
Εθισμός στο διαδίκτυο 

Ομάδα ΣΕΒΕΜ 

Το διαδίκτυο έχει εισβάλλει στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Η χρήση του έχει 
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
τμήματος μας απεικονίζεται η χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές και δίνεται μια 
εικόνα της επιρροής που μπορεί να έχει στην καθημερινότητά μας.  

Στην ερώτηση «Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το internet τη βδομάδα;» απάντησαν 
11 μόνο μαθητές από τους 22 και τα τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χρήση διαδικτύου ανά μαθητή και ώρες τη βδομάδα 

Μαθητές 1 3 2 2 1 1 1 
Ώρες 
/βδομάδα 

4,5 5,5 8 9 9,5 12 22,5 

 

Παρά το γεγονός ότι δεν απάντησαν όλοι οι μαθητές στο ερώτημα φαίνεται ότι το 
διαδίκτυο έχει εισχωρήσει στην καθημερινότητά μας και η χρήση αυτή πρέπει να μας 
προβληματίσει. 

Μερικές από τις πιο συχνές αρνητικές επιδράσεις του διαδικτύου είναι: 

-Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων(chat κίνδυνοι ). Η παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων γίνεται ευκολότερη κυρίως σε άτομα που είναι δύσκολο να ενταχθούν στο 
κοινωνικό σύνολο. Επίσης σημαντικό είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού ο 
οποίος έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις. Όλα αυτά δημιουργούν στο άτομο ψυχολογικές 
διαταραχές και προβλήματα όπως άγχος, εκνευρισμό και γενικότερα ακραίες αντιδράσεις. 

-Η παραπληροφόρηση, ο εθισμός και προβολή βίαιων σκηνών. Η 
παραπληροφόρηση μπορεί να συμβεί με διάφορες ψευδείς ή αναληθείς ή ακόμα και 
ελλιπείς πληροφορίες οι οποίες οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα ή ενέργειες. 

- Γεγονός είναι ότι η πολύωρη χρήση του διαδικτύου προκαλεί εθισμό και εξάρτηση. 
Για παράδειγμα, εύκολα ένα άτομο μπορεί να εξαπατηθεί, να μυηθεί σε τυχερά παιχνίδια, 
να προωθήσει το φαινόμενο της πειρατείας, να παραμελήσει βασικές υποχρεώσεις του, 
τους φίλους του ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό του. 

-  Όλοι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό γνωρίζουμε ότι κάθε άτομο με την προσήλωσή του 
μπροστά από μια οθόνη, προκαλεί στην υγεία του προβλήματα μυοσκελετικά, προβλήματα 
στα μάτια, καθώς και παθολογικά προβλήματα λόγω της έκθεσής τους στην ακτινοβολία. 

Τέλος, σε προχωρημένο στάδιο εθισμού το άτομο οδηγείται σε παραμέληση της 
προσωπικής του υγιεινής και σε υποσιτισμό ή βουλιμία. 

 

 



Θετικά χρήσης διαδικτύου 

Αρχικά είναι σημαντικό ότι στο διαδίκτυο μπορεί να βρεις πληροφορίες για 
διάφορα θέματα που σε ενδιαφέρουν, να επικοινωνήσεις με όλον τον κόσμο, να 
ψυχαγωγηθείς αλλά και να χαλαρώσεις. Μπορείς να ακούσεις μουσική , να παίξεις 
παιχνίδια ή να παρακολουθήσεις κάποια βίντεο.  

Μπορείς ακόμη να δικτυωθείς μέσω facebook, twitter κλπ.,και να κάνεις νέες 
διαδικτυακές γνωριμίες και εικονικές «φιλίες».  

Άλλο θετικό του διαδικτύου είναι πως μπορείς με εύκολο και γρήγορο τρόπο να 
ψάξεις για δουλειά, να κάνεις μια έρευνα για ένα θέμα που σου κινεί την περιέργεια, να 
διαβάσεις ηλεκτρονικά βιβλία (e-book), ή ακόμα να αγοράσεις ότι χρειάζεσαι γρήγορα και 
φτηνά.  

Τέλος, στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις τρόπους που θα σε βοηθήσουν να εξασκείς 
καθημερινά μια ξένη γλώσσα της επιλογής σου.  

 

 

Εθισμός στο διαδίκτυο 

Σύμφωνα με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) η εφηβεία είναι μια ηλικία κατά 
την οποία σου αρέσει να δοκιμάζεις νέα πράγματα, να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και τα 
ενδιαφέροντά σου, να καλλιεργείς τα ιδιαίτερα ταλέντα σου και είναι εποχή γεμάτη 
πρωτόγνωρες εμπειρίες. 

Από τη μια πλευρά, η ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις νέες 
τεχνολογίες και το διαδίκτυο μπορούν να μας προσφέρουν πολλές δυνατότητες μάθησης, 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Η υπερβολή όμως σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, 
ενδέχεται να σκιάσει τα σημαντικά οφέλη και να δημιουργήσει προβλήματα. 

 

Η υπέρμετρη ασχολία στο διαδίκτυο (παιχνίδια, επικοινωνία, αγορές κλπ) ή και σε 
ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως μείωση της σχολικής 
επίδοσης, κενά στα μαθήματα, πολλές απουσίες, αμέλεια της υγείας και της φυσικής 
κατάστασης όπως για παράδειγμα ακατάλληλες διατροφικές συνήθειες και αφυδάτωση. 
Επίσης άλλες συνέπειες είναι ο περιορισμός των δραστηριοτήτων ή η διακοπή αγαπημένων 
χόμπυ όπως ο αθλητισμός, η μουσική, ο χορός κλπ, δυσχέρεια στις σχέσεις με την 
οικογένεια αλλά και πονοκεφάλους, κούραση των ματιών και σπάνια σπασμούς. 

Ωστόσο, υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις στις οποίες η υπερβολική χρήση οδηγεί 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που ονομάζεται εθισμός. Παιδιά και έφηβοι οι οποίοι 
είναι εθισμένοι ασχολούνται αποκλειστικά με το διαδίκτυο και μπορούν να γίνουν βίαιοι με 
τους γονείς ή τους φίλους τους, να μένουν χωρίς ύπνο, νερό ή φαγητό, να λείπουν μέρες 
από το σπίτι πηγαίνοντας σε internet καφέ, να διακόψουν το σχολείο τους, να 



απομονωθούν και να μελαγχολήσουν, να παραμελούν  τον εαυτ’ο τους, να γνωρίζουν το 
πρόβλημα αλλά να μην μπορούν να περιορίσουν τη χρήση καθώς και να μην 
συνειδητοποιούν την κατάσταση για να αναζητήσουν ή να δεχθούν βοήθεια. 

 

Για να βάλεις κάποια όρια και να απολαμβάνεις τα θετικά της τεχνολογίας χωρίς 
αρνητικές συνέπειες, να αναζητήσεις βοήθεια αν χρειαστεί ή να ενημερώσεις τους φίλους 
σου εάν δεν βάζουν όρια ή χρειάζονται βοήθεια είναι πολύ σημαντικό να πληροφορηθείς 
και να γνωρίζεις για την ύπαρξη του εθισμού. Επίσης είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι η 
χρήση του διαδικτύου πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολή 
και εάν το πρόβλημα αναγνωριστεί σε αρχικό στάδιο είναι πολύ πιο εύκολο να 
αντιμετωπιστεί. 

 Τέλος, η υπερβολική χρήση του διαδικτύου και οι επιπτώσεις της είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν με το κατάλληλο πρόγραμμα αντιμετώπισης, στο οποίο μπορεί ο καθένας 
να περιορίσει οποιαδήποτε υπερβολή, αρκεί να το θέλει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα αίτια του φαινομένου των ναρκωτικών Κίτσιου Ελευθερία –Ομάδα Ο τολμών νικά 

 

Τα αίτια του φαινομένου των ναρκωτικών εντοπίζονται στις δομές της σύγχρονης 
κοινωνίας και συγκεκριμένα στο οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον καθώς 
και στην προσωπικότητα του ατόμου. 

Η πρωταρχική αιτία του φαινομένου βρίσκεται στην κρίση διαχρονικών αξιών όπως 
ο θεσμός της οικογένειας καθώς και στην κατάρρευση θεσμών, που επιδεινώνουν την 
ανασφάλεια του ατόμου και οδηγούν στην έλλειψη οραμάτων και ιδανικών. Συγκεκριμένα 
η κρίση την οποία διέρχεται ο θεσμός της οικογένειας και τα πρότυπα των γονέων 
δυσχεραίνουν την επικοινωνία των νέων με τους μεγαλύτερούς τους, με αποτέλεσμα οι 
νέοι να αναζητούν την κατανόηση εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος και συχνά να 
καταλήγουν στην άρνηση και το μηδενισμό.  

Στη διαμόρφωση του φαινομένου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το σχολικό 
περιβάλλον και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προωθεί την τεχνική παιδεία 
έναντι της ανθρωπιστικής. Δηλαδή προωθούνται τα μαθήματα που έχουν σχέση με τη 
μαθηματική λογική προσέγγιση και όχι τον ανθρωπισμό, το συναίσθημα την ευαισθησία 
και το πνεύμα. Έτσι στο άτομο επικρατεί σύγχυση μεταξύ των στόχων που θέτει και των 
μέσων που χρησιμοποιεί για την επίτευξή τους, σε μια κοινωνία αφθονίας και 
υπερκατανάλωσης.  

Επιπλέον η προβολή από τα ΜΜΕ πολιτιστικών προϊόντων που προωθούν μια 
στείρα μορφή ψυχαγωγίας ναρκώνουν τη συνείδηση του ατόμου, εξασθενούν τη βούλησή 
του και το καθιστούν ευάλωτο σε παντός είδους προκλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο 
καταφέρνουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους σκοπούς εκείνων που προωθούν αυτήν την  
πραγματικότητα. Επιπλέον η ηρωοποίηση των ναρκομανών από τα ΜΜΕ υποβάλλει τη 
χρήση τοξικών ουσιών σε άτομα που με αυτόν τον τρόπο θα τραβήξουν την προσοχή, και 
θα γίνουν σημαντικά.  

Ακόμη, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η έλλειψη επικοινωνίας 
και η απουσία φιλικών δεσμών αλλοτριώνουν τον άνθρωπο, τον αποξενώνουν από το 
συνάνθρωπό του με αποτέλεσμα να οδηγείται στη μοναξιά και στην εσωστρέφεια. 
Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι τα οικονομικά προβλήματα και η ανεργία σε 
συνδυασμό με τα πρότυπα του υπερκαταναλωτισμού οδηγούν σε απόγνωση τον νέο ο 
οποίος εμφανίζει τάσεις φυγής από τη σκληρή πραγματικότητα και πολλές φορές βρίσκει 
διέξοδο στη χρήση των ναρκωτικών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανταγωνιστικό πνεύμα της σύγχρονης κοινωνίας δεν 
καλλιεργεί τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα στους πολίτες με αποτέλεσμα αυτοί να 
απομονώνονται, να αγχώνονται υπερβολικά να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως η 
κατάθλιψη και να οδηγούνται στη χρήση των ναρκωτικών.  

Εκτός από αυτό, ο κορεσμός κάθε είδους ικανοποίησης καθώς και η περιέργεια για 
νέες απαγορευμένες εμπειρίες αποχαλινώνουν τα πάθη του ανθρώπου ο οποίος τείνει να 
δοκιμάζει συνεχώς καινούργια πράγματα.  



Θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι η αδιαφορία και η εθελοτυφλία της 
πολιτείας, η ελλιπής ενημέρωση, η πλήρης άγνοια γονέων και παιδιών σχετικά με το 
πρόβλημα και τις πραγματικές του διαστάσεις, μπορεί να ευθύνονται για την τροπή 
κάποιων παιδιών προς τα ναρκωτικά.  

Επιπλέον δεν μπορεί κανείς να διατυπώσει αντίρρηση στο ότι τα ψυχολογικά 
προβλήματα των ατόμων, το αίσθημα αποτυχίας επίτευξης προσωπικών στόχων, η έλλειψη 
αυτοπεποίθησης, οι αρνητικές βιωματικές καταστάσεις, όπως ο χωρισμός ή η απώλεια 
κάποιου αγαπημένου προσώπου είναι παράγοντες που στρέφουν το άτομο, με χαλαρές 
αντιστάσεις, στη χρήση των ναρκωτικών ουσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εθισμός Ζέλιος Αντώνης Ομάδα -Ο τολμών νικά 

Αρχικά η χρήση εξαρτησιογόνων ή ψυχοδραστικών ή ψυχοτρόπων ουσιών 
εμφανίζεται πρώιμα στην ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών.Ωστόσο, η παρουσία και η 
λειτουργία τους διαφοροποιούνται μεταξύ των κοινωνιών και των ιστορικών περιόδων και 
καλύπτουν διαφορετικές σε κάθε περίπτωση κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες και κατ’ 
επέκταση διαφορετικές ατομικές ανάγκες. 

 Σήμερα, η χρήση, η κατάχρηση ουσιών και η εξάρτηση από αυτές (σε διαφορετικό 
βαθμό και έκταση των κοινωνιών) έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και αποτελεί φαινόμενο 
επιβαρυντικό και καταστροφικό, τόσο για τις κοινωνίες, όσο και για τα μέλη τους. Ως 
εξάρτηση ορίζεται η συνεχής ανάγκη για χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, που γίνεται με 
στόχο την αλλαγή της διάθεσης, παρά την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη λήψη τους. Η εξάρτηση από ουσίες συνοδεύεται από ένα σύνολο 
συμπτωμάτων (διάθεσης, συμπεριφοράς κλπ.) που οδηγούν σε δυσπροσαρμοστική 
συμπεριφορά.   

Η εξάρτηση μπορεί να είναι:  

Σωματική: όταν ο οργανισμός του χρήστη δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς 
τη χρήση. 

Ψυχολογική: όταν ο χρήστης έχει την ανάγκη της ουσίας για να διατηρήσει την ψυχική του 
συνοχή.  

Όλες οι περιπτώσεις σωματικής εξάρτησης εμπεριέχουν την ψυχική, ενώ δε συμβαίνει το 
αντίθετο. Συνήθως ένα άτομο θεωρείται εξαρτημένο όταν ισχύουν τρία από τα παρακάτω 
για μεγάλο χρονικό διάστημα: 

-έντονη επιθυμία χρήσης 

-χρήση της ουσίας σε μεγάλες ποσότητες 

-χρήση για μεγάλες χρονικές περιόδους 

- ανάπτυξη ανοχής στη χρήση 

-ανάγκη για συνεχή αύξηση των δόσεων της ουσίας που χρησιμοποιείται 

-μείωση της επίδρασης της ουσίας παρά το ότι χρησιμοποιείται η ίδια ποσότητα της 
ουσίας. 

-Εμφάνιση στερητικού συνδρόμου, όταν διακοπεί ή μειωθεί η χρήση. Ανάλωση σημαντικού 
χρόνου γύρω από τη χρήση ουσιών ή την αναζήτησή τους.  

-Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων (κοινωνικών, επαγγελματικών, εκπαιδευτικών, 
ψυχαγωγικών κ.ά) λόγω της χρήσης. 

 



Σωματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση: 

-Εμμονή στη χρήση, παρά την επίγνωση των σωματικών ή ψυχολογικών προβλημάτων που 
επιφέρει. 

-Ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου ή διακοπής της χρήσης. 

Η εξάρτηση, διαφοροποιείται από τη χρήση και την κατάχρηση παρά το ότι σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμπίπτουν. Κατάχρηση ουσίας είναι η συνεχής ή 
υπερβολική χρήση μιας ψυχοτρόπου ουσίας με τρόπο που να διαφέρει του γενικά 
αποδεκτού. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το αλκοόλ. Μπορεί κάποιος να κάνει χρήση 
αλκοόλ, χωρίς να είναι εξαρτημένος π.χ. να συνοδεύει το φαγητό του με ένα δυο ποτήρια 
κρασί, να κάνει κατάχρηση χωρίς να είναι εξαρτημένος π.χ. να μεθύσει σε κάποια φάση της 
ζωής του ή να μεθά αρκετά συχνά. Ωστόσο η συχνή χρήση ή μια κατάχρηση βρίσκονται 
πολύ κοντά στην εξάρτηση.  

Εξαρτησιογόνος ή ψυχοδραστική ή ψυχοτρόπος ουσία είναι κάθε φυσική ή χημική 
ουσία, η οποία μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος, επιδρά στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα και χρησιμοποιείται για να αλλάξει η διάθεση. Η επίδραση στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα φέρνει αλλαγές στη συμπεριφορά, στη συναισθηματική του 
κατάσταση, στην αντίληψη και τη σκέψη του ατόμου. Τέλος οι εξαρτησιογόνες ουσίες 
μπορεί να είναι νόμιμες (καπνός, οινοπνευματώδη ποτά ) ή παράνομες (χασίς, ηρωίνη, 
κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


