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Ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, 
αναφέρεται στην «καταναγκαστική,υπερβολική χρήση του διαδικτύου, τον 
εκνευρισμό που παρουσιάζεται κατά τη στέρησή της» Το Διαδίκτυο έχει την 
ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ο 
χρήστης μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει 
οπτική επαφή. Ταυτόχρονα , ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς 
ρόλους. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο 
διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις 

Εθισμός στο Διαδίκτυο



  

Γιατί κάθονται οι νέοι τόσες πολλές ώρες 
καθημερινά μπροστά στον υπολογιστή;
Οι ίδιοι απαντούν :

… εκεί τουλάχιστον είμαι κάποιος! 
… εκεί μπορώ να δίνω εγώ οδηγίες! 
… εκεί μου δίνουν λίγη προσοχή! 
… εκεί υπάρχει πάντα κάποιος! 
… εκεί μπορώ να ελέγχω/κοντρολάρω τα πάντα! 
… εκεί βιώνω κάτι, δε βαριέμαι! 
… εκεί μπορώ να ξεχάσω τα πάντα! 
… εκεί μπορώ να βγάλω/εκτονώσω όλο το θυμό μου!  



  

Τύποι συμπεριφορών

- Ο πρώτος τύπος αφορά στην υπερβολική χρήση ιστοσελίδων που 
απευθύνονται σε ενηλίκους για διαδικτυακό σεξ (cybersex) και διαδικτυακό 
πορνογραφικό υλικό (cyber porn).

- Ο δεύτερος τύπος αφορά στις διαδικτυακές σχέσεις. Υπερβολική, δηλαδή, 
ενασχόληση σε διαδικτυακές διαπροσωπικές σχέσεις στις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης.

- Ο τρίτος τύπος αφορά στην υπερβολική ενασχόληση με τον τζόγο και τις 
διαδικτυακές αγορές.

- Στον τέταρτο τύπο περιλαμβάνεται η υπερβολική περιήγηση, δηλαδή 
συνεχόμενο και διαρκές «σερφάρισμα»  στο Διαδίκτυο και αναζητήσεις σε 
βάσεις δεδομένων.

- Τέλος, ο πέμπτος τύπος αφορά στην υπερβολική ενασχόληση με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εμμονή.



  

Εθισμός στα Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Συνήθη συμπτώματα της εξάρτησης :

* Η κατανάλωση σταδιακά περισσότερου 
χρόνου στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

* Η έλλειψη ενδιαφέροντος για άλλες 
δραστηριότητες και η αγωνιώδης προσμονή της 
επόμενης στιγμής που θα ασχοληθεί με αυτά. 

* Η ανοχή (ανάγκη για περισσότερο χρόνο 
χρήσης).

* Οι εμμονές ή οι φαντασιώσεις με θέματα και 
ρόλους που διαδραματίζονται στην πλοκή ενός 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού, τρέμουλο, άγχος, 
ανησυχία, αϋπνία, εφιάλτες (συμπτώματα που 
παρουσιάζονται με τη μείωση ή τη διακοπή της 
χρήσης τους).

* Η απομόνωση από τους συνομήλικους. 

* Η σταδιακή μείωση του κινήτρου του παιδιού 
για το σχολικό διάβασμα και η σοβαρή πτώση 
της σχολικής του επίδοσης. 



  

Καταναλωτισμός

Ο καταναλωτισμός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει την τάση της κατανάλωσης για αγαθά που δεν 
χρειαζόμαστε. Στα οικονομικά ο καταναλωτισμός αναφέρεται 
στην έννοια της αγοράς και κατανάλωσης υλικών αγαθών 
πέρα από τις βασικές ανάγκες. Ο καταναλωτισμός 
πρωτοεμφανίστηκε στην Αρχαία Αίγυπτο, επεκτάθηκε 
ιδιαίτερα ως τον 20ο αιώνα και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες 
υπό την επίδραση της παγκοσμιοποίησης.



  

Σε κριτικό πλαίσιο ο καταναλωτισμός 
αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων 
να ταυτίζονται εύκολα ώστε να 
καταναλώνουν χρήματα σε άσκοπα 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Όταν υπάρχει υπερβολική ανεξέλεγκτη 
επιθυμία για αγορά αγαθών σε χρόνια 
βάση, τότε μιλάμε για ψυχαναγκαστική 
υπερκατανάλωση. Πρόκειται για μια 
μορφή εξάρτησης όπου το άτομο 
εξακολουθεί να χαλάει χρήματα για 
άσκοπα αντικείμενα.

Ωστόσο η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι 
η τάση για κατανάλωση, μπορεί να 
προκαλέσει δυσάρεστα συναισθήματα. 

Καταναλωτισμός



  

Καταναλωτισμός και Κατάθλιψη

  
Όταν υπάρχει υπερβολική 
ανεξέλεγκτη επιθυμία για αγορά 
αγαθών σε χρόνια βάση, τότε 
μιλάμε για ψυχαναγκαστική 
υπερκατανάλωση. Πρόκειται για 
μια μορφή εξάρτησης όπου το 
άτομο εξακολουθεί να χαλάει 
χρήματα για άσκοπα αντικείμενα.

Ωστόσο η σύγχρονη έρευνα 
δείχνει ότι η τάση για κατανάλωση, 
μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα 
συναισθήματα.



  

         

● Υπερπαραγωγή, χρήση μηχανών

● Οικονομικά – πολιτικά συμφέροντα

● Μόδα, εγωισμός, τάση αυτοπροβολής 

● Βομβαρδισμός διαφημίσεων, ψεύτικες 
ανάγκες

● Ελκυστικές προσφορές- συσκευασίες 
προϊόντων

● Ανόητα πρότυπα

● Αδυναμία ικανοποίησης των ουσιαστικών 
αναγκών του ανθρώπου

● Άδεια - κενή ζωή

● Διασκέδαση – ψυχαγωγία, ανάγκη 
κατανάλωσης χρημάτων

Αιτίες Καταναλωτισμού



  

Πρακτικές συμβουλές για την καταπολέμηση 
της αγορομανίας (shopaholic)

● Όταν βγαίνεις έξω, παίρνε μαζί σου μόνο 
ένα μικρό ποσό σε μετρητά που θα σου 
καλύψει μόνο τα μεταφορικά και τα 
μικροέξοδα.

● Μην κουβαλάς μαζί σου κάρτα αναλήψεων. 
Κράτα τη στο σπίτι και χρησιμοποίησε την 
δυο-τρεις φορές την εβδομάδα.

● Σημείωνε ό,τι αγοράζεις κάθε μέρα μαζί με 
το ποσό που χάλασες για το κάθε τι, ώστε 
να αποκτήσεις μια αντικειμενική και πλήρη 
εικόνα των εξόδων σου.

● Κάνε έναν προϋπολογισμό για τις 
πραγματικές υλικές ανάγκες σου.



  

         Εθισμός στο Φαγητό

Η αλήθεια είναι, ότι ο εθισμός στο φαγητό είναι ένα σύνθετο 
πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχει μόνο μια αιτία και κατ’ 
επέκταση, η λύση δεν είναι απλή. Ανεξάρτητα όμως από τις 

λέξεις, ουσιαστικά μιλάμε για μια άρρωστη σχέση με το 
φαγητό.



  

          

Τι θα πει ανθυγιεινός τρόπος διατροφής:

• Να καταναγκάζω τον εαυτό μου να φάει
• Να έχω υπερφαγικά επεισόδια
• Να έχω εμμονή με το φαγητό μου
• Να τρώω στα κρυφά
• Να χάνω τον έλεγχο όταν τρώω
• Να τρώω ενώ δεν πεινάω
• Να τρώω για να καλύψω άσχημα 
συναισθήματα
• Να συνεχίζω να τρώω κι ας είμαι 
χορτάτος

         Εθισμός στο Φαγητό



  

Τρόποι Απεξάρτησης

Σε κάποιες περιπτώσεις ο διατροφολόγος είναι 
αυτός που θα σας βγάλει από την δυσάρεστη 
θέση άμεσα αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η 
επίσκεψη σε έναν ψυχολόγο είναι αυτή που θα 
σας ανοίξει αρχικά τον δρόμο ψάχνοντας 
βαθύτερα μέσα σας.

Κάποιες φιλικές συμβουλές που μπορείτε να 
ακολουθήσετε στην καθημερινότητά σας για 
την αντιμετώπιση λαιμαργίας είναι να δώσετε 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάποιο χόμπι το οποίο 
θα σας βγάλει έξω από το σπίτι και συνεπώς 
μακριά από το ψυγείο και τα ντουλάπια!

Κάτι επίσης σημαντικό που θα πρέπει να 
προσέξετε είναι τουλάχιστον να μην 
καταναλώνετε ανθυγιεινά σνακς για να 
καλύψετε την πείνα σας. 

         Εθισμός στο Φαγητό



  

Τυχερά παιχνίδια

Τα τυχερά παιχνίδια συναρπάζουν τους οπαδούς τους όσο ενοχλούν τους κριτικούς 
τους.

Στηρίζονται στην βαθιά επιθυμία του ανθρώπου να διακινδυνεύσει και στην ελπίδα 
του να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά. 
Τα τυχερά παιχνίδια βασίζονται σε ανεπτυγμένα μαθηματικά και υπάγονται στους 
νόμους των πιθανοτήτων. Είναι ουσιαστικά η ανάληψη κινδύνου - ρίσκου για να 
κερδίσεις μεγάλα ως και τεράστιας αξίας έπαθλα (χρήματα - αντικείμενα).
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Εξάρτηση
Οι περισσότεροι άνθρωποι που 
τζογάρουν είναι προετοιμασμένοι να 
σπαταλήσουν ένα σημαντικό ποσό 
χρημάτων και γνωρίζουν πόσο μεγάλος 
είναι ο προϋπολογισμός τους. 

Σταματούν όταν έχουν χάσει ένα 
συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν, ωστόσο 
άνθρωποι που ξεπερνούν τα όρια. 
Ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στον 
τζόγο απ' ότι μπορούν να αντέξουν.

 Αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα 
στην πορεία: φιλονικίες με την 
οικογένεια, προβλήματα στη δουλειά, 
αναγκάζεται να λέει ψέματα.

Τελικά, η καθημερινότητα το ατόμου 
κυριαρχείται από τον τζόγο και την 
προσπάθεια εξασφάλισης χρημάτων για 
να μπορεί να παίξει.



  

Απεξάρτηση

Η απεξάρτηση από τον τζόγο 
απαιτεί μεγάλη αυτοπειθαρχία και 
κίνητρο από την πλευρά του 
εξαρτημένου. Υπάρχουν διάφορες 
μέθοδοι υποστήριξης ατόμων που 
έχουν εθιστεί στα τυχερά παιχνίδια.  
Για όλες τις θεραπείες απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι το ίδιο το άτομο 
να παραδεχθεί ότι έχει πρόβλημα. 
Το επόμενο βήμα είναι να 
απευθυνθεί σε εγκεκριμένες και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες που 
παρέχουν θεραπεία, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τα 
άτομα του στενού περιβάλλοντος 
τους εξαρτημένου. 



  

Αλκοολισμός

Ο όρος αλκοολισμός αναφέρεται για πρώτη φορά από έναν 
Ολλανδό γιατρό στα τέλη της δεκαετίας του 1840, ενώ 
αναλύθηκε σε νόσο το 1972 από έναν Άγγλο γιατρό. 
Αλκοολισμός σημαίνει δηλητηρίαση από αλκοόλ και 
παρουσιάζεται σε δύο μορφές, την οξεία και χρόνια μέθη.



  

Οξεία Μέθη

Στην οξεία μέθη, ανάλογα με την ποσότητα του οινοπνεύματος που έχει καταναλωθεί 
και την κατάσταση του ατόμου υπάρχουν διαταραχές συνειδήσεως, αναστολή 
φραγμών, μειωμένη αντίληψη έως κώμα και θάνατος.

Η οξεία δηλητηρίαση από το οινόπνευμα ,πιό γνωστή ως μέθη, αποτελεί συνηθισμένο 
επείγον ιατρικό πρόβλημα. Η οξεία μέθη χαρακτηρίζεται από διαταραχές μνήμης, 
κρίσης, προσανατολισμού, συνέργειας κινήσεων ,ενώ επηρεάζεται η ομιλία και 
επιβραδύνονται οι αντιδράσεις. Σε πολύ υψηλά επίπεδα το οινόπνευμα λειτουργεί ως 
αναισθητικό προκαλώντας καταστολή του ΚΝΣ, δυσλειτουργία του αυτόνομου 
νευρικού και κώμα.



  

Χρόνια Μέθη

Στη χρόνια μέθη έχουμε καθημερινή 
χρήση μεγάλης ποσότητας αιθανόλης.Τα 
άτομα με χρόνια μέθη, ειναι ανίκανα να 
αντισταθούν στην αυξημένη επιθυμία 
τους, οδηγούνται σιγά-σιγά σε αδυναμία 
να λειτουργήσουν εάν δεν πιουν, πράγμα 
καταστροφικό τόσο για τους ίδιους όσο 
και για τον περίγυρο.

Στον χρόνιο αλκοολισμό, παρουσιάζονται 
διαταραχές:

➔ του νευρικού συστήματος 
(τρεμούλιασμα, παραισθήσεις,) 

➔ του ήπατος (αλκοολική κίρρωση, 
δηλαδή καταστροφή του ιστού του 
οργάνου) 

➔ του κυκλοφορικού συστήματος 
(αρτηριοσκλήρωση). 



  

Πώς επιδρά το αλκοόλ στο σώμα μας

➔ Εμφάνιση: Η συστηματική κατανάλωση αφυδατώνει το σώμα και το δέρμα.Τα νεφρά 
αποβάλλουν υπερβολική ποσότητα νερού.

➔ Ομορφιά: Οι υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία που 
βρίσκονται κάτω από το δέρμα και καταλήγουν στην εμφάνιση αντιαισθητικών φλεβών στη 
μύτη και τα μάγουλα.

➔ Άσχημη αναπνοή: Το συκώτι μεταβολίζει τη μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ αλλά το 5-10% 
αποβάλλεται από τα ούρα, την αναπνοή και τον ιδρώτα.

➔ Όραση: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία των ματιών τα 
οποία δείχνουν κόκκινα και «ματωμένα».
Επηρεάζει επίσης τα σήματα που στέλνουν τα μάτια στον εγκέφαλο, η όραση θολώνει και 
γίνεται δυσκολότερο να κρίνει κανείς τις αποστάσεις και τις ταχύτητες. Για το λόγο αυτό, σε 
πολλά τροχαία εμπλέκονται οδηγοί ή πεζοί με υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους.

➔ Εγκέφαλος: Το αλκοόλ δρα ως κατασταλτικό στον εγκέφαλο. 
Μπορεί να κάνει το άτομο που πίνει να αισθάνεται ευτυχισμένο για λίγο, αλλά αυτό 
συνήθως ακολουθείται από κατάθλιψη.
Η μακρόχρονη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να καταστρέψει τα εγκεφαλικά κύτταρα
και να προκαλέσει απώλεια μνήμης και διανοητικά προβλήματα. 



  

Εάν το αλκοόλ είναι μια 
«απόδραση» από τα καθημερινά 
προβλήματα για σένα, μπορεί να 
θες να το κόψεις αλλά ταυτόχρονα 
να μην ξέρεις πώς να 
αντιμετωπίσεις τα προβλήματα 
αυτά. 

Μπορεί το άγχος σου να μεγαλώνει 
όταν σκέφτεσαι ότι δεν θα έχεις πια 
το αλκοόλ να σε βοηθάει. 

Θέσε στόχους.

Σε σοβαρές περιπτώσεις 
εξάρτησης, συνίσταται να ζητήσεις 
τη βοήθεια κάποιου γιατρού ή 
κλινικής που θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την προσπάθεια σου με 
φαρμακευτική αγωγή.

Τρόποι Αντιμετώπισης



  

Ναρκωτικά
Ο όρος Ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον 
Γαληνό για να περιγράψει δραστικές ουσίες που 
μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας απώλεια 
αισθήσεων ή παράλυση. 

Τα ναρκωτικά μπορούν να χορηγηθούν με διάφορους 
τρόπους. Στα πλαίσια ιατρικής χρήσης λαμβάνονται 
στοματικά, επιδερμικά (τσιρότα), σε ενέσιμη μορφή ή 
ως υπόθετα. Στα πλαίσια ψυχαγωγικής χρήσης 
λαμβάνονται στοματικά, επίσης σε μορφή καπνού, 
ρινικά σε μορφή σκόνης, ενέσιμα (υποδόρια ή 
ενδοφλέβια), ανάλογα με την εκάστοτε ουσία.

Τα αποτελέσματα της χρήσης ναρκωτικών εξαρτώνται 
κυρίως από τη δόση, τον τρόπο χορήγησης, 
προηγούμενη έκθεση στην ουσία και τις προσδοκίες 
του χρήστη. Η χρήση ναρκωτικών συνδέεται συχνά 
με ποικιλία παρενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν 
ζάλη, αϋπνία, αδυναμία συγκέντρωσης, απάθεια, 
μειωμένη φυσική δραστηριότητα. 

Ανάμεσα στους κινδύνους της απρόσεκτης ή 
υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών είναι ο 
αυξανόμενος κίνδυνος μολύνσεων, ασθενειών και 
θανάτου από υπερβολική δόση. 



  

Ηρωίνη

Η ηρωίνη είναι οπιοειδές ναρκωτικό, που ανήκει στην κατηγορία των σκληρών ναρκωτικών λόγω του εξαιρετικά 
υψηλού σημείου εθισμού που προκαλεί, ενώ είναι και κατασταλτικό.

Τα οπιοειδή αξιολογήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από αρχαιοτάτων χρόνων για την ικανότητα τους να ανακουφίζουν τον 
πόνο και να προκαλούν αίσθηση ευφορίας.

Ο 19ος αιώνας κέρδισε το τίτλο του ως "Ο παράδεισος του ναρκομανή", γιατί τα οπιοειδή ήταν φθηνά, νόμιμα και 
ευρέως διαθέσιμα.

Πολλά άτομα κατά τον 19ο αιώνα βασίζονταν στα οπιοειδή ως αναλγητικά. Ιατροί και φαρμακοποιοί 
συνταγογραφούσαν ένα είδος αναψυκτικού που ονομαζόταν λάβδανο, ένα μείγμα οπίου και αλκοόλ ως "μαγικό 
ελιξήριο" για πολλά προβλήματα φυσιολογικής και ψυχολογικής μορφής. Το λάβδανο ανακούφιζε τον πόνο και έκανε 
το χρήστη να ανακουφίζεται, να χαλαρώνει από τα προβλήματα του χωρίς όμως να τα λύνει. Επειδή μια αρκετά 
μεγάλη δόση του λάβδανου ήταν θανατηφόρα, ήταν ευρέως διαδεδομένο στις αυτοκτονίες του 19ου αιώνα στην 
Αγγλία.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, τόσοι πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες είχαν εθιστεί στα οπιοειδή, που το 1914 το 
Αμερικανικό Κογκρέσο πέρασε το νομοσχέδιο του Χάρισον, απαγορεύοντας τη μη ιατρική τους χρήση.



  

Κάπνισμα
Το κάπνισμα τσιγάρων αυξάνει την πιθανότητα για 
προβλήματα υγείας, όπως είδη καρκίνων, με 
σημαντικότερο αυτόν του πνεύμονα.

Το κυριότερο προϊόν της καύσης είναι η πίσσα, αλλά 
έχει βρεθεί ότι στους πνεύμονες του καπνιστή 
μεταφέρονται εκτός από την πίσσα και άλλες 4.000 
περίπου χημικές ενώσεις, τοξικές ή μη. Εκτιμήσεις 
ειδικών επιστημόνων ανέφεραν στις αρχές του 2008 
ότι νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα 
αποτελούν την αιτία θανάτου για 20.000 Έλληνες 
ετησίως.

Όλες οι στατιστικές αποδεικνύουν αφενός μεν τη 
διασύνδεση του καπνίσματος με τις κυριότερες από 
τις παθολογικές καταστάσεις που αναφέρθηκαν, 
αφετέρου δε την απαλλαγή από αυτές σε περίπτωση 
διακοπής του. Ένας χρόνιος καπνιστής έχει 20 φορές 
μεγαλύτερες πιθανότητες να προσβληθεί και να 
πεθάνει από καρκίνο του πνεύμονα, από έναν μη 
καπνιστή. Από την άλλη, έπειτα από διακοπή του 
καπνίσματος, οι πιθανότητες αυτές μειώνονται 
αισθητά, χρειάζεται όμως μεγάλο χρονικό διάστημα.



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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