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Το διαδίκτυο έχει γίνει από τα πιο 

σημαντικά εργαλεία της 

καθημερινής ζωής 

• Όμως, απώλεια ελέγχου της χρήσης του         

έχει ονομασθεί                                           

εθισμός στο διαδίκτυο                                      

και έχει αναγνωρισθεί                                         

ως μία μορφή ψυχικής διαταραχής             

που βρίσκεται υπό μελέτη. 

 Ο εθισμός στο διαδίκτυο αναγνωρίζεται διεθνώς. 

 

Μεταξύ των εθισμένων, οι περισσότεροι εμφανίζουν 

εθισμό στα παιχνίδια. 

Ο εθισμός στο διαδίκτυο αναγνωρίζεται διεθνώς. 

 

Μεταξύ των εθισμένων, οι περισσότεροι εμφανίζουν 

εθισμό στα παιχνίδια. 



Τα (επί του παρόντος) κριτήρια βασίσθηκαν: 

1.Στο χρόνο ενασχόλησης με τα βίντεο-παιχνίδια 

 

2.Στο βαθμό της λειτουργικής διαταραχής  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Διαταραχής σχετικής με την ενασχόληση με 

βιντεοπαιχνίδια στο διαδίκτυο 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Καταναγκασμός / Εμμονή 

• Σημεία απόσυρσης  

• Αυξανόμενη αντοχή 

• Αδυναμία μείωσης ή παύσης  της 

δραστηριότητας 

• Απώλεια εξωτερικών ενδιαφερόντων 

• Συνέχιση της δραστηριότητας παρά τις 

αρνητικές συνέπειες 

• Ψεύδεται σχετικά με την έκταση της χρήσης 

• Χρήση προς αποφυγή δυσθυμίας 

• Βάζει σε κίνδυνο ή χάνει σχέσεις / ευκαιρίες στη 

ζωή λόγω των παιγνίων 
 



ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΏΝ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΏΝ 

 

7,6%-9,9% ταξινομήθηκαν ως έχοντες 

παθολογική ενασχόληση με τα βίντεο-

παιχνίδια  



ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ  

(Νεαροί και όχι): 

 

13,8% βρέθηκαν με 

Διαταραχή Παιγνίων 

του Διαδικτύου 



 

 

Sigman ICNC 2016 
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Οι Συμπεριφορικοί Εθισμοί  

συνδέονται με δυσλειτουργία σε αρκετές 

εγκεφαλικές περιοχές 

συμπεριλαμβανομένων  

του μετωπιαίου λοβού και  

του ραβδωτού σώματος. 

• Οι φυσικές ανταμοιβές και οι εθιστικοί παράγοντες 

προκαλούν παρόμοια δραστηριότητα στα                  

δίκτυα ανταμοιβής και τις διασυνδεόμενες περιοχές 

συμπεριλαμβανομένων του αμυγδαλοειδούς πυρήνα, 

και του ιπποκάμπου (μεταιχμιακό σύστημα), καθώς 

και του μετωπιαίου φλοιού. 

 



Brain function in  

compulsive internet use  

 In summary, early findings 

suggest:  

• regional homogeneity in 

frontal areas 

• reduced D2-like receptor 

availability in the dorsal 

striatum  

• poor white-matter 

integrity and  

• gray-matter density/volume 

differences affecting regions 

implicated in reward and 

emotion processing  

 

Leeman and Potenza Leeman and Potenza 

2013 

Οι πρώτες μελέτες Οι πρώτες μελέτες 

έδειξαν μεταβολές στη 

φαιά και λευκή ουσία. 

 

Ευρήματα από τη 

νευροχημεία ανέδειξαν 

ότι παίζουν ρόλο τα 

ντοπαμινεργικά και 

σεροτονινεργικά δίκτυα, 

αλλά τα ευρήματα 

αρχικά ήταν 

αλληλοσυγκρουόμενα. 



Ο μετωπιαίος φλοιός και ο                                

νευροδιαβιβαστής ντοπαμίνη               

παίζουν κεντρικό ρόλο στη               

Διαταραχή Εθισμού                                   

στο Διαδίκτυο.  

Ατροφία φαιάς ουσίας 

λοβού, αλλά όχι μόνον! 

Ατροφία φαιάς ουσίας 

περιοχών του 

μετωπιαίου κυρίως 

λοβού, αλλά όχι μόνον! 



Ο νευροδιαβιβαστής ντοπαμίνη σε 

άτομα με εθισμό στα βίντεο παιχνίδια 

10,5% στο κερκοφόρο πυρήνα μετά από 

Η απελευθέρωση της αυξάνεται κατά 

10,5% στο κερκοφόρο πυρήνα μετά από 

ένα παιχνίδι με μοτοσυκλέτες. 

Τα επίπεδα της ντοπαμίνης στο πλάσμα 

συσχετίσθηκαν σημαντικά με τη βαθμολογία σε 

ένα τεστ εθισμού στο διαδίκτυο και με τον 

εβδομαδιαίο χρόνο χρήσης. 



ντοπαμίνης προκαλεί 

νευροτοξικότητα στο 

ραβδωτό σώμα            

μεταβολή στα δίκτυα 

νευροπλαστικότητας»  

Όμως, 

η αύξηση της 

ενδογενούς 

ντοπαμίνης προκαλεί 

νευροτοξικότητα στο 

ραβδωτό σώμα            

και μεταβολή του 

μεγέθους του (Α>Δ) 

που μπορεί να 

υποδεικνύει 

μεταβολή στα δίκτυα 

ανταμοιβής, ως 

συνέπεια 

«προσαρμοστικής 

νευροπλαστικότητας»  

Παρόμοια μεταβολή έχει Παρόμοια μεταβολή έχει 

παρατηρηθεί σε εθισμό 

σε κοκαϊνη, 

μεταμφεταμίνη και 

αλκοόλ!! 



Νευροπλαστικότητα 

•Με τον όρο αυτόν, εννοούμε                             
την ικανότητα του εγκεφάλου να 
αναδιοργανώνει τα εγκεφαλικά 
μονοπάτια, με την επίδραση νέων 
εμπειριών, πράγμα  που αποτελεί τη 
βάση της μάθησης. 

• Ρόλο στην πλαστικότητα και τη σταθερότητα των συνάψεων 
παίζουν τα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης (CAM) και τα 
διακυτταρικά μόρια προσκόλλησης (ICAM), 
γλυκοπρωτεΐνες  με μορφορυθμιστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
του νευρικού συστήματος  



Οι μεταβολές του  νευροδιαβιβαστή 

ντοπαμίνη σε άτομα με εθισμό στα βίντεο 

παιχνίδια τελικώς οδηγεί σε νευρο-

παθολογοανατομική βλάβη του 

ντοπαμινεργικού νευρωνικού δικτύου. 
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Ότι προκαλεί εθισμό επηρεάζει το 

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ» του εγκεφάλου  

• Η απελευθέρωση ντοπαμίνης  από το 

μεσομεταιχμιακό σύστημα στον επιμήκη πυρήνα 

ρυθμίζει το κίνητρο και την επιθυμία για ερεθίσματα 

που δίνουν ανταμοιβή.  

 

 

• Τα επίπεδα ντοπαμίνης                                            

όταν δεν είναι φυσιολογικά                                          

(είναι είτε πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά) οδηγούν                    

σε παρορμητικές και επικίνδυνες πράξεις                       

που περιλαμβάνουν και                                                  

την υπερβολική χρήση του εθιστικού παράγοντα. 



Από το βίντεο-παιχνίδι, στην μεταβολή της 

δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου 

(μέσω της νευροπλαστικότητας), στην 

εξάρτηση. 

Από τη μέτρια στη καταναγκαστική χρήση. Από τη μέτρια στη καταναγκαστική χρήση. 

Από το «φυσιολογικό» στο παθολογικό κυνηγητό 

της ανταμοιβής. 

Ακόμη και η ανταμοιβή που δεν σχετίζεται με ουσίες Ακόμη και η ανταμοιβή που δεν σχετίζεται με ουσίες 

έχει την δυνατότητα με επαναλαμβανόμενη έκθεση 

να μεταβάλει τη νευροπλαστικότητα. 



Sigman 2016 

σύστημα,                   

....στη φαιά 

ουσία, στο 

μεταιχμιακό 

σύστημα,                   

στο σύστημα 

ανταμοιβής 
 



Βλάβες λευκής ουσίας που απαντώνται και σε Βλάβες λευκής ουσίας που απαντώνται και σε 

εθισμό σε αλκοόλ, κοκαϊνη, μαριχουάνα, 

μεθαμφεταμίνη, οπιοειδή. 



Seok and Sohn, 2018  

• Δομικές αλλαγές στο 

κερκοφόρο πυρήνα και 

στα μετωπο-ραβδωτά 

δίκτυα σε άτομα με IGD.  

• Οι μεταβολές συνδέονταν 

με τη σοβαρότητα της 

διαταραχής. 

• Ο αριστερός κερκοφόρος 

πυρήνας παίζει βασικό ρόλο 

στη παθογένεση της IGD. 

• Η IGD και ο εθισμός 

σε ουσίες μοιράζονται 

κοινούς νευρωνικούς 

μηχανισμούς. 



 

• Η υπερβολική ενασχόληση                       

με το internet καθώς και με video games  

αποτελούν                              

Συμπεριφορικούς Εθισμούς                     

που έχουν χαρ/κά                                        

που προσομοιάζουν                                       

με τους εθισμούς σε ουσίες. 
 

Can J Psychiatry. 2013 May 

A Targeted Review of the Neurobiology and Genetics of Behavioral 

Addictions: An Emerging Area of Research 
Leeman

Yale University School of Medicine 

Can J Psychiatry. 2013 May  

A Targeted Review of the Neurobiology and Genetics of Behavioral 

Addictions: An Emerging Area of Research  
Leeman and Potenza 

Yale University School of Medicine  
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Μεταβολές στις γνωστικές λειτουργίες 
Οι μεταβολές στη δομή του εγκεφάλου όπως 

γνωστικές λειτουργίες.  

Οι μεταβολές στη δομή του εγκεφάλου όπως 

αναδείχθηκαν με Μαγνητική Τομογραφία 

συνοδεύονται και από μεταβολές στις 

γνωστικές λειτουργίες.  

του οπισθίου σκέλους 

Μεταβολή στη 

μικροσκοπική δομή 

του οπισθίου σκέλους 

της έσω κάψας σε 

εφήβους με Εθισμό 

στο Διαδίκτυο 



μείωση στη συνδεσιμότητα 

Εθισμό στο Διαδίκτυο που προσομοιάζει με άλλες 

Ευρεία και σημαντική μείωση στη συνδεσιμότητα 

των μετωπο-ραβδωτών δικτύων σε εφήβους με 

Εθισμό στο Διαδίκτυο που προσομοιάζει με άλλες 

μορφές εθισμού. 

ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΤ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ  

 
ΤΑ ΜΕΤΩΠΟ-ΡΑΒΔΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ  
 
Ο δεξιός προμετωπιαίος φλοιός και η 
έλικα του προσαγωγίου καταστέλλουν 
την απάντηση σε έντονα, αλλά κατά 
τ’άλλα άσχετα γεγονότα. 
Τα βασικά γάγγλια συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτών των συμπεριφορικών 
απαντήσεων. 
 
 



Seok and Sohn, 2018  

• Τα ευρήματα τους υποδεικνύουν τόσο αλλαγές στη 

δομή του εγκεφάλου όσο και λειτουργικές στα 

μετωποραβδωτά δίκτυα, όπως προκύπτει από τη 

λειτουργική ΜΤ σε κατάσταση ηρεμίας, 

αναδεικνύοντας 

έτσι τις αλλαγές 

στη 

συνδεσιμότητα 

του εγκεφάλου 

που προκύπτουν 

από την IGD 



Οι αλλαγές στη συνδεσιμότητα αφορούν 

μεγάλα εγκεφαλικά δίκτυα 



Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ 

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.  

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ!!! 

Παρατηρείται αποτυχία                                

στη στρατολόγηση  

του δικτύου ελέγχου                                

των παρορμήσεων 

(μετωπιαίος λοβός-βασικά γάγγλια) 

σε εφήβους με Εθισμό στο Διαδίκτυο. 



Εμφάνιση παρορμητικότητας 

 

Διαταραχή προσοχής  

 

Διαταραχή στη ρύθμιση του 

συναισθήματος 

 

Πρόβλημα στα εκτελεστικά 

δίκτυα 
 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΕΟ; 

Εκτελεστικός  
Έλεγχος: 
ασκείται από το                        
προμετωπιαίο φλοιό                            
και την                                               
έλικα του 
προσαγωγίου 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΔΕΠ-Υ 

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΙΟ 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 



ΟΜΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ 

 

Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ, ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΟΒΙΑΣ  

Μελέτη στην Αγγλία σε νέους 24 ετών: 

ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ 

ΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
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Μεταβολές στη δομή και 

λειτουργία του εγκεφάλου 

 

Ομοιότητες με τον εθισμό σε 

ουσίες 

 

Μεταβολές στις γνωστικές 

λειτουργίες 

 

Διαταραχές συναισθήματος 

 

Τι μπορεί να συμβεί στα 

παιδιά; 
 

Γενετικές επιδράσεις 

 



  

ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

«CYBERATTACK on the nervous system of the BRAIN»  
Professor Teuchert-Noodt 

At the Technical University of Darmstadt/Hesse.  

“Where does the digital 

revolution go?”  

 

“If we keep the cart running 

like this, a whole 

generation of digitized 

children will return to the 

Stone Age”   

 



ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΓΕΝΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ                                  

ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ                                           

ΕΠΟΧΗ;  
 

 
Electromagnetic 

and memory formation. 
         

 
Electromagnetic exposure effects of the 

hippocampal dentate cell proliferation in 

gerbils 
Hoffmann K, Bagorda F, Stevenson AFG, 

Teuchert-Noodt G (2001). 

 

The result was a “window effect”, 

which means that defined 

frequencies of a magnetic coil 

permanently altered the new 

formation of nerve cells in the 

hippocampal nucleus of the 

rodents.  

The highly sensitive neuroplasticity 

in the limbic system, which has 

recently been recognized, is of 

central importance for learning 

and memory formation.  
          

Επηρεάζονται 

κύρια τα 

συστήματα που 

εξυπηρετούν 

Σχηματισμό 

Μνήμης  

Απόκτηση Γνώσης 



Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΓΙΑ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΙΛ. ΧΡΟΝΙΑ 

Όμως, 

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΕΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 

 

¨ will return ¨...a whole generation of digitized children will return 

to the Stone Age” 

Prof. Gertraud Teuchert-Noodt:  

Flowchart of  

human brain development 



Η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι μια 

πολύπλοκη και αυστηρά καθορισμένη 

διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διάφορα 

στάδια, που είτε βρίσκονται σε συνέχεια 

είτε βαίνουν παράλληλα. 

• Η διαδικασία αυτή ξεκινά κατά την εμβρυϊκή ζωή και 
συνεχίζεται για αρκετά χρόνια μετά τη γέννηση.  

• Η επίδραση κάποιου βλαπτικού παράγοντα κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης του εγκεφάλου, κινητοποιεί μια αλληλουχία 
μεταβολών σε μοριακό, ιστικό και κυτταρικό επίπεδο, με 
συνέπεια την εμφάνιση διαταραχών στη δομή και τη λειτουργία 
του εγκεφαλικού παρεγχύματος.  

• Το σύνολο των διαταραχών αυτών περιγράφονται ως 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές.  



• Η εξέλιξη της 
συμπεριφοράς εξαρτάται 
όχι μόνον από την 
γενετικά καθορισμένη 
ανάπτυξη του εγκεφάλου, 
αλλά και από               
εξωτερικά ερεθίσματα,          
τα οποία μεταβάλλουν         
τη νευρωνική 
δραστηριότητα και τη 
δομή του εγκεφάλου, 
επιδρώντας στη   
κατανομή και στη 
λειτουργία των  
συνάψεων. 

  

Οι νευρωνικές συνδέσεις 

στην άκρη

Οι νευρωνικές συνδέσεις 

αυξάνονται και ισχυροποιούνται 

καθώς χρησιμοποιούνται 

 

Τα εγκεφαλικά κύτταρα που 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά, 

έχουν πιο εκτεταμένες 

διασυνδέσεις, ενώ αυτά που δεν 

χρησιμοποιούνται πολύ, μένουν 

στην άκρη 



Πως η ιδιότητα της «πλαστικότητας των 

νευρώνων» ευοδώνει τη μάθηση ; 
• Οι συνάψεις συνεχώς 

αναθεωρούνται τόσο ως 

προς τον αριθμό, όσο 

και ως προς τα 

«σχετικά τους βάρη», 

ανάλογα με το φόρτο 

επεξεργασίας 

πληροφοριών που ο 

εγκέφαλος δέχεται και 

τη βιολογική σημασία 

της απόκρισής του σε 

αυτές. 

 

Due to the 

plasticity  

of the human 

brain, the 

structure of 

its synapses 

and their 

resulting 

functions 

change 

throughout 

life. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity


Τι είναι η μνήμη εργασίας και    

τι σχέση έχει με το μετωπιαίο λοβό; 

• Κάθε πληροφορία που εισέρχεται περνά από τον ιππόκαμπο 

όπου γίνεται μια αρχική διεργασία για 3- 5 sec που «συγκρίνει» 

και τοποθετεί τo στοιχείο στο παρελθόν, στο παρόν ή στο 

μέλλον. 

Κατόπιν η πληροφορία 

γίνεται αντικείμενο 

επεξεργασίας με τα 

χωροχρονικά της στοιχεία 

από το μετωπιαίο λοβό 

και αυτή η διεργασία 

χρειάζεται επίσης χρόνο.

Κατόπιν η πληροφορία 

γίνεται αντικείμενο 

επεξεργασίας με τα 

χωροχρονικά της στοιχεία 

από το μετωπιαίο λοβό 

και αυτή η διεργασία 

χρειάζεται επίσης χρόνο. 

ΜΝΗΜΗ 



Τι είναι η μνήμη εργασίας και    

τι σχέση έχει με το μετωπιαίο λοβό; 

Ο Daniel Kahneman στο δοκίμιο του "Thinking, fast and 

slow" (2011), μιλά για 2 συστήματα:  

• Ένα βραδύ που επιτρέπει τη συγκέντρωση, την 

ανάπτυξη αντοχής και οδηγεί σε νοητικές διεργασίες 

όπως π.χ.τους σύνθετους υπολογισμούς σε λογικά 

συμπεράσματα.  

• Αυτό το σύστημα χρειάζεται το μετωπιαίο λοβό 

και διαρκή εξάσκηση.  

• Η υπερβολική χρήση των μέσων οδηγεί αυτό το 

σύστημα στο να «τεμπελιάσει».  

• Το ταχύ σύστημα, δουλεύει αυτόματα, χωρίς 

προσπάθεια και έλεγχο, χωρίς λήψη αποφάσεων και 

συγκέντρωση.  



Προκύπτει το εξής ερώτημα: 

Είναι ο παιδικός εγκέφαλος έτοιμος για 

να δεχθεί μια τέτοια διεργασία; 
• Είναι λάθος να θεωρούμε ότι το σημερινό παιδί μπορεί να 

διαχειρισθεί τα ψηφιακά μέσα επειδή είναι τόσο εύκολο 

από τεχνική άποψη να χειρισθεί τον Η/Υ ή το κινητό. 

• Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε για την ωρίμανση του παιδικού 

νευρικού συστήματος, ο παιδικός εγκέφαλος δεν θα είναι 

έτοιμος να διαχειρισθεί τα ψηφιακά μέσα μέσα στις 

επόμενες χιλιάδες χρόνια.  

• Ακριβώς επειδή οι γνωστικές λειτουργίες του παιδιού 

εξαρτώνται από την μακροχρόνια και εσωτερικά 

βηματοδοτούμενη ωρίμανση των πρωτογενών και 

δευτερογενών εγκεφαλικών δικτύων, έτσι ώστε ο φλοιός να 

μπορεί να επιδοθεί σε συνειρμικές διεργασίες.  

 
Prof. Teuchert-Noodt 



Παρά ταύτα, εκτίθενται αλόγιστα  

ακόμη και οι πιο ευαίσθητοι πληθυσμοί!! 

Sigman 2016 



 

 

 

ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΩΡΙΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟ 

ΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ, 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΕ ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ. 

 

Και για τους λόγους αυτούς, δηλαδή, ανάπτυξη, Και για τους λόγους αυτούς, δηλαδή, ανάπτυξη, 

ωρίμανση και οργάνωση του εγκεφάλου που 

επιτυγχάνονται με τα χρόνια, η Prof. Gertraud 

Teuchert-Noodt υποστηρίζει ότι:  

 



Το αποτέλεσμα 

είναι: 

• Εθισμός 

• Burnout 

• Κατάθλιψη  

 

 

Τα ψηφιακά μέσα λειτουργούν ως ένας 

ισχυρός επιταχυντής  

στην ωρίμανση  

των λειτουργικών συστημάτων  

του εγκεφάλου  

και αυτό  καθιστά την όλη διαδικασία 

ανεπανόρθωτα εθιστική. 

 



• We are already in the middle of the digital life experiment.  

 

 

 

Ακόμη και ο εθισμένος ενήλικας χάνει τον έλεγχο της 

ζωής του και καταλήγει σε "learned helplessness" 

(Martin Seligman, 1967). 

• Αυτό αποτελεί γνωσιακό εμπόδιο  και θεωρείται μια 

από τις αιτίες του «burnout syndrome»που αποτελεί 

μια ψυχοσωματική νόσο άγνωστη στη προ-digital 

εποχή. 

• Αυτά θεωρούνται συνέπειες της εξάντλησης 

του μετωπιαίου λοβού από τους επιταχυντές 

χώρου και χρόνου που προσφέρονται από 

τα media. 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΜΕ! 

Prof. Teuchert-Noodt 



Γιατί κινδυνεύει ιδιαίτερα ο παιδικός 

εγκέφαλος και οι επόμενες γενιές; 
Πλειστόκαινος 

και 

παρατεταμένη 

παιδική ζωή και στη 

Πλειστόκαινος 

περίοδος: 1.8 εκ. 

έτη πριν 

Ο Homo Εrectus 

άρχισε να 

χρησιμοποιεί τις 

δυνατότητες του 

εγκεφάλου του και 

αυτό οδήγησε σε 

αυξανόμενο όγκο 

του οργάνου, σε 

μια παρατεταμένη 

παιδική ζωή και στη 

χρησιμοποίηση 

πιο ευέλικτης 

σκέψης, 

σχεδιασμού και 

δημιουργικότητα. 

 

 

Ο ανέπτυξε 

μετωπιαίο λοβό που

καθιστά ικανό να σκέπτεται 

χωροχρονικά, σε 

κατηγορίες και 

δημιουργικός.

Μέση παλαιολιθική 

εποχή: 300.000 έτη πριν. 

Ο Homo sapiens ανέπτυξε 

μετωπιαίο λοβό που τον 

καθιστά ικανό να σκέπτεται 

χωροχρονικά, σε 

κατηγορίες και να είναι 

δημιουργικός. 

Ο «μοντέρνος άνθρωπος 

κρανίου αποτυπώνει την 

ανάπτυξη του μετωπιαίου 

Ο «μοντέρνος άνθρωπος 

εμφανίσθηκε περίπου 

50.000 έτη πριν. 

Η διαμόρφωση του 

κρανίου αποτυπώνει την 

ανάπτυξη του μετωπιαίου 

λοβού. 



• Αυτές οι ικανότητες 

ανασχεδιάζονται σε κάθε 

άνθρωπο στη διάρκεια της 

εξέλιξης του.  

• Η «φυσική» ανάπτυξη της 

γνώσης» δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί από 

"cognitive informatics” και 

"big data".  

Teuchert-Noodt 2017 

"Let you think of 

something, man, 

your 

frontal lobe". 

"Let you think of 

something, man,           

your dowry is the 

frontal lobe".  



Τι θα συμβεί στα παιδιά και στους νέους 

ανθρώπους που μεγαλώνουν χωρίς ιστορική 

και κοινωνική γνώση; 

• Με το smartphone στη τσάντα το παιδί χάνει την 

όρεξη να μάθει αυτό που ο δάσκαλος το διδάσκει. 

• Δεν μπορεί να συνδέσει ότι μαθαίνει με εμπειρίες 

και απλά τις αποθηκεύει σε «clouds» και θα έχει 

δυσκολία να αποχωρισθεί διανοητικά και 

συναισθηματικά από τη μητέρα και να οδεύσει στην 

αυτονομία. 

• Αποσταθεροποιείται διανοητικά, έχει άγχος και 

επιθετικότητα. 

 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΜΕ! ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΜΕ! 



 

 

Ορισμοί

 

Επιδημιολογία
 

 

Ορισμοί 

 

Επιδημιολογία 
 

 

 

 

 

Μεταβολές στη δομή και 

λειτουργία του εγκεφάλου

 

Ομοιότητες με τον εθισμό σε 

ουσίες

 

Μεταβολές στις γνωστικές 

λειτουργίες

 

Διαταραχές συναισθήματος

 

Τι μπορεί να συμβεί στα παιδιά;

 

Γενετικές επιδράσεις
 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στη δομή και 

λειτουργία του εγκεφάλου 

 

Ομοιότητες με τον εθισμό σε 

ουσίες 

 

Μεταβολές στις γνωστικές 

λειτουργίες 

 

Διαταραχές συναισθήματος 

 

Τι μπορεί να συμβεί στα παιδιά; 

 

Γενετικές επιδράσεις 
 

 



Οι συνήθειες του ατόμου γύρω από τα ηλεκτρονικά μέσα 

είναι δυνατόν να βηματοδοτούνται και από γονίδια! 

Δηλαδή, να υπάρχουν και προγεννητικές 

επιδράσεις. 
Αυτό υποστηρίζεται από 3 μελέτες τουλάχιστον 

Η μεγάλη χρήση των μέσων μπορεί να 
έχει όμως και επιγενετικές επιδράσεις. 



ΝΕΥΡΟ-ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ 

ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ; 

Εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη χρήση Εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη χρήση 

 

 

Μεταβολή στην έκφραση των γονιδίων 

/ευόδωση έκφρασης κάποιων γονιδίων 

 

 

Μεταβολές στον εγκέφαλο: δομικές, 

συναπτικές, λειτουργικές 

 

Κίνδυνος εθισμού 



 

 

 

Ορισμοί

 

Επιδημιολογία
 

 

Ορισμοί 

 

Επιδημιολογία 
 

 

 

 

 

Μεταβολές στη δομή και 

λειτουργία του εγκεφάλου

 

Ομοιότητες με τον εθισμό σε 

ουσίες

 

Μεταβολές στις γνωστικές 

λειτουργίες

 

Διαταραχές συναισθήματος

 

Τι μπορεί να συμβεί στα παιδιά;

 

Γενετικές επιδράσεις

 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στη δομή και 

λειτουργία του εγκεφάλου 

 

Ομοιότητες με τον εθισμό σε 

ουσίες 

 

Μεταβολές στις γνωστικές 

λειτουργίες 

 

Διαταραχές συναισθήματος 

 

Τι μπορεί να συμβεί στα παιδιά; 

 

Γενετικές επιδράσεις 

 

 



Ο εγκέφαλος πρέπει να είναι ώριμος για να 

ελέγξει συνειδητά τη χρήση των ψηφιακών 

μέσων. 
 

• Επειδή ακριβώς υπάρχουν όρια στις ικανότητες του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, γίνεται συζήτηση πάνω στην ανάγκη 

αναπροσδιορισμού των χώρων εργασίας για κοινωνικο-

πολιτικούς λόγους και προσαρμογής τους στις νευρωνικές 

ικανότητες των υπαλλήλων. 

 

• Για τα παιδιά και τα νεαρά άτομα, αυτό είναι μεγαλύτερη 

πρόκληση.  

• Γι αυτό, είναι σοφότερο να μη χρησιμοποιούνται 

ηλεκτρονικά μέσα στο νηπιαγωγείο και δημοτικό 

σχολείο. 

Professor Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt, University of Bielefeld.  



Είναι σοφότερο να μη χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα στο 

νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο, για 2 λόγους: 

1. Ο παιδικός εγκέφαλος χρειάζεται κίνηση για να 

προγραμματίσει την εμπειρία στο χώρο. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω: 

• Ωρίμανσης των συστημάτων ισορροπίας (αιθουσαίο σύστημα 

και υποδοχείς στους μύες και τένοντες). 

• Ωρίμανση της παρεγκεφαλίδας                                                         

από εισερχόμενα ερεθίσματα                                                            

από δραστηριότητες της αδρής                                                      

και λεπτής κινητικότητας.                                                      

Professor Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt, University of Bielefeld.  



Είναι σοφότερο να μη χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα στο 

νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο, για 2 λόγους: 

1. Ο παιδικός εγκέφαλος χρειάζεται κίνηση για να 

προγραμματίσει την εμπειρία στο χώρο. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω: 

• Ωρίμανσης των συστημάτων ισορροπίας (αιθουσαίο σύστημα και 

υποδοχείς στους μύες και τένοντες). 

• Ωρίμανση της παρεγκεφαλίδας από εισερχόμενα ερεθίσματα 

από δραστηριότητες της αδρής και λεπτής κινητικότητας. 

• Το παιδικό παιχνίδι παραμένει σημαντική συνιστώσα της της 

γνωσιακής και συναισθηματικής ωρίμανσης του παιδιού και 

οδηγεί στην ενεργοποίηση σύνθετων λειτουργιών όπως η 

προσοχή, η κρίση και η κοινωνική συμπεριφορά. 

Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω ενός 

"cognitive smartphone" που θα μπει στη κούνια του μωρού! 

Professor Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt, University of Bielefeld.  



Είναι σοφότερο να μη χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα στο 

νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο, για 2 λόγους: 

2. Μη εμφανείς κίνδυνοι για τον εγκέφαλο του παιδιού 

προκύπτουν από τις επιδράσεις στο μεταιχμιακό σύστημα.  

• Ενεργοποίηση του κλειστού κυκλώματος ανταμοιβής που 

συμμετέχει στους εθισμούς από ουσίες.  

• Το δίκτυο αυτό είναι αυτο-τροφοδοτούμενο και 

περιλαμβάνει τους ίδιους υποδοχείς με τα οπιοειδή, τον 

ιππόκαμπο και τον αμυγδαλοειδή πυρήνα 

(συναισθήματα). 

• Τα παιδιά δεν έχουν μηχανισμό αυτο-ελέγχου. 

• Μόνον από την εφηβεία και μετά ο μετωπιαίος λοβός που 

προοδευτικά ωριμάζει μπορεί να συνεργασθεί με το 

μεταιχμιακό σύστημα και ελεγχόμενα να διαχειρισθεί τα 

ψηφιακά μέσα. 

 

Professor Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt, University of Bielefeld.  



ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Ο ΜΕΣΟΣ ΝΕΟΣ 16-24 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ  

 

ΠΕΡΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΑ  

 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΠΑΡΑ ΣΕ ΥΠΝΟ!!! 



ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΜΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ 

ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΝ ΣΩΣΤΑ 

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΖΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 



Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ!!! 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Μέσω αύξησης των υποδοχέων 

ντοπαμίνης τύπου 2 στο ραβδωτό 

Μέσω αύξησης των υποδοχέων 

ντοπαμίνης τύπου 2 στο ραβδωτό 

σώμα 



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ  

ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚ 

ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

ΓΙΑ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

Sigman 2016 

• Ηλικία 

• Διάρκεια χρήσης κατά μέσο 

όρο 

• Τύπος δραστηριότητας 

• Προϋπάρχουσα ψυχιατρική 

απόκλιση 

• Νευρογενετικά ευάλωτος 

• Νευρο-επιγενετικές 

επιδράσεις 



Το 2000 μιλούσαν για 2 ώρες ημερησίως. 

Σήμερα,                                                       

αυτή η έκθεση θεωρείται υπερβολική. 

Sigman 2016 



Τι πρέπει να κάνουμε εμείς 

• Να υπηρετούμε τη Δημόσια Υγεία 

 

• Να γνωστοποιούμε το πρόβλημα στο 

κοινό 

• Να μιλούμε για τη σύγκρουση 

συμφερόντων της βιομηχανίας 

 

• Να κάνουμε έρευνα 

• Να αναπτύξουμε διαγνωστικούς 

βιοδείκτες 

• Πιθανή φαρμακοθεραπεία; 

 



 

 

 

Ορισμοί

 

Επιδημιολογία
 

 

Ορισμοί 

 

Επιδημιολογία 
 

 

 

 

 

Μεταβολές στη δομή και 

λειτουργία του εγκεφάλου

 

Ομοιότητες με τον εθισμό σε 

ουσίες

 

Μεταβολές στις γνωστικές 

λειτουργίες

 

Διαταραχές συναισθήματος

 

Τι μπορεί να συμβεί στα παιδιά;

 

Γενετικές επιδράσεις

 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στη δομή και 

λειτουργία του εγκεφάλου 

 

Ομοιότητες με τον εθισμό σε 

ουσίες 

 

Μεταβολές στις γνωστικές 

λειτουργίες 

 

Διαταραχές συναισθήματος 

 

Τι μπορεί να συμβεί στα παιδιά; 

 

Γενετικές επιδράσεις 

 

 



Το διαδίκτυο έχει γίνει από τα πιο 

σημαντικά εργαλεία της 

καθημερινής ζωής 

• “ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ 

ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ:  

• ΝΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ. 

• ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ¨ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ 

ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ», ΔΗΛΑΔΗ 

ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ. 

Professor Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt, University of Bielefeld.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 



Βασικές αρχές δημόσιας υγείας 

• Η αρχή της πρόληψης 

 

• Ποιος έχει την ευθύνη 

να αποδείξει την 

ασφάλεια μιας 

εφαρμογής; 

 

• ΩΦΕΛΕΕΙΝ Ή ΜΗ 

ΒΛΑΠΤΕΙΝ   
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 



ΕυχαριστώΕυχαριστώ!!  


