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Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Διαταραχής 

Εθισμού στο Διαδίκτυο, θέλοντας να στηρίξει κάθε προσπάθεια που καταβάλει ο αθλητής για την 

εξέλιξή του και λαμβάνοντας υπόψη την αλματώδη ανάπτυξη που έχει στις μέρες μας η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, με τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί τούτο να έχει, αποφάσισε να 

οργανώσει μία έρευνα με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων Ελλήνων αθλητών που ανήκουν 

στη δύναμη των Σωματίων των Ομοσπονδιών. 

Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει ένα φάσμα συμπεριφορών και 

προβλημάτων ελέγχου των παρορμήσεων σχετιζόμενες με τη χρήση του διαδικτύου. Αναφέρεται στην 

περίπτωση όπου το διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα στη ζωή ενός νέου 

ανθρώπου από τους φίλους του, την οικογένεια του, την εργασία του και βεβαίως τη σοβαρή 

ενασχόλησή του με την προπόνηση και τη γενικότερη άσκησή του.   

Αυτήν ακριβώς την αρνητική επίπτωση της υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο ενός νέου αθλητή 

έχει σκοπό να μελετήσει η πιο πάνω εταιρία, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων που απευθύνονται σε 

αθλητές όλων των ηλικιών, ανωνύμως φυσικά, ώστε να προχωρήσει στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν πρώτιστα τον ίδιο τον αθλητή αλλά ταυτόχρονα τους προπονητές 

και τις Διοικήσεις των ελληνικών Ομοσπονδιών. 

Με στόχο την επιστημονική ανάλυση των δεδομένων που θα παρασχεθούν στα μέλη της  Ελληνικής 

Εταιρίας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, σας αποστέλλουμε το σχετικό 

ερωτηματολόγιο, με την παράκληση να το διαμοιράσετε σε όσους περισσότερους αθλητές της δύναμής 

σας, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της έρευνας να προσεγγίσει καλύτερα τον στόχο της. 

 



 

Μετά το τέλος της έρευνας, θα επακολουθήσει ειδική ημερίδα που θα διοργανώσει η ΔΟΑ για την 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τα οποία και θα αποσταλούν στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Σημειώστε ότι η έρευνα αυτή γίνεται για πρώτη φορά διεθνώς με το σύστημα που προτείνεται από 

την πιο πάνω επιστημονική ομάδα. 

 

Ευχαριστώ για την συνεργασία, 

 

        Ισίδωρος Κούβελος    

 


