


Η λέξη εθισμός, μπορεί να
σας θυμίζει άσχημες εικόνες. 
Όμως υπάρχουν πολλά
στάδια εθισμού. Κανείς δεν
εθίζεται από τη μια στιγμή
στην άλλη. Παρόλα αυτά
υπάρχουν μερικοί βασικοί
χημικοί, ψυχολογικοί και
κοινωνικοί παράγοντες που
αφορούν όλους τους
εθισμούς. Ένας
απαράλλακτος
καθοριστικός παράγοντας
είναι η επιμονή. 



Υπάρχουν τρία βασικά στάδια
στην εξελικτική πορεία του
εθισμού.  Το πρώτο έχει να κάνει
με εσωτερικές αλλαγές. Η
προσωπικότητα αρχίζει να
αλλάζει σαν αποτέλεσμα της
μεθυστικής εμπειρίας της
χρήσης του διαδικτύου . Το
δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με
αλλαγές στον τρόπο ζωής.  Οι
τριγύρω αρχίζουν να
αντιλαμβάνονται ότι κάτι
συμβαίνει γιατί η συμπεριφορά
του εθισμένου αλλάζει. Το τελικό
στάδιο λαμβάνει χώρα όταν ο
εθισμένος χάνει εντελώς τον
έλεγχο. Τίποτα δεν μετράει πλέον
στη ζωή του από το να κάνει
όλο και περισσότερη χρήση. 



Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αν
και δεν έχει επισήμως
αναγνωρισθεί ως κλινική
οντότητα παρά μόνο σε
Κίνα, Ν.Κορέα και Ταιβάν, 
αποτελεί μια κατάσταση, 
που προκαλεί σημαντική
έκπτωση στην κοινωνική και
επαγγελματική ή ακαδημαϊκή
λειτουργικότητα του ατόμου. 
Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας
όλο και συχνότερα
καλούνται, να προσεγγίσουν
θεραπευτικά άτομα με
προβληματική χρήση του
Διαδικτύου.



 Έχεις υπολογιστή;



 Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο ; 



 Ενημερώθηκες για τους κινδύνους του
διαδικτύου ;



 Έχεις λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής
δικτύωσης ; 



 Έχεις επαφές με άγνωστα πρόσωπα; 



 Έχεις δεχτεί οποιαδήποτε ενόχληση στο
διαδίκτυο ; 



 Έχεις έξοδο με άτομα που γνώρισες σε μέσο
κοινωνικής δικτύωσης ; 



 Με ποιον τρόπο το αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο
γεγονός ;  



Το internet έχει διεισδύσει στην
καθημερινή μας ζωή και σιγά σιγά
επηρεάζει κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα. Με ένα κλικ μπορείς
να μεταφερθείς σε ένα οποιοιδήποτε
σημείο του κόσμου , να μάθεις ότι σε
ενδιαφέρει σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα και να μιλήσεις με τους
φίλους σου όσο μακριά και αν είναι
χωρίς να χρειαστεί να βρεθείτε. 
Ακόμα μπορείς να αποκτήσεις την
αγαπημένη σου ταινία τραγούδι η
οτιδήποτε άλλο δωρεάν. Όλα αυτά
ακούγονται αναμφίβολα πολύ
δελεαστικά αλλά κατά πόσο
είναι αληθινά και τι κρύβεται πίσω
από αυτό το σύνολο παροχής
υπηρεσιών που λέγετε interneτ και
φαντάζει τέλειο; Όπως όλα τα
πράγματα στη ζωή μας έτσι και το
ιντερνετ έχει τα θετικά και τα αρνητικά
στη χρήση του.



Τα θετικά της χρήσης του
διαδικτύου μπορούν να
αναζητηθούν από τη στιγμή
που το χρησιμοποιούμε ως
εργαλείο για να ενημερωθούμε
να διευκολυνθούμε και να
μάθουμε από αυτό. Έτσι
λοιπόν θετικά μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε την ταχύτατη
επικοινωνία μας με κάποιο
άτομο, τη συλλογή πολλών
πληροφοριών σε λίγο χρόνο, 
την ταχύτερη εξυπηρέτηση μας
σε διάφορες υποχρεώσεις μας
,πληρωμή λογαριασμών μας
,τη διευκόλυνση μας σε
πολλούς τομείς της ζωής μας
π.χ. οργάνωση μια
επιχείρησης με ηλεκτρονικά
προγράμματα και πολλά
ακόμα πράγματα που κάνουν
τη ζωή μας πιο εύκολη.



Οι κυριότεροι κίνδυνοι που
συνεπάγονται από τη χρήση του
διαδικτύου είναι:

 Αποξένωση από τον Πραγματικό
Κόσμο: Η αλόγιστη και πολύωρη
χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί
συναισθηματική απόσταση και
αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας
ανάμεσα στους ανθρώπους, κάτι το
οποίο πολλές φορές οδηγεί στην
Αποξένωσή τους από τον
Πραγματικό Κόσμο.

 Εθισμός :Εθισμός στο Διαδίκτυο
μπορεί να προκύψει με την πολύωρη
ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές
δραστηριότητες όπως είναι τα
παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, 
ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα.



 Αποπλάνηση: Αποπλάνηση
συμβαίνει όταν άγνωστοι κακόβουλα
εκμεταλλεύονται το στοιχείο της
ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για να
προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά με
στόχο τη σεξουαλική παρενόχληση.

 Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων: 
Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων
στο Διαδίκτυο είναι η πράξη της
εξαπάτησης ενός χρήστη κάνοντας
τον να δώσει προσωπικές
πληροφορίες σε μια «πλαστή
ιστοσελίδα» στο Διαδίκτυο (π.χ
διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, 
αριθμό διαβατηρίου, αριθμούς
τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς
πρόσβασης κ.λπ). Μια τέτοιου είδους
δραστηριότητα επιτρέπει σε έναν
απατεώνα (cracker) να κλέψει ή να
πλαστογραφήσει τα στοιχεία του
θύματος ή/και να κερδίσει παράνομη
πρόσβαση στα δεδομένα του/της, 
όπως προσωπικούς λογαριασμούς, 
συνδρομές, e-mail, κωδικούς κ.λπ.



 Ανεπιθύμητα Μηνύματα:  
Ανεπιθύμητα Μηνύματα
θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα
που υπό κανονικές συνθήκες οι
χρήστες δεν θα επέλεγαν να
δουν και τα οποία διανέμονται
σε μεγάλο αριθμό
παραληπτών. Παραδείγματα
ανεπιθύμητων μηνυμάτων είναι
μηνύματα που περιέχουν
διαφημιστικά για αμφίβολα
προϊόντα, μηνύματα με
περιεχόμενο που συσχετίζεται
με ψευδοτυχερά παιχνίδια, 
ψευδονομικές υπηρεσίες, 
πορνογραφικό υλικό κτλ.

 Αποπλάνηση: Αποπλάνηση
συμβαίνει όταν άγνωστοι
κακόβουλα εκμεταλλεύονται το
στοιχείο της ανωνυμίας στο
Διαδίκτυο για να προσεγγίσουν
ανήλικα παιδιά με στόχο τη
σεξουαλική παρενόχληση.


