εφήβους να ξεφύγουν από τον εθισμό τους. Η παρακολούθηση κάθε 

περίπτωσης γίνεται από τετραμελή ομάδα στην οποία συμμετέχουν παιδίατρος, 

παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος και οικογενειακός σύμβουλος. Κατά την διάρκεια της 

θεραπείας δεν διακόπτεται η χρήση, αλλά ο έφηβος μαθαίνει να θέτει όρια στην χρήση 

και να αρχίσει και πάλι την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, σε 

περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα πέρα από τον 

εθισμό του, υπάρχει και κατάλληλη φαρμακολογία. Σύμφωνα με μελέτες, το 1/3 από τα 

παιδιά ανταποκρίνεται πολύ θετικά, ειδικά ειδικά όταν η εξάρτηση είναι σε πρώιμο 

στάδιο. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι αποξένωση από τον πραγματικό κόσμο. Πριν από 

καιρό ξεκίνησε στο Ιποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η λειτουργία του πρώτου 

εξειδικευμένου ψυχιατρικού ιατρείου για την αντιμετώπιση του εθισμού παιδιών και 

εφήβων στους Η/Υ και στο διαδίκτυο. Το Ιατρείο, στελεχώνεται από διεπιστημονική 

ομάδα επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων με επιστημονικά 

υπεύθυνο τον κ. Χριστιανόπουλο και υπεύθυνο σχεδιασμού και οργάνωσης τον κ. Σιώμο. 

Κύριοι στόχοι του ιατρείου αποτελούν η εξέταση όλων τον εφήβων 10-18 ετών με 

προβληματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών  και του διαδικτύου, η διάγνωση με 

βάση συγκεκριμένες επιστιμονικές κλίμακες και βέβαια η θεραπευτική αντιμετώπιση των 

διαγνωσμένων περιπτώσεων εθισμού στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 


