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Εισαγωγή
Το διαδίκτυο αποτελεί μια τεχνολογική εξέλιξη που σχεδι-
άστηκε προκειμένου να προωθήσει την επικοινωνία και την 
έρευνα ανάμεσα σε πανεπιστήμια και σε στρατιωτικές υπηρε-
σίες. Η ευρεία όμως διάδοσή του, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομάδες όπως οι έφηβοι, είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μιας μορφής εθισμού στο διαδίκτυο, όπως αναφέ-
ρουν οι Καραπέτσας et al2, και η οποία και απετέλεσε τα τε-
λευταία χρόνια ένα καινούργιο πεδίο έρευνας για την επιστη-
μονική κοινότητα. Ο όρος διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο 
υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1995 από τον ψυχί-
ατρο Ivan Goldberg3 και την επόμενη χρονιά, η Δρ. Kimberley 
Young4 μελέτησε το φαινόμενο για πρώτη φορά. Σήμερα η 
εξάρτηση από το διαδίκτυο δεν αποτελεί μια αυτόνομη κλινική 
οντότητα που να συμπεριλαμβάνεται επισήμως σε διαγνωστι-
κούς οδηγούς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ποικί-
λων ονομάτων και ορισμών. Στο DSM-5 της Αμερικάνικης Ψυ-
χιατρικής Έταιρείας5, η διαταραχή διαδικτυακών παιχνιδιών 
(μια υποκατηγορία του εθισμού στο διαδίκτυο) έχει συμπερι-
ληφθεί στην τρίτη κατηγορία, όπου βρίσκονται οι διαγνώσεις 

για περαιτέρω έρευνα. Κάποιοι ερευνητές, όπως αναφέρεται 
από τους Su et al6 και Kim7, έχουν συνδέσει τον εθισμό στο 
διαδίκτυο με τις διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και 
συγκεκριμένα τον εθισμό που έχουν κάποιοι στα τυχερά παι-
χνίδια και τον τζόγο, και ορίζουν τον εθισμό στο διαδίκτυο με 
βάση αυτά τα κριτήρια.
Διαμάχη υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία και σχετικά με τους 
διάφορους υποτύπους του εθισμού στο διαδίκτυο, τους οποί-
ους πρότεινε η Young8 (εθισμός στο διαδικτυακό σεξ, εθισμός 
στις διαδικτυακές σχέσεις, υπερβολική αναζήτηση πληροφο-
ριών, εθισμός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εμμονή 
στον τζόγο, στις αγορές ή στις καθημερινές συναλλαγές), και, 
όπως αναφέρεται και από τον Holden9, κατά πόσο αυτοί χρη-
σιμοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς που οδηγούν στην εθιστι-
κή συμπεριφορά.     
Σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία θεωρείται ο εθι-
σμός στο διαδίκτυο σε χώρες όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα, 
στις οποίες το φαινόμενο έχει λάβει ενδημικές διαστάσεις. Η 
επικράτηση του φαινομένου υπολογίζεται περίπου στο 12% 
μεταξύ των νέων. Ως αποτέλεσμα, όπως καταγράφεται από 
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Περίληψη
Ο εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί ένα διαδεδομένο πρόβλημα, το οποίο αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη και επιβλαβή χρήση του 
διαδικτύου που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Παρόλα 
αυτά, λίγες είναι οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη 
διαταραχή. Ο κύριος σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων θερα-
πευτικών προσεγγίσεων, με έμφαση στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία η οποία αποτελεί την πρωταρχική επιλογή στη 
θεραπεία του εθισμού στο διαδίκτυο. Η βιβλιογραφική έρευνα, από την οποία προέκυψαν 22 μελέτες, βασίστηκε στις μηχανές 
αναζήτησης PubMed και Google Scholar.  Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι η καθεμιά από τις θεραπευτικές 
προσεγγίσεις είχε επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Σε συμφωνία με τα μεγέθη επίδρασης (effect size)  όπως παρατέθηκαν στην 
μετά-ανάλυση των Winkler et al1, η ΓΣΘ δεν είχε σημαντικά πιο υψηλά μεγέθη επίδρασης (Hedge’s g = 0.84–2.13) αναφορικά 
με την μείωση των συμπτωμάτων του εθισμού στο διαδίκτυο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση 
(Hedge’s g = 1.12–2.67). Παρόλα αυτά, εξετάζοντας το χρόνο που ξοδεύουν οι ασθενείς στο διαδίκτυο οι προαναφερθέντες 
συγγραφείς κατέδειξαν ότι η ΓΣΘ (Hedge’s g = 2.1-2.66) φάνηκε να αποδίδει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική 
προσέγγιση (Hedge’s g = 0.05-0.66). Λόγω των μεθοδολογικών προβλημάτων των ερευνών και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μέ-
χρι στιγμής καλά εδραιωμένα και κοινώς αποδεκτά διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένα 
διαγνωστικά εργαλεία, τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης πρέπει να θεωρηθούν προκαταρτικά.  

Λέξεις κλειδιά: εθισμός στο διαδίκτυο, θεραπεία, αποτελεσματικότητα, ανασκόπηση, ΓΣΘ.
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τον Block10, οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών έχουν εκδώσει 
εντάλματα για περιορισμένη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνι-
διών σε τρεις ώρες την ημέρα στα ίντερνετ καφέ και έχουν 
δημιουργήσει εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα και 
κλινικές με στόχο την αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδί-
κτυο. Οι Weinstein & Lejoyeux11 παρατηρούν ότι σύμφωνα με 
έρευνες στον δυτικό κόσμο, στο γενικό πληθυσμό η επικράτη-
ση του φαινομένου τοποθετείται ανάμεσα στο 1,5 και 8,2%.
Οι πιο γνωστές και χρησιμοποιημένες διεθνείς κλίμακες 
για τον εθισμό στο διαδίκτυο είναι το Young’s Diagnostic 
Questionnaire και το Internet Addiction Test, τα οποία δημι-
ουργήθηκαν από τη Young8 και μεταφράστηκαν και σταθμί-
στηκαν σε πολλές χώρες. Για την Ελλάδα, ο Φλώρος12 προ-
σάρμοσε την προαναφερθείσα κλίμακα Internet Addiction 
Test έτσι ώστε να μετρήσει το φαινόμενο του εθισμού των 
εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικότερα. Πιο 
συγκεκριμένα, μέσω της κλίμακας διερευνάται η επίδραση της 
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινότητα 
ενός εφήβου, στην κοινωνική του ζωή, στον ύπνο, στα συναι-
σθήματα και στην παραγωγικότητά του. Η Κλίμακα Εθισμού 
Εφήβων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, η οποία έχει 
έγκυρα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για τη διάγνωση του εθισμού στους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές.  
Τα ακριβή αίτια εθισμού στο διαδίκτυο παραμένουν άγνω-
στα. Με βάση το Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό Μοντέλο έχουν 
προταθεί ως αίτια εθισμού στο διαδίκτυο, η ανάγκη μετρια-
σμού δυσάρεστων συναισθημάτων της καθημερινότητας από 
τους King et al13 και η έλλειψη επικοινωνίας και η απουσία 
εφαρμογής ορίων μέσα στην οικογένεια από τους Τζαβέλλα 
et al14. Σύμφωνα με το μοντέλο αιτιολογίας της παθολογικής 
χρήσης του διαδικτύου του Davis15, η παθολογική χρήση του 
διαδικτύου είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού δυσλειτουργι-
κών γνωσιακών σχημάτων, αρνητικών σκέψεων και δυσπρο-
σαρμοστικών συμπεριφορών. Πιο συγκεκριμένα, δυσπροσαρ-
μοστικές γνωσίες όπως η έλλειψη πίστης στον εαυτό, η χαμηλή 
αυτό-αποτελεσματικότητα και η χαμηλή αυτό-εκτίμηση, σε 
συνδυασμό με την κοινωνική απομόνωση και την έλλειψη υπο-
στηρικτικού πλαισίου μπορεί να οδηγήσουν το άτομο στην δυ-
σπροσαρμοστική χρήση του διαδικτύου. Σύμφωνα με το μοντέ-
λο, σημαντικό ρόλο παίζει και η υποκείμενη ψυχοπαθολογία 
που μπορεί να έχει το άτομο καθώς και η θετική ενίσχυση από 
την πρώτη επαφή με το διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί με βάση 
την συντελεστική εξαρτημένη μάθηση. 
Ο εθισμός στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους Kim et al16 μπο-
ρεί να προκαλέσει μια σειρά καταστροφικών επιπτώσεων στη 
σωματική υγεία του ατόμου (διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος, 
μυοσκελετικός πόνος, θολή όραση, κακή διατροφή, κούραση), 
στην κοινωνική ζωή (κοινωνική απομόνωση, προβλήματα στην 
οικογένεια, διαζύγιο, απόλυση από την εργασία, ακαδημαϊκή 
αποτυχία, κακοί βαθμοί, αποβολή από το σχολικό ή το ακα-
δημαϊκό περιβάλλον) και στην ψυχική υγεία. Αναφορικά με 
τις ψυχικές διαταραχές στους εθισμένους χρήστες (οι οποίες 
υπολογίζονται στο 86% περίπου των περιπτώσεων10), έρευνες 
έχουν καταδείξει την ύπαρξη υψηλής συνοσηρότητας με συ-
ναισθηματικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές 
ελέγχου των παρορμήσεων και κατάχρηση ουσιών11.  
Σύμφωνα με τις Αβαγιανού et al17 σημαντικός είναι και ο ρό-
λος της οικογένειας στον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο. 

Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς εστιάζονται στην πρόληψη και 
στην προώθηση υγιών διαπροσωπικών και γονεϊκών σχέσεων 
κατά την παιδική ηλικία και στη βελτίωση των κοινωνικών δε-
ξιοτήτων κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Επίσης, συνιστούν 
την ήρεμη και μη επικριτική προσέγγιση του εξαρτημένου παι-
διού από τον γονέα και τη δημιουργία ενός αμφίδρομου διαύ-
λου επικοινωνίας μέσω της ενεργητικής ακρόασής τους.  
Εξαιτίας της μη ξεκάθαρης αιτιολογίας του εθισμού στο δι-
αδίκτυο δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο ερευνητικό θεραπευ-
τικό πρωτόκολλο. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν 
ακολουθηθεί συμπεριλαμβάνουν τη φαρμακοθεραπεία, την 
κινητοποιητική συνέντευξη, την οικογενειακή θεραπεία, τη 
συμβουλευτική υποστήριξη και τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστι-
κή Θεραπεία. Λίγες είναι οι έρευνες που έχουν εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα των παραπάνω θεραπευτικών προσεγγί-
σεων, σε αντίθεση με αυτές που εξετάζουν τα γενικά χαρα-
κτηριστικά της διαταραχής, καθώς και τους ψυχολογικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες που διέπουν τον εθισμό στο διαδί-
κτυο. Δεδομένου του παρορμητικού χαρακτήρα του εθισμού 
στο διαδίκτυο και δεδομένου ότι η ΓΣΘ έχει φανεί να είναι 
αποτελεσματική στις διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων 
(όπως η τριχοτιλλομανία, η παθολογική ενασχόληση με τυχε-
ρά παιχνίδια και η διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή) όπως 
αναφέρεται από τον Hucker18, ερευνητές έχουν προτείνει τη 
ΓΣΘ ως μια αποτελεσματική θεραπεία για τον εθισμό στο δι-
αδίκτυο19,20. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Young21 η οποία 
ανέπτυξε μια εξειδικευμένη μορφή της ΓΣΘ για τη θεραπεία 
του εθισμού στο διαδίκτυο (CBT-IA). 
Στην παρούσα ανασκόπηση θα γίνει αναφορά και μελέτη των 
θεραπευτικών προσεγγίσεων της τελευταίας δεκαετίας και της 
αποτελεσματικότητάς τους, ενώ έμφαση θα δοθεί στη ΓΣΘ ως 
μια δυνητικά αποτελεσματική θεραπεία για τον εθισμό στο δι-
αδίκτυο, η οποία εμφανίζεται και στην πλειοψηφία της σχετι-
κής βιβλιογραφίας.      

2. Υλικό και μέθοδοι
Η παρούσα ανασκόπηση βασίστηκε στη βιβλιογραφική έρευ-
να των μηχανών αναζήτησης PubMed και Google Scholar. 
Συνολικά 22 έρευνες ανακτήθηκαν για το χρονικό διάστημα 
2005-2015. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: “internet 
addiction”, “therapy”, “treatment”, “cognitive behavioral 
therapy”. Η αρχική επιλογή των ερευνών έγινε με βάση το 
κατά πόσο γινόταν αναφορά στο τίτλο ή στην περίληψη σε 
κάποια μορφή θεραπείας του εθισμού στο διαδίκτυο. Εάν η 
έρευνα αναφερόταν σε μελέτη μιας περίπτωσης ενός υπο-
κειμένου ή η περίληψή της δεν ήταν γραμμένη στην αγγλική 
γλώσσα (μιας και η συγγραφέας της παρούσας ανασκόπησης 
γνωρίζει μόνο την αγγλική γλώσσα) ή η θεραπευτική παρέμ-
βαση συμπεριλάμβανε αποκλειστικά φαρμακοθεραπεία τότε 
δεν συμπεριλήφθηκε στην παρούσα ανασκόπηση. Λόγω του 
ότι η πλειοψηφία των ερευνών έχουν διεξαχθεί στην Ανατο-
λική Ασία, αναμένονταν δυσκολίες στην πλήρη πρόσβαση στις 
μελέτες.

3. Ευρήματα
Για την παρούσα ανασκόπηση έγινε ανάλυση 22 ερευνών με 
βάση την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών για 
τον εθισμό στο διαδίκτυο (βλέπε πίνακα Ι). Εξετάζοντας τις 
έρευνες με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία, δεκατρείς από 
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Συγγραφείς 
και χρονολογία

Χώρα 
διεξαγωγής

Είδος 
θεραπείας

Διάρκεια 
παρέμβασης

Follow up 
περίοδος

Συμμετέχο-
ντες

Ηλικία Σχέδιο 
έρευνας

Zhong et al50 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ+ 

ψυχόδρα-

14 συνεδρίες Post test και 
1 και 3 μήνες 

follow up

61 άτομα 
(28+33)

14-25 χρονών Φαινομενικά  
τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Du et al37 Κίνα Ατομική 
ΓΣΘ+ΓΣΘ 
εκπαίδευση 
γονέων και 
δασκάλων

8 συνεδρί-
ες, 14 ώρες 
θεραπείας

Post test 
και 6 μήνες 
follow up

56 άτομα 
(32+24)

12-17 χρονών Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Young26 Αμερική Ατομική ΓΣΘ 12 συνεδρίες Post test 
και 6 μήνες 
follow up

114 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Ενήλικες 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 41,04)

Διαχρονική 
μελέτη

Orzack et al47 Αμερική Ομαδική 
ΓΣΘ+ κινη-
τοποιητική 
συνέντευξη 

+ ετοιμότητα 
για αλλαγή

Μία συνε-
δρία την 

εβδομάδα για 
16 εβδομάδες

Post test μόνο 35 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

26-59 χρονών Pretest-
posttest

Shek et al49 Κίνα Συμβουλευτι-
κή+ κινη-
τοποιητική 

συνέντευξη+ 
ετοιμότητα 
για αλλαγή  
σε ατομική, 
ομαδική και 

οικογενειακή 
μορφή

15-19 μήνες Post test μόνο 59 άτομα/ 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

11-18 χρονών Pretest-
posttest

Cao et al33 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ

8 συνεδρί-
ες, 10 ώρες 
θεραπείας

Χωρίς follow 
up

64 άτομα 
(29+35)

Μαθητές 
γυμνασίου 

(Μ.Ο. ηλικί-
ας 14.8)

Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Li et al22 Κίνα ΓΣΘ+ΦΑ 20-45 μέρες Post test μόνο 48 άτομα/ 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

- Pretest-
posttest

Li & Dai25 Κίνα Ατομική ΓΣΘ 12 συνεδρί-
ες, 14 ώρες 
θεραπείας

- 76 άτομα 
(38+38)

Έφηβοι 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 16,5)

Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Zhu et al28 Κίνα Ατομική 
ΓΣΘ+βελο-

νισμός

20 συνεδρίες 
βελονισμός, 
10 συνεδρίες 

ΓΣΘ

Χωρίς follow 
up

112 άτομα/ 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Ενήλικες 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 39,13)

Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Kim7 Κορέα Ομαδική 
Reality 
therapy

10 συνεδρίες, 
12.5 ώρες 
θεραπείας

Post test μόνο 25 άτομα 
(13+ 12)

Φοιτητές 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 24,2)

Φαινομενικά  
τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Πίνακας Ι. Χαρακτηριστικά των συμπεριλαμβανομένων ερευνών.
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Twohig 
& Crosby41

Αμερική Ατομική 
Θεραπεία 

αποδοχής και 
δέσμευσης

8 συνεδρί-
ες, 12 ώρες 
θεραπείας

3 μήνες 
follow up

6 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Ενήλικες 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 26,5)

Pretest-
posttest

Fang-ru & 
Wei39

Κίνα Ατομική  
Βραχεία 
θεραπεία 

εστιασμένη 
στη λύση 

+Οικογενει-
ακή θεραπεία 
+ Γνωσιακή 

θεραπεία

8 ή 9 συνε-
δρίες

Post test μόνο 52 άτομα / 
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Έφηβοι 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 15,2)

Pretest-
posttest

Lanjun36 Κίνα ΓΣΘ + αθλή-
ματα

24 ώρες 
θεραπείας

- 70 άτομα 
(35+35)

Φοιτητές 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 21,.04)

Pretest-
posttest

Kim et al23 Κορέα Ομαδική 
ΓΣΘ+ΦΑ

8 συνεδρίες post test και 
4 εβδομάδες 

follow up

65 άτομα 
(32+33)

13-18 χρονών Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Liu et al44 Κίνα Οικογενεια-
κή θεραπεία

6 συνεδρί-
ες, 12 ώρες 
θεραπείας

post test και 3 
μήνες follow 

up

46 άτομα 
(21+25)

Έφηβοι (12-
18 χρονών), 

γονείς (35-46 
χρονών)

Pretest-
posttest

Young27 Αμερική Ατομική ΓΣΘ 12 συνεδρίες Post test και 
1, 3 και 6 

μήνες follow 
up

128 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

22-56 χρονών Pretest-
posttest

Bai35 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ+ Εκ-

παίδευση στις 
κοινωνικές 
δεξιότητες

16 ώρες 
θεραπείας

1,5 μήνας 
follow up

48 άτομα 
(24+24)

Φοιτητές 
(Μ.Ο. ηλικί-

ας 19)

Pretest-
posttest

Siomos et al24 Ελλάδα Ατομική 
ΓΣΘ+ΦΑ

16 συνεδρίες Χωρίς follow 
up

40 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

Έφηβοι Περιγραφική 
μελέτη

Ge et al29 Κίνα Ατομική ΓΣΘ 2 συνεδρίες 
την εβδομάδα 

για 3 μήνες

Post test μόνο 86 άτομα 
(38+48)

25-34 χρονών Μη τυχαι-
οποιημένη, 
ελεγχόμενη 

μελέτη

Li & Wang34 Κίνα Ομαδική 
ΓΣΘ

12 συνεδρίες Post test μόνο 28 άτομα 
(14+14)

12-19 χρονών Διαχρονική, 
Τυχαιοποιη-
μένη ελεγχό-
μενη μελέτη

Thorens et al30 Ελβετία Ατομική 
ΓΣΘ+ κινη-
τοποιητική 
συνέντευξη

6 συνεδρίες Post test μόνο 57 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

13-67 χρονών Αναδρομική 
μελέτη

Wolfling et al32 Γερμανία Ατομική ΓΣΘ 23 συνεδρίες Post test μόνο 42 άτομα/
χωρίς ομάδα 

ελέγχου

18-47 χρονών Pretest-
posttest
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τις έρευνες διεξήχθησαν στην Κίνα, τέσσερις στην Αμερική, 
δύο στην Κορέα, μία στην Ελλάδα, μία στη Γερμανία και μία 
στην Ελβετία. Αναφορικά με το σχέδιο της κάθε έρευνας, έξι 
έρευνες ήταν τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες (RCT), δύο 
έρευνες ήταν φαινομενικά τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες 
(quasi-RCT), μία έρευνα ήταν μη τυχαιοποιημένη ελεγχόμε-
νη (NRCT), μία ήταν διαχρονική μελέτη (longitudinal study), 
μία ήταν αναδρομική μελέτη (retrospective study), μία ήταν 
περιγραφική μελέτη (descriptive study) και οι υπόλοιπες 10 
έρευνες χρησιμοποίησαν μετρήσεις πριν και μετά την πειρα-
ματική συνθήκη. Οι θεραπείες οι οποίες μελετήθηκαν παρέ-
χονταν σε ατομική, ομαδική ή οικογενειακή μορφή. Στην πλει-
οψηφία των ερευνών σημαντική θέση κατέχει η ΓΣΘ η οποία 
είτε σε συνδυασμό με κάποια άλλη ψυχολογική παρέμβαση 
(όπως Motivational Interview, Readiness to Change Therapy, 
Reality Therapy, Acceptance and Commitment Therapy, 
Electroacupuncture, Gestalt Therapy, Solution Focused Brief 
Therapy)  είτε σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία (όπως 
αντικαταθλιπτικά) είτε από μόνη της, φαίνεται να είναι η θε-
ραπεία εκλογής για τον εθισμό στο διαδίκτυο.    

3.1.  ΓΣΘ και φαρμακοθεραπεία 
Οι Li et al22 μελέτησαν ένα δείγμα 48 ατόμων με διάγνωση 
εθισμού στο διαδίκτυο, τα οποία νοσηλεύτηκαν για τριάντα μέ-
ρες λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά 
και ακολουθώντας ΓΣΘ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδει-
ξαν σημαντική βελτίωση των συμμετεχόντων σε τομείς όπως 
η ανεκτικότητα, τάση για αποφυγή διαφόρων προβλημάτων, 
μειωμένη δραστηριότητα, έλλειψη ελέγχου, και στερητικά συ-
μπτώματα. Επίσης, βελτίωση παρουσιάστηκε και σε σωματικά 
συμπτώματα που είχαν οι συμμετέχοντες στην ακοή, στην όρα-
ση, στο μυοσκελετικό σύστημα, καθώς και σημαντική βελτίωση 
στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. 
Οι Kim et al23  μελέτησαν ένα δείγμα 65 νέων με διπλή διά-
γνωση εθισμού στο διαδίκτυο και κατάθλιψης. Η παρέμβασή 
τους συμπεριλάμβανε 8 συνεδρίες ομαδικής ΓΣΘ και αντικα-
ταθλιπτική αγωγή (150 mg/μέρα βουπροπιόνη για 1 εβδομάδα 
και 300 mg/μέρα για τις υπόλοιπες 7 εβδομάδες) για την πει-
ραματική ομάδα και εβδομαδιαίες δεκάλεπτες υποστηρικτικές 
συνεδρίες και αντικαταθλιπτική αγωγή (150 mg/μέρα βουπρο-
πιόνη για 1 εβδομάδα και 300 mg/μέρα για τις υπόλοιπες 7 
εβδομάδες) για την ομάδα ελέγχου. Τέσσερις εβδομάδες μετά 
την παρέμβαση έγινε επαναληπτική εκτίμηση. Τα συστατικά 
της ΓΣΘ παρέμβασης περιελάμβαναν την τροποποίηση δυ-
σλειτουργικών γνωσιών, την προαγωγή της επικοινωνίας και 
την βελτίωση της οικογενειακής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, 
στην 1η συνεδρία έγινε παρουσίαση των αρνητικών συνεπει-
ών του εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια, στη 2η έγινε δι-
ερεύνηση των κινήτρων για ενασχόληση με τα διαδικτυακά 
παιχνίδια και του συνόλου των παράλογων πεποιθήσεων σχε-
τικά με αυτά, στην 3η και 4η έγινε εκπαίδευση στις τεχνικές 
επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, στην 5η έγινε 
εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας, στην 6η εκπαίδευση 
στις δεξιότητες αυτό-ελέγχου, στην 7η έγινε οικογενειακή θε-
ραπεία (ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και λύσεις) και στην 
τελευταία συνεδρία έγινε σχεδιασμός για το μέλλον. Τα απο-
τελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για τη ΓΣΘ, η οποία προέκυψε 
αποτελεσματικότερη της συνηθισμένης συμβουλευτικής προ-
σέγγισης. Επιπλέον, φάνηκε ότι η ΓΣΘ είναι πιο αποτελεσμα-

τική όταν παρέχεται σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή. 
Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω θεραπευτική παρέμβαση για 
τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ήταν αποτελεσματική 
στη μείωση της σοβαρότητας της διαταραχής (σκορ της κλί-
μακας για τη διαταραχή, F= 19,7, p<.01) (μέσος όρος χρό-
νου ενασχόλησης, F= 8,76, p<.01) και του άγχους (F= 26,2, 
p<.01) και της κατάθλιψης (F= 5,64, p<.02) που την συνοδεύ-
ει καθώς και στη βελτίωση της γενικότερης ικανοποίησης από 
τη ζωή των ασθενών (F= 8,27, p<.01). 
Οι Siomos et al24 στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ειδικής 
εξωνοσοκομειακής μονάδας για τον εθισμό στο διαδίκτυο δι-
εξήγαγαν μια περιγραφική έρευνα 40 εφήβων με συννοσηρό-
τητα μιας αγχώδους ή καταθλιπτικής διαταραχής. Σε αυτή την 
έρευνα ακολουθήθηκε ένα ΓΣΘ πρωτόκολλο που συμπεριε-
λάμβανε 16 συνεδρίες. Η ΓΣΘ συνδυάστηκε με φαρμακευτική 
αγωγή (30γρ/ημερησίως φλουοξετίνη) και είχε ως αποτέλεσμα 
την μείωση της χρήσης του υπολογιστή από 16 σε 4 ώρες την 
ημέρα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προαναφερθείσες έρευνες, η 
ΓΣΘ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να είναι 
πιο αποτελεσματική από τη λήψη μόνο φαρμακευτικής αγωγής 
χωρίς κάποια άλλη παρέμβαση. 

3.2.  ΓΣΘ σε ατομική μορφή   
Οι Li & Dai25 εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε 
παρέμβαση που διήρκησε 14 ώρες στο σύνολο (12 ατομικές 
συνεδρίες, μία κάθε 2 εβδομάδες), σε ένα δείγμα 38 εφήβων 
με διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο. Πριν την παρέμβαση, 
οι συμμετέχοντες δεν είχαν κάποια διαφορά στα αποτελέ-
σματα της διαγνωστικής κλίμακας η οποία χρησιμοποιήθηκε 
(Chinese Internet Addiction Scale) συγκριτικά με την ομάδα 
ελέγχου. Μετά τις ατομικές ΓΣΘ συνεδρίες φάνηκε ότι οι απα-
ντήσεις της πειραματικής ομάδας σε αυτή την κλίμακα ήταν 
σημαντικά χαμηλότερες, καθώς και τα επίπεδα κατάθλιψης, 
άγχους και ψυχαναγκασμού ήταν σημαντικά μειωμένα, αλλά 
όχι σημαντικά διαφορετικές από αυτές της ομάδας ελέγχου. 
Συμπερασματικά, οι ερευνητές κατέληξαν ότι η ΓΣΘ είχε θε-
τικά αποτελέσματα στο παρόν δείγμα και πιο συγκεκριμένα 
οδήγησε στη μείωση των αρνητικών γνωσιών σχετικά με την 
παθολογική χρήση του διαδικτύου. 
Η Young26 η οποία ανέπτυξε και το πρώτο ΓΣΘ μοντέλο για 
τον εθισμό στο διαδίκτυο (CBT-IA) και ήταν η πρωταρχική 
ερευνήτρια του φαινομένου στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθειά 
της να καταδείξει την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ, συγκέ-
ντρωσε 114 συμμετέχοντες και τους παρείχε 12 ατομικές ΓΣΘ 
συνεδρίες. Τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης έδειξαν 
μια βελτίωση στα κοινά συμπτώματα της διαταραχής, όπως 
η κινητοποίηση, η διαχείριση του χρόνου σύνδεσης στο δια-
δίκτυο, η βελτίωση των κοινωνικών επαφών, η βελτίωση της 
σεξουαλικής δραστηριότητας, η δέσμευση σε δραστηριότητες 
εκτός τους διαδικτύου, και η δυνατότητα αποχής από την προ-
βληματική χρήση. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν ικανοί να 
διαχειριστούν το πρόβλημα του εθισμού τους στο διαδίκτυο 
για το οποίο είχαν ζητήσει βοήθεια μέχρι την 8η συνεδρία και 
η διαχείριση των συμπτωμάτων τους, μέσω του αυτό-ελέγχου 
και της εξάσκησης στη διαχείριση των συναισθημάτων τους, 
ήταν εφικτή και μετά από 6 μήνες όταν έγινε η επαναληπτική 
εξέταση. 
Λίγα χρόνια μετά, η Young27 θέλοντας να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα αυτού του εξειδικευμένου μοντέλου για 
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τον εθισμό στο διαδίκτυο, οργάνωσε μια μονή τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη κλινική έρευνα συμπεριλαμβάνοντας 128 συμμε-
τέχοντες οι οποίοι ήταν εθισμένοι στα διαδικτυακά παιχνίδια 
ρόλων, στην πορνογραφία, στη διαδικτυακή αγοραπωλησία 
και στα κοινωνικά δίκτυα. Η θεραπεία αποτελούνταν από 3 
φάσεις και συνδύαζε στοιχεία τροποποίησης της συμπεριφο-
ράς, γνωσιακή αναδόμηση και Harm Reduction Therapy. Πιο 
συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο συμπεριελάμβανε αποχή από 
την προβληματική χρήση του διαδικτύου, ενώ παράλληλα δια-
τήρηση μιας δομημένης χρήσης του διαδικτύου για δικαιολο-
γημένους λόγους και διαχείριση του χρόνου εντός και εκτός 
της διαδικτυακής σύνδεσης Το δεύτερο στάδιο επικεντρωνό-
ταν στην αντιμετώπιση της άρνησης και καταπολέμηση των δι-
καιολογιών για υπερβολική χρήση του διαδικτύου, γνωσιακή 
αναδόμηση δυσπροσαρμοστικών γνωσιών (πχ. διχότομη σκέ-
ψη) σχετικά με τον εαυτό και τον κόσμο και σπάσιμο του φαύ-
λου κύκλου που συνδέει τη χρήση του διαδικτύου με μια καλύ-
τερη ζωή. Τέλος, για πρόληψη υποτροπής γίνονταν εντοπισμός 
και αντιμετώπιση συννοσηρών ψυχιατρικών προβλημάτων και 
κοινωνικών θεμάτων στις σχέσεις των ατόμων. Μετά το πέρας 
των 12 εβδομάδων της θεραπευτικής παρέμβασης, οι συμμε-
τέχοντες ήταν ικανοί να διατηρήσουν τη δομημένη χρήση του 
διαδικτύου, έδειξαν βελτίωση στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του σπιτιού και στην ικανότητά τους να επικοινωνούν με τους 
άλλους. Αυτό το κατάφεραν αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες 
επικοινωνίας και δημιουργώντας νέες σχέσεις και καθιστώ-
ντας τους εαυτούς του πιο κοινωνικούς απέναντι στους συναν-
θρώπους τους. Παρόλα αυτά, δυσκολίες αντιμετώπισαν στην 
αναζωπύρωση παλιών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων 
τους και όσο περισσότερο καιρό ήταν εκτός τους θεραπευτι-
κού πλαισίου τόσο πιο δύσκολο ήταν γι’ αυτούς να ελέγξουν ή 
να περιορίσουν τη χρήση του διαδικτύου. 
Οι Zhu et al28 έκαναν 4 έρευνες συνολικά, από το 2008 μέχρι 
το 2012, οι οποίες μελετούσαν την επίδραση της ΓΣΘ και του 
ηλεκτρο-βελονισμού (θεραπεία που συνδυάζει τις παραδοσια-
κές βελόνες του βελονισμού με χαμηλής τάσης ηλεκτρισμό) σε 
ασθενείς με εθισμό στο διαδίκτυο. Το δείγμα που χρησιμοποί-
ησαν στη μελέτη του 2012 ήταν χωρισμένο σε 3 ομάδες, η μία 
εκ των οποίων έκανε ηλεκτρο-βελονισμό μία φορά κάθε δύο 
μέρες για 20 μέρες, η άλλη ομάδα έλαβε 10 τριαντάλεπτες συ-
νεδρίες ΓΣΘ μία φορά κάθε τέσσερις μέρες και η τρίτη έλαβε 
10 συνεδρίες ΓΣΘ σε συνδυασμό με 20 συνεδρίες ήλεκτρο-βε-
λονισμού. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιο-
λόγηση της έκβασης της παρέμβασης (outcome variables) ήταν 
η κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι συμμετέχοντες ως προς 
τον εθισμό τους στα διαδίκτυο και η χωρητικότητα και η δι-
άρκεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης τους. Η ΓΣΘ παρέμβαση 
αποτελούνταν από 4 στάδια: διερεύνηση των πρώιμων εμπει-
ριών του ασθενή οι οποίες αποτέλεσαν τη ρίζα των τωρινών 
δυσκολιών και αρνητικών συναισθημάτων, αντικειμενική και 
ολοκληρωμένη από κοινού καταγραφή των επιπτώσεων του 
διαδικτύου στον ασθενή με σκοπό την αλλαγή των γνωσια-
κών κομματιών της εξάρτησης, δημιουργία από κοινού ενός 
ορθολογιστικού προγράμματος στη ζωή (δουλειά και ελεύθε-
ρος χρόνος) του ασθενούς με σκοπό την αποκατάσταση της 
τάξης στη ζωή του και συμπεριφοριστική ενίσχυση μετά από 
διαπραγμάτευση και συμφωνία πάνω στην σταδιακή αποκα-
τάσταση του προβλήματος μέσω της αποχής από το διαδίκτυο. 
Τα αποτελέσματα μετά το πέρας της παρέμβασης έδειξαν ότι 

ο βελονισμός σε συνδυασμό με τη ΓΣΘ μπορεί να βελτιώσει τη 
γνωσιακή λειτουργία των ασθενών με διαταραχή εθισμού στο 
διαδίκτυο, μέσω ενός μηχανισμού ενίσχυσης της διαδικασίας 
διαλογής, κωδικοποίησης και διάκρισης των πληροφοριών 
που έρχονται από το περιβάλλον επιτυγχάνοντας μια αποτελε-
σματική επεξεργασία πληροφοριών στον εγκέφαλο.   
Οι Ge et al29 εστιάστηκαν επίσης σε πιθανά προβλήματα της 
γνωσιακής λειτουργίας (όπως την ταχύτητα της αντίληψης και 
τη γνωσιακή επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων) των 
ατόμων με εθισμό στο διαδίκτυο, τα οποία μετρήθηκαν μέσω 
του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε διαδικασίες όπου απαι-
τούνταν το πάτημα ενός κουμπιού κατά τη διάρκεια ακουστι-
κών ερεθισμάτων. Σύμφωνα με την ερευνητική εργασία τους, 
οι 38 συμμετέχοντες που είχαν λάβει διάγνωση διαταραχής 
εθισμού στο διαδίκτυο παρουσίασαν ελλείμματα στη γνωσια-
κή λειτουργία, τα οποία μετά από τρεις μήνες ομαδικής ΓΣΘ 
φάνηκαν να καλυτερεύουν, μέσω της σημαντικής βελτίωσης 
της προσοχής και της γνωσιακής λειτουργίας. Η ΓΣΘ παρέμ-
βαση στην παρούσα έρευνα αποτελούνταν από 8 βήματα. Με-
ταξύ αυτών ήταν η σύσφιξη των σχέσεων μέσα στην ομάδα, 
διερεύνηση του εαυτού, η σχέση μεταξύ του εαυτού και του 
διαδικτύου, εκπαίδευση στην επικοινωνία μέσα στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις, εκπαίδευση των μελών της ομάδας στο να 
μοιράζονται ιστορίες από τη ζωή τους στις οποίες είχαν συ-
ναντήσει επιτυχίες, σχεδιασμός της ακαδημαϊκής πορείας του 
καθενός, αυτό-διαχείριση και δημιουργία ενός συστήματος 
αυτό-συγκράτησης στο οποίο όλοι θα μπορούσαν να αλληλο-
βοηθηθούν. Τα αρχικά στάδια της θεραπείας αποτελούνταν 
κατά κύριο λόγο από συμπεριφορικές προσεγγίσεις, με έμ-
φαση σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις στις 
οποίες η διαταραχή προκαλεί τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Όσο 
προχωρούσε η θεραπεία, τόσο πιο πολύ εστιαζόταν στις γνω-
σιακές παραποιήσεις που αναπτύχθηκαν με τη διαταραχή και 
τις επιπτώσεις που έχουν στη συμπεριφορά.      
Οι Thorens et al30 χρησιμοποίησαν στην έρευνα τους ένα 
δείγμα 57 ασθενών (από τους οποίους οι 26 είχαν εθισμό στα 
διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων) οι οποίοι επισκέφτηκαν οικειο-
θελώς την εξωνοσοκομειακή μονάδα εθισμού του νοσοκομεί-
ου όπου διεξήχθη η έρευνα για λόγους προβληματικής χρή-
σης του διαδικτύου. Στα πλαίσια της έρευνας τους παρείχαν 
6 ατομικές συνεδρίες καθιερωμένης για τον εθισμό ΓΣΘ σε 
συνδυασμό με στοιχεία από την κινητοποιητική συνέντευξη, οι 
οποίες διήρκεσαν κατά μέσο όρο 4 εβδομάδες. Κάποιοι από 
τους συμμετέχοντες είχαν και συννοσηρότητα με διαταραχές 
όπως κοινωνική φοβία, ψύχωση και κάποια άλλη μορφή εθι-
σμού. Τα αποτελέσματα από τη γαλλική έκδοση του Internet 
Addiction Test, την οποία επιμελήθηκαν οι Khazaal et al31, 
δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ασθενών που είχαν κάποια συννοσηρότητα και αυτών που δεν 
είχαν. Μετά το τέλος της θεραπείας, το 18, 7% των ασθενών 
που παρέμειναν στη θεραπεία (ποσοστό εγκατάλειψης 24%) 
είχαν στοιχεία προβληματικής χρήσης του διαδικτύου. Έδει-
ξαν επίσης μια γενική βελτίωση στα συμπτώματα τους (38,6% 
είχαν σημαντική ή μέτρια βελτίωση στις απαντήσεις που προέ-
κυψαν από την κλίμακα για την κλινική σοβαρότητα και εξέλι-
ξη της διαταραχής, 26,3% είχαν ελάχιστη βελτίωση και το 14% 
δεν έδειξε κάποια αλλαγή).  
Οι Wolfling et al32, όπως και η Young21, συνέθεσαν το δικό 
τους ΓΣΘ μοντέλο για τον εθισμό στο διαδίκτυο (βλέπε πίνακα 
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ΙΙ) και θέλοντας να εξετάσουν την αποτελεσματικότητά του, 
διενέργησαν μια πιλοτική μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, συνέλε-
ξαν 42 άτομα με διάγνωση εθισμού στο διαδίκτυο και τους πα-
ρείχαν 15 συνεδρίες ομαδικής ΓΣΘ και 8 συνεδρίες ατομικής 
ΓΣΘ. Μετρήσεις έγιναν πάνω στα συμπτώματα του εθισμού 
στο διαδίκτυο, στον χρόνο που βρίσκονται στο διαδίκτυο, στο 
πόσο αυτό-αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι και σε ψυχο-
κοινωνικά συμπτώματα. Μετά το πέρας αυτής της βραχείας 
παρέμβασης φάνηκαν ενθαρρυντικά στοιχεία αναφορικά με 
το μοντέλο. Λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικά μεγάλο ποσο-
στό των ασθενών που διέκοψαν τη θεραπεία πρόωρα (περίπου 
το 1/3) η μείωση των συμπτωμάτων του εθισμού στο διαδίκτυο 
ήταν σημαντική (d = 1.00). Επίσης ο χρόνος που βρίσκονταν 
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μειώθηκε σημαντικά (d = 1. 31). 

3.3.  ΓΣΘ σε ομαδική μορφή
Οι Cao et al33 ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ 
σε μαθητές δημοτικού οι οποίοι έκαναν κατάχρηση του διαδι-
κτύου. Στα πλαίσια της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης έρευνάς 
τους, παρείχαν 8 ομαδικές ΓΣΘ συνεδρίες οι οποίες διήρκη-
σαν συνολικά 10 ώρες στα 29 άτομα της πειραματικής ομά-
δας και τα υπόλοιπα 35 άτομα έπαιξαν τον ρόλο της ομάδας 
ελέγχου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
τα διαγνωστικά ερωτηματολόγια και τις κλίμακες για τον εθι-
σμό στον διαδίκτυο (το συνολικό ποσοστό βελτίωσης ανήλθε 
στα 76,92%), τα συναισθηματικά προβλήματα είχαν μειωθεί 
σημαντικά μετά την θεραπεία και ήταν πιο χαμηλά στην πειρα-
ματική ομάδα σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. 
Οι Li & Wang34 βασισμένοι στο ΓΣΘ μοντέλο αιτιολογίας 
της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου του Davis15, μελέτη-
σαν την υποκατηγορία του εθισμού στα ηλεκτρονικά παιχνί-
δια και πώς αυτή σχετίζεται με τις γνωσιακές παραποιήσεις 
(μηρυκασμός στη σκέψη, αμφιβολία για τον εαυτό, αρνητική 
αυτό-αξιολόγηση, διχότομη σκέψη) σε μια ομάδα 28 εφήβων. 
Πιο συγκεκριμένα, παρείχαν 12 συνεδρίες ομαδικής ΓΣΘ, δύο 
φορές την εβδομάδα, στην ερευνητική ομάδα και για την ομά-
δα ελέγχου αντίστοιχα δύο 45λεπτες συναντήσεις την εβδο-
μάδα κατά τη διάρκεια των οποίων γινόταν παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και παροχή 
βασικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Η δομή της παρέμβα-
σης είχε ως εξής: στην 1η και 2η συνεδρία έγινε ενημέρωση 
πάνω στις πιθανές κατευθύνσεις και αρνητικές συνέπειες του 
εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια και τέθηκαν οι θεραπευ-
τικοί στόχοι. Στην 3η συνεδρία, συζητήθηκαν οι βασικοί κα-
νόνες που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Στην 4η και 5η συνεδρία, έγινε διερεύνηση και αμφισβήτηση 
των κοινών γνωσιακών παραποιήσεων που σχετίζονται με τον 
εθισμό στα διαδικτυακά παιχνίδια. Στην 6η και 7η συνεδρία 
έγινε τροποποίηση αυτών των γνωσιακών παραποιήσεων, δι-
ερευνώντας τα κίνητρα για υπερβολική ενασχόληση με τα δι-
αδικτυακά παιχνίδια, τον συσχετισμό μεταξύ των γνωσιακών 
παραποιήσεων και της διαταραχής και αντικαθιστώντας τα με 
πιο λειτουργικές σκέψεις. Στην 8η συνεδρία, δημιουργήθηκε 
ένα πλάνο για την αντιμετώπιση των στοιχείων, όπως οι δια-
προσωπικές συγκρούσεις, οι καθημερινοί καυγάδες, το στρες, 
που ενισχύουν τη διαταραχή και εμπλέκονται στους φαύλους 
κύκλους μαζί με τις γνωσιακές παραποιήσεις. Στην 9η και 10η 
συνεδρία, έγινε εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας. Στις 
δύο τελευταίες συνεδρίες, έγινε συζήτηση πάνω στην πρόληψη 

υποτροπής και συνοψίστηκαν οι εμπειρίες και οι στόχοι που 
επετεύχθησαν στη διάρκεια της θεραπείας, δίνοντας έμφα-
ση στην παρακολούθηση των γνωσιακών παραποιήσεων και 
του αυτό-ελέγχου στη μελλοντική χρήση του διαδικτύου. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στις δύο ομάδες στο διάστημα των 6 εβδομάδων (F= 
0,47, p= .9). Και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικά χαμηλότερες 
ενδείξεις στην Κινέζικη έκδοση της κλίμακας μέτρησης του 
γνωσιακού προφίλ, του ψυχαναγκασμού, της απόσυρσης και 
της κοινωνικής δυσλειτουργίας που παρατηρούνται στην υπερ-
βολική ενασχόληση με τα διαδικτυακά παιχνίδια (F= 11,89, 
p= .002).  
Ο Bai35 στα πλαίσια ενός πολυεπίπεδου συμβουλευτικού προ-
γράμματος συνδύασε την ομαδική ΓΣΘ με την εκπαίδευση στις 
κοινωνικές δεξιότητες και τις στρατηγικές εκμάθησης ελέγχου 
και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Το δείγμα της έρευνας αποτε-
λούνταν από 2 ομάδες στις οποίες έγινε τυχαία κατανομή 48 
ατόμων. Η παρέμβαση στην πειραματική ομάδα διήρκησε 16 
ώρες και μετά από 1,5 μήνα έγινε επαναληπτική εξέταση. Η 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι συμμετέχοντες ως προς 
τον εθισμό τους στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε ως μεταβλητή 
η οποία δηλώνει την έκβαση της παρέμβασης και φάνηκε ότι 
μεταξύ των δύο ομάδων μετά την παρέμβαση το μέγεθος της 
επίδρασης (g=1,45, p<.001) ήταν στατιστικώς σημαντικό. 
Ο Lanjun36 θέλησε να διερευνήσει την επίδραση που θα έχουν 
τα αθλήματα σε συνδυασμό με 24 ώρες ομαδικής ΓΣΘ σε ένα 
δείγμα 70 φοιτητών. Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτότυπης 
έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, παρουσιάζοντας μια σημαντική 
βελτίωση των συμμετεχόντων στον εθισμό στο διαδίκτυο αλλά 
και στα επίπεδα του καταστασιακού άγχους. 
Οι Du et al37 συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους εκτός των μαθη-
τών γυμνασίου και τους γονείς και τους δασκάλους τους. Πιο 
συγκεκριμένα, χώρισαν το δείγμα σε δύο ομάδες, η μία εκ των 
οποίων έλαβε 8 ομαδικές συνεδρίες ΓΣΘ οι οποίες διήρκησαν 
14 ώρες εν συνόλω και η δεύτερη ομάδα δεν έλαβε κανενός 
είδους θεραπεία, μιας και μπήκε σε λίστα αναμονής. Οι μετρή-
σεις για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης έγιναν μετά 
τις 8 συνεδρίες και 6 μήνες μετά. Ανέφεραν πως η ομαδική 
ΓΣΘ για τον εθισμό στο διαδίκτυο βοήθησε στη βελτίωση της 
προ-κοινωνικής συμπεριφοράς, στην επίλυση προβλημάτων, 
στις δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου και στη μείωση της 
προβληματικής χρήση του διαδικτύου στους έφηβους ηλικίας 
12 με 17 χρονών. Παρόλα αυτά δεν υπήρχαν σημαντικές δια-
φορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τον εθισμό των συμ-
μετεχόντων στο διαδίκτυο. Στη συγκεκριμένη έρευνα όπως και 
σε αυτή της Young26, η ΓΣΘ εστιάστηκε κατά κύριο λόγο στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση των συναισθημάτων των συμμε-
τεχόντων, χρησιμοποιώντας ένα άκρως ετερογενές δείγμα το 
οποίο χρησιμοποιούσε σε υπερβολικό βαθμό το διαδίκτυο για 
διαφόρους λόγους εκτός των διαδικτυακών παιχνιδιών.   

3.4.  Άλλες ψυχοθεραπείες
Στα πλαίσια της παρούσας ανασκόπησης εντοπίστηκε 1 μελέτη 
η οποία χρησιμοποίησε την βραχεία εστιασμένη στη λύση θε-
ραπεία στον εθισμό στο διαδίκτυο. Η βραχεία εστιασμένη στη 
λύση θεραπεία σύμφωνα με τους De Shazer et al38 βασίζεται 
στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των μικρών καθημερινών 
επιτυχιών που συμβαίνουν στη ζωή μας και θεωρεί ότι επανα-
λαμβάνοντάς τες σε περιόδους όπου τα προβλήματά μας είναι 
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CBT-IA (Young21) STICA (Wolfling32)

Διαγνωστικό 
στάδιο

Διάγνωση (IAT, εισαγωγικό ερωτηματο-
λόγιο)

Διαγνωστικό 
στάδιο

Διάγνωση (AICA-S, AICA-C), ιστορικό χρήσης 
διαδικτύου, αναγνώριση προβληματικής χρήσης, 
διάγνωση συννοσηρών διαταραχών (SCL-90-R), 
εκτίμηση ψυχοπαθολογίας και ψυχοκοινωνικών 
πόρων

Τροποποίηση
συμπεριφο-

ράς

Αξιολόγηση τωρινής χρήσης διαδικτύου 
μέσω ημερολογίου (ημερομηνία και ώρα, 
γεγονός που προηγήθηκε, είδος δραστη-
ριότητας στο διαδίκτυο, πόση ώρα διήρ-
κησε, το αποτέλεσμα της χρήσης ως προς 
τις δραστηριότητες που έγιναν, που διεκό-
πησαν και συναισθήματα που βιώθηκαν 
μετά τη χρήση), εντοπισμός στοιχείων 
(δραστηριότητες, καταστάσεις, συναισθή-
ματα) που πυροδοτούν την προβληματική 
χρήση του διαδικτύου, ολική αναδιοργά-
νωση της χρήσης του διαδικτύου, στόχοι 
για καλύτερη διαχείριση του χρόνου, χρή-
ση λογισμικού που φιλτράρει την πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο

Αρχικό 
στάδιο

Θεραπευτική συμμαχία και δέσμευση στη θερα-
πεία, αξιολόγηση και ενδυνάμωση κινήτρων για 
θεραπευτική αλλαγή, ενδιάμεσοι και τελικοί στό-
χοι, ψυχοεκπαίδευση

Γνωσιακή 
αναδόμηση

Εντοπισμός και πρόκληση δυσλειτουργι-
κών γνωσιών (υπεργενίκευση, επιλεκτική 
αφαίρεση, μεγέθυνση, προσωποποίηση, 
διχότομη σκέψη), επαναξιολόγηση της λο-
γικής και εγκυρότητας ενός λανθασμένου 
τρόπου σκέψης που προέρχεται από την 
συνειδητοποίηση ότι χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για να ικανοποιήσουν τις ανά-
γκες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν 
στην καθημερινότητά τους, εντοπισμός 
συνεπειών της χρήσης.

Τροποποίη-
ση συμπερι-

φοράς

Ψυχοεκπαίδευση, εντοπισμός στοιχείων (κατα-
στάσεις, γνωσίες, πεποιθήσεις, συναισθήματα 
και σωματικά συμπτώματα) που πυροδοτούν τη 
χρήση του διαδικτύου, δημιουργία SORKC και 
γνωσιακή αναδόμηση, δημιουργία εξατομικευμέ-
νου μοντέλου για τον εθισμό στο διαδίκτυο, εκ-
παίδευση στη διαφοροποίηση συναισθηματικών 
καταστάσεων, εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιό-
τητες, επανεγκατάσταση εναλλακτικών συμπερι-
φορικών στρατηγικών και ενδιαφερόντων

Θεραπεία για 
τη μείωση της 

βλάβης

Εντοπισμός παραγόντων (προσωπικοί, 
καταστασιακοί, κοινωνικοί, ψυχιατρικοί, 
επαγγελματικοί) που οδηγούν στην ανά-
πτυξη της διαταραχής, υποκείμενη ψυχο-
παθολογία, διπλή διάγνωση, συννόσηση 
με εθισμό σε ουσίες, συμβουλευτική ζευ-
γαριών, εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρι-
σης του στρες, τεχνικές ανεύρεσης εργα-
σίας

Σταθερο-
ποίηση και 
πρόληψη 

υποτροπής

Επανεγκατάσταση εναλλακτικών συμπεριφορι-
κών στρατηγικών και ενδιαφερόντων, εκπαίδευ-
ση στην έκθεση και εξοικείωση, ατομική πρόληψη 
υποτροπής, τεχνικές παρεμπόδισης αντίδρασης 
και σχέδια εκτάκτου ανάγκης

Πίνακας ΙΙ. Συγκριτική δομή δύο ΓΣΘ μοντέλων για τον εθισμό στο διαδίκτυο
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λιγότερο σοβαρά μαθαίνουμε να βελτιώνουμε τη ζωή μας και 
να γινόμαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας. 
Οι Fang-ru & Wei39 χρησιμοποίησαν την προαναφερθείσα 
θεραπεία σε συνδυασμό με στοιχεία οικογενειακής θεραπείας 
και ατομικές συνεδρίες γνωσιακής θεραπείας σε ένα δείγμα 
52 ατόμων. Η παρέμβαση διήρκησε 8 ή 9 συνεδρίες. Το μέ-
γεθος της επίδρασης των παρεμβάσεων στους συμμετέχοντες 
μετά την παρέμβαση ήταν στατιστικώς σημαντικό (g= 2, 07, 
p<.001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το διαγνωστικό 
ερωτηματολόγιο για τον εθισμό στο διαδίκτυο, οι βαθμολογίες 
και ο χρόνος που ξόδευαν τα άτομα στο διαδίκτυο μειώθηκε 
σημαντικά. Επίσης σημαντική μείωση σημειώθηκε μετά τη θε-
ραπεία και στα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Παρόλα αυτά, τα 
οφέλη από την θεραπεία ήταν βραχυπρόθεσμα, όπως επισημά-
νουν οι Huang et al40. 
Οι Twohig & Crosby41 σε μια από τις λιγοστές έρευνες που 
διεξήχθησαν στις ΗΠΑ, ασχολήθηκαν με την αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης (ACT, Hayes, 
Strosahl, & Wilson42) σε ένα δείγμα 6 ατόμων το οποίο έκανε 
προβληματική χρήση του διαδικτύου για ανεύρεση και ενα-
σχόληση με πορνογραφικό υλικό. Η παρέμβαση διήρκησε συ-
νολικά 12 ώρες (8 συνεδρίες της μιάμιση ώρας) και μετά από 3 
μήνες έγινε επαναληπτική εξέταση. Συνοπτικά, κατά την πρώ-
τη συνεδρία υπογράφηκε η φόρμα συγκατάθεσης, τέθηκαν τα 
όρια για την άρση του απορρήτου, διερευνήθηκαν οι αξίες και 
οι θεραπευτικοί στόχοι και έγινε ένα πρώτο βήμα προς την 
αποδοχή μέσω της αναγνώρισης των αρνητικών συνεπειών του 
προβλήματος και της αναποτελεσματικότητας των προσπαθει-
ών ρύθμισης των εσωτερικών εμπειριών και της καταπίεσης 
των παρορμήσεων. Στη δεύτερη συνεδρία, έγινε περαιτέρω 
διερεύνηση της ματαιότητας των προσπαθειών καταπίεσης και 
πώς αυτές αποτελούν μέρος του προβλήματος και προτάθηκε 
η αποδοχή της ύπαρξης των παρορμήσεων σαν ένας εναλλα-
κτικός τρόπος ελέγχου του προβλήματος. Στην τρίτη συνεδρία, 
έγινε επανεξέταση της αποδοχής και μια σύντομη συζήτηση 
πάνω στις αξίες των συμμετεχόντων και τα πιθανά οφέλη από 
την μείωση του ελέγχου. Επίσης οι συμμετέχοντες δεσμεύτη-
καν στη μείωση της παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού 
και στην ενασχόληση με δραστηριότητες που πηγάζουν από τις 
αξίες τους. Από την 4 μέχρι την 6 συνεδρία, διδάχτηκαν τα όρια 
της γλώσσας και τον ρόλο που παίζει στα προβλήματά τους, 
έγινε επεξήγηση πάνω στο ότι δεν επιλέγουμε τις εσωτερικές 
μας εμπειρίες αλλά μπορούμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε 
με αυτές και πως μπορούμε να αποδεχτούμε κάποιες προβλη-
ματικές εσωτερικές εμπειρίες, μέσω βασικών ασκήσεων ενσυ-
νειδητότητας. Στις δύο τελευταίες συνεδρίες έγινε περαιτέρω 
ενίσχυση της δέσμευσης για μειωμένη παρακολούθηση και συ-
νέχισης της ζωής με βάση τις αξίες τους, καθώς και συζήτηση 
πάνω στη διαχείριση υποτροπών. Μετά την παρέμβαση παρα-
τηρήθηκε 85% μείωση στην παρακολούθηση πορνογραφικού 
υλικού και τα αποτελέσματα παρέμειναν και μετά από 3 μήνες 
όταν και έγινε η επαναληπτική εξέταση (83% μείωση). Επί-
σης, φάνηκε βελτίωση στις κλίμακες όπου μετρούσαν την ποι-
ότητα ζωής (8% βελτίωση) και μείωση στις αντίστοιχες κλίμα-
κες για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (51% μείωση) και 
τις ιδεοληψίες με θρησκευτικό και αξιακό περιεχόμενο (42% 
μείωση). Γενικότερα, μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε 
στις μετρήσεις της ψυχολογικής ευκαμψίας (24% μείωση) και 
λιγότερο έντονες βελτιώσεις παρουσιάστηκαν στις μετρήσεις 

της σύντηξης σκέψης-πράξης (thought-action fusion) (39% 
μείωση) και του ελέγχου της σκέψης (8% μείωση). 
Ο Kim7 έχοντας ως βάση του τη νότια Κορέα, μελέτησε το φαι-
νόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο σε 25 φοιτητές πανεπιστημί-
ου οι οποίοι είχαν λάβει τη διάγνωση της διαταραχής. Πιο συ-
γκεκριμένα, χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Δεκατρία άτομα έλαβαν 
10 ομαδικές συνεδρίες που βασίστηκαν στις αρχές της Reality 
Therapy. Αυτή η θεραπεία σχεδιάστηκε για να βοηθάει το άτο-
μο να ελέγχει τη συμπεριφορά του και να κάνει νέες και δύ-
σκολες επιλογές. Βασίζεται στη θεωρεία της επιλογής (Choice 
Theory, Glasser43), σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι είναι 
υπεύθυνοι για τις ζωές τους και για το τι κάνουν, αισθάνονται 
και σκέφτονται. Η πειραματική περίοδος κράτησε 5 εβδομάδες 
με συνολικά 12,5 ώρες θεραπείας. Η διαδικασία για κάθε συ-
νεδρία συμπεριελάμβανε έναν πρόλογο σχετικά τους στόχους 
της συνεδρίας, ένα διδακτικό κομμάτι, ένα κομμάτι ασκήσεων, 
ανάθεση εργασίας για το σπίτι και σύνδεση με την υπόλοιπη 
ομάδα. Ο καθοδηγητής της ομάδας χώριζε την κάθε συνεδρία 
σε 4 μέρη κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται αναφορά στο 
τι αναμένεται να επιτευχθεί (σκοπός ή στόχοι της συνεδρίας), 
συλλέγει τα απαραίτητα υλικά για τη συνεδρία, περιγράφει τις 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν (ομαδικές δραστηριότητες, 
θέματα προς συζήτηση και σύντομη περίληψη αυτών που επε-
τεύχθησαν) και αξιολογεί την εμπειρία της ομάδας ως προς 
την προσωπική ανάπτυξη του καθενός και ως προς την επίτευ-
ξη του στόχου της συνεδρίας. Τα αποτελέσματα στο σύνολό 
τους έδειξαν ότι το ομαδικό πρόγραμμα Reality Therapy που 
χρησιμοποιήθηκε για τον εθισμό στο διαδίκτυο σε φοιτητικό 
δείγμα, αποτέλεσε μια αποτελεσματική παρέμβαση. Πιο συ-
γκεκριμένα, βοήθησε στη μείωση των συμπτωμάτων της πα-
θολογικής χρήσης του διαδικτύου (F=172,31, p< .001) καθώς 
και στην ενίσχυση της αυτό-εκτίμησης των συμμετεχόντων κυ-
ρίως ως προς τη διαταραχή τους (F=40,93, p< .001).
Οι Liu et al44 χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα είδος οι-
κογενειακής θεραπείας (Multi-Family Group Therapy) για τον 
εθισμό στο διαδίκτυο. Η πειραματική ομάδα τους αποτελού-
νταν από 21 εφήβους με τις οικογένειες τους οι οποίοι έλαβαν 
6 δίωρες ομαδικές συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας (κάθε 
3 μέρες). Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 25 εφήβους και 
τις οικογένειες τους οι οποίοι είχαν μπει σε λίστα αναμονής. 
Η κάθε συνεδρία χωρίζονταν στις εξής 5 ενότητες: άσκηση 
για προθέρμανση, ανατροφοδότηση πάνω στην άσκηση για το 
σπίτι της προηγούμενης συνεδρίας, η κυρίως άσκηση, μια μι-
κρή ανακεφαλαίωση και η άσκηση για την οικογένεια. Κατά 
τη διάρκεια της παρέμβασης δόθηκε έμφαση στα εξής θέματα: 
κατανόηση της οικογένειας με ένα μέλος που είναι εθισμένο 
στο διαδίκτυο (συνεδρία 1), εκπαίδευση στις δεξιότητες επι-
κοινωνίας μεταξύ εφήβου και γονέα (συνεδρία 2), εξάσκηση 
της επικοινωνίας εφήβου και γονέα πάνω στον εθισμό στο δια-
δίκτυο (συνεδρία 2 και 3), εκπαίδευση στις δεξιότητες οικοδό-
μησης της σχέσης εφήβου και γονέα (συνεδρία 4), διερεύνηση 
της σχέσης μεταξύ των ψυχολογικών αναγκών και της χρήσης 
του διαδικτύου και η επίτευξη της ικανοποίησης ανεκπλήρω-
των αναγκών στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια (συνεδρία 
5), εγκαθίδρυση κατάλληλων και υγιών προσδοκιών από την 
πλευρά του συστήματος της οικογένειας (συνεδρία 6) και πρό-
ληψη υποτροπής (επανεκτίμηση μετά από 3 μήνες). Μετά την 
παρέμβαση, σύμφωνα με τις αναφορές των εφήβων και τον γο-
νιών τους, υπήρξε σημαντική διαφορά στη μείωση των συμπε-
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ριφορών που σχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο (μείωση 
του ποσοστού εθισμού στο διαδίκτυο στο 4,8% μετά την πα-
ρέμβαση και στο 11,1% μετά την επανεκτίμηση στους 3 μήνες). 
Σημαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης 
έπαιξαν η βελτίωση της διάδρασης μεταξύ των εφήβων και των 
γονιών τους, η οποία χαρακτηρίζονταν από επικοινωνία και 
εγγύτητα, και η ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών των 
εφήβων μέσα από αυτή τη διάδραση και όχι από το διαδίκτυο.   
Αναζητώντας στη βιβλιογραφία θεραπευτικές παρεμβά-
σεις για τον εθισμό στο διαδίκτυο, εντοπίστηκαν δύο μελέ-
τες οι οποίες εστιάστηκαν στην κινητοποιητική συνέντευξη 
(motivational interviewing) ως μέσο παρέμβασης. Η κινητο-
ποιητική συνέντευξη σύμφωνα με τους Rollnick, & Miller45 
είναι μια προσέγγιση μέσω του διαλόγου η οποία έχει ένα 
συγκεκριμένο στυλ διερεύνησης το οποίο μοιάζει αρκετά στο 
Σωκρατικό Διάλογο και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 
για τη θεραπεία των διαταραχών χρήσης ουσιών. Είναι μια 
καθοδηγητική, πελατοκεντρική συμβουλευτική προσέγγιση 
η οποία οδηγεί στην αλλαγή συμπεριφοράς του ασθενή βοη-
θώντας τον να εξερευνήσει και να επιλύσει καταστάσεις που 
του προκαλούν αμφιθυμία. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, 
όπως αναφέρουν και οι Rosen et al46, η αμφιθυμία αποτελεί 
ένα στάδιο μιας φυσικής διαδικασίας αλλαγής, μια φάση που 
όλοι οι άνθρωποι πρέπει να περάσουμε πριν πάρουμε μια 
απόφαση και περάσουμε στο στάδιο της πράξης. 
Αρχικά, οι Orzack et al47 στα πλαίσια των 16 συνεδριών ομα-
δικής θεραπείας που παρείχαν στους 35 μεσήλικες άντρες που 
συμμετείχαν στην έρευνα τους, δανείστηκαν και ενσωμάτωσαν 
στην παρέμβασή τους στοιχεία της Κινητοποιητικής Συνέντευ-
ξης και της Θεραπείας Ετοιμότητας για Αλλαγή (Readiness to 
Change) και από τη ΓΣΘ. Η έννοια της ετοιμότητας για αλλαγή 
προέρχεται από το μοντέλο των σταδίων αλλαγής (The 5-stages 
of change model, Prochaska & Diclemente48) που έχει προταθεί 
για την κατανόηση και κινητοποίηση των ασθενών με προβλή-
ματα εθισμού. Αναλόγως που βρίσκεται ο κάθε ασθενής ανα-
φορικά με την ετοιμότητά του για αλλαγή και πόσο υψηλό είναι 
το κίνητρό του, τότε επιλέγεται και η κατάλληλη χρονική στιγμή 
για παρέμβαση. Η αξιολόγηση της ετοιμότητας του ασθενή για 
αλλαγή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Κινητοποιητικής Συ-
νέντευξης. Το δείγμα αποτελούνταν από άτομα εθισμένα στο 
διαδικτυακό σεξ και όχι γενικά στο διαδίκτυο. Μετά το πέρας 
της θεραπείας, οι ασθενείς έδειξαν βελτίωση στην ποιότητα της 
ζωής τους και μειωμένα επίπεδα στην καταθλιπτική συμπτωμα-
τολογία. Παρόλα αυτά, τα επίπεδα προβληματικής χρήσης του 
διαδικτύου δεν μειώθηκαν σημαντικά μετά την παρέμβαση. 
Οι Shek et al49 στα πλαίσια του πολύ-επίπεδου συμβουλευτι-
κού προγράμματός τους που έλαβε χώρα στο Χονγκ Κονγκ, 
το οποίο διήρκησε 15 με 19 μήνες, συμπεριέλαβαν στοιχεία 
συμβουλευτικής, την κινητοποιητική συνέντευξη σε ατομική 
μορφή και τη Θεραπεία Ετοιμότητας για Αλλαγή σε οικογε-
νειακή μορφή. Οι 59 συμμετέχοντες ακολούθησαν αυτό το 
μοντέλο παρέμβασης τα συστατικά του οποίου ήταν: έμφαση 
στην ελεγχόμενη και υγιή χρήση του διαδικτύου, κατανόηση 
της διαδικασίας αλλαγής που ακολουθούν οι νέοι με συμπε-
ριφορές εθισμού στο διαδίκτυο, αξιοποίηση στοιχείων της 
κινητοποιητικής συνέντευξης, υιοθέτηση μιας προσέγγισης 
που συμπεριλαμβάνει και την οικογένεια, σε συνδυασμό με 
ένα κομμάτι ατομικής συμβουλευτικής και ένα κομμάτι συμ-
βουλευτικής υποστήριξης σε ομάδες (peer support group). Τα 

προβλήματα σχετικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο μειώθηκαν 
μετά τις παρεμβάσεις (t= 4,64, p<.05). Ανεπαίσθητες θετικές 
αλλαγές σημειώθηκαν και στον έλεγχο και την απαιτητικότητα 
των γονιών πάνω στη διαδικασία. Παρόλα αυτά, η παρέμβαση 
δεν κατάφερε να βελτιώσει την ψυχολογική ευεξία των ασθε-
νών. Γενικά το πρόγραμμα θεωρήθηκε βοηθητικό από τους συμ-
μετέχοντες (51,8% των συμμετεχόντων), όπως φάνηκε από την 
υποκειμενική μέτρηση που έγινε στο τέλος της παρέμβασης. 
Τέλος, οι Zhong et al50 θέλησαν να διερευνήσουν την επίδραση 
και άλλων μορφών ψυχοθεραπείας εκτός της ομαδικής ΓΣΘ σε 
ένα δείγμα 61 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική ομά-
δα έλαβε 14 συνεδρίες οι οποίες συνδύαζαν τη ΓΣΘ, το ψυχό-
δραμα, τη θεραπεία Gestalt και την οικογενειακή θεραπεία. Οι 
μετρήσεις που έγιναν αμέσως μετά την παρέμβαση, ένα μήνα 
και τρεις μήνες μετά έδειξαν τη σημαντική μείωση των συμπτω-
μάτων που σχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Σημαντι-
κή βελτίωση εντοπίστηκε στο αίσθημα άνεσης στις κοινωνικές 
επαφές, μερική βελτίωση της  λειτουργικότητας μέσα στην οι-
κογένεια και αυξημένη αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης. 
Οι συγκεκριμένοι ερευνητές τόνισαν τη σημαντικότητα ύπαρξης 
οικογενειακών παρεμβάσεων στη θεραπεία του εθισμού στο δι-
αδίκτυο σε αντίθεση με την απλή ομαδική μορφή θεραπείας που 
θα συμπεριλαμβάνει μόνο τους εφήβους. Αυτή τους την άποψη 
την εξήγησαν με βάση το γεγονός ότι οι ομάδες οικογενειών 
προσφέρουν και στους ενήλικες και στους εφήβους τα θετικά 
στοιχεία των ομάδων ομότιμων, μέσω των οποίων μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη και θετική ανατροφοδότηση μέσω της αντι-
παράθεσης. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της παρέμβα-
σης που χρησιμοποίησαν ήταν μικρής διάρκειας.       
              
4. Συζήτηση
Παρά την μεγάλη ταχύτητα των εισερχόμενων πληροφοριών 
και την δυνητικά εκπαιδευτική αξία του διαδικτύου, κάποια 
από τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τους Bayraktar & 
Gun51, μπορεί να περιθάλπουν κινδύνους για εθιστική συμπε-
ριφορά. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι η 24ωρη εύκολη, 
δωρεάν, απεριόριστη, ανώνυμη και ποικιλόμορφη πρόσβαση 
σε απεριόριστα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς γεωγραφικούς περι-
ορισμούς, η οποία μπορεί να διευκολύνει κάποιον στην από-
κτηση περισσότερου ελέγχου στο πώς παρουσιάζει τον εαυτό 
του. Επίσης μπορεί να του δοθεί η δυνατότητα να έχει πολλές 
ευκαιρίες να καλύψει την ανάγκη του να ανήκει κάπου, καθώς 
και η δυνατότητα να διαφύγει από συναισθηματικές δυσκολί-
ες, προβληματικές καταστάσεις και κακουχίες στην προσωπι-
κή του ζωή.    
Παρά τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η δυσλει-
τουργική χρήση του διαδικτύου, ερευνητές όπως ο Beard52 και 
οι Williams & Merten53 αναφέρουν πως δεν πρέπει να αγνο-
ήσουμε τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό το καινούργιο εργα-
λείο το οποίο έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών 
ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων. Η κοινωνικοποίηση, η ανταλ-
λαγή απόψεων, η δυνατότητα επαφής και εξοικείωσης με νέες 
τεχνολογίες, ακόμα και τα εκπαιδευτικά οφέλη που μπορεί 
να έχει το διαδίκτυο είναι πλέον πραγματικότητα. Επομένως, 
σύμφωνα με τους Siomos et al24 έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
πρόληψη και ενημέρωση του κοινού καθώς και εκπαίδευση 
στον έλεγχο του χρόνου στο διαδίκτυο, μιας και ο στόχος κάθε 
θεραπευτικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι η ελεγχόμενη 
χρήση του διαδικτύου και όχι η πλήρης απόχη από αυτό. 
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Μέσα από τις έρευνες φαίνεται η θεραπευτική αντιμετώπιση 
των ατόμων με διάγνωση εθισμού στο διαδίκτυο να γίνεται 
είτε με συμβουλευτική παρέμβαση στον έφηβο και στην οικο-
γένεια, είτε με ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα ελέγχου της 
χρήσης και όχι πλήρους αποχής του διαδικτύου, είτε με την 
εκμάθηση ενός ορθολογικότερου τρόπου χρήσης των νέων τε-
χνολογιών από τον έφηβο, είτε τέλος με γνωσιακή-συμπεριφο-
ριστική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ανάλογα με το μέγεθος 
του προβλήματος αλλά και τις θεραπευτικές μεθόδους που 
ακολουθεί ο θεραπευτής. Κάποιοι ερευνητές καταφεύγουν 
ακόμη και στην φαρμακοθεραπεία, με ιδιαίτερη προτίμηση 
στην σιταλοπράμη και την ναλτρεξόνη.
Τα αποτελέσματα από τις έρευνες, σύμφωνα με τους Winkler 
et al1, δείχνουν ότι τα προγράμματα που χρησιμοποίησαν τη 
ΓΣΘ, η οποία φαίνεται να είναι η πρωταρχική επιλογή στη θε-
ραπεία του εθισμού στο διαδίκτυο, δεν είχαν σημαντικά πιο 
υψηλά μεγέθη επίδρασης (effect size)  (Hedge’s g = 0.84–2.13) 
αναφορικά με την μείωση των συμπτωμάτων τους εθισμού στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική 
προσέγγιση (Hedge’s g = 1.12–2.67). Τα γενικά αποτελέσματα 
φανερώνουν ότι η καθεμιά από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις 
είχε επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, εξετάζο-
ντας το χρόνο που ξοδεύουν οι ασθενείς στο διαδίκτυο, η ΓΣΘ 
(Hedge’s g = 2.1-2.66) απέδωσε καλύτερα από οποιαδήποτε 
άλλη θεραπευτική προσέγγιση (Hedge’s g = 0.05-0.66). Επί-
σης φάνηκε ότι και η ατομική συμβουλευτική και η ομαδική 
θεραπεία παρουσιάζουν ελλείψεις, οι οποίες δύναται να ξεπε-
ραστούν μέσα από περαιτέρω έρευνα πάνω στις διαφορετικές 
προσεγγίσεις και μορφές θεραπείες.
Κάποια από τα κυριότερα προβληματικά σημεία των προανα-
φερθέντων ερευνών βασίζονται στη μεθοδολογία τους, η οποία 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενδελεχούς περιγραφής των κριτη-
ρίων ένταξης και αποκλεισμού των συμμετεχόντων που χρησιμο-
ποιήθηκαν καθώς και την μέθοδο που ακολούθησαν στη συλλογή 
των συμμετεχόντων. Επίσης, στις 12 από τις 22 έρευνες στις οποί-
ες συμπεριλήφθησαν στην παρούσα ανασκόπηση, δεν υπήρχε 
ομάδα ελέγχου (σε μορφή λίστας αναμονής ή συνήθους θερα-
πείας) και μόνο 6 έρευνες ήταν τυχαιοποιημένες και ελεγχόμε-
νες. Ένα ακόμα σημείο που χρήζει προσοχής στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων των ερευνών ήταν το δείγμα των ασθενών που 
μελετούνταν. Εκτός από το μικρό μέγεθος που είχαν στην πλειο-
ψηφία τους οι ομάδες, (το οποίο μειωνόταν ακόμα περισσότερο 
μετά την εγκατάλειψη πολλών συμμετεχόντων) τις περισσότερες 
φορές αυτό ήταν άκρως ετερογενές. Αυτό ήταν εμφανές ως προς 
τον βαθμό λειτουργικότητάς του, τις πρωτογενείς και δευτερογε-
νείς διαγνώσεις και τους διάφορους υποτύπους του εθισμού στο 
διαδίκτυο στους οποίους υπάγονταν (πχ διαδικτυακό σεξ, διαδι-
κτυακές σχέσεις, διαδικτυακά παιχνίδια, κτλ). 
Αν και η έρευνα πάνω στη θεραπεία του εθισμού στο διαδί-
κτυο βρίσκεται στα αρχικά στάδια, αναμένεται σημαντική επέ-
κτασή της στο εγγύς μέλλον, δεδομένης της ύπαρξης πολλών 
θεραπευτικών προγραμμάτων και κλινικών που αυξάνονται 
συνέχεια. Λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων και δε-
δομένου ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής καλά εδραιωμένα και 
κοινώς αποδεκτά διαγνωστικά κριτήρια, καθώς και αναγνωρι-
σμένα διαγνωστικά εργαλεία για τη διαταραχή, καταλήγουμε 
στο ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και  
προσπέλαση αυτών των δυσκολιών προτού βγουν συμπερά-
σματα και γίνουν προτάσεις.  
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Summary
Internet addiction is a pervasive problem, which refers to 
an uncontrollable and harmful use of the internet that can 
have a devastating impact on the social life (social isolation, 
family problems, divorce, getting fired from work, academic 
failure, bad grades and expulsion from the school or academic 
environment), mental (high co morbidity rates of affective 
disorders, anxiety disorders, impulse control disorders and 
substance use disorders) and physical health (sleep disturbance, 
headache, musculoskeletal pain, blurred vision, poor nutrition 
and fatigue) of an individual. Nevertheless, the disorder is not 
formally recognized as such, there are no generally accepted 
and consistent diagnostic criteria and assessment tools, there 
are no precise causes of the disorder and no available research 
treatment protocol. Moreover, to date little is known regarding 
the efficacy of the relevant therapeutic interventions for this 
disorder. Therefore, the main purpose of the present review was 
to investigate the efficacy of the available treatment approaches, 
with an emphasis on Cognitive-Behavioral Therapy (CBT), 
as the primary choice in the treatment of internet addiction. 
The literature review, which came up with 22 articles in total, 
was based on databases such as PubMed and Google Scholar. 
The general conclusions were that each and every one of the 
therapeutic approaches had produced positive results. CBT in 
particular, as it was indicated by Winkler et al1, did not have 
significantly higher effect sizes (Hedge’s g = 0.84–2.13) than 
any other psychotherapeutic approach (Hedge’s g = 1.12–2.67) 
regarding the improvement of internet addiction symptoms. 
Nevertheless, when they examined the amount of time spent on 
the internet, CBT performed better (Hedge’s g = 2.1-2.66) than 
any other therapeutic approach (Hedge’s g = 0.05-0.66). Due 
to the methodological problems of the studies included in the 
present review (such as lack of detailed description of inclusion 
and exclusion criteria and sample selection procedures, small 
number of randomized controlled trials, small sample size, 
heterogeneity of the sample in terms of functional impairment, 
comorbidity and subtype of the disorder) and since there are 
no well-established and generally accepted diagnostic criteria 
for the disorder, as well as internationally validated diagnostic 
tools, the results of this review should be treated with caution 
and only considered as preliminary.    

Key words: internet addiction, treatment, efficacy, review, 
Cognitive-Behavioral Therapy.
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