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Όταν αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω στο συνέδριο με θέμα το 

Ασφαλές Διαδίκτυο, πολλοί ήταν εκείνοι που με ρώτησαν «τί θα πεις για το 

διαδίκτυο αφού εργάζεσαι στον χώρο της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης;». Η 

απάντηση για μένα είναι απλή. Καταρχίν το διαδίκτυο είναι ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο δουλειάς καθώς έχω πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που αφορά στον 

χώρο της ουσιοεξάρτησης και ενημερώνομαι για κάθε νέα εξέλιξη. Δυστυχώς 

όμως το διαδίκτυο σήμερα είναι χρήσιμο και για αυτούς που εμπορεύονται 

ναρκωτικά καθώς το χρησιμοποιούν τόσο για διακίνηση όσο και για «ξέπλυμα » 

χρήματος από τις αγοραπωλησίες τους. Επίσης, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν 

αναρτήσει ιστοσελίδες στις οποίες αναγράφονται πληροφορίες για την 

παρασκευή ή την καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών στο σπίτι! Επιπλέον, σε 

έρευνες από την παγκόσμια βιβλιογραφία, έχουμε στοιχεία για τον συνδυασμό 

εξαρτήσεων, π. χ. διαδίκτυο και αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Μεγάλη μερίδα 

εθισμένων στη χρήση του διαδικτύου πληρούν τα κριτήρια για την εξάρτηση από 

ουσίες. Και τέλος, σε γενικές γραμμές η αιτιολογία των εξαρτήσεων είναι κοινή. 

Παράγοντες όπως η ανασφάλεια, η μοναξιά, η κατάθλιψη, η έλλειψη 

συναισθηματικών δεσμών και επικοινωνίας κ. ά. καταγράφονται πολύ συχνά 

τόσο σε εξαρτημένους από το διαδίκτυο όσο και από τις ουσίες. Κοινός είναι 

όμως και ο στόχος των εξαρτήσεων: η αποφυγή ή η μείωση των συνεπειών από 

δυσάρεστα συναισθήματα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το πώς 

αντιμετωπίζουμε την εξάρτηση. Για εμάς στο ίδρυμα «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» η απάντηση 

είναι κυρίως η Πρόληψη καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί το πιο χρήσιμο 

«εργαλείο» στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο λόγος είναι απλός, η Εκκλησία με 

την διδασκαλία της ασκεί επιρροή περισσότερο από 2000 χρόνια στους 



ανθρώπους και κυρίως σε αυτούς που «πονούν». Το ίδρυμά μας δημιουργήθηκε 

με σκοπό να προστεθεί η τεχνογνωσία δίπλα στην ποιμαντική διακονία 

παρέχοντας – μέσα από τις δράσεις μας – υπηρεσίες πρωτογενούς και 

δευτερογενούς πρόληψης. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των προστατευτικών 

παραγόντων που θα θωρακίσουν τα παιδιά και τους εφήβους και θα τους 

προστατεύσουν από τις εξαρτήσεις, π. χ. η δημιουργία αληθινών σχέσεων και η 

συμμετοχή σε δραστηριότητες. Αν και η κύρια ομάδα στόχος είναι τα παιδιά και 

οι έφηβοι, δίνουμε έμφαση στο ρόλο των γονέων αφού είναι οι πρώτοι και 

σπουδαιότεροι άνθρωποι που ασκούν σημαντική επιρροή στους απογόνους τους. 

Κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και φυσικά εκπαίδευση των γονιών 

σε βασικές για την ψυχική υγεία δεξιότητες, π. χ. όρια, εποικοινωνία, έκφραση 

συναισθημάτων,αυτοεκτίμηση, κριτική σκέψη, κ. ά. Συμπεριφορές/δεξιότητες 

που οφείλει να αναπτύξει κάθε υγιής προσωπικότητα και θα βοηθήσουν στην 

δημιουργία μιας ζωής μακριά από εξαρτήσεις. Συμπερασματικά, θα ήθελα να 

τονίσω ότι η πρόληψη δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση καθώς αφορά κάθε τι 

που σχετίζεται με αυτό που ονομάζουμε διαπαιδαγώγηση, χρειάζεται πολύ 

χρόνος και φυσικά δεν είναι μια απλή διαδικασία ενημέρωσης. Το να ξέρω τα 

πάντα για τις συνέπειες της κατάχρησης του διαδικτύου δεν σημαίνει πως τελικά 

θα τις αποφύγω, ειδικά αν είμαι έφηβος/η. Γι’ αυτό, ζώντας σε μια εποχή 

πληροφοριών όπου κάποιοι βλέπουν τα παιδιά ως μελλοντικούς «καταναλωτές», 

οφείλουμε να μεταφέρουμε τις συμπεριφορές/δεξιότητες και τις συνήθειες της 

καθημερινής μας ζωής και στο διαδίκτυο, στην εικονική μας ζωή. 


