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εΛΛηνιΚη ετΑιρειΑ 
μεΛετησ
τησ ΔιΑτΑρΑΧησ εΘισμου
στο ΔιΑΔιΚτυο

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: 

Κ. Σιώμος

Αντιπρόεδρος: 

Κ. Χριστιανόπουλος

Γ. Γραμματέας: 

Β. Νταφούλης

Ταμίας:  Δ. Νταφούλης

Μέλη:  Π. Αβαγιανού, 

Θ. Κανδρή, Α. Στέφος

Σ. Στεργιόπουλος, 

Β. Φισούν, Γ. Φλώρος

Επιστημονική Γραμματεία
Υπεύθυνος: Γ. Φλώρος

email: information@hasiad.gr

Γραφιστική επιμέλεια: 

Αλεξια Λουγιάκη | alexiaworks@gmail.com

Αγαπητοί Επιστήμονες της μελέτης της διάδρασης  
των νέων Τεχνολογιών με τον Άνθρωπο,

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 
2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή,  
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο 
Διαδίκτυο, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Porto 
Palace, στη Θεσσαλονίκη, 1-3 Απριλίου του 2011. 

Βρισκόμαστε στην αρχή της ψηφιακής εποχής και οφείλουμε 
να αντιληφθούμε όλοι, ότι οι νέες Τεχνολογίες  εισήλθαν 
ορμητικά στην ζωή του Ανθρώπου, επηρεάζοντας αλλά και 
διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση, την 
επικοινωνία, την επιστήμη, την κοινωνική δικτύωση και την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Σκοπός μας και σε αυτό το συνέδριο είναι να παρουσιαστούν 
οι έρευνες ειδικών επιστημόνων σε μία προσπάθεια να 
καταγραφούν και στην Ελλάδα τα οφέλη, αλλά και οι πιθανοί 
κίνδυνοι από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, με απώτερο 
στόχο την ολοκληρωμένη γνώση των επιδράσεων των νέων 
τεχνολογιών στον άνθρωπο, για την περαιτέρω θωράκιση και 
ενδυνάμωση του ψηφιακού Πολίτη. 

Ως διοργανωτές και οικοδεσπότες θα προσπαθήσουμε, ώστε η 
συμμετοχή σας να είναι επιστημονικά γόνιμη και η παραμονή 
σας στην πόλη της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα ευχάριστη. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος

Δρ. Σιώμος Κωνσταντίνος

Μήνυμα του Προέδρου του Συνεδρίου e-LIFE 2011  
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το συνεΔριο τεΛει υπο την ΑιγιΔΑ των: 

Mε την υποστήριξη:
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Δρ. Αβαγιανού 
Πηνελόπη-Αλεξία, 
Ψυχολόγος

Γκέκας 
Αλέξανδρος,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
και Μηχανικός Η/Υ

Κανδρή Θεοδώρα ΜSc
Ψυχολόγος, 
υπ. Διδάκτωρ 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας..

Λάππας Αλέξιος 
MRCPsych, 
Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, 
Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου 
Ψυχιάτρων Μ. Βρετανίας

Μακρής Ευάγγελος MSc
Κλινικός Ψυχολόγος

Μάλλη Εργίνα
 Βιοπαθολόγος, 
υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μπραϊμνιώτης Δημήτριος
Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων 
Νταφούλη Ευαγγελία MSc
Εκπαιδευτικός

Νταφούλης Δημήτριος MSc
Επίτιμος σχολικός σύμβουλος

Δρ. Στέφος Άγγελος
Παθολόγος

Τζάγκας Δημήτριος MSc 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
και Μηχανικός Η/Υ

Φισούν Βιργινία, MSc
Κλινικός Ψυχολόγος , 
υπ. Διδάκτωρ 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χονδροδήμος Αθανάσιος
MSc
Καθηγητής Πληροφορικής - Τεχνικός 
Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
Ν. Φωκίδας

Χρίστου Γενοβέφα
 Ψυχολόγος

Πρόεδρος: 
Σιώμος Κωνσταντίνος
Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Αντιπρόεδρος: 
Χριστιανόπουλος Κρίτων
Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Γραμματείς: 
Νταφούλης Βάϊος
Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων,
 Επιμελητής Β’ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.

Φλώρος Γεώργιος, ΜSc
Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, Υπ. 
Διδάκτωρ, Β’ Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή

Μέλη

Αγγελόπουλος Νικηφόρος 
Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε)

Αλεξανδρόπουλος 
Κωνσταντίνος
Δρ. Ψυχίατρος, Διευθυντής 
Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν.Α. “Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Δρ.  Μηχανικός Η/Υ  
και Πληροφορικής, διδάσκων του 
Τμήματος Πληροφορικής, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γαρύφαλλος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
Β’  Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική,
 Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Γερούκαλης Δημήτριος
Δρ. Νευρολόγος - Ψυχίατρος, 
Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου 
Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών  του 
ΟΚΑΝΑ, Κως

Γκιουζέπας Ιωάννης
Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής 
Ψυχιατρικής Κλινικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ζαφειροπούλου Μαρία
Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας-
Ψυχοπαθολογίας, Τμήμα Προσχολικής 
Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καλατζή - Αζίζι Αναστασία
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, 
Τομέας Ψυχολογίας, 
Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καραγιαννάκη - Καστάνη 
Ιωάννα
Διευθύντρια Ψυχιατρικής κλινικής 
παιδιών και εφήβων, Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Κατερέλος Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών

Κόιος Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Χριστιανικής 
Ηθικής – Βιοηθικής, Ανώτατη 
Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Κοσκινάς Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Ψυχολογίας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών

Κούκια Ευμορφία
Λέκτορας Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, 
Τμήμα Νοσηλευτικής,
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κουράκης Νέστορας
Καθηγητής Εγκληματολογίας, 
Νομική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κυριαζής  Δημήτριος
Δρ. Ψυχίατρος - Παιδοψυχίατρος, 
Ψυχαναλυτής

Λυδάκη Άννα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μάτσα Κατερίνα
Δρ. Ψυχίατρος, επιστημονική υπεύθυνη 
της Μονάδας Απεξάρτησης Ψ.Ν.Α. - 18 
ΑΝΩ

Μαλίζος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής,
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαλλιώρη Μελπομένη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ψυχιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Παν/μιο Αθηνών, Πρόεδρος του 
Οργανισμού Απεξάρτησης κατά των 
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Μάντης Νικόλαος
Δρ. Ψυχολόγος, Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου

Μαυρέας Βενετσάνος
Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μουζάς Οδυσσέας
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ναυρίδης Κλήμης
Καθηγητής Ψυχολογίας της 
Επικοινωνίας, Τομέας Ψυχολογίας, 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής 
Εταιρείας (ΕΛΨΕ)

Παππάς Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής, 
Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ιατρικής Πληρ/κής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ

Πουλόπουλος Χαράλαμπος
Δρ. Κοινωνικών Επιστημών, 
Διευθυντής του Κέντρου Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 

Ρούσσος Πέτρος
Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας, 
Τομέας Ψυχολογίας,
Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σιτζόγλου Κωνσταντίνος
Δρ. Νευρολόγος - Ψυχίατρος, 
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Σκεντέρης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στογιαννίδου Αριάδνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των 
Διαγνωστικών Μεθόδων και 
Συμβουλευτικής, 
Τμήμα Ψυχολογίας, 
Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Επιτροπή
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕζΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝώΣΕΙΣ

Βασικές θεματικές ενότητες
του Συνεδρίου
 Εκπαίδευση και Διαδίκτυο
 Οικονομία και Διαδίκτυο
 Η επικοινωνία στο Διαδίκτυο
 Διαδικτυακές κοινότητες 
 Εικονική Πραγματικότητα
 Επαυξημένη Πραγματικότητα 
 Διαδικτυακά παιχνίδια
 Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια 
 Σεξουαλική συμπεριφορά και  Διαδίκτυο
 Παρενόχληση-εκφοβισμός στο Διαδίκτυο
 Κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και Διαδίκτυο
 Διαταραχές πρόσληψης τροφής και Διαδίκτυο
 Αυτοκτονίες και Διαδίκτυο
 Εθισμός στο Διαδίκτυο
 Ηθική και Διαδίκτυο
 Ασφάλεια και Διαδίκτυο
 Ποινικό δίκαιο και Διαδίκτυο
 Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 Δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης 

νόσου στο Διαδίκτυο
 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην 

Ιατρική - Τηλεψυχιατρική

Διεθνής Συμμετοχή:
  Dr. Kimberly Young

Ιδρύτρια και Πρόεδρος  

του Center for Internet Addiction Recovery

   Stefano Pallanti
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής - Università degli 

Studi di Firenze.  

Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής,  

Mount Sinai Medical Center, New York 

  Απόστολος Γκουτζίνης
Δικηγόρος (Shearman & Sterling) Επισκέπτης καθηγητής, 

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.  

Επισκέπτης καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τσέκερης Χαράλαμπος
Δρ. Κοινωνιολογίας, διδάσκων Παντείου  
Παν/μίου Κοιν. και Πολιτικών Επιστημών

Φράγκος Χρήστος
Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αθήνας

Χαϊντς Έλενα
Δρ. Κλινική Ψυχολόγος, Πρόεδρος 
Παραρτήματος Μακεδονίας  Ελληνικής  
Εταιρείας Έρευνας Συμπεριφοράς

Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χατζούλη Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια,
 Τμήμα Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ του Εθνικoύ
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Χρηστάκης Νικόλας
Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής 
Ψυχολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας & 
ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Χριστοπούλου Άννα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής 
Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα 
Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
 Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε-LIFE 2011 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1-4-2011 

8.00-8.30 ΕΓΓΡΑΥΕ 

 

ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

8.50-9.00 ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ- ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ  

 

9.00-10.30 ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΥΟΡΙΚΨΝ ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΨΝ 

«ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ» 

 

Πξνεδξείν:  Κξίησλ Υξηζηηαλφπνπινο, Βηξγηλία Φηζνχλ 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΣΙ ΓΝΨΡΙΖΟΤΝ ΚΑΙ ΠΟΟ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ; 

 

Ράληα Β. Παηζηανχξα,  Πελειφπε-Αιεμία Δ. Αβαγηαλνχ. – Μαξία Μ. Εαθεηξνπνχινπ  

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο & Φπρνπαζνινγίαο, 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

. 

Δηζαγσγή: Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ θαηαιάβεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ, θαη  δελ απνηεινχλ πιένλ πξνλφκην ησλ νιίγσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο (Livingstone, 2003). Απηφ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο ηα 

παηδηά έρνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο ηα παηρλίδηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν σο έλα κέζνλ ελεκέξσζεο, δηαζθέδαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, ν 

ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο έρεη απμεζεί θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 

δηάθνξα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο ππνινγηζηέο 

θαη ηη ζπλέπεηεο έρεη ε ρξήζε απηή ζηε δσή ηνπο (Subrahmanyam, Kraut, Greenfield, 

& Gross).  
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θνπφο θαη Μέζνδνο: Ζ κειέηε απηή δηεξεπλά ην ηη γλσξίδνπλ θαη πφζν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο ην δηαδίθηπν, ηνπο 

ππνινγηζηέο θαζψο θαη ηηο παηρληδνκεραλέο. Έιαβαλ κέξνο  183 καζεηέο ειηθίαο 5-

11 εηψλ ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Αηηηθήο. ηνπο καζεηέο 8-11 εηψλ ρνξεγήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ελψ ζηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλέληεπμε 

«πξφζσπν κε πξφζσπν» κε ηνλ ζπλεληεπθηή.  

Απνηειέζκαηα: Σα παηδηά μεθηλνχλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ 

ππνινγηζηή θαη ηα πεξηζζφηεξα γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κφλα ηνπο ην 

δηαδίθηπν. Ζ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηηο θνλζφιεο 

παηρληδηψλ θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο.  

πκπεξάζκαηα: Ζ νινέλα απμαλφκελε θπξηαξρία ηνπ «εμνκνησκέλνπ» θφζκνπ κέζα 

απφ ηα παηρλίδηα θαληαζίαο,  ζε αληίζεζε κε ηε βίσζε πξαγκαηηθψλ εκπεηξηψλ, 

απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα. Με γλψκνλα απηφ, θαιφ ζα ήηαλ λα ιεθζνχλ κέηξα 

πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζπλάκα ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο δηείζδπζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο δσέο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Γηαδίθηπν, Ζ/Τ, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πξνζρνιηθή ειηθία. 

Αλαθνξέο 

1. Livingstone S. (2003). Children‟s use of the internet: reflections on the emerging 

research agenda. New media & society; 5 (2):147-166. 

2.  Subrahmanyam K., Kraut, R., Greenfield, P. & Gross, E. The impact of home 

computer use on children‟s activities and development. Children and Computer 

Technology 2000;10: 123-144. 

 

2) Η ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ Η ΦΕΗ ΣΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ 

ΜΑΘΗΣΨΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Υξπζνχια Κ. Ρνχζζνπ 

Φπρνιφγνο M.Sc 

Γξ. Παλαγηψηεο Θ. Σπξνβνχδεο 

Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
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Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν παξνπζηάδεη αικαηψδε αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαζψο απνηειεί ην κεγαιχηεξν, ηαρχηεξν θαη πην άκεζν “εξγαιείν” ελεκέξσζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο. Σα νθέιε είλαη πνιιά θαη κεγάια, ρσξίο λα ιείπνπλ 

σζηφζν θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ άθξηηε θαη αλεμέιεγθηε ρξήζε ηνπ. Ζ 

παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε καζεηψλ Γπκλαζίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη γηα άιιεο 

παξακέηξνπο φπσο είλαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ε ψξα 

χπλνπ, νη ψξεο ηειεφξαζεο θαη νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, 

δηαθνξνπνηείηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αθφινπζε ζρέζε ηνπο κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη 

επηζεκαίλνληαη νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 200 καζεηέο, ζηνπο 

νπνίνπο δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν ηεο Young (YDQ) θαη ζην 

νπνίν πξνζηέζεθε κία εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (εθπαηδεπηηθή 

ή ςπραγσγηθή). Γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε γεληθή βαζκνινγία ησλ 

καζεηψλ, ε νπνία εμάρζεθε απφ ηα ηξίκελα θαη ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ 

έηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη κε 

ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε θαη θπξίσο φηαλ ε ρξήζε απηή αθνξά ςπραγσγηθέο 

παξά εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα αγφξηα, ζην ζχλνιφ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν θαη αθνινχζσο έρνπλ ρακειφηεξε βαζκνινγηθή επίδνζε 

απφ ηα θνξίηζηα. Παξάιιεια, ε εμέηαζε ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

θαηέδεημε ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ψξαο χπλνπ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

γνλέσλ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ απφ ηελ θαηάρξεζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ λέσλ σο πξνο ηελ 

αζθαιή θαη δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: δηαδίθηπν, επίδνζε 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Kubey RW, Lavin MJ,  Barrows JR. Internet use and collegiate academic 

performance decrements: Early findings. Journal of Communication. (2002); 

51(2):366–382. 

Widyanto, L., Griffiths, M. „Internet Addiction‟: A Critical Review. International  Journal 

of Mental Health and Addiction. (2006); 4(1):31-51. 

Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. 

Cyberpsychology and Behavior. (1996); 1(3):237–244. 
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3) ΣΟ CYBER-BULLYING  ΚΑΙ ΟΙ  ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΕ ΤΝΕΠΕΙΕ  ΣΟΤ  Ε ΘΤΜΑΣΑ  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. 

 

Γεσξγία Ν. Αλαγλψζηνπ  

Φπρνιφγνο 

 «Αξηζηεχο» Κέληξν Πξνζηαζίαο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, Γηάλλνπιε Λάξηζαο 

                                                                                        

O εθθνβηζκφο ζηνλ θπβεξλνρψξν, έρεη αλαδεηρζεί ζε έλα λέν θαηλφκελν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξφνδν ησλ  λέσλ ηερλνινγηψλ  επηθνηλσλίαο . Ο εθθνβηζκφο 

(bullying) είλαη κηα πξάμε επαλαιακβαλφκελεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα βιάςεη ζθφπηκα άιιν πξφζσπν, ζσκαηηθά ή ςπρηθά(1). Σν cyber-

bullying (εθθνβηζκφο ζηνλ θπβεξλνρψξν) "πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ ηερλνινγίαο γηα λα ππνζηεξίμεη εζθεκκέλε, επαλαιακβαλφκελε θαη 

ερζξηθή ζπκπεξηθνξά απφ έλα άηνκν ή νκάδα, πνπ έρεη ζθνπφ λα βιάςεη ηνπο 

άιινπο"(2). θνπφο  ηεο βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο είλαη  ε κειέηε ησλ  ςπρνινγηθψλ 

ζπλεπεηψλ  ηνπ Cyber-bullying ζε ζχκαηα  παηδηθήο θαη λεαληθήο ειηθίαο. Πξφζθαηα, 

ε έξεπλα έρεη αξρίζεη λα κειεηά ηε ζρέζε κεηαμχ cyberbullying θαη ςπρνπαζνινγίαο 

θαη cyberbullying θαη απηνθηνλίαο.Έξεπλεο έρνπλ  θαηαδείμεη κηα ζεηξά απφ ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ηεο παξελφριεζεο ζηνλ θπβεξλνρψξν γηα ηα ζχκαηα ηεο .Υακειφηεξε 

απηνεθηίκεζε(3),(4),(5), ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο φπσο θφβνο(3), απνγνήηεπζε, 

ζπκφο(3),(6) θαη θαηάζιηςε(7) θαζψο θαη απμεκέλε ηάζε γηα απηνθηνλία (3). O 

εθθνβηζκφο (bullying) θαη ν εθθνβηζκφο ζηνλ θπβεξλνρψξν (cyber-bullying) 

ζπζρεηίδνληαη, θαζψο  εθείλνη  πνπ είλαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν είλαη 

ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαη on-line θαη εθείλνη  πνπ είλαη ζχηεο  ζην ζρνιείν είλαη θαη 

ζχηεο on-line (8). Σν θαηλφκελν απαζρνιεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε δηεζλή 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ιφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλειίθσλ σο 

ρξεζηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ηεο έθζεζήο ηνπο ζε δηάθνξεο κνξθέο 

ειεθηξνληθήο βίαο. Αλ θαη ην θαηλφκελν ηνπ cyberbullying δελ έρεη εξεπλεζεί 

επαξθψο -ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα- κπνξνχκε λα πνχκε κε ζρεηηθή ζηγνπξηά πσο 

ζίγνπξα ζα παίξλεη φιν θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζην κέιινλ, θαζψο νη λέεο γεληέο 

άξρηζαλ ήδε λα κεγαιψλνπλ κέζα ζε έλαλ θφζκν φπνπ ην δηαδίθηπν θαη ε 

δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία θπξηαξρνχλ.                                         

 

Λέμεηο-θιεηδηά: cyber-bullying , ςπρνινπαζνινγία  
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Οη λένη ζήκεξα έρνπλ πηνζεηήζεη έλαλ θαηλνχξην θαη ηδηαίηεξν ηξφπν παξελφριεζεο 

θαη εθθνβηζκνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ν νπνίνο έρεη αιιάμεη ηνπο «θαλφλεο» 

εμεπηειηζκνχ, πξνζβνιήο θαη θαθνπνίεζεο (Cassidy,  Jackson, & Brown, 2009). ε 

ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ν Καλαδάο, παξαηεξείηαη κηα 
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νινέλα απμαλφκελε βηβιηνγξαθία θαη έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ ην 

θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην δηαδίθηπν φπσο απνηππψλεηαη ζηo ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο (Agatston, Kowalski, & Limber, 2007; Willard, 2007). ηελ Διιάδα 

ππάξρεη έιιεηςε επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλεο αθαδεκαïθήο έξεπλαο ζην ζέκα ηνπ 

εθθνβηζκνχ ζην δηαδίθηπν, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε ιήςε αλαγθαίσλ πξνιεπηηθψλ 

θαη παξεκβαηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνίλσζε ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πάλσ ζηνλ εθθνβηζκφ ζην 

δηαδίθηπν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα ζηελ Βφξεηα Διιάδα. Σν ηειηθφ δείγκα 

πεξηιακβάλεη 139 πξσηνεηείο Έιιελεο θνηηεηέο νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ εθθνβηζκφ ζην δηαδίθηπν, σο ζχκαηα, κάξηπξεο θαη 

δξάζηεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ έμη κέξε, ην θαζέλα απφ απηά 

εζηηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ζέκα: δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ξφινο ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν, εθθνβηζκφο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ιχζεηο γηα ηνλ εθθνβηζκφ ζην δηαδίθηπν, θαη γεληθέο απφςεηο γηα ηνλ 

εθθνβηζκφ ζην δηαδίθηπν. Ζ παξνχζα έξεπλα θηινδνμεί λα ξίμεη θσο ζην νινέλα 

απμαλφκελν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην δηαδίθηπν θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη θνξείο ςπρηθήο πγείαο θαη εθείλνπο πνπ 

ραξάζζνπλ ηελ αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή γηα ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά θαη 

παξεκβαηηθά κέηξα. Δπίζεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

ζην πεδίν απηφ.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: εθθνβηζκφο ζην δηαδίθηπν, Έιιελεο θνηηεηέο 
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5) ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ Ε ΦΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΣΨΝ 

ΤΜΒΟΤΛΨΝ ΠΡΟ ΓΟΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟ 

ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΤ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. 

 

Υξήζηνο Γ. Μαλδάιηζεο 

Δθπαηδεπηήο ζην ΓΔ Γηαλληηζψλ ΗΓΔΚΔ  ΓΓΓΒΜ  ΤΠΓΒΜΘ 

Γηάλλεο Γ. Μαλδάιηζεο 

Δθπαηδεπηηθφο ζην 17ν Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο    

Αληψλεο Γ. Γειηαο 

Δθπαηδεπηηθφο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θχδξαο 

 

Οη ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζεκεξηλά παηδηά 

γελλήζεθαλ κέζα ζε απηφλ ηνλ ςεθηαθφ θφζκν, νη γνλείο ηνπο φκσο φρη. Έρεη 

ζπλεπψο, δεκηνπξγεζεί έλα ράζκα (ςεθηαθφ ράζκα) γλψζεο ηερλνινγίαο κεηαμχ 

γνλέσλ θαη παηδηψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα θαη ε αλάγθε 

αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Πνιινί θνξείο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θξαηηθνί), αλαγλσξίδνληαο απηήλ ηελ αλάγθε, 

έρνπλ εθδψζεη «πκβνπιέο πξνο γνλείο» γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ησλ ππνινγηζηψλ φπσο θαη γηα ηελ ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε (εζηζκφο). 

Θειήζακε λα θάλνπκε έλαλ ζρνιηαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπκβνπιψλ απηψλ. Ο ζρνιηαζκφο βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε έλαλ 

δηδηάζηαην πίλαθα πνπ θαηαζθεπάζακε. 

Σελ κία δηάζηαζε ηνπ πίλαθα θαηαιακβάλεη ν θαηάινγνο ησλ 17 βαζηθψλ 

ζπκβνπιψλ. Απηφο πξνέθπςε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβνπιψλ πνπ δίλνληαη απφ ηα 

site ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο ρψξαο γηα ην ζέκα. Οη ζπκβνπιέο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ πξναπαηηνχληαη γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπο. 

Σελ δεχηεξε δηάζηαζε ηνπ πίλαθα θαηαιακβάλνπλ 40 sites. Απηά είλαη φζα 

πεξηιακβάλνληαλ κέζα ζηηο πξψηεο 20 ζέζεηο απνηειεζκάησλ αλαδεηήζεσλ γηα 

ζπκβνπιέο. Οη αλαδεηήζεηο έγηλαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κεραλή αλαδήηεζεο 

Google, θαη δειψλνληαο ιέμεηο θιεηδηά, πνπ ζα επέιεγε ν κέζνο γνλέαο βαζηδφκελνο 

ζε εθθξάζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζε ελεκεξσηηθά έληππα θαη ηα ΜΜΔ.  

ηνλ πίλαθα απηφλ θαηαγξάςακε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ζπκβνπιψλ. 
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Σν ζεκαληηθφηεξν ζρφιην γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη απηφο ν πίλαθαο 

είλαη: ζπγθξίλνληαο ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ζπκβνπιψλ δηαπηζηψλεηαη 

αλαθνινπζία ζχκθσλα κε ηελ ινγηθή ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ. 

Σν δηθφ καο ηειηθφ ζπκπέξαζκα, απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πίλαθα είλαη: Θα έπξεπε 

λα αλαξσηεζνχκε πνηεο έλλνηεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν κέζνο γνλέαο θαη πνηνη είλαη 

νη ξεαιηζηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηηο απνθηήζεη. Μήπσο ζα έπξεπε, 

γηα ηέηνηα δεηήκαηα, λα δεηείηαη ε άπνςε θαη ζπλεξγαζία θαηάιιεισλ θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ φπσο πρ ην ΗΓΔΚΔ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ? 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: Δθπαίδεπζε θαη Γηαδίθηπν, Δζηζκφο ζην Γηαδίθηπν. 

 

Βηβιηνγξαθία 

[1] Μάθεο Παπαγεσξγίνπ , «Παηδί θαη ηληεξλέη» ,εθδνζεηο Δλ πισ ,2010  

[2] Ησάλλα Υξήζηνπ , «Παηδί θαη ειεθηξνληθφ παηρλίδη» , εθδνζεηο Σαμηδεπηήο ,2007 

[3] Sonia Livigstone  Moira Bovill , “Families Schools and the internet”, London 

School of Economics and Political Science, 2001 

 

6) Η ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΣΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Θέκεο Αλζξαθίδεο,   

Φνηηεηήο Οηθνλνκηθνχ Α.Π.Θ 

Βάτνο Νηαθνχιεο 

Γξ. Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Δπηκειεηήο Β‟ Ηππνθξάηεην Γ.Ν.Θ 

 

χκθσλα κε κειέηε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Καηαλαισηψλ Consumers 

International, ε Βξεηαλία έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ δηαθεκίζεσλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζε παηδηά.   ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε νπεδία πνπ δελ επηηξέπεη ηε δηαθήκηζε πξνο 

ηα παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ θαη απαγνξεχεη θάζε δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα 

κεηάδνζεο παηδηθψλ πξνγξακκάησλ. ηελ Απζηξία δελ επηηξέπεηαη δηαθήκηζε θαηά 

ηε δηάξθεηα πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ηε 

θιακαλδηθή πεξηνρή ηνπ Βειγίνπ απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε πέληε ιεπηά πξηλ θαη 

κεηά ηα παηδηθά πξνγξάκκαηα.   

13



 «Σα παηδηά έρνπλ ιεθηά!». Σν πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή θάησ ησλ 12 εηψλ θαίλεηαη κε 

έγθπξα ζηνηρεία λα μνδεχεη πεξίπνπ  23,4 δηο επξψ εηεζίσο. χκθσλα κε ηελ ίδηα 

επίζεο έξεπλα νη έθεβνη μνδεχνπλ 155 δηο δνιάξηα εηεζίσο θαη γεγνλφο κάιηζηα είλαη 

πσο ηα παηδηά επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελειίθσλ. Απφ ηηο 

πξνβαιιφκελεο παηδηθέο δηαθεκίζεηο απηέο πνπ αθνξνχλ ηα θνξίηζηα έρνπλ σο 

βαζηθφ πεδίν δξάζεο ην ζπίηη, ελψ γηα ηα αγφξηα παξνπζηάδνληαη εθζέκαηα ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο δξφκνπο, γήπεδα θιπ. Σα παηδηθά παηρλίδηα πνπ 

θαηεπζχλνληαη ζηα αγφξηα εκπιέθνπλ βαζηθψο ην ζπλαίζζεκα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηεο δξάζεο θαη ηαρχηεηαο θαη κάιηζηα ην έλα ηξίην ησλ παηδηθψλ δηαθεκίζεσλ 

ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη φηη πεξηέρεη βία. 

Δλψ ην ζηεξεφηππν είλαη πψο απηνί πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη ηα 

έθεβα αγφξηα, εεκθάληζε ηεο (θνλζφιαο ) Wii ζηελ αγνξά γηα παξάδεηγκα κε βάζε 

ηηο πςειέο ζε budget θαη αξηζκφ πξνβνιψλ δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γη απηή έρεη 

δεκηνπξγήζεη κηα πιεζψξα (έθεβσλ) θνξηηζηψλ πνπ παίδνπλ, θαζψο θαη λεψηεξνπο ( 

ειηθίαο 6+ εηψλ ) παίθηεο. 

Σα παηρλίδηα κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ( PC ) έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή 

κεδεληθή παξνπζία ζηελ αγνξά ησλ εθήβσλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή 

ζπλήζσο παηρλίδηα είλαη δηαζέζηκα απφ φιεο ηηο πιαηθφξκεο, Κη ελψ κπνξεί θάπνηνο 

λα είλαη βέβαηνο πψο ην παηρλίδη ζα «ηξέμεη» ζε κηα θνλζφια, ηα παηρλίδηα κέζσ PC 

απαηηνχλ αθξηβέο ππνδνκέο ινγηζκηθνχ (setups) ψζηε λα εμαζθαιηζζεί πψο ην 

παηρλίδη ζα «ηξέμεη» θαλνληθά. Δπηπξφζζεηα, ηα παηρλίδηα κέζσ PC είλαη εχθνιν λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεηξαηείαο θαη λα ηα «θαηεβάζνπλ» (download) δσξεάλ θαη 

έηζη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη ζα έθαλαλ απηφ, αληί λα αγνξάζνπλ έλα παηρλίδη. ε 

αληίζεζε, είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα απνθηήζεη θάπνηνο δσξεάλ κηα θνλζφια 

παηρληδηψλ. 

ρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ εθήβσλ δηαζέηεη κία θαηλνχξηα (κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 

δπφκηζπ εηψλ ) θνλζφια παηρληδηψλ, ην 50% έρεη έλα Wii , ην 40% έλα Xbox 360 , θαη 

ην 10% έρεη έλα PS3. Σν PS3 έρεη έλα ηφζν ρακειφ πνζνζηφ εμαηηίαο ηεο αθξηβήο 

ηνπ ηηκήο (300 ιίξεο Αγγιίαο) θαη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη παηρλίδηα κε έλα Xbox 

360 , πνπ θνζηίδεη ιηγφηεξν (160 ιίξεο Αγγιίαο) 

Ση είλαη ζε πξψηε δήηεζε; ( What is hot? ) 

-Οηηδήπνηε κε νζφλε αθήο είλαη επηζπκεηφ 

-Κηλεηά ηειέθσλα κε κεγάιεο ρσξεηηθφηεηεο γηα κνπζηθή 

-Φνξεηέο ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην δηαδίθηπν (iPhones) 
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-Πξαγκαηηθά κεγάιεο ζπζθεπέο ηειεφξαζεο 

 Ση δελ είλαη ζε πξψηε δήηεζε; ( What is not?) 

-Οηηδήπνηε κε θαιψδηα 

-Σειέθσλα κε αζπξφκαπξεο νζφλεο 

-Μεγάια θαη άβνια ηειέθσλα ζαλ ηνχβια 

--πζθεπέο κε κπαηαξίεο πνχ δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ δέθα ψξεο 

(Guardian, 13/07/2009 How Teenagers consume Media) 

 

ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

9.00-10.30 ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΥΟΡΙΚΨΝ ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΨΝ  

«ΧΤΦΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξνεδξείν: Βάτνο Νηαθνχιεο, Θενδψξα Καλδξή 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΘΙΜΟ, ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ  ΣΖΟΓΟ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΟΤΙΨΝ: 

ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Ε ΔΕΙΓΜΑ ΥΟΙΣΗΣΨΝ 

 

Γηψξγνο Π. Σζνπβέιαο1,2, Οξέζηεο Γησηάθνο1,2   

1ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ: Γηεπηζηεκνληθή Δηαηξία Φπρνινγηθήο Παξέκβαζεο 

www.prosarmogi.gr  

2Οκπξέια: Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο θαη Πξφιεςεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο 

www.obrela.gr  

 

θνπφο: Γηεξεχλεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εζηζκνχ, ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ θαη  

παξαγφλησλ ηεο ρξήζεο ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ζε δείγκα θνηηεηψλ. 

Μέζνδνο - Τιηθφ: Υνξεγήζεθαλ ην εξσηεκαηνιφγην δηαδηθηπαθνχ εζηζκνχ IAT [1] 

(Cronbach‟s α =0,92),  δχν απηνζρέδηα εξσηεκαηνιφγηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηδφγν θαη ηε ρξήζε νπζηψλ θαη 4 εξσηήζεηο απφ ηελ θιίκαθα ησλ 
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Crowne & Malrowe [2]. ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 211 θνηηεηέο ηκεκάησλ ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Απνηειέζκαηα: To 11% ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο παζνινγηθήο ρξήζεο 

ελψ ην 2,9% αληηκεησπίδεη έληνλα ζπκπηψκαηα δηαδηθηπαθνχ εζηζκνχ. Όζηεξα απφ 

έιεγρν ηεο θνηλσληθήο επηζπκεηφηεηαο (social desirability), ν δηαδηθηπαθφο ηδφγνο 

θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε ην δηαδηθηπαθφ εζηζκφ (r=0,20 p<0,05) θαη ηελ θαηάρξεζε 

αιθνφι (r=0,32 p<0,01). Δηδηθφηεξα νη πξνηάζεηο ηεο θιίκαθαο IAT πνπ εκθάληζαλ 

ηελ πςειφηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν ήηαλ : κνπ γίλεηαη παξαηήξεζε 

απφ ζπγγελείο ή θίινπο γηα ηνλ ρξφλν πνπ είκαη ζην δηαδίθηπν (rho=0,23, p<0,01), ε 

εξγαζηαθή κνπ απφδνζε επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ην δηαδίθηπν (rho=0,24, p<0,01), 

πξνζπαζψ λα θξχςσ πφζν δηάζηεκα ήκνπλ ζπλδεδεκέλνο  ζην δηαδίθηπν 

(rho=0,23, p<0,01). Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ ν δηαδηθηπαθφο ηδφγνο 

πξνέθπςε φηη ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθηπαθά αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα 

(r=0,37, p<0,01), ηε ζπκκεηνρή ζε forum (r=0,22, p<0,01) θαη ηε ρξήζε 

πξνπιεξσκέλεο πηζησηηθήο θάξηαο (r=0,27, p<0,01).  Χο πξνο ην θχιν νη άληξεο 

ηνπ δείγκαηνο εκθάληζαλ ζπζηεκαηηθά πςειφηεξα επίπεδα δηαδηθηπαθνχ εζηζκνχ 

t(206) = 3,61 p<0,001 θαη εζηζκνχ ζην δηαδηθηπαθφ ηδφγν t(107,76)=3,49, p<0,001.  

πκπεξάζκαηα: Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα 

ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά ηελ εμάξηεζε απφ ην 

δηαδίθηπν [3,4].  

 

Αλαθνξέο 

1. Widyanto, L. McMurran, M. The Psychometric Properties of the Internet Addiction 

Test CyberPsychology & Behavior. August 2004, 7(4): 443-450. 

2.  Crowne DP, Marlowe, D. A scale of social desirability independent of pathology. 

Journal of Consulting Psychology. 1960: Vol 24(4): 349-354. 

3. Brian D.N., Wiemer-Hastings. P. Addiction to the Internet and Online Gaming. 

CyberPsychology & Behavior. April 2005, 8(2): 110-113 

4. Σζνπβέιαο, Γ. Γηαδηθηπαθόο Δζηζκόο, Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη 

Υπνθεηκεληθή Δπεμία ζε θνηηεηηθό δείγκα. Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην 8ν Παλειιήλην 

πλέδξην Γεκφζηαο Τγείαο θαη Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο «Κνηλσληθέο Δπηδεκίεο». 

Μάξηηνο 2010. Αζήλα.  
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2) ΣΑΕΙ ΕΥΗΒΨΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΟ ΦΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Γηψξγνο Π. Σζνπβέιαο, Πνιπμέλε Η. Παξαζθεπνπνχινπ 

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Αξζαθείσλ Σνζηηζείσλ ρνιείσλ 

 

θνπφο: Γηεξεχλεζε ζηάζεσλ εθήβσλ αλαθνξηθά κε ηνλ εμαξηεκέλν ρξήζηε απφ ην 

δηαδίθηπν. 

Μέζνδνο: πκκεηείραλ 92 έθεβνη (3ε Γπκλαζίνπ – 2α Λπθείνπ) καζεηέο ησλ 

Αξζαθείσλ ρνιείσλ ηνπ Φπρηθνχ. Υνξεγήζεθαλ ε θιίκαθα (YDQ) [1], ε θιίκαθα 

θνηλσληθήο επηζπκεηφηεηαο [2] θαη κηα απηνζρέδηα θιίκαθα γηα ηε  δηεξεχλεζε 

ζηάζεσλ απέλαληη ζηνλ εμαξηεκέλν ρξήζηε απφ ην δηαδίθηπν (6βάζκηα likert) κε 41 

πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ηφζν ζε ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο φζν θαη ζε ζπλήζεηο 

ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ (Cronbach’s α = 0,72). 

Απνηειέζκαηα - πκπεξάζκαηα: Οη έθεβνη παξνπζηάδνπλ ηνλ εμαξηεκέλν ρξήζηε σο 

άηνκν πνπ ζπζηάδεη ζην δηαδίθηπν ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ειεχζεξνχ ηνπ ρξφλνπ ή ηνπ 

ρξφλνπ ηνπ γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο (M=3,7,SD=0,57) θαη πνπ ηείλεη λα 

παξαρσξεί αθφκα θαη ψξεο χπλνπ ζηελ θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

(M=3,4,SD=0,72). Δπηπξφζζεηα νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ θαζεκεξηλέο 

ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ  (π.ρ. αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν – θαηεβάδεη αξρεία 

«downloading») απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμάξηεζε. Ζ δηεξεπλεηηθή 

αλάιπζε παξαγφλησλ δηέθξηλε, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθήβσλ, 4 παξάγνληεο. Ζ 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο γηα ηνλ εμαξηεκέλν ρξήζηε θαη ηνλ 

απηναλαθεξφκελν βαζκφ εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν έδεημε αξλεηηθή ζπλάθεηα γηα 

ηηο πξνηάζεηο πεξλά ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο κέξαο άζθνπα ζην internet (rho=–

0,28,p<0,01) θαη έρεη δηαθηλδπλεχζεη λα ξηζθάξεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε ή επθαηξία 

ιφγσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ην internet (rho=–0,25,p<0,05). Ο δείθηεο θνηλσληθήο 

επηζπκεηφηεηαο εκθάληζε αζζελείο ζπλάθεηεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο. Σν 

θξηηήξην U έδεημε δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν θαη ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ 

εμαξηεκέλν ρξήζηε κε ηα θνξίηζηα λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο ζε πξνηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαλ ζε θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε θαη κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ελψ ηα 

αγφξηα ζε πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απην-επίγλσζε ηεο εμάξηεζεο θαη γλψζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ γηα ηνλ 

εμαξηεκέλν ρξήζηε απφ ην δηαδίθηπν ζε εθήβνπο αλέδεημε αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

έρνπλ νη έθεβνη γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ [3] θαη καο παξέρεη 
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θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ή πξνζαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 

- πξφιεςεο ζηελ Διιάδα.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηάζεηο γηα εμαξηεκέλν ρξήζηε, εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν, έθεβνη 

Αλαθνξέο 

Young, K. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. 

CyberPsychology and Behavior. 1998:3 (1): 237–244. 

Crowne DP, Marlowe, D. A scale of social desirability independent of pathology. 

Journal of Consulting Psychology. 1960: Vol 24(4): 349-354. 

Tsai, C-C, Lin SSJ. Analysis of Attitudes Toward Computer Networks and Internet 

Addiction of Taiwanese Adolescents. CyberPsychology & Behavior. 2001: 4(3): 373-

376. 

 

3) ΟΜΟΕΡΨΣΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΡΟΠΗ  ΣΗΝ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΘΕΑΗ ΚΗΝΨΝ  SEX ΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Κσλζηαληίλνο Β. Γεκνπιάο1, Αηθαηεξίλε Η. Μαθξή2, σηεξία Α. Κέιια – De Vries3, 

Φσηεηλή Η. Καιχβα4, Γεκήηξηνο Γ. Ληφβαο5, Δπξηπίδεο Κ. Γεκνπιάο6,  Θσκάο Γ. 

Καηζαξφο7, Κσλζηαληίλνο Γ. Βατλάο8, Νηθφιανο Γ. Φαξκάθεο9, Θενδψξα Δπ. 

Παπαδεκεηξίνπ10 

ΣΔΗ (ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο – Πξφλνηαο / Σκήκαηα Ννζειεπηηθήο θαη Ηαηξηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ) Λάξηζαο 

Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο / Παξάξηεκα Βφινπ 

Γξαθείν ρνιηθψλ πκβνχισλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ Λάξηζαο 

Οκάδα Βηνςπρναλαιπηηθήο Έξεπλαο 

 

1. ρνιηθφο  χκβνπινο  Φηινιφγσλ λ. Λάξηζαο, (Φηιφινγνο-Ννκηθφο-Θενιφγνο), 

Φπρνιφγνο (Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο/Φπρνινγίαο θαη [Πεηξακαηηθήο, 

Γλσζηηθήο, Δμειηθηηθήο, ρνιηθήο, θαη] Κνηλσληθήο θαη Κιηληθήο Φπρνινγίαο), Msc 

[Φπρναλάιπζεο θαη] Κνηλσληθήο θαη Κιηληθήο / Κιηληθήο Φπρνινγίαο, δξ (ΗΚΤ) 

[Κιηληθήο Παηδνλεπξνςπρνινγίαο  θαη] Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο, Δξεπλεηήο 

Βηνςπρναλάιπζεο.   
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2. Κνηλσληθή – Κιηληθή Φπρνιφγνο, π. MSc Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

3. Υεκηθφο / Βηνρεκηθφο, δξ  (Bην)Υεκηθφο, Δξγαζηεξηαθή πλεξγάηηο  Σκήκαηνο 

Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο – Πξφλνηαο ΣΔΗ Λάξηζαο 

4. Καζεγήηξηα Βηνινγίαο, π.MSc Δηδηθήο Αγσγήο 

5. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ / 

Πιεξνθνξηθφο, MSc χγρξνλσλ Πεξηβαιιφλησλ Μάζεζεο θαη Παξαγσγήο 

Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ θαη (π.) Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, π.δξ Δπθπψλ θαη 

Πξνζαξκνζηηθψλ Γηαδηθηπαθψλ πζηεκάησλ Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο.  

6.  Hιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ / Δλεξγεηαθφο, π. 

MSc Γηαρείξηζεο Δλαιιαθηηθψλ Πεγψλ Δλέξγεηαο  

7. Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, MSc Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ                                                 

8. δξ Mαζεκαηηθφο, Γηεπζπληήο Παξαξηήκαηνο Βφινπ Αλψηαηεο ρνιήο 

Παηδαγσγηθήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο 

 9. Μαζεκαηηθφο, δξ ηαηηζηηθήο, Αλαπιεξσηήο  Καζεγεηήο Σνκέα ηαηηζηηθήο θαη 

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

10.Καζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, Γξακκαηέαο Οκάδαο                          

Βηνςπρναλαιπηηθήο  Έξεπλαο  

 

Δηζαγσγή. Ζ ζεμνπαιηθφηεηα (ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη κεγάιε άλεζε ζηε 

δηαιεηηνχξγεζή ηεο) επεξεάδεηαη θαη νπηηθψο. θνπφο. ηφρνο καο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη πηζαλέο ςπρνζεμνπαιηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ςπρηζκφ, απφ ηελ θαζʼ 

έμηλ   ζέαζε ζεμνπαιηθψλ ζθελψλ ζην Γηαδίθηπν. Τπνθείκελα. Απφ φια ηα άηνκα 

πνπ, θαηφπηλ αλνηρηήο πξφζθιεζεο, εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή, 

πεξηνξηζηήθακε, θαηφπηλ ζπλέληεπμεο θαη εμέηαζεο κε Μ.M.P.I. θαη Σ.Α.Σ., ζε 

δεθαηέζζεξα (8 γπλαίθεο θαη 6 άληξεο) άηνκα, 20 -30 εηψλ (νπφηαλ ζα είρε 

θαηαζηαιάμεη ν ζεμνπαιηθφο ησλ πξνζαλαηνιηζκφο), ηα νπνία εμέθξαζαλ ζαθψο 

εηεξνθπιφθηιν πξνζαλαηνιηζκφ. Μέζνδνο. Απφ έλα κεγάιν αξηζκφ θσηνγξαθηψλ, 

κε δεπγάξη ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, θιεξψζεθαλ δέθα, νη νπνίεο 

δηαβαζκίζηεθαλ, απφ (Α – Γ)  ζρεδφλ  απιά  αηζζεζηαθέο, ζε (Γ - Δ) πξνζεμνπαιηθέο  

θαη, ελ ηέιεη (Σ – Η), έθδεια αθξαία ζεμνπαιηθέο, θαη δφζεθαλ, δηά κηαο, ζηα 

Τπνθείκελα, ηα νπνία, αηνκηθά επεμεξγαζζέληα ην πιηθφ,  έπξεπε λα καο 

εγρεηξήζνπλ ηηο εθζέζεηο ησλ, πεξί ηνπ ηη είδαλ ζʼ απηφ. Σηο εθζέζεηο ησλ 
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Τπνθεηκέλσλ παξέιαβαλ δχν θξηηέο (έλαο άληξαο θαη κία γπλαίθα), ίδηαο ειηθίαο κε 

εθείλα, νη νπνίνη, κεηά απφ ίδηεο κε ηα Τπνθείκελα εμεηάζεηο θαη  θαηφπηλ 

πξνπαηδείαο ηνπ ηη θαη πψο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηα θείκελα, ρσξίο, φκσο, θακία 

άιιε δηεπθξίληζε, παξά κφλν φηη πξφθεηηαη γηα έξεπλα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ 

λέσλ, αλέιπζαλ θαη πέξαζαλ ηελ ζηάζε ηνπ θάζε Τπνθεηκέλνπ («άληξαο», 

«γπλαίθα», «πεξηβάιινλ») ζε δεθαηεηξάβαζκε [-7 «θαηά» έλζελ (κε ελδηάκεζν 

ζηαζκφ ην νπδέηεξν ζεκείν 0)  έσο εθείζελ «ππέξ» +7] θιίκαθα. Απνηειέζκαηα. ια 

ηα Τπνθείκελα (νη άληξεο πην ελεξγά) «κπήθαλ» ζηε ζθελή, βξίζθνληαο φηη ε γπλαίθα 

είλαη πνπ έβγαηλε ε πεξηζζφηεξνλ θεξδηζκέλε ζηελ εδνλή ηεο ζπλεχξεζεο θαη κε 

απηήλ είλαη πνπ θπξίσο ηαπηίζηεθαλ νη άληξεο, ελψ ζηηο γπλαίθεο, παίξλνληαο κάιινλ 

ην κέξνο ησλ αληξψλ, απηφ ήηαλ ιηγφηεξν εκθαλέο. πκπεξάζκαηα. Με ηελ θαζʼ έμηλ 

ζέαζε θσηνγξαθηψλ sex, κε ηελ επθνιία πνπ απηφ δίλεηαη ζην Γηαδίθηπν,  ζπάεη ην 

θξάγκα ηεο θαηαζηάιαμεο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θπξίσο ζηνλ άληξα, 

κε ππνηξνπή ζηνλ νκνεξσηηζκφ.      

 

Λέμεηο – θιεηδηά: νκνεξσηηζκφο, sexprofile 

 

Αλαθνξέο 

Allen, L. S., and Gorski, R. A. (1992), Sexual orientation and the size of the anterior 

commisure in the human brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the U.S.A., 89: 7199-7202.  

Hendricks, S. E., Graber, B., and Rodriguez – Sierra, J.F. (1989), Neuroendocrine 

responces to exogenous estrogen: no differences between heterosexual and 

homosexual men. Psychoneuroendocrinology, 14: 177-185. 

Le Vay, S. (1991), A difference in hypothalamic structure between heterosexual and 

homosexual men. Science, 253: 1034-1037. 
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4) Η ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ ΚΑΙ Η 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 

 

Άιηα - Ξαλζίππε Παλέξα 

Φπρνιφγνο  

Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Α.Π.Θ. 

 

Έξεπλεο ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλνπλ κηα ηάζε πξνο ηελ 

αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο δξηκχηεηαο ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη ν θνηηεηηθφο πιεζπζκφο.  ηα πιαίζηα απηήο ηεο γεληθήο ηάζεο 

παξνπζηάδνληαη θαη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, πνπ ζπρλά 

ζπλνδεχνληαη απφ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο. 

Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα παίμεη έλα θεληξηθφ ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηε παξέκβαζε ζηνπο θνηηεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηεο πξνθιήζεηο.  Δίλαη 

ηδηαίηεξα ηαηξηαζηφ κέζν πξνζέγγηζεο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, γηαηί ζπρλά νη θνηηεηέο 

απνθεχγνπλ λα έξζνπλ απηνπξνζψπσο ζε θάπνην ζπκβνπιεπηηθφ ζηαζκφ 

θνβνχκελνη ηελ ξήμε ηνπ απνξξήηνπ, ηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ πηζαλή έιιεηςε 

εκπηζηεπηηθφηεηαο.  Αθφκα, κπνξεί λα κελ είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη κηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. 

ε απηή ηε παξνπζίαζε ζα ζπδεηεζνχλ  πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο 

ζηελ απηνθηνληθφηεηα πνπ σο πξψην βήκα πξνζέγγηζεο  ρξεζηκνπνηνχλ ην  

δηαδίθηπν.  Θα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ  

παλεπηζηήκηα ζηνρεχνληαο  ζηελ πξφιεςε ηεο απηνθηνλίαο ζηνλ θνηηεηηθφ 

πιεζπζκφ.  Οη εκπεηξίεο παλεπηζηεκίσλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα θαη νη πξννπηηθέο πξνζαξκνγήο θαη εθαξκνγήο ηνπο ζηα δεδνκέλα 

ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο.  Οη πεξηνξηζκνί θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζπλνδεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

παξεκβάζεσλ ζα αλαιπζνχλ θαη ζα εμεξεπλεζνχλ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπο.      

 

Λέμεηο θιεηδηά: απηνθηνλία θαη δηαδίθηπν, πξφιεςε απηνθηνλίαο, θνηηεηέο,  
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5) ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ε ΕΥΗΒΟΤ ΜΕ ΤΝΔΡΟΜΟ 

ASPERGER 

 

Δπθξνζχλε Κ. Καιχβα 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο, 

City College, International Faculty of the University of Sheffield, Θεζζαινλίθε 

Βιαζηάξεο Κ. Σζαθίξεο 

Κέληξν Δηδηθήο Αγσγήο, Λφγνπ θαη Φπρνινγηθήο ηήξημεο «Μαζαίλσ Παίδνληαο» 

 

Δηζαγσγή: Τπάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ηππηθή αλάπηπμε ζε δηάθνξα 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα. 

 θνπφο θαη κέζνδνο: θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 5 εθήβσλ ειηθίαο 16-19 

εηψλ πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε ζχλδξνκν Asperger. πκπιήξσζαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ελ ζπλερεία έγηλε κηα 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ είρε σο ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο πξφζβαζεο ζε πιηθφ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ ηφζν ζηηο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν φζν θαη ζηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Απνηειέζκαηα: Λφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη έθεβνη κε ζχλδξνκν 

Asperger ζηελ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε, δελ κπνξνχζαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

ην πιηθφ πνπ παξαθνινπζνχλ ζην δηαδίθηπν είλαη «ζθελνζεηεκέλν» θαη «εηθνληθφ» 

θαη δελ αλαπαξηζηά ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ άιινπ θχινπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα, νη έθεβνη είραλ γίλεη πην «επηζεηηθνί» ζηελ επαθή ηνπο κε θνξίηζηα 

θαη λφκηδαλ φηη κπνξνχζαλ λα ζπλάςνπλ ζρέζεηο κε ηηο θνπέιεο ησλ ξνδ 

δηαθεκίζεσλ πνπ ηνπο θαινχζαλ λα θάλνπλ παξέα. 

πκπεξάζκαηα: Ζ αξλεηηθή θαη ελίνηε αλεζπρεηηθή επίδξαζε πνπ θαίλεηαη λα αζθεί 

ην δηαδίθηπν ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ κε ζχλδξνκν Asperger 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κέζα ζηα πιαίζηα ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηφζν ηνλ ίδην ηνλ έθεβν φζν θαη 

ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Λέμεηο θιεηδηά: εμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά - ζχλδξνκν Asperger 

22



6) ΕΘΙΜΟ ΕΥΗΒΨΝ ΣΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ 

 

Διέλε Θ. αθειιαξίνπ 

ΣΔ Ννζειεχηξηα. ηειεηφθνηηνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δζληθήο 

ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο. 

Γεψξγηνο A. Κνπιηεξάθεο 

Φπρνιφγνο ηεο Τγείαο,  Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο  Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 

Τγείαο 

 

Δηζαγσγή: Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα, κεγάιν κέξνο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, έρεη εζηηάζεη ζηνπο θηλδχλνπο ησλ παηρληδηψλ ππνινγηζηψλ ζηνλ εθεβηθφ 

πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο απμαλφκελεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηνπ εζηζκνχ.1 

ηελ Διιάδα, ην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ζηνπο έθεβνπο καζεηέο ππνινγίδεηαη απφ 1 

– 8,2%.2,3  

θνπφο: θνπφο ηεο κειέηεο καο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ελαζρφιεζεο κε ηα 

δηαδηθηπαθά  παηρλίδηα, ν βαζκφο εζηζκνχ θαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ ζε πιεζπζκφ εθήβσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ, ε 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ελαζρφιεζεο κε ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη ζηελ 

θνηλσληθφηεηά, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε. 

Μεζνδνινγία: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 363 έθεβνη καζεηέο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ - 182 

(50,2%) απφ Γεκφζην Λχθεην, θαη 181 (49,8%), απφ Ηδησηηθφ Λχθεην. Γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Diagnostic Questionnaire for 

Internet Addiction ηεο Young (YDQ) θαη έλα εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ 

κεηαβιεηψλ. 

Απνηειέζκαηα: Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (41,6%) πξνηηκνχζαλ, θπξίσο, ηα 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα δξάζεο, κε ζεκαληηθφηεξν ιφγν ελαζρφιεζεο λα αλαθέξεηαη 

ην αίζζεκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (34,4%). ηνπο καζεηέο κε ήπηα θαη ζνβαξή 

εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν (125, 34,4%), νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ 

εζηζκφ ήηαλ: α) ε επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ-παηδηψλ [f(4, 120)=6,53, p=0.000)] (φζν 

ρεηξφηεξε ηφζν κεγαιχηεξνο ν βαζκφο εμάξηεζεο), β) ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ [f(4, 120)=2,79, p=0.030)] (φζν ρεηξφηεξε, ηφζν κεγαιχηεξνο ν βαζκφο 

εμάξηεζεο), θαη γ) νη εβδνκαδηαίεο ψξεο ελαζρφιεζεο κε ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα 
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[f(5, 118)=3,32, p=0.008)] (ηα παηδηά πνπ έπαηδαλ πεξηζζφηεξεο απφ 11 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα είραλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ εμάξηεζεο).  

πκπεξάζκαηα: ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη δηέμνδν απφ ηελ 

πηεζηηθή θαη αγρψδε θαζεκεξηλφηεηα θαη επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο, ρσξίο θίλδπλν 

απφξξηςεο, αθνχ ζηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο νη έθεβνη κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ φηη εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο 

επηζπκνχλ. Δπηπιένλ νη παίθηεο θνηλσληθνπνηνχληαη, ζπκκεηέρνληαο ζε νκαδηθέο 

απνζηνιέο θαη απνθηψληαο δηαδηθηπαθνχο «θίινπο» κε θνηλά ελδηαθέξνληα. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: δηαδίθηπν, δηαδηθηπαθά παηρλίδηα 

 

Βηβιηνγξαθία 

Anderson, C.A., & Dill, K.E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, 

and behaviour in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social 
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Siomos, K.E., Dafouli, E.D., Braimiotis, D.A., Mouzas, O.D. & Angelopoulos, N.V. 

(2008). Internet Addiction among Greek Adolescent Students. CyberPsychology & 

Behavior, 11(6): 653-657. doi:10.1089/cpb.2008.0088. 

Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Filippopoulou, A., Tounissidou, D., Freskou, A., 

et al. (2009). Internet use and misuse: A multivariate regression analysis of the 

predictive factors of internet use among Greek adolescents. European Journal of 

Pediatrics, 168(6): 655-665 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL II 

9.00-10.30 ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΥΟΡΙΚΨΝ ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΨΝ  

«ΑΠΟΚΛΙΝΟΤΑ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ, ΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ» 

 

Πξφεδξνο: Γεψξγηνο Ννχζθαιεο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) Η ΔΙΑΔΟΗ ΣΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΥΙΑ ΜΕΨ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ 

ΣΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ 

 

Μαξηάλλα Σζαηάιε  

Φπρνιφγνο, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ΚΔ..Α.Τ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε πνξλνγξαθία έρεη γίλεη πξφζθαηα αληηθείκελν ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο, σζηφζν απνηειεί έλα καθξνρξφλην πεδίν ελδηαθέξνληνο. Ζ επξεία 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηεο ςεθηαθήο θάκεξαο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έρεη πξνζδψζεη λέεο δηαζηάζεηο θαη αμηνζεκείσηε 

αχμεζε ζηε βηνκεραλία ηνπ πνξλφ, παξάιιεια φκσο έρεη πξνθαιέζεη πνιιά 

αλεπίιπηα δεηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ πνξλνγξαθία ζπλαληάηαη θπξίσο ζε 

ηξεηο κνξθέο: ηαηλίεο, πεξηνδηθά θαη απεπζείαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε 

κειέηεο, ε πην θνηλή πεγή πιεξνθνξηψλ ζηνπο λένπο έσο ηα 25 έηε γηα ηε ρξήζε 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ είλαη νη ζπλνκήιηθνη, ελψ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

πξνβαίλνπλ ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε επίηεπμε ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο θαη 

απλαληζκνχ φζνλ αθνξά ηα αγφξηα θαη ε πεξηέξγεηα απφ πιεπξάο ησλ θνξηηζηψλ.   

Ζ ρξήζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζεη θαη λα θαζνξίζεη ηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη απφθιηζε, θαζψο ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη είλαη 

δπλαηφ λα απμεζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ε επηζεηηθφηεηα θαη ε αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αληξηθνχ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηηο γπλαίθεο. Δπηπξφζζεηα, έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ πνξλνγξαθία απμάλεη ή ππξνδνηεί ηελ άζθεζε 

βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Πξφζθαηε κειέηε έρεη παξαηεξήζεη φηη νη λένη πνπ είραλ 

πξνεγνπκέλσο εθηεζεί ζε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ πξνηίκεζαλ ηε ζεμνπαιηθή επαθή 

ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, ελψ αλέθεξαλ κεησκέλε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε. 
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε δεκνζηεπκέλε έξεπλα, ε  δηαξθήο έθζεζε καζεηψλ θαη κε 

ζηηο ζειίδεο πεξηνδηθψλ πνξλφ νδεγνχζε ζε κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (εληφο θαη εθηφο ηνπ γάκνπ), ππνηηκεκέλε αληίιεςε γηα ην γάκν θαη 

ηεο επηζπκίαο απφθηεζεο παηδηψλ. 

Μέζσ ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο επθνιίαο ηεο ςεθηαθήο πξφζβαζεο ν ρξήζεο 

πξαγκαηψλεη πιαζκαηηθά ηηο θπζηθέο ηνπ αλάγθεο, ελψ πηνζεηεί κηα ςεπδαίζζεζε 

εμνπζίαο. Παξάιιεια κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πνξλνγξαθίαο ε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα επαλαλνεκαηνδνηείηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ άκεζν 

εξεζηζκφ, ηελ πνζφηεηα θαη ηε δχλακε πνπ αζθνχλ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη κηα παζνγέλεηα ηα αίηηα θαη νη πξνεθηάζεηο ηεο νπνίαο είλαη 

αβέβαηα. 

 

2) ΠΟΡΝΟΓΡΑΥΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ (VIRTUAL 

CHILD PORNOGRAPHY) : ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΦΨΡΙ ΘΤΜΑ 

 

Κσλζηαληίλνο I. Παλάγνο  

Ννκηθφο, κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο (MSc in Criminal Justice Policy) ζην London 

School of Economics and Political Science (LSE)  

 

Yιηθφ πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ ζπληζηά ε αλαπαξάζηαζε ή ε πξαγκαηηθή ή εηθνληθή 

απνηχπσζε ζε ειεθηξνληθφ ή άιιν πιηθφ θνξέα ηνπ ζψκαηνο ή κέξνπο ηνπ ζψκαηνο 

αλειίθνπ, θαηά ηξφπν πνπ πξνδήισο πξνθαιεί γελεηήζηα δηέγεξζε, θαζψο θαη 

πξαγκαηηθήο ή εηθνληθήο αζειγνχο πξάμεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ή κε αλήιηθν (άξζξν 

348Α ΠΚ). Αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο έρεη ιάβεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαθίλεζε 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ απεηθφληζεο 

αιεζηλψλ παηδηψλ, δηαθηλείηαη πνξλνγξαθία πνπ πεξηέρεη «εηθνληθή» απνηχπσζε 

ζψκαηνο αλειίθνπ ή «εηθνληθή» αζειγή πξάμε ή ακηγψο θαληαζηηθή πεξηγξαθή, 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία δε ζπκκεηέρεη, φπσο εχινγα πξνθχπηεη, θαλέλα αιεζηλφ 

παηδί. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη αλήθεη ζηα 

«εγθιήκαηα ρσξίο ζχκα», φπνπ ν πνηληθφο λφκνο θπξψλεη θάπνηνπο ζπκβαηηθήο 

εζηθήο θαλφλεο. ηελ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδνληαη ηα εθαηέξσζελ επηρεηξήκαηα, 

ψζηε λα απνθαλζνχκε αλ ε εηθνληθή παηδηθή πνξλνγξαθία επηδέρεηαη θαη ζε πνηφ 

βαζκφ πνηληθνπνίεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά 

γηα ηνπο αλειίθνπο, θαζψο νη παηδφθηινη εμαληινχλ ζε απηφ ην επίπεδν ηηο 

ζεμνπαιηθέο ηνπο δηαζέζεηο. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη φζνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 
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απνδεηθηηθέο δπζρέξεηεο ζρεηηθά κε ην αλ απεηθνλίδεηαη έλαο πξαγκαηηθφο ή εηθνληθφο 

αλήιηθνο είλαη ελίνηε αλππέξβιεηεο, εμαηηίαο ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα, ελδέρεηαη ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ σο κέζνπ 

πξνζέιθπζεο θαη κεηέπεηηα θαθνπνίεζεο αλειίθσλ απφ παηδφθηινπο, νη νπνίνη 

κάιηζηα κπνξεί λα ελζαξξχλνληαη απφ απηφ, ψζηε λα πξνβνχλ ζε πξαγκαηηθή 

παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Δίλαη αλαληίξξεην φηη ε αλειηθφηεηα ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο θαη φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλειίθσλ σο ζεμνπαιηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζίγεη ζεκειηψδεηο βάζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Χο εθ ηνχηνπ, 

δηθαηνινγείηαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο εηθνληθήο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Δληνχηνηο, ε 

απεηιή ηνπ απηνχ πιαηζίνπ πνηλήο κε ηελ πνξλνγξαθία, φπνπ απεηθνλίδνληαη 

αιεζηλά παηδηά, ζπληζηά παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Σν βάξνο, 

ινηπφλ, κεηαθπιχεηαη ζην δηθαζηή, πνπ δεζκεχεηαη, φπσο θαη ν λνκνζέηεο, απφ ηελ 

ηήξεζε ηεο ηειεπηαίαο αξρήο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο.    

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πνξλνγξαθία αλειίθσλ  

 

Βηβιηνγξαθία: 

πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ. Δγθιήκαηα θαηά πξνζσπηθψλ αγαζψλ. Αζήλα: Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε; 2006.  

Σζνπξακάλε Υ. Φεθηαθή εγθιεκαηηθφηεηα – Ζ (αλ)αζθαιήο φςε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Αζήλα: Βαζ. Ν. Καηζαξνχ; 2005. 

Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΗΜΓΑ), εηξά Οκάδαο 

Νέσλ. Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην δηαδίθηπν. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε; 2007.  

 

4) ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ “CYBERSTALKING” 

 

Δκκαλνπήι Μ. Σερλίηεο 

Σειεηφθνηηνο Φνηηεηήο Ννκηθήο Α.Π.Θ 

Ραθαήι Δ. Κνπδνχλεο 

Σερληθφο Ζι. Τπνινγηζηψλ θαη Σερλνινγίαο Internet ΗΔΚ Γέιηα – Τπνςήθηνο  

Πηζηνπνηεκέλνο πλεξγάηεο  CISCO  Systems Inc. ( Δπίπεδν CCNA)  
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Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε ζπλερήο εμάπισζε ηεο δηαδηθηπαθήο 

θνπιηνχξαο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ επαλεμέηαζε θαηλνκέλσλ παξαβαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο απηφ ηνπ  «stalking», απηή ηε θνξά φκσο ζηελ ειεθηξνληθή 

ηνπο κνξθή. Ζ θαζεκεξηλή ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ηδίσο δε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμάπισζε ησλ κέζσλ ςεθηαθήο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social networks ) θαη δηακνηξαζκνχ αξρείσλ πνιπκέζσλ (file/multimedia 

sharing), κε ηελ ηαπηφρξνλε αλεμέιεγθηε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζην 

δηαδίθηπν, έρεη ηδξχζεη έλα λέν θαζεζηψο δξάζεο ησλ παξαβαηψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ, 

πνπ ρξήδεη επηζηεκνληθήο κειέηεο.  

ην πξψην ηεο κέξνο ε εηζήγεζε πεξηγξάθεη ηνλ νξηζκφ ηεο ελαληίσλ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ ζηνρεπκέλεο έκκνλεο παξελφριεζεο θαη βιαπηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηε 

ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ (ηδίσο δε ηνπ δηαδηθηχνπ), γλσζηήο παγθνζκίσο σο 

“cyberstalking” , δηαρσξίδνληαο ηελ απν ζπλαθείο έλλνηεο φπσο ην “cyberbulling θαη 

ην “online harassment”, κε ζθνπφ λα δνζεί κία πξψηε εηθφλα γηα ην δήηεκα. 

ηε ζπλέρεηα, θχξην άμνλα ηεο εηζήγεζεο ζα απνηειέζεη ν ηξφπνο ηέιεζεο (modus 

operandi) θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη “cyberstalkers” έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθψλ “stalkers” θαη ηαμηλφκηζε ηνπο αλάινγα κε ην ςπρνινγηθφ ηνπο πξνθίι 

(profile). ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζα γίλεη κία αλαθνξά ζηελ πνηληθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε θαη ε εηζήγεζε ζα θιείζεη 

κε κία δσληαλή παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ “cyberstalking” πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε πξαθηηθέο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ επηζέζεσλ 

απφ ηνλ ρξήζηε. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ζηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα κία πξψηε ηξηβή κε ην δήηεκα, ην νπνίν, αλ θαη πθίζηαηαη, δελ έρεη γίλεη 

αληηθείκελν νινθιεξσκέλεο επηζηεκνληθήο κειέηεο ζηε ρψξα καο. Tαπηφρξνλα, 

κέζα απφ ηε δσληαλή παξνπζίαζε, ν κέζνο ρξήζηεο πνπ ζα ηελ παξαθνινπζήζεη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζν απιφ θαη εχθνιν είλαη λα πέζεη ζχκα 

ζηνρεπκέλεο βιαπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Cyberstalking, Γηαδηθηπαθή Παξελφριεζε 
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5) ΣΟ ΥΤΛΟ, Η ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΗ ΤΜΠΣΨΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΑΠΟ 

ΣΟΤ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ Ψ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ 

ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΘΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΕΥΗΒΕΙΑ 

 

Δπαγγειία Γ. Αβδειίδνπ  

ρνιηθή Φπρνιφγνο 

Βαζίιεηνο Κ. ηαπξφπνπινο 

Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Κιηληθήο Φπρνινγίαο, Δ.Κ.Π.Α. 

Δπθξνζχλε Κ. Μφηηε-ηεθαλίδε 

Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο Δ.Κ.Π.Α. 

Σνκέαο Φπρνινγίαο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

Δηζαγσγή: χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πάλσ απφ ην 80% ησλ παηδηψλ ζηελ 

εθεβεία θαηέρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα κνξθή θάπνηνπ ζχγρξνλνπ 

κέζνπ ηερλνινγίαο, αλάκεζα ζηα νπνία εμέρνπζα ζέζε έρεη ην δηαδίθηπν. 

Παξάιιεια, παξαηεξείηαη κηα έθξεμε ζε ν,ηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

απφ ηνπο λένπο γηα ηελ εθηφλσζε ηεο επηζεηηθφηεηάο ηνπο, αθνχ ηα πνζνζηά 

δηαδηθηπαθήο ζπκαηνπνίεζεο απφ ζπλνκειίθνπο (cyber-victimization) θπκαίλνληαη 

απφ 20% έσο 40% ζε παγθφζκην επίπεδν. Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη 

ζπκπεξηθνξέο δηαδηθηπαθήο ζπκαηνπνίεζεο ζηελ εθεβεία παξνπζηάδνπλ πςειή 

ζπλάθεηα κε παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη ε 

απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο.  

θνπφο θαη Μέζνδνο: Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα πξνηείλεη έλα κνληέιν γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ.  Γηελεξγήζεθε έξεπλα 

ζηελ Αηηηθή, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζε δείγκα 467 εθήβσλ, ειηθίαο 14 έσο 

23 εηψλ, απφ ην Φεβξνπάξην έσο ην Μάην ηνπ 2010. Έγηλε ρξήζε  ηεο Λίζηαο 

Αμηνιφγεζεο Δλελήληα πκπησκάησλ, ελφο θνηλσληνκεηξηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Δθθνβηζκνχ/Θπκαηνπνίεζεο. Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ εθαξκφζηεθε ινγαξηζκηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο. Οη κεηαβιεηέο πξφβιεςεο ήηαλ ην θχιν, ε θαηάζιηςε θαη ε 

απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο.  

Απνηειέζκαηα: Ζ δνθηκαζία ηνπ νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ βξέζεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή (2(3, N = 467) = 34,65, p < .001.). Σν κνληέιν θξίζεθε ηθαλφ λα θαηαηάμεη 
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ην 75,8% απφ εθείλνπο πνπ εμεδήισζαλ ζπκπεξηθνξέο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, κε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο 60,5 %. 

πκπεξάζκαηα: χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ηα αγφξηα ζηελ εθεβεία κε θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία πνπ βηψλνπλ απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θάλεθε λα είλαη 

πην πηζαλφ λα ζπκαηνπνηεζνχλ ζην δηαδίθηπν. πλεπψο, ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ έγθαηξε 

αλίρλεπζε παξνπζίαο ησλ παξαπάλσ ζπκπησκάησλ, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδηθηπαθή ζπκαηνπνίεζε, πξφβιεςε 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο:  

1. Hinduja, S., Patchin, J. (2009). Bullying beyond the Schoolyard. Preventing and 

Responding to Cyberbullying. U.S.A.: Corwin Press 

2. Tokunaga, R. (2010). Following you home from school: A critical review and 

synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior 

26 , 277–287.  

3. Katzer, C.,  Fetchenhauer, D. & Belschak, F. (2009). Cyberbullying: Who are the 

victims? A comparison of victimization in Internet Chatrooms and Victimization in 

School. Journal of Media Psychology, 21(1), 25–36. 

 

6) ΟΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ 

ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ 

 

αβίλα-Γεσξγία Δ. Αθνπκηαλάθε 

Φπρνιφγνο, M.Sc.  Α.Π.Θ 

Αθξνδίηε Μπάθα 

Λέθηνξαο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, Σκήκα Φπρνινγίαο ΑΠΘ 

 

Ο δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο εκθαλίζηεθε πξφζθαηα σο ε λέα κνξθή εθθνβηζκνχ. 

Πεξηιακβάλεη εζθεκκέλε, επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ζπλνκειίθσλ κε 

ζθνπφ ηελ βιάβε ηνπ ζχκαηνο. Παίξλεη κνξθή ελφο εθθνβηζηηθνχ, ξαηζηζηηθνχ ή 

πξνζβιεηηθνχ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, θσηνγξαθίαο ή βίληεν.  

31



θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θαηλφκελνπ έηζη 

φπσο δίδνληαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. Ο ηξφπνο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηα ΜΜΔ 

επεξεάδεη ηε κνξθή ηνπ θαη επηδξά ζηηο αμίεο καο, ζηηο επηινγέο καο θαη ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο καο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 69 

επηιεγκέλσλ άξζξσλ εθεκεξίδσλ επξείαο θπθινθνξίαο. Σα επξήκαηα αλέδεημαλ 

ηέζζεξα ζέκαηα: α) πεξηγξαθέο, β) αηηηνινγία, γ) επηπηψζεηο θαη δ) αληηκεηψπηζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη, ζε ζπκθσλία κε ηε 

ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ήδε ππάξρνπζεο θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθέληξσζεο, βνεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηεο θνηλσληθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Ο 

δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη 

κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εθθνβηζκνχ, ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο. Σν δηαδίθηπν 

παξνπζηάδεηαη σο έλα κέζν πνπ πξνάγεη ηελ πξφνδν θαη ηαπηφρξνλα σο θάηη λέν 

άξα θαη άγλσζην πνπ νινέλα αλαθαιχπηνπκε. Ο εθθνβηζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά 

παξνπζηάδεηαη σο θάηη «θαθφ» θαη ζπλδέεηαη κε έλλνηεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ 

επηθηλδπλφηεηα, φπσο ν «ηξακπνπθηζκφο», ε «ηξνκνθξαηία» θαη ε «επηδεκία».  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο έθεβνπο απφ 

ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ζπζρέηηζε απηή πξνθαιεί θφβν ζηνπο αλαγλψζηεο. Ο 

θφβνο απηφο σζηφζν είλαη δπλαηφλ λα νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε αξλεηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηελ ρξήζε δηαδηθηχνπ αιιά θαη ιαλζαζκέλσλ θαη ππεξβνιηθψλ κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο, ππνβαζκίδνληαο ηηο ζεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ 

Λέμεηο θιεηδηά:  Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο 

Βηβιηνγξαθία 

Beran, T., & Li, Q. (2005). Cyber-harassment: A study of a new method for an old 

behaviour. Journal of Educational Computing Research, 32, 265-277. 

Campbell, Marilyn, A. (2005). Cyberbullying: An old problem in a new guise? 

Australian Journal of Guidance and Counseling, 15(1), 68-76 

David-Ferdon, C., & Feldman, M. H. (2007). Electronic media, violence and  

adolescents: An emerging public health problem. Journal of Adolescent Health, 

41(6), s1-s5.  

10.30-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΥΕ 
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

11.00-12.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΑΝΘΡΨΠΙΝΕ ΦΕΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟΝ ΚΤΒΕΡΝΟΦΡΟΝΟ» 

 

Πξφεδξνο: Ησάλλεο Καηεξέινο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΔΙΑΠΡΟΨΠΙΚΕ ΦΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ:«ΚΑΣΩ ΤΡΡΟΗ ΜΟΝΟΓΑΜΙΚΟ 

Ή ΠΙΣΟ ΠΟΛΤΓΑΜΙΚΟ;  

 

Γεκεηξίνπ Καηεξίλα 

M.Sc. Γπλεηηθέο Κνηλφηεηεο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 

Σα θιεξη ζην Internet είλαη κηα ζπλερψο (ίζσο αλεζπρεηηθά) απμαλφκελε ηάζε:  λέεο 

γλσξηκίεο ή θηιίεο πνπ κεηαβάιινληαη ζε ζπλαηζζεηηθέο ζρέζεηο ή αθφκα θαη απηζηία.  

Με ηνλ φξν απηζηία, αλαθεξφκαζηε ηφζν ζε ζεμνπαιηθέο φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζρέζεηο, φηαλ επελδχνπκε ζπλαηζζεκαηηθή ή ζεμνπαιηθή ελέξγεηα παξφκνηα κε απηή 

πνπ αθηεξψλνπκε ζηνλ «ζεκαληηθφ άιιν» ηεο δσήο καο.  Πφηε ε ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή,  ζηηο 

ζρέζεηο καο κε ηνλ ζχληξνθφ καο, ζηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο; 

ρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη, εάλ ε απηζηία απνθαιπθζεί, αθφκε θαη εάλ ην δεπγάξη 

δελ νδεγεζεί ζε ρσξηζκφ, ππάξρνπλ πηζαλφηαηα ζνβαξά επαθφινπζα ζηελ πνηφηεηα 

ηεο ζρέζεο.  

Δάλ φκσο δερζνχκε, φηη,  είλαη ε απνθάιπςε ηνπ γεγνλφηνο πνπ θέξλεη ηνλ άπηζην 

ζε ακεραλία (ν θφβνο ηεο θνηλσληθήο απφξξηςεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ) θαη φρη ε ίδηα 

ηνπ ε ζπκπεξηθνξά ηφηε δηαπηζηψλνπκε φηη ε εθ λένπ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζρέζεο 

είλαη κηα εθ ηωλ πζηέξωλ αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ ηεο απφξξηςεο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ. Ο/Ζ «άπηζηνο-ε» ελνρνπνηείηαη  κε βάζε ηηο πνιηηηζκηθέο απφςεηο πνπ 

πξνβάιινπλ ηελ κνλνγακία σο κηα βαζηθή αμία γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ελφο 

δεπγαξηνχ. Μηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζπκπεξηθνξά δελ ραξαθηεξίδεηαη απαξαίηεηα σο κε-

ζπλεθηηθή ή πξνβιεκαηηθή. Σα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ 

πνπ καο ελδηαθέξεη ή κε ην θνηλσληθφ καο πιαίζην. Έλα άηνκν είλαη ζπλεθηηθφ, δελ 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθνχο εαπηνχο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιάδεη αλάινγα κε ηα 
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πιαίζηα θαη ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη. Ζ δηαπίζησζή καο ζα κπνξνχζε λα 

έρεη ρξεζηκφηεηα ζε  κηα  ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε:  Ζ πηζαλφηεηα λα θάλνπκε ή 

φρη ξνκαληηθέο ζρέζεηο ζην δηαδίθηπν δελ είλαη πξνβιέςηκε, απιά ζπκβαίλεη ή φρη.  

 

2) WEB 2.0 & ΚΤΒΕΡΝΟΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Υαξάιακπνο Σζέθεξεο, Ph.D. 

Κχξηνο Δξεπλεηήο ζην Δξγαζηήξην Γπλεηηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, Γηαδηθηπαθήο 

Έξεπλαο & Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ πεξηεθηηθή παξνπζίαζε θαη θξηηηθή 

αλάιπζε ησλ πνιχπινθσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ online δηαηνκηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ θνηλσληθή δπλακηθή ζην πιαίζην ηνπ web 2.0 – δειαδή ηνπ παγθφζκηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. ην πιαίζην απηφ αλαδχεηαη κηα λέα κνξθή θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ 

(θνηλσληθφ ζπκβφιαην 2.0) θαη κηα λέα κνξθή δεκφζηαο ζθαίξαο (δεκφζηα ζθαίξα 

2.0), ζηελ νπνία θαιιηεξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη πξσηφγλσξεο δηαδηθαζίεο 

δηαθπβέξλεζεο, παξαγσγήο θαη αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνθαλή 

ζπλζήθε αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ζπκβίσζεο, ε νπνία καο θαιεί λα ζηνραζηνχκε 

πιένλ δηαθνξεηηθά γηα ηε ζρέζε καο κε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο, φπσο επίζεο 

θαη γηα ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δπλακηθήο. Δλάληηα ινηπφλ ζηνλ αλαγσγηζκφ θαη ηνλ δπηζκφ (ηα δηρνηνκηθά θαη 

απφιπηα «είηε-είηε») ηεο λεσηεξηζηηθήο επηζηήκεο, απηφ ην νπνίν ηειηθά δείρλεη 

πεξηζζφηεξν επαξθέο θαη αλαγθαίν είλαη ε πάληνηε αηίζαζε θαη αλήζπρε ινγηθή ηεο 

κεζνδνινγίαο. Σνχην πξνθαλψο ππαηλίζζεηαη θαη πξνηξέπεη ηε ζρεηηθή απηνλφκεζε 

ηεο «κεζνδνινγίαο» σο πξνο ηελ «επηζηήκε» – θαη φρη βέβαηα ηελ επηζηεκνινγηθή 

ππνηαγή, ππαγσγή ή πξνζάξηεζε ηεο πξψηεο ζηε δεχηεξε, ή ην αληίζηξνθν. Μηα 

ηέηνηα «απηνλφκεζε» βνεζά ζηε βαζχηεξε δηεπθξίληζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

ζέαζεο, εξκελείαο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ online/offline θφζκνπ θαη ηεο εγγελνχο 

πνιππινθφηεηάο ηνπ. 

 Δλ νιίγνηο, ε επηζηήκε «επηβάιεη» γεγνλφηα θαη πεξηζηέιιεη ή πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιφηεηα, αλάδπζε θαη αιιαγή, κέζα ζε νιηζηηθά αλαιπηηθά 

πιαίζηα πνπ απσζνχλ ηελ έθπιεμε θαη ζπγθαιχπηνπλ ηελ ελδηάζεηε κε 

πξνβιεςηκφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

κεζνδνινγία/θπβεξλνκεζνδνινγία παξάγεη γεγνλόηα (κε ηελ έλλνηα φηη ηνπο 

επηηξέπεη λα «αλαδπζνχλ» κέζα απφ ηηο αβέβαηεο δηαδηθαζίεο κηαο αλήζπρεο θαη 

34



ζπζηεκαηηθήο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο) θαη ελζαξξχλεη ηελ απνζπζπείξσζε, ηελ 

έθπιεμε θαη ηνλ αηθληδηαζκφ, αθήλνληαο έηζη δσηηθφ ρψξν ζηε δπλακηθή ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο ηεο δξάζεο, ηεο ζπκβίσζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

Με άιια ιφγηα, αληίζεηα πξνο ηελ επηζηήκε, ε νπνία άξξεηα εηζάγεη ζηαζεξφηεηα, 

ηάμε, νκνηνγέλεηα θαη νκνηνκνξθία, ε κεζνδνινγία / θπβεξλνκεζνδνινγία εηζάγεη 

αζηάζεηα (for better or for worse) θαη δηεπθνιχλεη ηνλ πινπξαιηζκφ, ηελ  αλάδπζε, 

ηελ πνηνηηθή αιιαγή, ηε δηαινγηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

αξλνχκελε ξεηά ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ ειέγρνπ θαη αγθαιηάδνληαο ην ράνο, ηε κε 

γξακκηθφηεηα, ηε δπλεηηθφηεηα, ηε θαληαζία, ηελ απην-νξγάλσζε, ηελ αβεβαηφηεηα 

θαη ην απξφβιεπην.  

Αληίζεηα πξνο ηνπο παξσρεκέλνπο νιηζηηθνχο φξνπο πνπ κάιινλ θαηαζθεπάδνπλ 

απηαξρηθά (ή πξνεμνθινχλ απηάξεζθα) φ,ηη πεξηγξάθνπλ («αλαζηνραζηηθφο 

δηπιαζηαζκφο»), ε θπβεξλνκεζνδνινγία κηιά (επηθπιαθηηθά πάληνηε) γηα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα θη φρη γηα top-down νξνζεηήζεηο, ζε επίπεδν γεγνλνηηθφ (factual) θη φρη 

ηδενινγηθφ. Μαο δίλεη ινηπφλ καζήκαηα κεηξηνθξνζχλεο/ηαπεηλνζχλεο θαη καο 

ζηξέθεη ην βιέκκα ζε κεηξηνπαζείο νπηηθέο πνπ δηαηεξνχλ θάπνηα απφζηαζε απφ 

ηνλ ηκπεξηαιηζκφ ησλ εμηδαληθεχζεσλ. 

 

3) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΣΨΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΨΝ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 

 

Θεφδσξνο Σζέθεξεο 

Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ) 

Κάηηα Μπφλε 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδαο 

 

Ζ βηνκεραλία ησλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ, ζηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο (παίθηεο) 

αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on line) κέζα ζηνλ παγθφζκην δηαδίθηπν, είλαη 

ξαγδαία εμειηζζφκελε θαη δηέπεηαη απφ ζεκαληηθέο ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο δηθηχνπ 

(network externalities). Οη νηθνλνκίεο δηθηχνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ 

θνηλσληθή δπλακηθή πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηνπηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο (ή δηα-νκαδηθέο) αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλδηαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

παηθηψλ. Οη απινί θαλφλεο ζηξαηεγηθήο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

δηαδηθηπαθά παίγληα δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε καθξνζθνπηθά πνιχπινθα 

θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο, ε ζρεζην-δπλακηθή εμέιημε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη 
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αδπλακία πξφβιεςεο θαη έιεγρνπ. Ζ αδπλακία απηή είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηέηνησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε θαηλφκελα εηεξνγελή, κε-

γξακκηθά, απην-νξγαλνχκελα θαη αλαδπφκελα, θαη επηηείλεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Ζ εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο απνδίδεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ αγνξψλ 

ησλ παηγλίσλ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. ζν απμάλεη δηεζλψο ε δηείζδπζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηα λνηθνθπξηά, ε γξήγνξε ζχλδεζε ζε απηφ, θαη ρακειψλεη ην θφζηνο 

αγνξάο ππνινγηζηή θαη δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο θαη ρξήζεο, ηφζν απμάλεη θαη ην 

κεξίδην ησλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ ζηελ αγνξά ηεο δηαζθέδαζεο. Δπίζεο, ε 

αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο ηερλνινγίαο νδεγεί ζε δηαδηθηπαθά παίγληα κε κεγαιχηεξε 

πνηθηιία, θαιχηεξε πνηφηεηα θαη πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία. Σέηνηνπ είδνπο 

παίγληα πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ παηθηψλ, ελψ 

πξνσζνχληαη απφ θαη πξνάγνπλ ηηο αγνξέο θηλεηήο ηειεθσλίαο λέαο γεληάο (3G 

mobile phones) πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθηπαθά παίγληα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. πλεπψο, ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή νηθνλνκηψλ ζπλέξγεηαο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, φπσο απηψλ ηεο παξνρήο επξπδσληθψλ 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαη 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, εληζρχνληαο ηελ νξηδφληηα νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

αγνξψλ.  

Ζ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ιφγσ 

ησλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ, ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ 

παγίνπ θεθαιαίνπ, ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηεο απαζρφιεζεο –κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηξερνπζψλ επηρεηξήζεσλ-, ηεο 

θαηαλάισζεο, ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο (ΑΔΠ). Δπηπιένλ, ηα δηαδηθηπαθά παίγληα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, επεθηείλνληαο ή ελδπλακψλνληαο ηα 

πθηζηάκελα θνηλσληθά δίθηπα θαη κεγεζχλνληαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζε δηαδηθηπαθά παίγληα 

ζπληζηνχλ θαηαλάισζε ζε κε-παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηαλάισζε θαη νη 

επελδχζεηο ζε δηαδηθηπαθά παίγληα δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή ζε ρψξεο, φπσο ε 

Διιάδα, πνπ δηαζέηνπλ κηθξή αγνξά θαη πεξηνξηζκέλε βηνκεραλία αλάπηπμεο 

ππνδνκψλ θαη ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Οη αξλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ αθνξνχλ ζε απψιεηεο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο „εζηζκέλσλ‟ ρξεζηψλ-

εξγαδνκέλσλ, ζπαηάιε δηαζέζηκσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, πξνψζεζε ηεο 
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ειεθηξνληθήο πεηξαηείαο θαη κεησκέλε αζθάιεηα ηνπ λφκηκνπ ινγηζκηθνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ηα on line παίγληα είλαη πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα κεηαηξέπνπλ ην πξαγκαηηθφ ρξήκα ζε ςεθηαθά αγαζά (θαη 

αληηζηξφθσο), ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ αλσλπκία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ειιηπέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

δηαδπθηηαθψλ παηγλίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξαγκαηηθφ ρξήκα απνηεινχλ ηα 

ειεθηξνληθά θαδίλν, νη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ζηνηρήκαηνο θαη ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, φπνπ ν ρξήζηεο θηηάρλεη ην δηθφ ηνπ ςεθηαθφ θφζκν κε ηε δπλαηφηεηα 

κεηαηξνπήο ρξεκάησλ ζε ςεθηαθά αγαζά. Μέαα απφ ηα δηαδηθηπαθά παίγληα 

δηαθηλνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα πνζά ηεο ηάμεσο ησλ εθαηνληάδσλ 

εθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο.  
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

11.00-12.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  

«ΜΕΣΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΘΙΜΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΑ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΘΙΜΕΝΨΝ ΦΡΗΣΨΝ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ» 

 

Πξφεδξνο: Κσλζηαληίλνο Φξάγθνο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) INTERNET ADDICTION IN YOUNG GREEK INTERNET CAFÉ USERS: ONLINE 

VIOLENT GAMES AS A MEDIATOR 

 

Christos C. Frangos 

Department of Business Administration, Technological Educational Institute of 

Athens, Athens, Greece, 

Constantinos C. Frangos 

 Division of Medicine, University College London, London, United Kingdom, 

Ioannis C. Sotiropoulos 

Department of Finance and Auditing,Technological Educational Institute of Epiros 

 

Introduction: Over the past years, Internet addiction (IA) has become an intriguing 

issue of academic scholarship (1). This behavioural disorder is being studied in many 

age groups and ethnic groups but lees attention has been given to the location of 

accessing the Internet and IA.  

Aim :The aim of the current study was to estimate the percentage and risk factors of 

IA at Internet cafés in Greece. 

Methods: We used a questionnaire including questions on demographics, Internet 

use duration, Internet applications and sites visited, degree of Internet use influence 

on daily schedule and social relations, psychosocial characteristics of users and 

Young‟s IA Test (48 items overall). The Greek version of Young‟s IA Test was 

validated in previous studies [see Frangos et al. (2) for a description of all studies). 

Our randomly selected sample included Internet café users in Athens and other big 
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Greek cities. The sample size was 686 people (74% men, 26% women) and 12%, 

70% and 18% were between 7 – 14, 15 – 25 and 26 – 45 years old respectively. 

Results: Cronbach‟s alpha ranged from 0.79 to 0.90 for all 6 sections of our 

questionnaire. The prevalence of IA among Internet café visitors was 20.8% (16.0% 

men, 4.8 % women). IA was significantly associated to Internet use duration per day, 

Internet Café visits number per week, number of hours playing at Internet cafés per 

visit, duration playing violent games (e.g. Counter-Strike, Quake, Assassin), duration 

visiting Facebook and MySpace, and degree of Internet use influence on daily 

schedule, social relations and psychological attitudes (p<0.01). Binary logistic 

regression showed that significant predictive factors of IA were the length of time 

playing violent games [ORCounter-Strike = 23.6 (95% CI 1.2 – 40.1); ORAssassin = 10.9 

(95% CI 1.5 – 43.2)], visiting Facebook [OR = 41.9 (95% CI 19.7 – 87.5)], and 

deterioration of social relations (p = 0.009). 

Conclusion: IA is frequent in Internet cafés, possibly due to an online gaming 

addiction affecting multiple aspects of a person‟s life. 

 

Keywords: Internet Addiction, Online Gaming 
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2) ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΟΜΟΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΥΟΡΕ ΑΠΟ τους ΠΑΙΚΣΕ ΣΤΦΕΡΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ 

 

Αλαζηαζία (Ναηάζα) Γ. Πηπεξνπνχινπ 

Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα 

Κσλζηαληίλνο Υ. Κσλζηαληάξαο, 

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ηδξπκα Αζήλαο  

Δηζαγσγή 

Παξφιν πνπ νη παίθηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη νη επελδπηέο ζην ρξεκαηηζηήξην 

παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά γλσξίζκαηα, δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα ζπλδένπλ 

ηνπο κηθξνεπελδπηέο κε ξεηή εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ή ηνλ εζηζκφ ησλ επελδπηψλ 

ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ησλ παηθηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε ηελ αγάπε γηα θίλδπλν 

/ξίζθν θαη ηελ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ /ξίζθνπ. 

θνπφο-Μέζνδνη 

Ζ κειέηε δηεξεπλά θαηά πφζνλ νη δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά είλαη κηα δπλεηηθά θαηαλαγθαζηηθή κνξθή ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, δηεξεπλά 

ηελ ςπρνινγηθή αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάιεςε 

θηλδχλσλ ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ελεξγφ δηαπξαγκάηεπζε ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη εθείλσλ πνπ παίδνπλ ηπρεξά παηρλίδηα, γηα δηάθνξνπο βαζκνχο 

ηεο εμάξηεζεο. 

 Ζ κειέηε ζηνρεχεη λα αλαπηχμεη ην πξνθίι ελφο εζηζκέλνπ ηδηψηε επελδπηή. Σα 

άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 582 Έιιελεο, ρξεκαηηζηεξηαθνί online 

επελδπηέο, online παίθηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ε νκάδα ειέγρνπ. Σν δείγκα 

ζπκπιήξσζε ην South Oaks Gambling Screen πξνζαξκνζκέλν γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ζην ρξεκαηηζηήξην, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο θιίκαθαο ησλ 

Weber et al, Risk Taking Scale θαη Risk Perception Scale θαη έλα εξσηεκαηνιφγην 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ζε ηξεηο δηαθξηηέο ρξνληθέο ζηηγκέο.  

Απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε online ελαζρφιεζε ζην ρξεκαηηζηήξην απνηειεί 

εζηζκφ, αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε. Δπίζεο, δείρζεθε 

φηη νη ζπλαιιαζζφκελνη κε ην ρξεκαηηζηήξην αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν ηεο 

επέλδπζεο ζην ρξεκαηηζηήξην ζε εζθαικέλε «ππνθεηκεληθή» βάζε, δειαδή ηνλ 

ππνηηκνχλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παίθηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ αληηιακβάλνληαη 

ηνλ θίλδπλν (ξίζθν) πνπ έρεη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Ζ απφθαζε 
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λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ην ρξεκαηηζηήξην ή κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζπλεπάγεηαη 

κεγαιχηεξε θηιηθφηεηα πξνο ηνλ θίλδπλν/ξίζθν. Οη παζνινγηθά εζηζκέλνη ηδηψηεο 

επελδπηέο ππνηηκνχλ ηνλ θίλδπλν ησλ ζπλαιιαγψλ ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Σα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαδξακαηίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληίιεςε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ζηελ ππνεθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ.  

Τπάξρεη εκθαλέο πξφβιεκα εμάξηεζεο ησλ ελεξγψλ κηθξνεπελδπηψλ πνπ πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο θξαηηθνχο θαη επξσπατθνχο θνξείο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: ρξεκαηηζηήξην, εζηζκφο. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: 

Lesieur HR, Blume SB. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new 

instrument for the identification of pathological gamblers. Am J Psychiatry. 1987; 

144(9):1184-1188. 

Piperopoulou AN. Psychological factors of stock market trading addiction and 

compulsive gambling behaviour. [PhD thesis]. Athens, Greece: Panteion University of 

Social and Political Sciences; 2010. 

Weber EU, Blais A,.Betz NE. A domain-specific risk-attitude scale: measuring risk 

perceptions and risk behaviors. J Behav Decis Mak. 2002; 15(4):263-290. 

 

3) A META-ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF YOUNG’S INTERNET ADDICTION 

TEST 

 

Κonstantinos C. Frangos,  

Division of Medicine, University College London, London, United Kingdom ,  

Christos C. Frangos 

Department of Business Administration, Technological Educational Institute of 

Athens, Athens, Greece 

 

Aim: Currently there are at least 5 scales which are being used most frequently in 

studies for diagnosing Internet addiction or problematic Internet use.1 Moreover for 

each scale there are various studies mentioning many different reliability coefficients. 

Several factors affect the reliability of these studies, which is mainly depicted with 

Cronbach‟s alpha. The most frequently used questionnaire until now is Young‟s 
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Internet Addiction Test (YIAT20)2. The aim of this study is to produce an overall value 

for the reliability YIAT20, drawing from a large sample of studies. 

Methods: A systematic search of the databases PsycINFO, Medline, Embase, 

Pubmed, Google Scholar revealed 20 studies using YIAT20 out of which 11 gave 

reliability measures. We did a meta-analysis of the Cronbach‟s alpha values 

mentioned in each study 

Results: Eleven studies comprising of a total of 6821 participants were included in 

the final analysis. Mean age range was from 9.3 to 22.9 years old. The overall 

Cronbach‟s alpha computed from the studies was 0.889 (95% CI 0.884-0.895). The 

standard deviation of alpha was low: 0.049. We examined the mean difference of 

Cronbach‟s alpha between college and pre-college students as well as between 

European and Asian studies. Cronbach‟s alpha was significantly lower in pre-college 

students [Mean Difference: -0.045 (95% CI -0.057, -0.032)], while Asian studies 

produced a higher value of Cronbach‟s alpha not reaching significance [Mean 

Difference: -0.015 (95% CI -0.032, 0.002)]. The weighted least squares general linear 

model performs a regression between the transformed sample coefficient alpha: 

  3
1

1 aii rT   and the variables we choose. The overall model was good with R-

Squared = 0.504 (Adjusted R-Squared = 0.292). The coefficients of this general 

model are  provided im the analysis,. The variable continent (Europe =1, Asia=2) 

proved out to be a significant predictor of the value of T.  

Conclusion: YIAT20 is a frequently used scale to measure Internet Addiction. Mean 

differences showed that it is more reliable in college students and probably in Asia. 

We showed that the continent of the study affects significantly the outcome of 

reliability of the study with the reliability decreasing when the continent is  Europe. 

More studies are required to examine which scale is more reliable in pre-college 

students and in other continents.  

Λέμεηο-θιεηδηα : Μεηαλάιπζηο, Cronbach α, Ηnternet Addiction 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL IΙ 

11.00-12.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

"ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ψ ΕΞΑΡΣΗΗ, ΣΑ ΦΟΛΕΙΑ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΧΗ Ψ ΣΟ ΑΝΣΙΔΟΣΟ» 

 

Πξφεδξνο: Μαξία Μ. Εαθεηξνπνχινπ 

 

Ζ εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν  απνηειεί έλα λενεηζεξρφκελν θαηλφκελν εμάξηεζεο  

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν  θαη κάιηζηα φιν 

θαη λσξίηεξα ειηθηαθά επηβάιιεη ηελ ζσζηή ελεκέξσζε θαη ηελ πξφιεςε ζηα ζρνιεία 

ηεο ρψξαο, μεθηλψληαο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

Σν Πξφγξακκα ησλ ρνιείσλ πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο εθαξκφδεηαη ζε 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Βαζίδεηαη ζηηο 

παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξα, ηνπ Celestine Freinet θαη ηνπ Anton 

Makarenko. Ζ λέα πξνζέγγηζε πηνζεηεί ηνπο θαλφλεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

«έξεπλαο δξάζεο», κε πξσηαγσληζηέο ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

γνλείο κε ζηφρν λα εθηηκήζνπλ νη ίδηνη ηηο αλάγθεο ηνπο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ 

ζηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ άκεζα θαη ελεξγά νη ίδηνη νη 

ελδηαθεξφκελνη ζην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ ρνιείσλ πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη 

Πξφιεςεο, ζα γίλεη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπδήηεζε ζε καζεηέο θαη 

γνλείο γηα ην ζέκα ηεο αζθαινχο «δηθηπαθήο πεξηπιάλεζεο». Δπίζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά ζα έρνπλ κάζεη αμίεο φπσο ε 

αιιεινβνήζεηα, ε αιιειεγγχε, ε αηνκηθή θαη ε ζπιινγηθή επζχλε θαη ε θξηηηθή ζθέςε. 

Με απνηέιεζκα λα ππνζέηνπκε πσο ζηα Πηινηηθά ρνιεία  φπνπ ζα εθαξκνζηεί ην 

Πξφγξακκα, ζα παξαηεξεζεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν 

θαη ησλ εθδειψζεσλ βίαο ζε απηφ.  
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Παξνπζηάζεηο 

1) Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΦΟΛΕΙΨΝ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗΝ 

ΕΞΑΡΣΗΗ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Μίθα Η. Υαξίηνπ – Φαηνχξνπ 

Οκφηηκε Καζεγήηξηα, Σκήκα Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή ΑΠΘ 

 

Δηζαγσγή: Ζ εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν  απνηειεί έλα λενεηζεξρφκελν θαηλφκελν 

εμάξηεζεο  ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν  θαη 

κάιηζηα φιν θαη λσξίηεξα ειηθηαθά επηβάιιεη ηελ ζσζηή ελεκέξσζε θαη ηελ πξφιεςε 

ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, μεθηλψληαο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν 

Πξφγξακκα ησλ ρνιείσλ πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο1 εθαξκφδεηαη ζε 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Βαζίδεηαη ζηηο 

παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξα2, ηνπ Celestine Freinet3 θαη ηνπ Anton 

Makarenko. Ζ λέα πξνζέγγηζε πηνζεηεί ηνπο θαλφλεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

«έξεπλαο δξάζεο», κε πξσηαγσληζηέο ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

γνλείο. 

θνπφο – Μέζνδνο: Πξoηείλεηαη κέζσ ησλ παδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη φρη ζην ηη δηδάζθεηαη. ηφρνο λα εθηηκήζνπλ νη 

ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη νη γνλείο ηηο αλάγθεο ηνπο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

πάλσ ζηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ άκεζα θαη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ 

ρνιείσλ πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςεο, ζα γίλεη ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπδήηεζε ζε καζεηέο θαη γνλείο γηα ην ζέκα ηεο αζθαινχο 

«δηθηπαθήο πεξηπιάλεζεο». Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιεξψλνπλ 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, πνπ αθνξνχλ ηε δσή 

ζην ζρνιείν, ηε ζρέζε ηνπο κε ην δηαδίθηπν θαη ηηο εθδειψζεηο βίαο.   

Απνηειέζκαηα: Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ην Πηινηηθφ Πξφγξακκα δηαξθεί 2 

ρξφληα, σζηφζν ε εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ Celestine Freinet ζε 

ζρνιεία ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Φηιαλδίαο, φζν θαη ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά ζηελ Διιάδα, 

έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

πκπεξάζκαηα: Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο αιιαγήο 

ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηα παηδηά ζα έρνπλ κάζεη αμίεο φπσο ε αιιεινβνήζεηα, ε 

αιιειεγγχε, ε αηνκηθή θαη ε ζπιινγηθή επζχλε θαη ε θξηηηθή ζθέςε. Με απνηέιεζκα 

λα ππνζέηνπκε πσο ζηα Πηινηηθά ρνιεία  φπνπ ζα εθαξκνζηεί ην Πξφγξακκα, ζα 
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παξαηεξεζεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ηεο 

εθδήισζεο βίαο ζε απηφ (cyberbullying).  

 

Λέμεηο θιεηδηά: πλεξγαηηθή Μάζεζε, Αιιειεγγχε, ρνιηθή Βία 

 

Αλαθνξέο 

Εαθεηξίδεο, Φ., Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ρ., Υαξίηνπ-Φαηνχξνπ, Μ.(1995) Έλα ζρνιείν 

πξφιεςεο ησλ Ναξθσηηθψλ αιιά θαη άιισλ Φπρνθνηλσληθψλ Πξνβιεκάησλ, 2ν 

Δπξσπατθφ πλέδξην: «Ζ Δπξψπε θαηά ηεο ρξήζεο νπζηψλ», Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Κνπληνπξάο Μ. (1985). Κιείζηε ηα ζρνιεηά: (Δθπαηδεπηηθά Άπαληα). (Δπηκ.-ρφιηα: 

Αιέμεο Γεκαξάο). Αζήλα: Δθδ. Γλψζε 

Παγψλε Μ. (2007) Παηδαγσγηθή Freinet: έξεπλα γχξσ απφ έλα λεσηεξηζηηθφ ζρνιείν 

ζηε Γαιιία Celestin Freinet, χγρξνλα Θέκαηα 99, 5-8, Αζήλα 

 

2) ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 

 

Μαξία Μ. Εαθεηξνπνχινπ, ηέιια Κ. Υαιηκνχξδα 

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο & Φπρνπαζνινγίαο, 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

Δηζαγσγή: ηελ Δπξψπε ε γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε επαθή κε ηνπο 

ππνινγηζηέο ζε παηδηά, μεθηλά απφ ην λεπηαγσγείν. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

εηζέβαιιε βίαηα θαη απφηνκα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ νηθνγέλεηα κε 

πξσηαγσληζηέο ηνπο λένπο θαη ηείλεη λα γίλεη δεδνκέλν θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο ησλ εθήβσλ1. Ζ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν  

θαη κάιηζηα φιν θαη λσξίηεξα ειηθηαθά επηβάιιεη ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, μεθηλψληαο απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

θνπφο θαη Μέζνδνο: θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε παηδηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην δηαδίθηπν σο πξνο ηηο νηθνγελεηαθέο, ηηο  ζρνιηθέο 

θαη γεληθφηεξα ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ππφ ην πξίζκα ηεο Πξφιεςεο. 
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Μειεηψληαη επίζεο νη δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν ρξφλνο πνπ πινεγνχληαη 

εβδνκαδηαίσο ηα παηδηά θαη ε επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σέινο 

κειεηάηαη ε δσή απηψλ ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Σν δείγκα απνηεινχλ καζεηέο  Γ‟ – 

η‟ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ Αζηηθψλ, Ζκηαζηηθψλ θαη Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ. Ζ επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηπραηνπνηεκέλε ελζηξσκαησκέλε δεηγκαηνιεςία. Οη καζεηέο  

ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην Γηαδίθηπν βαζηζκέλα ζηελ 

θιίκαθα ΗΑΣ ηεο Young2, ε νπνία πξνζαξκφζηεθε ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο.  

Δπίζεο, νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο 

Φάιηε, Γειεγηάλλε & πλεξγάηεο3 θαη αθνξά ηε  δσή ηνπο ζην ζρνιείν, φπνπ  

κειεηάηαη ηδηαίηεξα ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ,  

Απνηειέζκαηα: Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Χζηφζν, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

πηινηηθψλ δεδνκέλσλ δείρλνπλ φηη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ καζεηέο 

ζρεηίδεηαη κε έιιεηκκα θνηλσληθφηεηαο θαη κε επηζεηηθφηεηα.   

πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα ζπδεηεζνχλ πξσηίζησο ππφ ην 

πξίζκα ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

εκθαληζηνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ απφ ηελ αθαηάιιειε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ πλεξγαηηθήο Μάζεζεο 

θαη Πξφιεςεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδίθηπν, επηζεηηθφηεηα, καζεηέο. 

 

Βηβιηνγξαθία 

1. Siomos, K.E., Mouzas, O.D. & Angelopoulos V.N. (2008). Addiction to the use of 

internet and psychopathology in Greek adolescents: a preliminary study. Annals of 

General Psychiatry, 7(Suppl 1):S120 

2. Young KS. (1998). Caught in the net: How to recognize the signs of internet 

addiction and a winning strategy for recovery. New York: John Wiley & Sons.  

3. Psalti, A.,. Papathanassiou, M., Konstantinou, K., Deliyanni V. (2005). Studying 

Bullying in Greek Schools: A First Attempt at Identifying and Defining the 

Phenomenon. Αλαθνίλσζε ζην ΦΦVΙΙ ΙSPA Colloquium: Αζήλα.                                                                                
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3) ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΜΑΘΗΣΕ 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ: ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΦΕΗ ΜΕ ΑΛΛΕ ΜΟΡΥΕ  

 

Καηεξίλα Φισξά 

Σκήκα Φπρνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Δηζαγσγή: H εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν εκθαλίζηεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία σο κηα λέα κνξθή εμαξηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά, εθήβνπο 

θαη ελήιηθεο.  Παξαηεξείηαη κηα ζαθήο ηάζε γηα κείσζε ηεο ειηθίαο έλαξμεο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ μεθηλά ήδε απφ καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ1. 

ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα έρνπλ δηακνξθσζεί νη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα, ψζηε λα αλαθεξφκαζηε πιένλ ζε έλα παξαηεξήζηκν 

θαηλφκελν κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ ειηθηαθή απηή 

νκάδα, ε πξφιεςε έρεη ην ραξαθηήξα αθελφο ελεκέξσζεο πνπ ζθνπεχεη ζηελ 

θαηαιιειφηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη αθεηέξνπ ηεο ελίζρπζεο ησλ αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνηξνπή αλάπηπμεο θάζε 

εμαξηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ λέα απηή κνξθή εμάξηεζεο, εθηηκνχκε, κπνξεί λα 

κειεηεζεί ζην πιαίζην ησλ θνηλψλ αηηηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο άιιεο πην 

δηαδεδνκέλεο κνξθέο εμάξηεζεο, φπσο ε εμάξηεζε απφ ςπρνηξφπεο νπζίεο.  

θνπφο: θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε παηδηψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κε ην δηαδίθηπν σο πξνο ηηο νηθνγελεηαθέο, ηηο  εθπαηδεπηηθέο θαη 

γεληθφηεξα ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ππφ ην πξίζκα ηεο Πξφιεςεο. Σν δείγκα 

απνηεινχλ καζεηέο Α‟ – Β‟ Γπκλαζίνπ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κε 

ηπραηνπνηεκέλε ελζηξσκαησκέλε δεηγκαηνιεςία. Οη καζεηέο  ζπκπιεξψλνπλ 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην Γηαδίθηπν βαζηζκέλα ζηελ θιίκαθα ΗΑΣ ηεο 

Young (1998)2, ε νπνία πξνζαξκφζηεθε ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο.  Δπίζεο, νη 

καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Φάιηε, 

Αλ., Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή, Β. & πλεξγάηεο3 θαη αθνξά ηε  δσή ηνπο ζην ζρνιείν, 

φπνπ  κειεηάηαη ηδηαίηεξα ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ,  

Απνηειέζκαηα Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Χζηφζν, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

πηινηηθψλ δεδνκέλσλ δείρλνπλ φηη ε απμεκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ καζεηέο 

ζρεηίδεηαη κε έιιεηκκα θνηλσληθφηεηαο θαη κε επηζεηηθφηεηα.  

πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα ζπδεηεζνχλ πξσηίζησο ππφ ην 

πξίζκα ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο καζεηψλ, δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο ζρέζεο κε ην δηαδίθηπν, ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε 
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αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα εκθαληζηνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ απφ ηελ αθαηάιιειε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηα πιαίζηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ πλεξγαηηθήο Μάζεζεο θαη Πξφιεςε.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: πλεξγαηηθή Μάζεζε, πιινγηθφηεηα, Δπηζεηηθφηεηα 

 

Αλαθνξέο 

1. Siomos, K.E., Mouzas, O.D. & Angelopoulos V.N. (2008). Addiction to the use of 

internet and psychopathology in Greek adolescents: a preliminary study. Annals of 

General Psychiatry, 7(Suppl 1):S120  

2. Young KS. (1998). Caught in the net: How to recognize the signs of internet 

addiction and a winning strategy for recovery. New York: John Wiley & Sons. 

3. Psalti, A.,. Papathanassiou, M., Konstantinou, K., Deliyanni V. (2005). Studying 

Bullying in Greek Schools: A First Attempt at Identifying and Defining the 

Phenomenon. Αλαθνίλσζε ζην ΥΥVΗΗ ΗSPA Colloquium: Αζήλα.                                                                                
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

12.30-14.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. 

«ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΒΕΡΝΟΦΨΡΟ» 

 

Πξνεδξείν: Νηθφιανο Μάληεο - Κσλζηαληίλνο ηψκνο 

 

Παξνπζηάζεηο 

1) ΖΨΗ ΜΕ ΣΟ INTERNET; ΌΦΙ.  ΖΨΗ ΜΕΑ ΣΟ IΝΣΕΡΝΕΣ 

 

Ir. Josmaarten Swinkels 

MSc – Eur. Eng.  

CEO Inter Engineering 

 

Πξέπεη λα αξρίδνπκε λα αληηιακβαλφκαζηε ην Internet φρη σο θάηη ζην νπνίν έρνπκε 

πξφζβαζε κφλν απφ ππνινγηζηέο, αιιά θάηη πνπ βξίζθεηαη γχξν καο ζπλερψο θαη 

παληνχ. 

Ήδε πνιινί απφ καο, ζε κεξηθέο ρψξεο ζρεδφλ φινο ν θφζκνο, θπθινθνξνχλ κε έλα 

smartphone κε ζπλερή ζχλδεζε κε ην Internet.  

Ζ αλάπηπμε ηεο εηθνληθήο θαη ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε εμέιημε ηνπ 

Internet ζα εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε ζθνδξά. 

Ζ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα αλνίγεη έλαλ νιφθιεξν λέν θφζκν κε ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο γηα εθαξκνγέο ζε ηνκείο φπσο γηα παξάδεηγκα παηρλίδηα, δηαθήκηζε, επί 

ηφπν δηάζεζε πιεξνθνξηψλ θαη εθπαίδεπζε. 

Μαδί κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ hardware, software θαη ησλ ππνδνκψλ 

επηθνηλσλίαο, ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά γηα ηελ 

αλάπηπμε δηεπαθψλ πνπ καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ην Internet 

ρσξίο λα βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζ‟έλαλ ππνινγηζηή αιιά νπνηεδήπνηε θαη 

νπνπδήπνηε βξηζθφκαζηε, ρσξίο νγθψδε ή πεξηνξηζηηθφ εμνπιηζκφ. Πηζαλφλ εηδηθά 

γπαιηά, πνπ δελ ζα μερσξίδνληαη απφ θαλνληθά γπαιηά, ζα ιεηηνπξγνχλ σο 

κηθξφθσλν, θάκεξα θαη νζφλε ελψ εκείο ζα δίλνπκε εληνιέο κέζσ θσλήο θαη θίλεζε 

ρεξηψλ. 
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Έηζη ζχληνκα ζα θπθινθνξνχκε ζ‟έλαλ θφζκν φπνπ πιεξνθνξίεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο εξρφκελεο απφ ην Internet ζα πξνβάιινληαη ζπλερψο γχξν καο θαη 

ζα έρνπλ θηφιαο αιιειεπίδξαζε καδί καο. 

Ίζσο λα ζηακαηήζνπκε λα ην απνθαινχκε Internet επεηδή ζα απνηειεί απιά κία 

δεχηεξε φςε, νλνκάζηε ην κία αθφκα δηάζηαζε, ηεο πξαγκαηηθφηεηάο καο θαη εκείο 

ζα απνηεινχκε κέξνο απφ απηφ. Ζ 5ε δηάζηαζε! 

Απηφ θπζηθά ζα έρεη κία ηεξάζηηα επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπκε ηνλ 

θφζκν γχξν καο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο καο. Θα καο πξνζθέξεη πνιιά λέα 

πιενλεθηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ δσή καο. Σαπηφρξνλα φκσο ζα ππάξρνπλ 

ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο φπσο ε ζρεδφλ εμαθάληζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο, γηα 

κεξηθνχο αλζξψπνπο ε ζχγρπζε κεηαμχ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη πξαγκαηηθφ 

θφζκν θαη γηα κεξηθνχο άιινπο ν εζηζκφο ζην λέν ζηξψκα πάλσ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

ηελ νκηιία ηνπ ν Josmaarten Swinkels δίλεη κία πξνεπηζθφπεζε ζηηο εμειίμεηο ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ επίδξαζε ηεο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη 

εηδηθά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχκε λα ειέγρνπκε ηελ επηξξνή ηεο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηνπο αλζξψπνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο είκαζηε ππεχζπλνη. 

ξνη ηεο πεξηιήςεσο 

Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα = Ζ πξαγκαηηθφηεηα, κε ηερλεηφ ηξφπν εκπινπηηζκέλε 

κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο εηθφλα θαη ήρν. 

Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα = Ζ κεηαθνξά ελφο αληηθεηκέλνπ, ελφο κεραληζκνχ ή κίαο 

κνξθήο δσήο ζε κία παξνπζίαζε απφ ππνινγηζηέο, ζπλήζσο δηαδξαζηηθή 

 

2) ΠΨ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΜΟΡΥΨΝΕΙ ΣΗ ΦΕΗ ΧΤΦΙΑΣΡΟΤ-ΑΘΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΜΕΛΛΟΝΣΟ 

 

Κσλζηαληίλνο ηψκνο 

Γξ. Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο 

Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. 

 

Ο ππξήλαο ηεο ζρέζεο ηαηξνχ-αζζελνχο αιιάδεη θαη γίλεηαη πην ξεπζηφο. Ζ 

ζχγρξνλε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε έρεη δεκηνπξγήζεη λένπο φξνπο φπσο 
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ειεθηξνληθνί αζζελείο (e-patients), πγεία 2.0 (health 2.0), ζπκκεηνρηθή ηαηξηθή 

(participatory medicine) θαη εηθνληθή ηαηξηθή (virtual medicine). To δηαδίθηπν πιένλ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ αζζελείο θαη ηαηξνχο θαη απνηειεί κέξνο ηεο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεο. 

 ηελ παξνχζα εηζήγεζε δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε ςπρηάηξνπ - αζζελνχο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ 5 θχξηα εξσηήκαηα: 

 α) Πσο αιιάδνπλ νη πξνζδνθίεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ; 

 β) πνηνο ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ηε θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο; 

 γ) πνηεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο πξνζθέξνληαη ζήκεξα; 

 δ) Πσο επεξεάδνληαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ θέξεη ε ηερλνινγία, ηα ηζρχνληα ζήκεξα 

θαη ηα παιαηφηεξα κνληέια ηεο ζρέζεο ςπρηάηξνπ – αζζελνχο; 

 ε) Πνηα ζα είλαη πηζαλφλ ε ζρέζε ςπρηάηξνπ αζζελνχο ηνπ κέιινληνο; 

 Οη ςπρίαηξνη ηνπ κέιινληνο ζα ρξεηαζηεί λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηνπο 

ζε βάζνο ρξφλνπ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε ηαηξηθή δενληνινγία ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ πιαηζίνπ, πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηδίσλ, θαζψο νδεχνπκε 

ζε κία επνρή ζπκκεηνρηθήο ηαηξηθήο, ζηελ νπνία νη αζζελείο θαη νη ηαηξνί ζα 

ζπλεξγάδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο.  

 

 

3) ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΧΤΦΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ – Η 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΤΠΑΡΦΟΝΣΑ ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ  

 

Γεψξγηνο Φιψξνο 

Δηδ. Φπρίαηξνο, M.Sc, ππνςήθηνο Γηδάθησξ ΑΠΘ 

Β‟ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή ΑΠΘ 

Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν 

International Society for Research on Internet Interventions 

Οη απαηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο δηαρξνληθά ππεξβαίλνπλ ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο θνηλσληθνχο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη 

δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 δηεζλψο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηηο πξνζπάζεηεο απφ-

αζπινπνίεζεο θαη επαλέληαμεο ησλ βαξχηεξα ςπρηθά παζρφλησλ φπσο θαη απφ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνχ θνηλνχ ζηελ αλαγλψξηζε φηη ε ςπρηθή λφζνο κπνξεί λα 
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ζπκβεί ζηνλ νπνηνδήπνηε. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηε 

θνηλφηεηα ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  

Πξνγξάκκαηα ςπρν-εθπαίδεπζεο θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο άλζηζαλ ηε 

πξνεγνχκελε δεθαεηία θαη πιένλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα επίπεδν σξηκφηεηαο πνπ 

επηηξέπεη ηε καδηθή παξνρή ηνπο ζηε θνηλσλία. Θα παξνπζηαζηνχλ νη ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα φπσο θαη ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα 

παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ.  

 

 

4) ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ-ΗΘΙΚΟΙ, ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΡΑΓΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΚΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ Ή ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

 

Νηθφιανο Η. Μάληεο 

Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνχ Παλειιελίνπ Φπρνινγηθνχ πιιφγνπ, 

Φπρνιφγνο, Γηδάθησξ Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Παξξεζία Υ. αιεκή 

Τπεχζπλε Σνκέα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνχ Παλειιελίνπ 

Φπρνινγηθνχ πιιφγνπ, Φπρνιφγνο, MSc Κιηληθήο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. 

Φνξέαο παξνπζίαζεο: Παλειιήληνο Φπρνινγηθφο χιινγνο 

 

Ζ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη ε πξνζπάζεηα «ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο», νξηζκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ Φπρηθήο Τγείαο, γηα ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρνληαη ππεξεζίεο 

Φπρνινγηθήο Θεξαπείαο [θαη θαηά άηππε γξακκαηηθή ζπλέλσζε: «Φπρνζεξαπείαο»] 

θαη πκβνπιεπηηθήο Φπρηθήο Τγείαο, γηα ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε δηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

ηνπ Σειεθψλνπ ή φπνηνπ άιινπ κέζνπ, κε ην νπνίν ππνθαζίζηαηαη ε άκεζε θπζηθή 

παξνπζία θαη ζεξαπεπηηθή ζπλεχξεζε Θεξαπεπηή θαη Θεξαπεπνκέλνπ – Πειάηε – 

Πνιίηε, πξνζθξνχεη επζέσο ζε κηα ζεηξά θνηλσληθν-εζηθψλ δενληνινγηθψλ θαη 

λνκηθψλ θαλφλσλ. 

Δλ αξρή, ζηνλ εηδηθφ Νφκν 991/79 «Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

Χπρνιόγνπ ζηελ Διιάδα θαη γηα άιιεο δηαηάμεηο». [Νφκνο: 991/1979 (ΦΔΚ 278/η. 

Α΄/20-12-1979)]. νξίδεηαη ξεηψο φηη: «Ο Χπρνιόγνο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο 
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ηνπ εξεπλά θαη αμηνινγεί ηελ πξνζωπηθόηεηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ θαη 

εξγάδεηαη κε ηηο θαζηεξωκέλεο αξρέο θαη κεζόδνπο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Χπρνινγίαο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε θαη βειηίωζή ηνπο.». 

Απηφο είλαη θαη ν γεληθφο λνκηθφο θαλφλαο, αλαθνξηθψο κε ηηο άκεζεο παξεκβάζεηο 

ζηελ Πξνζσπηθφηεηα θαη ζηε πκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηελ βειηίσζε θαη 

αλάπηπμή ηνπο. 

Ζ εθαξκνδφκελε ηαθηηθή απφ κεξηθνχο «δηαδηθηπαθνύο ζεξαπεπηέο», θαηφρνπο θαηά 

Νφκνλ άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιφγνπ ή ηνπ Ηαηξνχ [κε ηίηιν 

εηδηθφηεηαο Φπρηάηξνπ ή Παηδνςπρηάηξνπ], ή απφ παξαλφκνπο πνπ παξαβαίλνπλ 

ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη λνκνθαζεζηεκέλε 

ηάμε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Φπρνινγηθήο Θεξαπείαο ή πκβνπιεπηηθή Φπρηθήο 

Τγείαο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πκβνπιεπηηθήο Φπρηθήο Τγείαο – Αξρηθήο Θεξαπεπηηθήο 

Παξέκβαζεο θαη ηεο Φπρνινγηθήο Θεξαπείαο, εμεηάδνληαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο 

Φπρνινγίαο, αλαθνξηθψο κε ην εζσηεξηθφ πεξηερφκελφ ηνπο, αιιά θαη ην πιαίζην 

πινπνίεζήο ηνπο. 

Δηδηθψο, φκσο ζην πιαίζην θαη ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηνπο εμεηάδνληαη θαη απφ κηα 

ζεηξά άιιεο εκπεηξηθέο θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπσο ε Κνηλσληνινγία θαη ε Κνηλσληθή 

Αλζξσπνινγία, θαη νπσζδήπνηε απφ ηελ θαλνληζηηθή θνηλσληθή επηζηήκε, ηελ 

επηζηήκε ηνπ Γηθαίνπ, θαη ηελ Φηινζνθία. 

Με απηά σο αξρηθά δεδνκέλα, θαη σο ζεκείν «εθ ηωλ ωλ νπθ άλεπ», ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Φπρνινγηθνχ πιιφγνπ ζα θαηαζέζεη ηηο ζέζεηο ηνπ, νη 

νπνίεο δηαηππψλνληαη θαη ππφ κνξθήλ ξεηνξηθψλ εξσηεκάησλ πξνο ηελ θνηλφηεηα 

ησλ επαγγεικαηηψλ Φπρηθήο Τγείαο: Φπρνιφγσλ, Ηαηξψλ- Φπρηάηξσλ θαη 

Παηδνςπρηάηξσλ, ησλ κφλνλ δηθαηνπκέλσλ –θαη κε απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ ηεο 

Υψξαο-, λα αζθνχλ άκεζεο παξεκβάζεηο ζηελ Πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πκπεξηθνξά 

ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζή ηνπο. 
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5) ΓΙΑΣΙ ΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΣΕΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ;  ΠΡΟΨΠΟ, ΤΠΟΣΡΟΥΗ Ή 

ΑΝΑΔΤΗ 

 

Γεκήηξηνο Κ. Γεξνχθαιεο, Νηθεθφξνο Φάξθσλαο, Έιελα εξγεληάλε, Μαξία 

Λάκπξνπ. 

Φνξέαο : Αζηηθή εηαηξεία Ηππνθξάηεο-θέληξν πξφιεςεο λαξθσηηθψλ, Κσο. 

 

Απφ ηελ Κβαληηθή θπζηθή θαη ηε Με Γξακκηθή Γπλακηθή (ζεσξία ηνπ ράνπο) 

καζαίλνπκε φηη “βιέπνπκε ην πεξηβάιινλ καο φρη φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

αιιά φπσο θαη νη αηζζήζεηο καο επηηξέπνπλ λα ην αληηιεθζνχκε”. Ζ χιε δελ είλαη 

πιένλ ην αλαιινίσην ζχκπιεγκα κνξίσλ ηνπ Νεχησλα, αιιά ην πχθλσκα ελφο 

ελεξγεηαθνχ ξεχκαηνο. ην πιαίζην ηνπ ρσξνρξφλνπ ηνπ Ατλζηάηλ, ε χιε δελ 

απνηειεί κηα μερσξηζηή νληφηεηα, αιιά κηα ηδηνκνξθία πεδίνπ. 

Μέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ αηζζήζεσλ καο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηιεθζνχκε  παξά 

κφλν έλα απεηξνειάρηζην θνκκάηη ηνπ ζπκπαληηθνχ ρψξνπ πνπ καο πεξηβάιιεη. Ζ 

αδπλακία απηή ησλ αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ καο αλαγθάδεη λα πεξηνξίδνπκε ηνλ 

θφζκν ησλ αηζζεηψλ εληππψζεσλ καο ζε έλα πνιχ κηθξφ ππνζχλνιν ηνπ 

ζπκπαληηθνχ ρψξνπ. Να ζρεκαηίδνπκε δειαδή απζαίξεηα, κέζσ ησλ αηζζήζεσλ καο, 

κηα ειαρηζηφηαηε επθιείδεηα ππνθεηκεληθή ηνκή ζην ζπλερέο κε επθιείδεην 

ρσξνρξνληθφ γίγλεζζαη, εληφο ηεο νπνίαο δεκηνπξγνχκε φ,ηη νλνκάδνπκε “Κφζκν ησλ 

αηζζήζεσλ καο”. 

Ζ πξαγκαηηθή θχζε ηνπ ηεηξαδηάζηαηνπ κε Δπθιείδεηνπ χκπαληνο είλαη κε αηζζεηή 

θαη πεξηγξάθεηαη κφλν κέζσ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Με γξακκηθφηεο ππνδειψλεη ηελ ηδηφηεηα εθείλε ηνπ θπζηθνχ γίγλεζζαη φπνπ νη 

ηδηφηεηεο ηνπ φινπ είλαη θαηλνθαλείο, κε αλαγλσζκέλεο πξνζζεηηθά ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 

επί κέξνπο ζπζηαηηθψλ. Οιηζηηθέο, κε αλαγψγηκεο ιεηηνπξγίεο.    

Σν πέξαζκα θαη ε δηάβαζε απφ ην κε νλ (θβαληηθφ θελφ) πξνο ην νλ είλαη κηα θαη΄ 

εμνρήλ αζχκκεηξε ιεηηνπξγία πνπ πξνζδίδεη, νληνινγηθφ πεξηερφκελν ζηε δηάθξηζε 

ηνπ παξειζφληνο απφ ην κέιινλ. Ζ νληνινγηθή απηή δηάθξηζε κεηαμχ παξειζφληνο 

θαη  κέιινληνο ζηε θπζηθή ζεσξία έρεη νλνκαζζεί βέινο ηνπ ρξφλνπ θαη απνηειεί ηε 

κεγαιχηεξε ίζσο πξφθιεζε ηεο νξζνινγηθήο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. 

Ο φξνο νληνινγηθή πηζαλνθξαηία δειψλεη ηελ νληνινγηθή θαηλνθάλεηα πνπ δηαξθψο 

εηζάγεη κέζα ζην θπζηθφ ζχκπαλ ην κέιινλ θαη ε ξνή ηνπ ρξφλνπ, ή αιιηψο ην 

θνζκηθφ γίγλεζζαη. Σν “ζήκεξα” ε ην “αχξην”  δηαθέξεη νληνινγηθά θαη φρη απιψο 
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ππνθεηκεληθά απφ ην “ρζεο”. O θφζκνο δηαξθψο κε ηξφπν απξφβιεπην θαη θπζηθά 

αλαίηην εκπινπηίδεηαη ππαξθηηθά θαη νληνινγηθά, ψζηε ζε θάζε ζηηγκή πνηέ λα κελ 

είλαη ίδηνο κε ην παξειζφλ ηνπ.  

Σν λέν απηφ θαηλφκελν θαηαλνείηαη θπξίσο σο κηα πιεξνθνξηαθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπληνλίδεη καθξηλά ηκήκαηα ελφο θπζηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα ελαξκνληζκέλε θαη 

ζπλεπή θίλεζε πνπ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί σο δηαδηθαζία δξάζεο θπζηθψλ 

δπλάκεσλ. Καηά άιινλ ηξφπν ε δχλακε ππνθαζίζηαηαη απφ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηα δηζεθαηνκκχξηα κηθξνζπζηήκαηα θαη κάιηζηα φηαλ 

απηά βξίζθνληαη απνκαθξπζκέλα ρσξηθά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κέζσ ηνπηθψλ δπλακηθψλ δηεξγαζηψλ. 

Γηα ην δήηεκα ησλ ηδεψλ ηνπ Πιάησλνο ή ηεο εληειέρεηαο ηνπ Αξηζηνηέιε, νη Παηέξεο 

ηνπ 4νπ αηψλνο νξζνηφκεζαλ. 

Ζ πξφηαζή ηνπο μεθηλά απφ ηελ αλαηξνπή ηεο αξραίαο νληνινγίαο ζην ζεκειηψδεο 

δήηεκα ηεο ζρέζεο νπζίαο θαη πξνζψπνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο αξραίνπο, βάδνπλ 

πξψηα ην πξφζσπν θαη κεηά ηελ νπζία. Γηαηεξνχλ ηελ ππεξβαηηθφηεηα ησλ 

πξνηχπσλ, αιιά απνξξίπηνπλ ηελ νληνηηθφηεηά ηνπο. Τπεξβαίλνπλ έηζη ηνλ 

Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε: Σα πξφηππα είλαη νη “Λφγνη ησλ λησλ”. Με νληνηηθέο 

(ςηιέο) ηδέεο, φρη κέζα ζηα πξάγκαηα, αιιά ζηνλ “λνπ ηνπ Θενχ”, σο πνηεηηθή ηειηθή 

αηηία ηνπο. Οληνηηθή (δειαδή Πξφζσπν) είλαη κφλν ε Ηδέα πνπ έρεη ν ζετθφο Ννπο γηα 

ηνλ Δαπηφ ηνπ θαη κέζσ ηεο νπνίαο ηα νληνπνηεί: ν Τηφο -Λφγνο. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο θηίζεσο “εθ ηνπ κε φληνο“ θαη φρη απιψο εθ ηνπ κεδελφο ζπληζηά ηε 

βαζηθή ζέζε ηεο παηεξηθήο ζενινγίαο, επί ηεο νπνίαο νηθνδνκήζεθε ε φιε ζεψξεζε 

ηεο δσήο, ηεο πίζηεσο, ηεο ζσηεξίαο. Μνλαδηθή, αηψληα θαη αλεμάξηεηε, σο 

απηνηειήο χπαξμε, κε ππνθείκελε ζε αλάγθεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχζεσο / 

νπζίαο, ν Θεφο δεκηνπξγεί ηα θηηζηά φληα, ηα νπνία πθίζηαληαη σο πξαγκαηηθφηεηα, 

θαη κάιηζηα “θαιά ιίαλ“.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ θηηζηψλ απνξξέεη απφ ηε ζέιεζε θαη φρη απφ ηε θχζε ηνπ Θενχ, ε 

θηίζε ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ Θενχ, ηεο νπνίαο ζπληζηά 

απνηέιεζκα εθ ηνπ κε φληνο.  

Σν “άηνκν” είλαη έλλνηα παξκέλε απφ ην λεπηψλεην παξάδεηγκα.  

Πξφζσπν: πξνζδηνξίδεη κία ππαξθηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν πξφζσπν ππνζηαζηάδεη  

(ζπγθξνηεί ζε ππφζηαζε, ζε ζπγθεθξηκέλν ππαξθηηθφ γεγνλφο) έλαλ ηξφπν χπαξμεο. 

Σελ έθθξαζε “ηξφπνπ χπαξμεο” ηελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα επηζεκάλνπκε φρη κφλνλ 

ηελ ππαξθηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη ηελ ππαξθηηθή 
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πξαγκαηηθφηεηα ηεο θχζεο. Ολνκάδνπκε “θχζε” ηελ ππαξθηηθή νκνείδεηα, ηνλ θνηλφ 

ηξφπν χπαξμεο νκνεηδψλ ππνζηάζεσλ. 

Ζ ππαξθηηθή εηεξφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ βηψλεηαη κέζσ ησλ ςπρηθψλ 

ελεξγεηψλ ηεο θνηλήο θχζεο σο κνλαδηθά, αλφκνηα θαη αλεπαλάιεπηε “ηαπηφηεηα” 

ηνπ θάζε πξνζψπνπ. Βηψλεηαη ηφζν σο απηνζπλεηδεζία εηεξφηεηαο, σο ππνθεηκεληθή 

απηνεπίγλσζε, φζν θαη σο εκπεηξία ινγηθήο θαη δεκηνπξγηθήο εηεξφηεηαο, 

κνλαδηθφηεηαο ιφγνπ. Ζ ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ σο νιφηεηα ζεκαίλεη φηη ελψ ε 

αλζξψπηλε θχζε είλαη έλα θξαθηάι ηεο θπζηθήο χπαξμεο, δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα 

απνδέζκεπζεο απφ ην πεδίν ηεο αλάγθεο πνπ επηβάιιεη ε ηαπηφηεηα απηή 

(ππαξθηηθή εηεξφηεηα). 

Λέμεηο θιεηδηά: Πξφζσπν, κε γξακκηθή δπλακηθή, Παηέξεο. 

 

Βηβιηνγξαθία 

Γεξνχθαιεο Γ., Πξφζσπν, πξνβιεκαηηθή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο,  

έθδ. Tremendum, Aζήλα, 2010, 

Clayton P., Davies P., The re-emergence of emergence, Oxford, N.Y., 2006, 

Tusrynskij, The emerging physics of consciousness, Springer, Berlin, 2006.    
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

12.30-14.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΕΞΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕ ΥΟΙΣΗΣΕ» 

 

Πξφεδξνο: Υξήζηνο Φξάγθνο 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΚΙΑΓΡΑΥΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΙΛ ΕΝΟ ΦΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ 

ΜΕΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΚΑΙ ΣΑ XΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ 

M.M.O.R.P.G. 

 

Κιενπάηξα Σδίκα  

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  

Υξήζηνο Φξάγθνο 

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

 

Δηζαγσγή 

ηελ εξγαζία απηή επηρεηξνχκε λα απνηππψζνπκε ην πξνθίι ελφο ρξήζηε 

δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη κία ζπλέληεπμε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ρξήζηε απφ κία θίιε ηνπ. Ζ αιινηξίσζε, ν θαηαλαγθαζκφο, νη έκκνλεο 

ηδέεο, ε απνπζία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε έιιεηςε κέηξνπ ζηηο πξάμεηο ηνπ φπσο θαη ε 

απνζηαζηνπνίεζή ηνπ απφ ην αληίζεην θχιν ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ρξήζηε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ. 

Ο παίθηεο ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ είλαη ζπλήζσο λένο, θνηηεηήο ή 

εξγαδφκελνο, ειηθίαο απφ 20-25 εηψλ θαη ζπλήζσο άληξαο. Παξαηεξνχκε φηη νη 

γπλαίθεο είλαη παίθηξηεο ζε κεγάιε ειηθία θπξίσο άλσ ησλ 30 εηψλ θαη ιίγεο νη 

παίθηξηεο κηθξήο ειηθίαο. ζπρλά, παξαζχξνληαη απφ ηνπο άληξεο ζπληξφθνπο ηνπο. 

πλέληεπμε 

Κιενπάηξα: Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ παηρλίδη; 

Κσζηήο: Σν Dota.  

Κι.: Ση θάλεηο ζ' απηφ ην παηρλίδη; 
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Κ.: Τπάξρνπλ 96 ραξαθηήξεο. Γηαιέγεη πέληε παίθηεο ε δηθή ζνπ νκάδα θαη πέληε ε 

άιιε νκάδα. Δζχ πξέπεη λα θηάζεηο ηνπο παίθηεο κέρξη ην 25ν επίπεδν ζθνηψλνληαο 

φινπο ηνπο αληηπάινπο πνπ βγάδεη ν ράξηεο θαη πξνζπαζείο λα αλεβάζεηο ηνλ 

παίθηε ζνπ θαηά έλα επίπεδν ψζηε λα θαηαζηξέςεηο ηε βάζε ηνπ αληηπάινπ. 

Μέηξα πξφιεςεο 

Δλεκέξσζε απφ δαζθάινπο θαη γνλείο. 

Ίδξπζε εηδηθψλ θιηληθψλ. 

Δθπφλεζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Απαγφξεπζε λα παίδνπλ αλήιηθνη. 

ρφιηα-πκπέξαζκα 

Ζ θχζε ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ είλαη ε αίζζεζε επηηπρίαο κε ην λα ζθνηψλνπλ 

δηάθνξνπο αληηπάινπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ράξηε θαη ε αλέιημε ηνπ παίθηε κε ην λα 

αλεβαίλεη ηα επίπεδα ηνπ παηρληδηνχ έλα-έλα. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηρληδηψλ απηψλ είλαη φηη ε ραξά πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο 

παίθηεο είλαη εθήκεξε θαη ελεξγνπνηνχλ θαηψηεξα έλζηηθηα. 

Απηά ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ιέγνληαη massive multiplayer on-line roll playing 

games (MMORPG) θαη έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πξαθηηθά ην θάζε παηρλίδη είλαη αδχλαην λα ηειεηψζεη θαη δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο. 

 Ζ έκθαζε ζηα παηρλίδηα απηά είλαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο παίθηεο. 

 Σα παηρλίδηα απηά έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα παηρληδηνχ ηελ εβδνκάδα, πεξίπνπ 

25 ψξεο. 

 Λφγσ ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο αιιάδεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ παίθηε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδηθηπαθά παηρλίδηα 

 

Βηβιηνγξαθία  

Young, K. S. & Abreu C.N. (2010) Internet Addiction. J. Wiley, N.York. 
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2) Η ΔΕΙΛΙΑ, Η ΕΛΛΕΙΧΗ ΤΠΝΟΤ ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΒΑΡΟΤ Ψ 

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΤΜΠΣΨΜΑΣΑ ΣΗ ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ 

 

Αηθαηεξίλε-Μαξία Ληφζε 

Φνηηήηξηα ΣΔΗ Αζήλαο 

Υξήζηνο Φξάγθνο 

Καζεγεηήο ΣΔΗ Αζήλαο  

 

Δηζαγσγή 

Παξφιν πνπ ην internet έρεη πάξεη εμέρνπζα ζέζε ζηε δσή καο,ε  πιεζψξα 

παξνρψλ πνπ καο παξέρεη κπνξεί εχθνια λα καο παξαζχξεη ζε εζηζκφ. Με αθνξκή 

ηηο εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ απφ ην νηθείν κνπ πεξηβάιινλ ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζψ 

πάλσ ζην ζέκα. 

πκπηψκαηα-ηζηνξία 

Ζ θνπέια μεθίλεζε λα αζρνιείηαη κε ην internet ζε ειηθία 12 εηψλ. Αξρηθά δελ είρε 

internet ζηνλ ππνινγηζηή πνπ βξίζθνληαλ ζην ζπίηη ηεο, έηζη αλαγθαδφηαλ λα 

επηζθέπηεηαη internet café. Πξνηηκνχζε λα κελ θάεη ζην ζρνιείν ψζηε ηα ιηγνζηά 

ρξήκαηα πνπ ηεο έδηλαλ νη γνλείο ηεο λα θηάζνπλ  λα θαζίζεη έζησ θαη έλα ηέηαξην 

παξαπάλσ ζην internet café! 

ηαλ νη γνλείο ηεο απνθάζηζαλ λα βάινπλ internet  ζην ζπίηη, ην απνηέιεζκα ήηαλ 

νηη  έβγαηλε απφ ην ζπίηη ηεο κφλν γηα λα πάεη ζρνιείν θαζψο παξέκελε ζην internet 

ζπλδεδεκέλε γηα 12 ή θαη 14 ψξεο.  Δπηπιένλ  παξακεινχζε  ηα καζήκαηα ηεο, 

αχμεζε ην βάξνο ηεο,(πήξε πεξίπνπ 30 θηιά κέζα ζε 3 ρξφληα) θαη θιείζηεθε ηειείσο 

ζηνλ εαπηφ ηεο. Πξνηηκνχζε ηνπο δηαδηθηπαθνχο θίινπο θαζψο επηζθεπηφηαλ γηα 

αηειείσηεο ψξεο, sites θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα νπνία ζηακάηεζε λα επηζθέπηεηαη 

φηαλ έλαο άληξαο κε ηνλ νπνίν ζπλνκηινχζε ,ηελ πξνζέβαιε κε απξεπείο 

ραξαθηεξηζκνχο ,πξάγκα πνπ ηελ πιήγσζε πνιχ. 

Δίρε γίλεη δεηιή θαη εζσζηξεθήο πξνζπαζψληαο λα θξπθηεί πίζσ απφ ηελ νζφλε. 

Παξά ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ ηεο, πνπ δελ ηειεζθφξεζαλ, λα ηελ 

απνκαθξχλνπλ απφ ην internet, ε θαηάζηαζε ζπλερίδεηαη αθφκε θαη ζήκεξα , αθνχ 

έξρεηαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηελ Αζήλα απφ ην  ΣΔΗ ζηελ επαξρία πνπ 

ζπνπδάδεη,  κφλν θαη κφλν γηαηί δελ έρεη Ζ/Τ ζπλδεδεκέλν ζην internet εθεί !      
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ρφιηα 

πλάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ internet : 

 Αίζζεκα κνλαμηάο, δεηιίαο, εζσζηξέθεηαο 

 Έιιεηςε χπλνπ 

 Παξακέιεζε ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Ξαθληθή αχμεζε βάξνπο 

 

Βηβιηνγξαθία 

Frangos CC, Frangos CC, Kiohos AP. Internet Addiction among Greek University 

Students: Demographic Associations with the Phenomenon, using the Greek version 

of Young‟s Internet Addiction Test. Int J Econ Sci Appl Res. 2010;3(1):49-74. 

 

3) ΕΘΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ WORLD OF WARCRAFT (WOW)  

ΚΑΙ LINEAGE 

 

Οιιφλη Ακνξέια 

Φνηηήηξηα Σκήκαηνο  Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ΣΔΗ Αζήλαο 

Μηζέι Υάνπαξο 

Φνηηήηξηα Σκήκαηνο  Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ΣΔΗ Αζήλαο 

Υξήζηνο Φξάγθνο  

Καζεγεηήο ΣΔΗ Αζήλαο 

 

Δηζαγσγή 

ηελ κειέηε πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη ε πξννδεπηηθή εμάξηηζε ελφο ρξήζηε ηνπ 

Internet (Γηψξγνπ) απφ ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη W0W & Lineage. Δπίζεο 

παξνπζηάδνληαη αλάγιπθα ηα ζπκπηψκαηα ηεο εμάξηεζεο ηνπ απφ ην Internet 

πκπηψκαηα-ηζηνξία 

Δίρα λα αθνχζσ λέα ηνπ θίινπ κνπ Γηψξγνπ έμη κήλεο. Σν κφλν πνπ ήμεξα ήηαλ πσο 

άξρηζε λα παίδεη θη άιιν έλα παηρλίδη,(εθηφο απφ ην WoW), πνπ ιεγφηαλ Lineage. 

Έλαλ κήλα αξγφηεξα έκαζα φηη θάπνηνο κπήθε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Γηψξγνπ θαη 
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δηέγξαςε ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ. Γελ μέξσ πηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ Γηψξγνπ. 

Κάπνηνη ιέλε πσο έζπαζε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, θαη ρηχπεζε ηελ κεηέξα ηνπ, θάπνηνη 

ιέλε πσο έθπγε απ΄ην ζπίηη, θάπνηνη ιέλε πσο έθαλε απφπεηξα απηνθηνλίαο. Απηφ 

πνπ μέξσ εγψ είλαη πσο ν Γηψξγνο ζήκεξα ζηεγάδεηαη ζε έλα ίδξπκα γηα εζηζκέλνπο 

ζηελ Αγγιία. Πάζρεη απφ αλνξεμία θαη αβηηακίλσζε, θαη απέθηεζε πξφβιεκα ζηα 

γφλαηα ηνπ, ιφγσ ππεξβνιηθήο θαζηζηηθήο δσήο θαη αθηλεζίαο. Υαξαθηεξίδεηαη σο 

επηθίλδπλνο, θαη νη γηαηξνί ελεκεξψλνπλ πσο αθφκε θαη ζήκεξα ζέιεη λα ηηκσξήζεη 

φζνπο ηνπ έθαλαλ απηφ ην θαθφ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Έρεη πξνζπαζήζεη κέρξη 

ζηηγκήο 12 θνξέο λα παξαβηάζεη ηα γξαθεία ησλ γηαηξψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

βξεη ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην Internet. 

ρφιηα 

Απφ ηελ ηζηνξία απηή ζπλάγνπκε ηα εμήο: 

Ο εμαξηεκέλνο έρεη ρακειφ βαζκφ απηνεθηίκεζεο θαη ππάξρεη ν βαζκφο ηεο 

αιινηξίσζεο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν. Ζ αιινηξίσζε απηή ελεξγεί ζαλ 

θαηαλαγθαζηηθή δηάζεζε ε νπνία ζέηεη ηνλ εμαξηεκέλν εθηφο εαπηνχ εάλ θάπνηνο 

εμαθαλίζεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ δειαδή ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ 

παηρληδηνχ Wow.  

Ο εζηζκέλνο ζην Internet: 

 Έρεη ηελ επηζπκία λα πεξλά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κέζα ζην 

δηαδίθηπν. 

 Έρεη ηελ αίζζεζε ηεο κνλαμηάο θαη ηεο έιιεηςεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Ο Κνηλσληθφο πεξίβνινο ηνπ εμαξηεκέλνπ είλαη νη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο 

φπσο ην facebook, ην YouTube θ.ηι.   

 

Βηβιηνγξαθία 

Frangos CC, Frangos CC, Sotiropoulos I. Problematic Internet Use among Greek 

University Students: An Ordinal Logistic Regression with Risk Factors of Negative 

Psychological Beliefs, Pornographic Sites, and Online Games. Cyberpsychol Behav 

Soc Netw. Appeared in May 2010. 
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4) ON PREDICTING INTERNET ADDICTION AMONG  COLLEGE STUDENTS IN 

FOUR GREEK CITIES : THE ROLE OF LONELINESS, LOW SELF-ESTEEM AND 

FEAR OF UNEMPLOYMENT 

 

Christos K. Frangos, 

Department of Business Administration, Technological Educational Institute of 

Athens, Athens, Greece 

Konstantinos C. Frangos 

Division of Medicine, University College London, London, UK 

Konstantinos Constantaras 

Department of Business Administration, Technological Educational Institute of 

Athens, Athens, Greece 

Eleni Tilikidou   

Technological Educational Institute of Thessalonik 

Ioannis Manolopoulos 

Technological Educational Institute of Thessaloniki 

Vassilis Orfanos 

Department of Business Administration, Technological Educational Institute of 

Athens, Athens, Greece 

Scientific Organizations: Technological Educational Institute of Athens, Athens and 

University College London, London, UK 

 

Aim: To present the epidemiology and psychological predictors of Internet Addiction 

(IA) among Greek University students. 

Methods: The random sample consisted of 3545 students, drawn from 24 higher 

education institutions (1618/1927 M/F, mean age 20.12±2.4 years),specifically 

University of Athens, TEI of Athens, TEI of Epirus, TEI of Thessaloniki  and National 

Technical University ,Metsovion. The survey was conducted in 4 Greek cities: 

Athens, Preveza, Thessaloniki and Amfissa. 

Results: The prevalence rates of IA according to Young's Test in the four cities were: 

Athens (17.5%), Preveza (15.9%), Thessaloniki (19.3%), Amfissa (16.3%). There 

was a statistically significant association between location and IA (ρ2=28.251, df=3, 
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p< 0.001), gender and IA for males and females (p< 0.001). We performed a t-test 

with the dependent variable S=sum of scores in the psychological features of 

loneliness, feeling abandoned, disappointed, aimless in life, and with low self-

esteem; the grouping variable was IA. Results showed that the variable S was much 

lower for the non-addicted than for addicted students (t=19.329, p< 0.005, df=3085). 

Binary logistic regression was performed to assess the impact of psychological 

characteristics on the likelihood that respondents would be Internet Addicted. The 

model was statistically significant ρ2
 (10, Ν=3085) =316.3, p< 0.001. The model classified 

correctly 85.1% of the cases. The strongest predictors of IA were the following: 

Loneliness (OR = 2.15, 95% CI=1.67-2.71), feeling abandoned (OR = 1.63, 95% CI = 

1.2-2.1), low self-esteem (OR=1.72, 95% CI=1.4-2.1) and fear of losing their job 

(OR=1.36, 95% CI=1.01-1.7). 

Conclusion: Loneliness, helplessness, low self-esteem and fear of unemployment are 

the strongest predictors of IA among Greek university students. 

Key Words: Internet Addiction, College students, Logistic Regression 

References 

Frangos, C. C. (with Frangos, Con. C.) (2009). Internet Addiction among Greek 

College Students: a sample survey investigating a new pathological disorder.  

Archives of Economic History. 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL IΙ 

12.30 - 14.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  

«ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξνεδξείν: Οδπζζέαο Μνπδάο- Αξηάδλε ηνγηαλλίδνπ 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΡΑΗ ΜΠΡΟΣΑ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ, 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΤΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ  

 

Κσλζηαληίλνο Ν. Πνχιηνο  

Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο  

 

Σα κάηηα καο δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ηηο νζφλεο, εκθαλίδνπλ θάπνηα 

αζπκβαηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ελεξγνπνηνχλ πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο, πνπ 

θάπνηεο θνξέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 

H κεγάιε πιεηνλφηεηα, φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηή (50-90% αλάινγα κε ηε 

ζηαηηζηηθή), παξνπζηάδεη ζεκεία θαηαπφλεζεο ησλ καηηψλ: θάςηκν θαη θνχξαζε, 

δπζθνξία, πνλνθέθαιν, ζακπή φξαζε θαη ζπαληφηεξα πην ζνβαξέο θαηαζηάζεηο, 

φπσο δηπισπία ή θσηνθνβία. 

Πνχ νθείινληαη φια απηά: 

- Α. ε παξάγνληεο Οθζαικηθνχο· πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηνινγία ηεο φξαζεο: 

1. Ζ παξαηεηακέλε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζαξκνγήο-ζχγθιηζεο κπνξεί λα θνπξάζεη. 

2. Ζ εμάηκηζε ησλ δαθξχσλ (μεξνθζαικία) πξνθαιεί ελνριήκαηα. 

-Β. ε άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο νζφλεο: 

1. Αλάιπζε ηεο νζφλεο, 

2. Ρπζκφο αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο (refresh rate), 

3. Φσηεηλφηεηα θαη αληίζεζε, 

4. Έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

5. Απφζηαζε, Όςνο, Κιίζε ηεο νζφλεο, 

8. Αληαλαθιάζεηο ζηελ νζφλε απφ θψηα ή παξάζπξα, 
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- Ο ρξφλνο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή πξέπεη λα έρεη έλα φξην. 

- Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελειίθνπο: 

1. Γελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απηνπεξηνξηζηνχλ, 

2. Οη ζσκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο δελ ηαηξηάδνπλ κε ην γξαθείν, ην θάζηζκα θαη ηνλ 

ππνινγηζηή, 

3. Πνιιέο θνξέο έρνπλ αδπλακία λα αληηιεθζνχλ ηα νπηηθά ηνπο πξνβιήκαηα, 

4. Ζ ζπκπησκαηνινγία είηε είλαη δηαθνξεηηθή είηε ηελ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά. 

- Οη πξεζβχσπεο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα εηδηθά 

γπαιηά ή θαθνχο επαθήο. 

- χληνκε αλαθνξά, αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο καθξφρξνλεο θνληηλήο εξγαζίαο κε ηε 

κπσπία, θαζψο θαη ζηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ νζφλε. 

- Σέινο, αλαθεθαιαηψλνληαη επηγξακκαηηθά, ηα κέηξα πνπ βνεζνχλ ζηελ εμάιεηςε 

ησλ ζπκπησκάησλ. 

 

Bηβιηνγξαθία: 

1. Α. Γακαλάθηο: Γηάζιαζε: βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθή. Ηαηξηθέο εθδφζεηο Λίηζαο. 

Αζήλα, 1999 

2. Jack J. Kanski: Κιηληθή νθζαικνινγία. Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

Δπηζηεκνληθέο εθδφζεηο Παξηζηάλνπ Α.Δ. Αζήλα, 2004. 

3. Derek Y. Kunimoto, Kunal D. Kanitkar, Mary S. Makar: The Wills Eye Manual. 

Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease. Lippincot 

Williams & Wilkins. Philadelphia, 2004. 

 

2) ΑΫΠΝΙΑ ΦΕΣΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Ε 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΒΟΤ. 

 

Γεκήηξηνο Μπξατκληψηεο  

Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ 

 

Ζ αυπλία απνηειεί έλα αξθεηά ζπρλφ πξφβιεκα ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Δκθαλίδεηαη 

είηε πξσηνπαζψο είηε δεπηεξνπαζψο ζηα πιαίζηα κηαο άιιεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο ή 
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νξγαληθήο λφζνπ. Με δεδνκέλε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ χπλνπ γηα ηελ νκαιή 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ, είλαη απαξαίηεην 

γηα ηνλ θιηληθφ λα έρεη κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ πηζαλψλ αηηηψλ 

κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο. Ζ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη επηζεκάλεη ηε 

ζπζρέηηζε ηεο αυπλίαο κε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο. 

Παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ ζπλέρεηα φζν θαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

χπλνπ επεξεάδνληαη δπζκελψο. 

θνπφο:  Να παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπλλνζεξφηεηα ηεο αυπλίαο θαη ηεο θαηάρξεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηνπο 

πηζαλνχο κεραληζκνχο, ζπκπεξηθνξηθνχο θαη βηνινγηθνχο, πνπ εξκελεχνπλ απηή ηε 

ζρέζε. 

Μέζνδνο: Αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε: Οη ζπκπεξηθνξέο θαηάρξεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηφζν ηε δηάξθεηα φζν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ, κε ηε 

δηακεζνιάβεζε λεπξννξκνληθψλ  κεραληζκψλ θαη δξψληαο απνηξεπηηθά ζηελ 

πηνζέηεζε πγηψλ ζπλεζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ χπλν. Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηά 

πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ε ζρέζε ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

αυπλίαο ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο. Σα πξφηππα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ΄φςε απφ ηνλ θιηληθφ 

θαηά ηελ δηαγλσζηηθή εθηίκεζε ζε θάζε πεξίπησζε λένπ αηφκνπ πνπ παξνπζηάδεη 

ζρεηηθά ελνριήκαηα. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: αυπλία, εζηζκφο ζην δηαδίθηπν 

Βηβιηνγξαθία: 

Siomos KE, Braimiotis D, Floros GD, Dafoulis V, Angelopoulos NV. Insomnia 

symptoms among Greek adolescent students with excessive computer use. 

Hippokratia. 2010; 14: 203-207. 

Van den Bulck J. Television viewing, computer game playing, and internet use and 

self-reported time to bed and time out of bed in secondary-school children. Sleep. 

2004; 27: 101-104 

Yen CF, Ko CH, Yen JY, Cheng CP. The multidimensional correlates associated with 

short nocturnal sleep duration and subjective insomnia among Taiwanese 

adolescents. Sleep. 2008; 11: 1515-25   
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3) ¨ΥΨΝΕ¨ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Κσλζηαληίλνο Μπνλψηεο, Μαίξε Γαιιηνχ, Ησάλλα Σζηνχξε, Υξήζηνο Σζάιηαο, 

Δπαγγειηθή Κίηα, Οδπζζέαο Μνπδάο 

Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο 

 

Δηζαγσγή: Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλεπάγεηαη θνηλσληθή απνκφλσζε 

ή έζησ ¨εηθνληθή θνηλσληθφηεηα¨, κνλνηνλία αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ, ζηέξεζε 

χπλνπ, παξακέιεζε θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε πξνθαλείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ηνπ αηφκνπ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηε ςπρηθή 

πγεία παξνπζηάδεη ην αθφινπζν θιηληθφ πεξηζηαηηθφ:  

Τιηθφ: Πξφθεηηαη γηα κηα λέα γπλαίθα, απφθνηην Α.Δ.Η., ε νπνία ην ηειεπηαίν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρξεζηκνπνηνχζε ην δηαδίθηπν, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ θάιππηε ηηο εξγαζηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (επηθνηλσλία, ελεκέξσζε, ςπραγσγία, αγνξέο). Παξνπζίαζε 

αηθληδίσο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο κε πεξηερφκελν θσλέο γλσζηψλ αηφκσλ κε 

ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλνχζε κέζσ δηαδηθηχνπ γηα αληαιιαγή απφςεσλ ζε έλα 

¨θνηλσληθφ θφξνπκ¨. Οη θσλέο απηέο, φπσο πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο θαη παξαζηαηηθά 

ε ίδηα, αθνξνχζαλ ζηηο ζθέςεηο απηψλ ησλ αηφκσλ νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ 

ζρνιίαδαλ, εθδήισλαλ ζπκφ ή παξάπνλα θαη ηειηθά θαζνδεγνχζαλ ηελ αζζελή. Οη 

ςεπδαηζζήζεηο ζπλνδεχνληαλ απφ αίζζεζε απψιεηαο ειέγρνπ, ζπλαηζζεκαηηθή 

έληαζε θαη θάπνηεο παξαιεξεηηθέο ηδέεο. Ζ γπλαίθα απηή, ππφ ην θξάηνο ησλ 

αθνπζηηθψλ ςεπδαηζζήζεσλ, θαηέιεμε ζε θπγή θαη ηειηθά θαθνπνηεκέλε ζηελ θιηληθή 

καο φπνπ λνζειεχηεθε κε δηάγλσζε βξαρεία ςπρσηηθή δηαηαξαρή. 

πκπεξάζκαηα: Ζ αζζελήο δελ είρε παξνπζηάζεη πνηέ ζην παξειζφλ αληίζηνηρα 

ζπκπηψκαηα ελψ δελ αληρλεχζεθε θάπνηα νξγαληθή αηηία θαηά ην παξφλ επεηζφδην. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δχζθνια ζα κπνξνχζε λα αγλνεζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

θαηάρξεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο φηαλ κάιηζηα ην πεξηερφκελν 

ησλ ςεπδαηζζήζεσλ πήγαδε άκεζα απφ απηήλ. Ζ θαηαγξαθή άιισλ αληίζηνηρσλ 

θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ ζα ζπλέβαιιε ζε πεξαηηέξσ κειέηε απηήο ηεο ζρέζεο.  
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4) ΕΘΙΜΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ  

 

Δπκνξθία Κνχθηα 

Λέθηνξαο Φπρηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ 

Δηξήλε Αιεμίνπ 

Δηδηθεπφκελε Ηαηξφο MSc, PhD 

Γεψξγηνο Αιεβηδφπνπινο 

Αλαπι. Καζεγ. Φπρηαηξηθήο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

Δηζαγσγή 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν νη κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε ζρέζε κε ηνλ εζηζκφ απφ ην δηαδίθηπν 

αθνξνχζαλ θπξίσο παηδηά θαη εθήβνπο. 

θνπφο 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν 

Διιήλσλ θνηηεηψλ.  

Μέζνδνο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο κεηαθξάζηεθε θαη ζηαζκίζηεθε ην «Δξσηεκαηνιφγην 

Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν» (Internet Addiction Test) ηεο Kimberley Young. Δπίζεο 

θαηαζθεπάζηεθε εξσηεκαηνιφγην Γεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθά κε εηζαγσγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνλ ηζηφηνπν 

www.internetaddiction.gr, ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

Απνηειέζκαηα 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ζε 606 θνηηεηέο, 327 αγφξηα θαη 277 

θνξίηζηα, κε κέζν φξν ειηθίαο 21,8 πνπ θνηηνχλ ζε δηάθνξεο ζρνιέο. Σν κέζν φξν 

(50,0%) ησλ θνηηεηψλ δελ παξνπζηάδεη δηαηαξαρή εζηζκνχ. Σα πνζνζηά φκσο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εζηζκφ είλαη 

ζεκαληηθά θαη ζα παξνπζηαζζνχλ αλαιπηηθά. 

πκπεξάζκαηα 

ΟΗ Έιιελεο θνηηεηέο ζε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαίλεηαη λα 

λνζνχλ απφ δηαηαξαρή εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν. Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 
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κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ζα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: internet addiction test, students 

 

Βηβιηνγξαθία 

1. Soule L, Shell W & Kkeen B (2003). Exploring Internet Addiction: Demographic 

characteristics and stereotypes of heavy internet users. The Journal of Computer 

Information Systems, 44(1)64-73. 

2. Tsai C-C, & Lin SSJ (2003). Internet addiction of adolescents in Taiwan: An 

interview study. CyberPsychology and Behavior, 6(6), 649-652. 

Young K (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. 

CyberPsychology and Behavior, 1(3), 237-244. 

 

5) ΜΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΨΕΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 

Σάλπα Κπξηαθίδνπ 

Δθπξφζσπνο σκαηείνπ A.S.T.E.R.I (Awareness 4 Sports Training Environment 

Research & Internet) 

 

Παξνπζίαζε θαη πξφζθιεζε γηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζέκα 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην Γηαδίθηπν.  

ηφρνο ε εχξεζε εζφδσλ γηα ηελ ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο ελφο θέληξνπ ππνδνρήο 

θαη ππνζηήξημεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ζην ζηάδην εκθάληζεο  ,  

Πξνηάζεηο ζπδήηεζεο : 

Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκηλαξίσλ κε νκηιεηέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ, 

λα ελεκεξψζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ Γνλείο θαη θεδεκφλεο, Παηδηά, Δζεινληέο  

Οξγάλσζε εξεπλψλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ ζε 

γνλείο θαη θεδεκφλεο, Παηδηά, Δθπαηδεπηηθνχο  

69



Γξάζεηο ελεξγνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο  

Αλαθχθισζε ζπζθεπψλ κε φθεινο 

Αλαθχθισζε άιισλ εηδψλ κε φθεινο 

Άιιεο πξνηάζεηο  

  

 

 

14.30-17.00 ΕΛΑΥΡΤ ΓΕΤΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

17.00-19.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«Ο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ : ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΡΨΠΗ» 

 

Πξνεδξείν: Κσλζηαληίλνο ηψκνο – Γεψξγηνο Φιψξνο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ ΣΑ ΦΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Βαζηιηθή Ε. Γθνπληζίδνπ 

Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο e-cost γηα ην 

Cyberbullying 

Σνκέαο Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο, Σκήκα Φπζηθήο, Α.Π.Θ. 

 

Με ηνλ φξν ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (cyberbullying) αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο ηνπ εθθνβηζκνχ (bullying) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε ηε βνήζεηα ησλ ICTs 

θπξίσο δε κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ παξαδνζηαθή 

γεηηνληά έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ θπβεξλνρψξν. Οη έθεβνη δεκηνπξγνχλ ην δηθφ 

ηνπο πξνθίι δεκνζηεχνληαο ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ηα νπνία κπνξεί λα 

παξεθθιίλνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, σξαηνπνηψληαο ηελ, ή 

απνθξχπηνληάο ηελ. ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη‟ αλαινγία, ππάξρεη ην working 

place bullying ή mobbing  πνπ είλαη ε ηάζε νξηζκέλσλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

επίκνλε επηζεηηθή ή ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ ή 

πθηζηακέλνπ. 

Ζ έξεπλά καο έρεη σο ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ην cyberbullying θαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζηα ζχκαηα, ζηνπο ζχηεο θαη ζηνπο 

κάξηπξεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη λα απνηηκεζεί ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πνηνηηθή θαη πνζνηηθή. Ζ δεχηεξε βαζίδεηαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ θαζεγεηή  P.K. Smith ηνπ Goldsmith College ζην Λνλδίλν θαη 

εζηηάδεηαη ζηα 7 ζεκαληηθφηεξα είδε: text message, picture/video clip, phone call, e-

mail, chatroom, via instant messaging and websites. ηφρνο επίζεο είλαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο θαη εηδηθφηεξα 
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ζηηο ρψξεο φπνπ δελ είλαη κεηξηθή γιψζζα ε Αγγιηθή, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη 

πψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο ελ φςεη ηεο πξννπηηθήο ηνπ e-school ζηελ Διιάδα. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη  ζηελ  αξρηηεθηνληθή ηνπ θπβεξλνρψξνπ, ηνπ θαηλνχξηνπ 

ρψξνπ ζηνλ νπνίν πνιινί έθεβνη ελεκεξψλνληαη, γλσξίδνπλ θίινπο θαη γεληθφηεξα 

πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Οη ελήιηθεο γλσξίδνπλ ηε λέα ηερλνινγία πνιχ 

ιηγφηεξν απφ ηα παηδηά ηα νπνία θαίλεηαη λα κελ ηνπο εκπηζηεχνληαη ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα σο 

ρξήζηεο, νθείινπλ λα είλαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε. Οη δε γηαηξνί ζε εγξήγνξζε γηα 

ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο 

απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, φπσο δηάθνξεο ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, ν 

εζηζκφο θαη ε απηνθηνλία (bullycide). 

 

Λέμεηο θιεηδηά: cyberbullying, mobbing 

 

Βηβιηνγξαθία 
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2) ΕΚΥΟΒΙΜΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΚΑΙ 

ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ    

 

Άλλα Α. Παξαδεηζηψηε  

Παηδνςπρίαηξνο 

Δπηζηεκνληθή πληνλίζηξηα Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ζηελ 

Κχπξν 

 

Αξρηθά ζα πξνζδηνξηζηνχλ  ν νξηζκφο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δθθνβηζκνχ ζην 

Γηαδίθηπν θαη ζα δηεπθξηληζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηνπ απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ αλαιχνληαο ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνπ εκπεξηθιείεη. 

ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνχλ ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ δξαζηψλ, ζηφρσλ θαη  

δξαζηψλ/ζηφρσλ, ε ειηθία, ην θχιν θαη νη ζρνιηθέο βαζκίδεο ζηηο νπνίεο θπξίσο 

παξαηεξείηαη. Θα αλαθεξζνχλ επίζεο νη ςπρνθνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν, ζα ζπδεηεζνχλ πξνζηαηεπηηθνί 

παξάγνληεο  πνπ κεηψλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ αιιά θαη παξάγνληεο ςεινχ θηλδχλνπ 

πνπ ηελ δηεπθνιχλνπλ ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο νηθνγέλεηαο αιιά 

θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ θίισλ. Οη πην πάλσ αλαθνξέο ζα βαζίδνληαη ζε δηεζλείο έξεπλεο 

θαη ζηελ ζρεηηθή  βηβιηνγξαθία. 

Σέινο ζα γίλεη αλαθνξά ζε δπν Δπξσπατθέο Γηαθξαηηθέο  Έξεπλεο  ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γάθλε ΗΗ θαη Γάθλε ΗΗΗ πνπ αλαθέξνληαλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη 

ζπκκεηείρε ε Κχπξνο κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ καο. Θα παξνπζηαζζνχλ ηα θππξηαθά 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ εθθνβηζκνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθείλνπ κέζσ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζηε ςπρηθή  πγεία  κεγάινπ δείγκαηνο 

καζεηψλ ( πεξίπνπ 540 ) Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ Παγθχπξηα. 

 Γέθα ζρνιεία ην 2009-2010 έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ,πέληε ιεηηνχξγεζαλ σο 

πεηξακαηηθά θαη εθαξκφζηεθε ζε απηά εηδηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο θαηά ηνπ 

εθθνβηζκνχ θαη πέληε σο ζρνιεία ειέγρνπ. Υνξεγήζεθαλ ζε δπν ρξνληθέο θάζεηο 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζηα 10 ζρνιεία, κεηαμχ 

άιισλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα Olweus γηα ην  εθθνβηζκφ γηα καζεηέο θαη δαζθάινπο, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα γηα Γπζθνιηψλ θαη Γπλαηνηήησλ γηα καζεηέο θαη δαζθάινπο (SDQ) 

θαη ην εξσηεκαηνιφγην γηα αλίρλεπζε Μεηαηξαπκαηηθήο Αγρψδνπο Γηαηαξαρήο 

(PTSD). Θα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζέκα καο. 
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3) ANALYΖING PERPETRATION AND VICTIMISATION IN CYBERBULLYING 

AMONG ADOLESCENTS 

 

Dr. assoc. prof. Michel Walrave & Wannes Heirman 

University of Antwerp – Belgium 

Department of Communication Studies - Research Group MIOS 

 

Background 

While researchers‟ understanding of the extent of cyberbullying as a new societal 

problem is growing, the predictive factors of victimisation and perpetration remain 

elusive. Therefore, based on an extensive literature review, the present study aims 

not only to assess the extent of cyberbullying in Belgian schools, but also to explore 

which variables predict online victimisation and perpetration.  

Method 

In the context of the Belgian TIRO-study (Teens and ICT: Risk and Opportunities) a 

large-scale survey was conducted among 1,318 twelve to eighteen-year-old 

secondary school pupils in Belgium. The survey focused on pupils‟ personal 

experiences with cyberbullying. Prior to their answering the questions on 

cyberbullying, the respondents were asked provide demographic details (gender, 

age, education) and more information regarding their ICT-use (frequency of online 

activities, computer skills). Univariate and bivariate statistics were used to explore the 

nature and extent of cyberbullying. Logistic regressions were applied to explore the 

predictive value of the selected variables with regard to victimisation and perpetration 

in cyberbullying.  

Results  

Nature and extent of cyberbullying at Belgian schools: Our study found one in three 

pupils in the total sample of 1,318 minors (between 12-18 years old) reported that 

they had ever been victimised online (34.2%), whereas approximately one out of five 

pupils (21.2%) admitted to have been a perpetrator in cyberbullying. When including 

frequency, however, only a very small proportion of young people reports systematic 

perpetration (2.0%) or victimisation (2.4%).  

Predicting victimisation: The results yielded by our study indicate that the most 

important predictor of victimisation in cyberbullying is previous involvement in 

cyberbullying as a perpetrator. Other less influential predictors were chatting with 
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older online acquaintances and passing on passwords of e-mail and Instant 

messaging accounts to others. Teens who publish personal information online also 

share an increased likelihood of becoming an online victim. As regards gender, our 

data indicate that females are more likely to be cyberbullied than their male 

counterparts.  

Predicting perpetration: Previous involvement in cyberbullying as a victim was found 

to be the key predictor of future perpetration in cyberbullying. Our analyses also 

indicate that approval of bullying has significant predictive value in respect of 

perpetration. Further, we found that teenagers assuming different identities online 

were more likely to commit acts of electronic bullying. Another significant predictor of 

perpetration was gender: boys are more inclined than girls to engage in electronic 

bullying. Finally, our analyses show that teens with a computer and Internet 

connection in their bedroom were more likely a perpetrator in cyberbullying than 

youngsters with less private computer access.  

Discussion: With approximately one-third of the respondents having experienced 

online victimisation and one-fifth having perpetrated acts of cyberbullying, the 

phenomenon of cyberbullying is widespread in Belgium. In line with earlier studies, 

the present study found support for the intertwinement between roles in online 

bullying: individual‟s previous experience with cyberbullying was found to be a key 

predictor of perpetration and victimisation. This suggests that the cyberbullies‟ 

hostility may be fuelled by their own experiences of victimisation. Moreover, results 

show that youngsters disclosing personal data online share a higher risk of being 

bullied. Based on these research findings and the literature review, implications for 

education, awareness raising initiatives and policy are discussed.  

 

Keyword: cyberbullying  
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4) DIGITAL ΚΑΙ CYBER BULLYING: Η ΑΘΕΜΙΣΗ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ Ψ ΣΟ “BULLYING ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ” – ΓΝΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ 

 

Φψηηνο Υ. ππξφπνπινο 

Γηθεγφξνο, ΜΓΔ Πνηληθνχ Γηθαίνπ, ΜΓΔ Δγθιεκαηνινγίαο 

ππ. Γηδάθησξ Πνηληθνχ Γηθαίνπ-Δγθιεκαηνινγίαο  ηκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ,  

αξρηζπληάθηεο www.theartofcrime.gr  

Δξγαζηήξην Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηκήκαηνο Ννκηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

Ζ εηζβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή έρεη επεξεάζεη θαη ηνπο ηξφπνπο 

εθδήισζεο ηνπ bullying. πζθεπέο ςεθηαθήο (digital) επηθνηλσλίαο φπσο ηα θηλεηά 

ηειέθσλα [ηδίσο κε ππνζηήξημε πνιπκέζσλ (multimedia) θαη δπλαηφηεηεο ιήςεο 

θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν] θαη ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη, δε, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηνπ θπβεξλνρψξνπ (ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο επηζθέςεσλ ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο – social networking websites), έρνπλ αλαπηχμεη λέεο κνξθέο άζθεζεο ηνπ 

bullying νη νπνίεο θαινχληαη digital bullying1 θαη cyber bullying2 αληίζηνηρα.  

ηελ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζα αλαπηπρζνχλ πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ηνλ 

αθξηβή νξηζκφ ηνπ bullying θαη ηνπ digital/cyber bullying. Ηδηαίηεξε βάζε ζα δνζεί, 

πεξαηηέξσ, ζην modus operandi ησλ ςεθηαθψλ bullies θαη ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

κεζφδνπο πνπ απηνί (δχλαληαη λα) ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ 

πξνζβνιή ηνπ ζχκαηνο – απηφ ζα είλαη θαη ην ζεκείν ζχδεπμεο ή αληίζεζεο κεηαμχ 

«παξαδνζηαθψλ» κνξθψλ εθδήισζεο ηνπ bullying θαη ησλ κνξθψλ εθδήισζεο ηνπ 

digital/cyber bullying. θνπφο ησλ αλαπηχμεσλ λα θαηαδεηρζεί ε ηδηαίηεξε γλψζε ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο σο ελδερφκελε «αληζνξξνπία δχλακεο».  

ην ηξίην κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο ζα παξνπζηαζηνχλ επζχλνπηα κα θαη αλαιπηηθά 

πξαθηηθέο πξφιεςεο ησλ λέσλ κνξθψλ εθδήισζεο ηνπ bullying απφ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δξάζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (π.ρ. Γαλία θ.ιπ.)3. Σέινο, ε 

αλαθνξά απηή ζα θιείζεη κε πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

πξφιεςεο πξνζαξκνζκέλεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη κε ηε ζπκθηιίσζε ησλ λέσλ 

κε ηελ ηερλνινγία. 
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Λέμεηο – θιεηδηά: cyber/digital bullying, πξφιεςε bullying 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

1.Γηα ην digital bullying θαη ην cyber bullying βι. ηε ζηήιε «Φεθηαθφο ηξακπνπθηζκφο 

(digital bullying)” ζην (αμηφινγν) δεκνζίεπκα ησλ Κσλζηαληίλαο Γαξλέιε, Μαξίαο 

Παπαδεκεηξίνπ θαη Αξεηήο Νηαξαδήκνπ, «Φάθεινο bullying» ζηελ εθεκεξίδα 

«Διεχζεξνο Σχπνο» ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2007, ζει. 62-65. 

2. Γηα πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ην ζέκα βι. Α. Burgess-Proctor, J. W. 

Patchin, & S. Hinduja, Cyberbullying and online harassment: Reconceptualizing the 

victimization of adolescent girls. In V. Garcia and J. Clifford [Eds.]. Female crime 

victims: Reality reconsidered. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. In Print, 2009, 

S. Keith, & M. E. Martin, Cyber-bullying: Creating a Culture of Respect in a Cyber 

World. Reclaiming Children & Youth, 13(4), 2005, pp. 224-228., S. Hinduja & J. W. 

Patchin, Offline Consequences of Online Victimization: School Violence and 

Delinquency, Journal of School Violence, 6(3), 2007, pp. 89-112. S. Hinduja, & J. W. 

Patchin, Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and 

Victimization. Deviant Behavior, 29(2), 2008, pp. 129-156. S. Hinduja & J. W. 

Patchin, Bullying beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to 

Cyberbullying. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009, J. W. Patchin, & S. 

Hinduja, Bullies Move beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at 

Cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 2006, pp. 148-169. S. Y. 

Tettegah, D. Betout & K. R. Taylor, Cyber-bullying and schools in an electronic era, 

in S. Tettegah & R. Hunter (Eds.) Technology and Education: Issues in 

administration, policy and applications in k12 school. pp. 17–28. London: Elsevier, 

2006, J. Wolak, K. J. Mitchell & D. Finkelhor, Online victimization of youth: 5 years 

later. Alexandria, VA: National Center for Missing & Exploited Children, 2006. url: 

http://www.unh.edu/ccrc. 

3. Βι. ηελ κνλνγξαθία ηνπ Φ. ππξφπνπινπ, ρνιηθφο ηξακπνπθηζκφο (bullying ζην 

ζρνιείν) – Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πνιηηηθέο πξφιεςεο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 

Αζήλα-Κνκνηελή 2011. 

 

 

77

http://www.unh.edu/ccrc


5) ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ VODAFONE: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΑΝΗΛΙΚΨΝ ΦΡΗΣΨΝ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Ναπζηθά Εεπγψιε 

Τπεχζπλε Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο Vodafone 

 

Ζ Vodafone έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ ρξεζηψλ, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζην δηαδίθηπν 

απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν θη φρη κφλν. Σα πξνγξάκκαηα απηά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ «Πξνθίι γηα αλήιηθνπο», γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζεο, ζε 

ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ελήιηθεο θαη νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο 

κέζα απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ην κελνχ ππεξεζηψλ MyWeb. Παξέρνπλ επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο εηδηθνχ θίιηξνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο, απφ ην 

θηλεηφ ηειέθσλν, ζε πεξηερφκελν πνπ δηαηίζεηαη ειεχζεξα απφ ην δηαδίθηπν. 

Παξάιιεια, ε Vodafone δηαζέηεη ζην θνηλφ ην έληππν «Οδεγφο γηα Γνλείο. Κηλεηή-

ηαζεξή Δπηθνηλσλία & Γηαδίθηπν». Ο «Οδεγφο γηα Γνλείο» πεξηιακβάλεη φια φζα 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ νη γνλείο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ, ζηελ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν απφ θηλεηφ ηειέθσλν θαη απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζηνπο ηξφπνπο 

ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο, ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, αιιά θαη ζηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν θαη πψο 

κπνξνχκε λα ηνλ αληηκεησπίζνπκε.  

ηε Vodafone έρεη ζεζπηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 

Καηαιιειφηεηαο Πεξηερνκέλνπ, επζχλε ηεο νπνίαο είλαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε 

ησλ εμειίμεσλ ζε επίπεδν Οκίινπ Vodafone αιιά θαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα.  

Δπηπιένλ, ν κηινο Vodafone καδί κε 15 αθφκε επξσπατθέο εηαηξείεο θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο θαη πάξνρνπο πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη κε ηε κεζνιάβεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2007 ππέγξαςε 

Δπξσπατθφ Μλεκφλην γηα ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ απφ 

παηδηά θαη εθήβνπο. Ζ Vodafone, καδί κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα έρεη ελζσκαηψζεη ην Δπξσπατθφ Μλεκφλην ζηνλ 

πξνυπάξρνληα Κψδηθα Γενληνινγίαο, πνπ απνηειεί ηελ πξσηνβνπιία 

απηνξξχζκηζεο ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα.  
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

17.00-19.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ : 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ, ΧΤΦΟΜΕΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΑΣΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ 

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΗ» 

 

Πξφεδξνο: Πέηξνο Λ. Ρνχζζνο 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΕΞΑΡΣΗΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ;  

 

Πέηξνο Λ. Ρνχζζνο 

Πξφγξακκα Φπρνινγίαο, Σκήκα ΦΠΦ, Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

 

Ζ εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο πην πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, ζπδεηψληαη νη 

δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έλλνηα: ε πξψηε, ε νπνία ζεσξεί δηαθξηηή 

δηαηαξαρή ηελ εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν (π.ρ., Young, 1998), θαη ε δεχηεξε, ε 

νπνία ζεσξεί φηη νξηζκέλνη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εθδειψλνπλ πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ηνπ (π.ρ., Davis, 2001). Ζ εξγαζία 

ζρνιηάδεη θξηηηθά ηηο κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο θαη θαηαιήγεη ζε 

κηα επηθπιαθηηθή απνδνρή ηεο δεχηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν, Παζνινγηθή ρξήζε Γηαδηθηχνπ 

 

Βηβιηνγξαθία 

Davis R A. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in 

Human Behavior. 2001; 17:187-195. 

Young K S. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. 

Cyberpsychology and Behavior. 1998; 1(3):237-244. 
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2) ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΧΤΦΟΜΕΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ (GPIUS)  

 

Πέηξνο Λ. Ρνχζζνο, Έθε Γειεδήζε 

Πξφγξακκα Φπρνινγίαο, Σκήκα ΦΠΦ, Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

 

ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ςπρνκεηξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

Διιεληθήο Κιίκαθαο Παζνινγηθήο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Greek Problematic 

Internet Use Scale - GPIUS). Σν αξρηθφ εξγαιείν 84 πξνηάζεσλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο ρνξεγήζεθε θαηά ηε δηεηία 2009-10 ζε 

παλειιαδηθφ δείγκα 654 ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ Κιίκαθα 

Δμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν (Internet Addiction Scale) ηεο Young. Με ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ πληζησζψλ θαηαιήμακε ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ 

εξγαιείνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 42 πξνηάζεηο θαη πέληε 

ππνθιίκαθεο/παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο νλνκάζηεθε δπζπξνζαξκνζηηθέο 

γλσζίεο, ν δεχηεξνο ππεξβνιηθή ρξήζε/αδπλακία ειέγρνπ ελφξκεζεο, ν ηξίηνο 

ξχζκηζε ζπλαηζζήκαηνο, ν ηέηαξηνο εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν θαη ν πέκπηνο 

απηνεηθφλα /θνηλσληθή άλεζε ζην Γηαδίθηπν. Ζ παξνπζίαζε νινθιεξψλεηαη κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ςπρνκεηξηθφ έιεγρν ηεο θιίκαθαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Παζνινγηθή ρξήζε Γηαδηθηχνπ, ςπρνκεηξία 

 

3) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΧΤΦΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΤΜΠΣΨΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  

 

Εαραξέληα Ν. Καξαζαλάζε, Πέηξνο Λ. Ρνχζζνο, θαη 33 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

ηελ εξγαζία γίλεηαη ε παξνπζίαζε κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 2010 ζε παλειιαδηθφ δείγκα 170 ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ νκάδα θνηηεηψλ 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Φχιν θαη Νέα Δθπαηδεπηηθά θαη 

Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ αθνξνχζαλ ζηε ζπλάθεηα κεηαμχ 

θαηαζιηπηηθήο θαη ςπρνπαζνινγηθήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη παζνινγηθήο ρξήζεο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο θαη ησλ σξψλ 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ παζνινγηθή ρξήζε. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθε ε 

Διιεληθή Κιίκαθα Παζνινγηθήο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην SCL-90-R (θιίκαθα 

κέηξεζεο ησλ παξφλησλ ππνθεηκεληθψλ ελνριεκάησλ θαη ηεο ζπκπησκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο) θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Καηάζιηςεο ηνπ Beck (Beck et al., 1961). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφλν ε ειηθία ηνπ ρξήζηε θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ είλαη ζεκαληηθνί πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Παζνινγηθή ρξήζε Γηαδηθηχνπ, ςπρνπαζνινγία 

 

Βηβιηνγξαθία 

Beck A T, Ward C H, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. Αn inventory for measuring 

depression. Archives of General Psychiatry. 1961; 4:561-571. 

 

4) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΝΣΡΟΠΑΛΟΣΗΣΑ  

 

Διέλε Γεσξγνπιάθε, Πέηξνο Λ. Ρνχζζνο 

Πξφγξακκα Φπρνινγίαο, Σκήκα ΦΠΦ, Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

 

Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

ληξνπαιφηεηαο (ζπζηνιήο). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχζαλ 107 λένη ρξήζηεο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ (κέζνο φξνο ειηθίαο 25 έηε). Υνξεγήζεθαλ έλα απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην γηα ηε ζπιινγή  δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ε Διιεληθή Κιίκαθα 

Παζνινγηθήο Υξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (GPIUS) θαη ε αλαζεσξεκέλε θιίκαθα 

ληξνπαιφηεηαο ησλ Cheek & Buss (Revised Cheek and Buss Shyness Scale, 1981). 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θάλεθε φηη ε  ληξνπαιφηεηα δελ 

κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν. Οη κφλεο ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ αλάκεζα ζηελ ληξνπαιφηεηα θαη ηνπο πέληε παξάγνληεο 

ηνπ GPIUS ήηαλ κε ηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαζψο θαη ηελ εμάξηεζε απφ ην 
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Γηαδίθηπν. Ζ ειηθία φπσο θαη φιεο νη ππφινηπεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

εμεηάζηεθαλ δελ βξέζεθε λα επηδξνχλ ζηελ ληξνπαιφηεηα θαη ηελ παζνινγηθή ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Παζνινγηθή ρξήζε Γηαδηθηχνπ, ληξνπαιφηεηα/ζπζηνιή 

 

Βηβιηνγξαθία  

Cheek J M, Buss A H. Shyness and sociability. Journal of Personality and Social 

Research. 1981; 41:330-339. 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL II 

17.00-19.00  ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ» 

 

Γηνξγαλσηέο: . Μ. Πηπεξάθεο Καζεγεηήο Βηνινγίαο, Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηψλ 

                         Μ. Μ.  Εαθεηξνπνχινπ Καζεγήηξηα Φπρνινγίαο, δηεπζχληξηα ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνπαζνινγίαο 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Πξφεδξνο:       . Μ. Πηπεξάθεο 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) Ο ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΦΡΟΝΟ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΨΣΗ ΦΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ. ΦΡΗΗ Η/Τ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ ΚΑΙ ΤΝΔΕΗ ΜΕ 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ. 

 

Πελειφπε-Αιεμία Δ. Αβαγηαλνχ, Μαξία Μ. Εαθεηξνπνχινπ  

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο & Φπρνπαζνινγίαο, 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

Δηζαγσγή: Ζ παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμεηάδεη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία κε ηε κνξθή ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ), ησλ Ζιεθηξνληθψλ παηρληδηψλ (Ζ/Π) ή ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, θαηαιακβάλεη κέξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ απηήο ηεο 

ειηθίαο. Δπηπιένλ, κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο  κε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. 

θνπφο θαη Μέζνδνο: Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο θαη ην 

δείγκα απνηεινχλ 188 παηδηά ειηθίαο 5-8 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ 82 αγφξηα θαη 106 

θνξίηζηα. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρνξήγεζεο 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηα παηδηά 

απνζθνπνχζε ζηε κειέηε ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο, ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε ηνλ Ζ/Τ θαη ηα Ζ/Π θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ ην 
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Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνπαζνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο. 

Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην (Δ-ΓΗΠΡΟΠΔ6), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, είρε σο 

ζηφρν λα εξεπλήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο. 

Απνηειέζκαηα: Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ επέιεμε σο θχξηα αζρνιία ην παηρλίδη κε 

θίινπο. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ δελ έδεημε ζπκπηψκαηα 

άγρνπο, κνλαμηάο ή αλαζθάιεηαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο αζρνιείηαη 

θαη κε ηνλ Ζ/Τ θαη ηα Ζ/Π εμ αηηίαο ηεο δηαζθέδαζεο πνπ ηνπο παξέρνπλ.  

Χζηφζν, δηαθάλεθαλ θαη αμηφινγεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

κειεηήζεθαλ. Π.ρ. ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο πνπ έδεημαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αλαζθαιή έηεηλαλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ Ζ/Τ. Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ εκθάληδαλ 

αλαζηνιή είραλ απμεκέλε γλψζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

πκπεξάζκαηα: Φαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη εηδηθφηεξα ε ζρέζε 

ησλ παηδηψλ κε ηνλ Ζ/Τ ζρεηίδεηαη κε θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, δειαδή κε ηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

αληηδξαζηηθφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ αλαζηνιή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Διεχζεξνο ρξφλνο, ρξήζε Ζ/Τ, πξνζσπηθφηεηα, πξνζρνιηθή-πξψηε 

ζρνιηθή ειηθία,  

 

Βηβιηνγξαθία 

1. Fiorini, Μ., (2009). The effect of home computer use on children‟s cognitive and 

non- cognitive skills. Economics of Education Review, 22 June, 29 (1), pp.55-72. 

2. Subrahmanyam, K., Greenfield, P., Kraut, R. and E Gross, E., (2001). The impact 

of computer use on children's and adolescents' development. Applied Developmental 

Psychology, (22), pp.7-30 

3. Whang, L.S.M., Lee, S. & Chang, G., (2003). Internet Over-Users‟ Psychological 

Profiles: A Behavior Sampling Analysis on Internet Addiction. CyberPhycology & 

Behavior , 6 (2), pp.143-149 
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2) ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟ ΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΕΥΗΒΟΤ 

 

Υξηζηίλα I. Ρνχζε-Βέξγνπ, Διέλε Αλδξένπ, Θενδψξα Καλδξή, Φαίε O. 

Γθαξαγθνχλε-Αξαίνπ, ηπιηαλφο M. Πηπεξάθεο 

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Μνλάδα Βηνινγίαο, Δξγαζηήξην Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ & 

Σερλνινγηψλ 

Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο & Φπρνπαζνινγίαο,  

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

Δηζαγσγή: Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηελ παηδηθή θαη 

εθεβηθή ειηθία. κσο γηα αξθεηνχο εξεπλεηέο ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο εζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

παξφκνηαο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο νπζηνεμάξηεζεο.    

θνπφο θαη Μέζνδνο: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε κειέηε 

ησλ ζπλεζεηψλ ελαζρφιεζεο κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ζε καζεηέο δεκνηηθνχ, 

γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Δπίζεο θαηαγξάθεθε θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά θαη 

νη έθεβνη είλαη ελδερνκέλσο εζηζκέλνη ζε απηά. Σν  δείγκα ηεο έξεπλαο ην 

απνηέιεζαλ 2300 καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε 

δηάθνξεο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, πιελ ησλ λεζησηηθψλ θαη 

αθξηηηθψλ πεξηνρψλ.  Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο 

ρνξήγεζεο ησλ εμήο εξσηεκαηνινγίσλ: 1) Πξνζαξκνγή γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ηεο Κιίκαθαο Δζηζκνχ ησλ Δθήβσλ ζηνπο Ζ/Τ.- Κ.Δ.ΔΦ.Τ. 

(Ηnternet Addiction  Test, πξνζαξκνγή: ηψκνο θαη ζπλ. 2008). ηελ θιίκαθα απηή ε 

αλαθνξά «ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν» αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ φξν «ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα». 2) Δξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαθφξσλ 

ζπλεζεηψλ θαη ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ.  

Απνηειέζκαηα: Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (ε  νπνία βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε) έδεημε φηη ππάξρεη έλα κεγάιν εχξνο ζηε δηαθχκαλζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη αθηεξψλνπλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Οη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ 

ζηε θιίκαθα ηνπ εζηζκνχ, ζε γεληθέο γξακκέο δειψλνπλ ήπηα πξνο κέηξηα ρξήζε. Ζ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απνζθνπεί ζην λα εληνπηζηνχλ εθείλεο νη νκάδεο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη πςεινχ ξίζθνπ ζπκπεξηθνξέο ζηε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη λα απνηππσζνχλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  
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Λέμεηο θιεηδηά: Υξήζε, εζηζκφο ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

 

Βηβιηνγξαθία 

1. Griffiths, M. D., & Hunt, N. (1995). Computer game playing in adolescence: 

prevalence and demographic factors. Journal of Community and Applied Social 

Psychology, 5, 189-193.  

2. ηψκνο, Κ. Δ., Φιψξνο, Γ. Γ., Μνπδάο, Ο. Γ., & Αγγειφπνπινο, Ν. Β. (2009). 

ηάζκηζε θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ εζηζκνχ ησλ εθήβσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Φπρηαηξηθή, 20(3), 222-232.  

3. Tejeiro – Salguero, R. A., & Bersabe – Moran, R. M. (2002). Measuring problem 

video game playing in adolescents. Addiction, 97, 1601-1606. 

 

3) ΔΙΑΣΑΕΙ ΙΔΙΟΤΓΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ ΠΟΤ 

ΚΑΝΟΤΝ ΤΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. 

 

Θενδψξα Καλδξή, Υξηζηίλα I. Ρνχζε-Βέξγνπ, ηπιηαλφο Μ. Πηπεξάθεο, Μαξία Μ. 

Εαθεηξνπνχινπ  

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο & Φπρνπαζνινγίαο, 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

Δηζαγσγή: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαίλεηαη 

φηη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνπο εζηζκνχο ζηηο νπζίεο αιιά θαη ζηνπο 

ζπκπεξηθνξηθνχο εζηζκνχο. 

θνπφο θαη Μέζνδνο: θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθήβσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ζχκθσλα κε ην ςπρνθνηλσληθφ κνληέιν πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Cloninger ζε ζρέζε κε 

ην είδνο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν  δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 300 καζεηέο 

Λπθείσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ειηθίαο 15-18 εηψλ.  Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ησλ εμήο εξσηεκαηνινγίσλ: Κιίκαθα 

Δζηζκνχ ησλ Δθήβσλ ζηνπο Ζ/Τ.- Κ.Δ.ΔΦ.Τ. (Ηnternet Addiction  Test, πξνζαξκνγή: 

ηψκνο θαη ζπλ. 2009) (Temperament and Character Inventory, TCI-140, Cloninger, 

1994) θαη ελφο εξσηεκαηνινγίνπ  δεκνγξαθηθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθήβνπ. 
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Απνηειέζκαηα: Οη έθεβνη πνπ θάλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα 

έρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 

ηδηνζπγθξαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο πνπ θάλνπλ θαλνληθή ρξήζε. Οη έθεβνη 

πνπ θάλνπλ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ πςειφηεξε Αλαδήηεζε Νέωλ 

Δκπεηξηώλ θαη Απνθπγή Βιάβεο ελψ θαηαγξάθνπλ ρακειφηεξε Σπλεξγαζηκόηεηα θαη 

Απηνπξνζδηνξηζκό.  

 

Λέμεηο θιεηδηά:  Ηδηνζπγθξαζία , Τπεξβνιηθή  Υξήζε Ζ/Τ  

Βηβιηνγξαθία 

1. Cloninger, C. R. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): a guide 

to its development and use. Washington University, St Louis,Missouri: Centre for 

Psychobiology of Personality. 

2. Cloninger, C.R. (1987). A systematic method for clinical description and 

classification of personality variants. A proposal. Archives of  General  Psychiatry, 44, 

573-88.   

3. ηψκνο, Κ. Δ., Φιψξνο, Γ. Γ., Μνπδάο, Ο. Γ., & Αγγειφπνπινο, Ν. Β. (2009). 

ηάζκηζε θιίκαθαο κέηξεζεο ηνπ εζηζκνχ ησλ εθήβσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Χπρηαηξηθή, 20(3), 222-232.  

 

4) ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ ΜΕΣΑΞΤ 

ΑΝΗΛΙΚΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Βηθηψξηα Μπνπθνβάια, Υξηζηίλα I. Ρνχζε – Βέξγνπ, Διέλε Αλδξένπ 

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο & Φπρνπαζνινγίαο, 

Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο. 

 

Δηζαγσγή: Ο εθθνβηζκφο κέζσ δηαδηθηχνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θιαζζηθή έλλνηα 

ηνπ εθθνβηζκνχ θαζψο πξφθεηηαη γηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ, ρσξίο λα απεηιείηαη άκεζα ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

ζχκαηνο. Πξνζβάιινληαη ηα άπια αγαζά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηεο θαιήο 

θήκεο ηνπ, ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο θαη ελψ ε απεηιή  βίαο  κέζσ δηαδηθηχνπ 

γίλεηαη θπξίσο εγγξάθσο (δηα κέζσ κελπκάησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, e-mail ή 
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ηζηνζειίδσλ). Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ςπρνινγηθήο βίαο πνπ πθίζηαηαη ην 

ζχκα εληείλνληαη θαη κεγεζχλνληαη, θαζψο επηδξνχλ πνιιαπινί παξάγνληεο. 

θνπφο:  θνπφο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην λνκηθφ 

θαζεζηψο πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα, κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο λνκνζεηήκαηα, πνπ 

θαινχληαη λα θαιχςνπλ ην θελφ ζηελ λνκνζεζία καο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε κηαο ζχγρξνλεο κνξθήο παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, φπσο είλαη ε δηαδηθηπαθή παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφο. 

Απνζαθελίδνληαη εθδειψζεηο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ 

δχλαληαη λα επηζχξνπλ ηελ εθαξκνγή γεληθψλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Κ. αιιά θαη 

εηδηθψλ λφκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ. Δπίζεο  γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ θαη ην πιαίζην δξάζεο ηνπ σο παξάγνληα ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ cyber-bulling.  

Μέζνδνο:  Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνπζίαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε 

αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, ζεσξίαο θαη λνκνινγίαο. Μειεηήζεθαλ ζρεηηθνί Νφκνη, 

επηκέξνπο άξζξα ηφζν ηνπ Πνηληθνχ φζν θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη νη 

Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαη γηα ην «Κπβεξνλέγθιεκα»  

 πκπέξαζκα: Ο δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο είλαη κηα ηδηφηππε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία αλάινγα κε ηνλ βαζκφ έληαζεο ηεο εθδήισζήο ηεο, κπνξεί λα 

πξαγκαηψζεη ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, ν πνηληθφο 

θνιαζκφο ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ήδε, ζηνλ Πνηληθφ καο Κψδηθαο. Σν δίθαην 

αλειίθσλ ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε, σο δίθαην Πξνλνίαο επηβάιιεη ηελ χπαξμε ελφο 

νξγαλσκέλνπ θεληξηθνχ θνξέα, ν νπνίνο λα ραξάζζεη καθξνπξφζεζκα ηελ 

αλεγθιεκαηηθή καο πνιηηηθή, κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο 

αλειίθσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδηθηπαθφο Δθθνβηζκφο, Γίθαην, αλήιηθνη 

 

Βηβιηνγξαθία 

Ηγγιεδάθεο, Η. Γ. (2008). Γίθαην ηεο Πιεξνθνξηθήο, Αζήλα: Δθδφζεηο άθθνπια  

Κνπξάθεο  Ν. Δ. (2004). Γίθαην Παξαβαηηθώλ Αλειίθωλ., Αζήλα: Δθδφζεηο άθθνπια  

ηδεξφπνπινο Θ. (2003). Τν Γίθαην ηνπ Γηαδηθηύνπ, Αζήλα: Δθδφζεηο άθθνπια  
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5) ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ – ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΨΝ ΠΟΤ 

ΥΣΑΝΟΤΝ ΣΗΝ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Ψ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ 

 

Μαξία Α. Κνξψλε, Μαξία Μ. Εαθεηξνπνχινπ 

Δπηζηεκνληθνί θνξείο: Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο & Φπρνπαζνινγίαο, 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο   

ΔΛΑ – Γ.Α.Θ/ Τ.Γ.Δ.Ε.Η./ Σκήκα Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ 

 

Δηζαγσγή:  Ο φξνο Γηαδηθηπαθόο Eθθνβηζκόο (Cyber-bullying) αθνξά ζηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ICT) γηα ηελ εθ πξνζέζεσο επηβνιή 

θαη ππνζηήξημε επαλαιακβαλφκελεο ερζξηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ έλα άηνκν ζε άιιν 

άηνκν ή νκάδα κε ζθνπφ ηνλ εθθνβηζκφ, ηελ απεηιή, ηελ ηαπείλσζε ή ηελ 

παξελφριεζε (www.cyberbullying.us).  

θνπφο: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα παξνπζηάζεη πεξηζηαηηθά 

δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ παηδηψλ, πξν-εθήβσλ θαη εθήβσλ πνπ δέρνληαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ είηε άιισλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απφ 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ηα νπνία θηάλνπλ, σο θαηαγγειίεο, ζηελ αζηπλνκία. ηφρνο καο 

είλαη λα ζπκβάινπκε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο καο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν κε 

ηελ παξνπζίαζε κηαο αθφκα πην νινθιεξσκέλεο  εηθφλαο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

πδήηεζε: Θα ζπδεηεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην ζέκα κπνξεί λα θηάζεη ζηελ 

Αζηπλνκία, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απνηξαπεί ν Γηαδηθηπαθφο 

Δθθνβηζκφο, θαζψο θαη νη ηξφπνη αζθαινχο πινήγεζεο θαη ρξήζεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ή άιισλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά:  Γηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο, θαηαγγειία, αζθαιήο πινήγεζε 

Παξαπνκπέο  

www.cyberbullying.us (αλαζχξζεθε 02/02/11) 

 

ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

19.30 -20.30 ΦΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΕΠΙΗΜΨΝ - ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ  

  

ΑΙΘΟΤΑ CRYSTAL 

20.30 ΔΕΞΙΨΗ ΤΠΟΔΟΦΗ  
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ΑΒΒΑΣΟ 2-4-2011 

ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

09.00-10.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  

«ΕΘΙΜΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΔΟΜΕ ΣΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ» 

 

Πξνεδξείν: Ησάλλεο Γθηνπδέπαο,  Ησάλλα Καξαγηαλλάθε-Καζηάλε 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΕΘΙΜΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΘΗΒΨΝ ΣΟ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΓΝΘ 

 

Κσλζηαληίλνο ηψκνο  

Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο 

Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. 

 

Δηζαγσγή: Ο εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν δελ απνηειεί μερσξηζηή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή 

ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, αιιά πηζαλφηαηα ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην DSM-V ην 

2013 (Block 2008). Ζ πξψηε ρψξα πνπ αλαγλψξηζε επίζεκα ηελ δηαηαξαρή είλαη ε 

Κίλα ην Ννέκβξην ηνπ 2008  θαη σο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 400 

κνλάδεο ελδνλνζνθνκεηαθήο ζεξαπείαο,  ελψ ζηε Νφηηα Κνξέα ιεηηνπξγνχλ 140  

θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο θαη 100 πεξίπνπ λνζνθνκεία πξνζθέξνπλ ζρεηηθή ζεξαπεία. 

Κηλνχκελε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία κέζσ ηνπ 

Καζεγεηή Φπρηαηξηθήο Charles O‟ Brian, ππεχζπλν ηεο νκάδαο γηα ηελ ζπγγξαθή 

ηεο ελφηεηαο ησλ εμαξηήζεσλ ζην DSM-V, δήισζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 πσο ε 

κνλαδηθή λέα ςπρηθή δηαηαξαρή πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελφηεηα ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ εζηζκψλ καδί κε ην παζνινγηθφ ηπρεξφ παηρλίδη, ζα είλαη ε 

δηαηαξαρή εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν (internet addiction disorder). Δλψ ε δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηελ δηαηαξαρή εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν αλαπηχζζεηαη 

ηαρχηαηα, εληνχηνηο ειάρηζηεο έξεπλεο αλαιχνπλ ραξαθηεξηζηηθά θιηληθψλ 

πιεζπζκψλ θαη αθφκε ιηγφηεξεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ δηαηαξαρή.  

Μέζνδνο: Θα  γίλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ζε δηαγλσζκέλα 

θιηληθά πεξηζηαηηθά εθήβσλ κε εζηζκφ ζην δηαδίθηπν, πνπ επηζθέθηεθαλ ην εηδηθφ 

ηαηξείν γηα ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν, ζην Ηππνθξάηεην ΓΝ Θεζζαινλίθεο ζε κία 
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πεξίνδν 18 κελψλ [Οθηψβξην 2008 έσο Απξίιην 2010]. Δπίζεο ζα γίλεη αλάιπζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θάζε κίαο απφ απηέο. 

Απνηειέζκαηα: Σν θιηληθφ δείγκα απνηεινχλ 43 έθεβνη (39 αγφξηα θαη 4 θνξίηζηα). 

ην 95% ηνπ δείγκαηνο ν εζηζκφο αθνξά ηελ ρξήζε δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, ελψ 

ζπλλνζεξφηεηα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο εληνπίδεηαη ζην 50% ηνπ δείγκαηνο. ε έμη 

έθεβνπο κε δηαηαξαρή εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν θαη ζπλλνζεξφηεηα κε άιιε ςπρηθή 

δηαηαξαρή ε ζεξαπεία έγηλε ελδνλνζνθνκεηαθά, ελψ ζε 37 εθήβνπο ε ζεξαπεία έγηλε 

ζε εμσλνζνθνκεηαθή βάζε. Ζ επηινγή ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο ή ηεο 

εμσλνζνθνκεηαθήο ζεξαπείαο έγηλε κε βάζε ηεο βαξχηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ, ηνπ 

βαζκνχ απνδηνξγάλσζεο θαη ηεο χπαξμεο ή φρη ζπλλνζεξφηεηαο ηνπ εζηζκνχ ζην 

δηαδίθηπν κε άιιε ςπρηθή δηαηαξαρή. 

πκπέξαζκα: Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν απνηειεί κία ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη ζε πςειφ πνζνζηφ απφ άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη 

αλαδεηθλχεηαη κεγάιε αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο δηαηαξαρήο κε ηελ ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ θιηκάθσλ θαη δνκεκέλσλ 

θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ δνκψλ θηιηθψλ 

πξνο ηνπο εθήβνπο, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή θξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηε. 

 

2) Η ΤΝΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΘΛΙΧΗ, ΔΙΑΣΑΡΑΦΨΝ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΙ 

ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΣΗΝ ΟΧΙΜΗ ΕΥΗΒΕΙΑ. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΕΨΝ 

 

Βάτνο Νηαθνχιεο 

Γξ. Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Δπηκειεηήο Β‟ Ηππνθξάηεην Γ.Ν.Θ 

Δηδηθφ Ηαηξείν Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν, Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο 

 

Ζ θαηάζιηςε ζηελ Παηδνςπρηαηξηθή ζπρλά ππνδηαγηγλψθεηαη, εκθαλίδνληαο 

εζσηεξηθεπκέλα ζπκπηψκαηα, ελψ νη δηαηαξαρέο ηεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο νη 

νπνίεο αθνξνχλ εμσηεξηθεπκέλα ζπκπηψκαηα, ζπλήζσο ηπγράλνπλ θιηληθήο 

πξνζνρήο θαη ηίζεληαη σο θχξηα δηάγλσζε. 
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ην Δηδηθφ Ηαηξείν γηα ηνλ Δζηζκφ ζην Γηαδίθηπν(I.A.D),ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην 

Ηππνθξάηεην, απφ ηξηεηίαο, πξνζέξρνληαη έθεβνη θαη νη γνλείο ηνπο κε πνηθίια 

αηηήκαηα, αιιά θπξίαξρν αίηεκα απνηειεί ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δμαηξεηηθά ζπρλή είλαη ε ζπλλνζεξφηεηα κε δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Παξνπζηάδνληαη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 

νη δχν αθνξνχλ ηξηπιή θαη ε κία άιιε δηπιή ηαπηφρξνλε παξνπζία θαηάζιηςεο θαη 

δηαηαξαρήο δηαγσγήο, ελαληίσζεο-πξφθιεζεο θαη δηαηαξαρήο ειιεηκαηηθήο 

πξνζνρήο - ππεξθηλεηηθφηεηαο. Κνηλή πηζαλή εξκελεία ηεο ζπλλνζεξφηεηαο, νη 

έληνλα ζηξεζζνγφλεο νηθνγελεηαθέο ςπρνθνηλσληθέο ζπλζήθεο.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ζε ελήιηθεο πνζνζηά κείδνλνο θαηάζιηςεο ζε 

άηνκα κε I.A.D πεξί ην 24%(Shaw et al,2008).πδεηψληαη παξάγνληεο νη νπνίνη 

πξνδηαζέηνπλ ζε θαηάζιηςε ζε εζηζκέλνπο απφ ην δηαδίθηπν εθήβνπο, φπσο o 

θφβνο ηεο απφξξηςεο, ε αίζζεζε παληνδπλακίαο θαη ειέγρνπ ζην παηγρλίδη αιιά ε 

ηαπηφρξνλα ρακειή απηνεθηίκεζε, ε αλάγθε ηεο ζεηηθήο απνδνρήο απφ ηνπο άιινπο 

θαη ε έιιεηςε πξσηνβνπιηψλ-θηλεηνπνίεζεο θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα. 

 

3) Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΨΝ ΧΤΦΟΜΕΣΙΚΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΣΗ 

ΔΙΑΓΝΨΗ ΣΟΤ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΗ 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΥΟΙΣΗΣΨΝ ΠΡΟ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ Η/Τ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Γεψξγηνο Φιψξνο 

Δηδ. Φπρίαηξνο, M.Sc,  Τπ. Γηδάθησξ Α.Π.Θ , Β‟ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή  

 

Ζ λέα δηαηαξαρή ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν, κε δεδνκέλε ηελ αλππαξμία θνηλά 

απνδεθηψλ δηαγλσζηηθψλ ηαμηλνκηθψλ θξηηεξίσλ, παξνπζηάδεη ζηνλ θιηληθφ έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο δηάγλσζεο. Δλψ παξαηεξείηαη κία 

ππεξπιεζψξα απηνζρέδησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ απνπζηάδνπλ ηα εξγαιεία ζηα 

ρέξηα ηνπ θιηληθνχ πνπ λα ζπλδπάδνπλ ηελ εζσηεξηθή αμηνπηζηία, αμηνπηζηία ζηελ 

επαλαρνξήγεζε, δνκηθή εγθπξφηεηα θαη ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ειέγρνπ (cut-off). Θα 

παξνπζηαζηνχλ νη ιχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε πκβνπιεπηηθή ππεξεζία 

θνηηεηψλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο Ζ/Τ θαη Γηαδηθηχνπ, νη 

πηζηνπνηεκέλεο θιίκαθεο Κ.Δ.ΔΦ.Τ (Κιίκαθα Δζηζκνχ Δθήβσλ ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο 

Τπνινγηζηέο) θαη O.C.S (Κιίκαθα Γηαδηθηπαθψλ Γλσζηψλ) σο νινθιεξσκέλε 

πξφηαζε ζηνλ θιηληθφ θαη ηνλ εξεπλεηή ηνπ Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

9.00-10.30  ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΥΟΡΙΚΨΝ ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΨΝ. 

«ΑΝΣΙΛΗΧΕΙ, ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξνεδξείν: Γεψξγηνο Γαξχθαιινο, Νηθφιαο Υξεζηάθεο 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΓΟΝΕΙ ΕΥΗΒΨΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ: Η ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΨΝ 

ΠΡΑΚΣΙΚΨΝ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ Η/Τ» 

 

Βαζηιηθή  Α. Λακπαδά, Αξηάδλε ηνγηαλλίδνπ  

Σνκέαο ρνιηθήο – Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Ζ δηείζδπζε ησλ ηερλνινγηψλ  πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηελ θαζεκεξηλή 

νηθνγελεηαθή δσή θαη ζπηηηθή ξνπηίλα είλαη πιένλ γεγνλφο. Οη Ζ/Τ πξνσζνχληαη 

ζήκεξα σο εθπαηδεπηηθέο ζπζθεπέο, κε ηνπο γνλείο λα ηηο ζεσξνχλ σο κέζα πνπ 

εθνδηάδνπλ ηα παηδηά κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ην κέιινλ. Σαπηφρξνλα, 

δηαθξίλεηαη κηα έληνλε αλεζπρία γχξσ απφ ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο ζρέζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, φζν θαη αλάκεζα 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ ππφινηπν, εμσηεξηθφ θφζκν.  

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία δηεξεπλά ηηο πξαθηηθέο κεζνιάβεζεο ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο εθήβσλ ψζηε λα ξπζκίζνπλ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ Ζ/Τ 

θαη επηρεηξεί ηε ζχλδεζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο, ζπκπιεξψλνληαο έηζη ηε γλψζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε 

δηείζδπζε ησλ Ζ/Τ επεξεάδεη ηελ γνλετθή  θαζεκεξηλφηεηα.  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζπλνιηθά 394 γνλείο εθήβσλ, 155 

άληξεο θαη 238 γπλαίθεο, απφ δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε), απφ ηελ επαξρία (Κνδάλε, Βφινο, 

Σξίθαια), αιιά θαη απφ δηάθνξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο (θσκνπφιεηο θαη ρσξηά), νη 

νπνίνη θαη ζπκπιήξσζαλ αλψλπκα κηα ζεηξά απφ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηεκαηνιφγηα.   

Ζ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη βξέζεθε πσο ην  

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο αιιά θαη ν ρψξνο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ 

επηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ κεζνιάβεζεο. Απφ ηα 
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επξήκαηα γίλεηαη, επίζεο, θαλεξφ φηη παξφιν πνπ νη γνλείο ησλ εθήβσλ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο κηα ζεηηθή εμέιημε, ε νπνία πξνσζεί ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή επίηεπμε ησλ παηδηψλ ηνπο, φηαλ ηειηθά νη Ζ/Τ 

εηζέξρνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή εκθαλίδεηαη θαη κηα επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ξχζκηζεο ηεο ρξήζε ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: γνλετθέο πξαθηηθέο, ξχζκηζε ρξήζεο Ζ/Τ. 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία: 

Eastin, M.S., Greenberg, B.S. & Hofschire, L. (2006). Parenting the Internet. Journal 

of  Communication, 56, 486-504. 

Haddon, L. (2006). The contribution of domestication research to in-home computing 

and media consumption. The Information Society, 22(4), 195-203. 

Livingstone, S. (2007). Strategies of parental regulation in the media rich home. 

Computers in Human Behavior, 23, 920-941 

 

2) ΤΓΚΡΙΗ ΣΑΕΨΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΤΡΨ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ 

ΕΚΥΟΒΙΜΟ(CYBERBULLYING) 

 

Βαζηιηθή Μάιακα, Δκκαλνπήι Κνιηάδεο 

Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ΠΣΓΔ, ηνκέαο Δηδηθήο 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 

 

O ζπζηεκαηηθφο δηθηπαθφο εθθνβηζκφο είλαη ν γεληθφο φξνο, ν νπνίνο πεξηγξάθεη 

θάζε δξαζηεξηφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ςεθηαθή 

ηερλνινγία(ππνινγηζηέο , θηλεηά ηειέθσλα θ.α) θαη είλαη επηβιαβήο γηα έλα ή γηα 

πνιιά άηνκα. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη εθθξάδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία δηθηπαθψλ νκάδσλ κίζνπο, ηελ 

παξαβίαζε ηεο ειεθηξνληθήο ηδησηηθφηεηαο, ηελ ειεθηξνληθή παξελφριεζε, ηνλ 

αζεβή ιφγν, ηελ δηάδνζε βίαηνπ θαη πξνθιεηηθνχ πιηθνχ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

άιινπ (Bauman,2007,Smith et.al,2008 ζην Riebel et.al,2009). Σα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε άκεζε ζπλνκηιία κέζσ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ ζπλδένληαη απφ ην δηαδίθηπν, νη ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη ηα ειεθηξνληθά εκεξνιφγηα (Κνwalski et al,2008). ηελ παξνχζα 

έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα 113 δαζθάισλ θαη 100 θαζεγεηψλ 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην 30 εξσηήζεσλ. Οη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε 

θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ νη εμήο: πνηα ε ελεκέξσζε ηνπο, ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο- αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

εθπαίδεπζεο,  πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ. Οη πξνέθεβνη θαη νη 

έθεβνη κεγαιψλνπλ νπζηαζηηθά κέζα ζην θπβεξλνρψξν. Ζ πηνζέηεζε ζσζηψλ 

ειεθηξνληθψλ ζπκπεξηθνξψλ πξνβάιιεη πην επηηαθηηθή απφ πνηέ (Rae-Berarducci, 

2009). Ζ ζρνιηθή βία θαη ν ζπζηεκαηηθφο δηθηπαθφο εθθνβηζκφο είλαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζε φιεο ηηο ρψξεο αλάκεζα ζε απηέο θαη ζηελ δηθή 

καο αλαγλσξίδνπλ ην πξφβιεκα (Li,2007). Οη Beran & Li (2005) βξήθαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί  δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 

δηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Li,2007) θάηη πνπ επηβεβαίσζε θαη ε παξνχζα έξεπλα. Ζ 

απηνπεπνίζεζε ησλ δαζθάισλ είλαη απηή πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα ρηίζνπλ κηα 

αίζζεζε αζθάιεηαο (Boulton, 1999 ζην Li,2007) ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Γηα 

απηφ ην ιφγν, ππνγξακκίδεηαη φηη ε ελεκέξσζε είλαη έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο 

βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη ηνπ ζπζηεκαηηθνχ δηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έσο θαη 50% (Campbell, 

2005). Ο ζπζηεκαηηθφο δηθηπαθφο εθθνβηζκφο είλαη εδψ, κηαο θαη νη έξεπλεο αλά ηνλ 

θφζκν, ηνλ ηνπνζεηνχλ ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο απφ 6 έσο θαη 33%(Smith 

et.al,2005). Δίλαη θαηλφκελν ππαξθηφ θαη εμειηζζφκελν. Ζ απνθάιπςε ησλ δηαθνξψλ 

ησλ ζηάζεσλ θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη απηέο πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

Λέμεηο Κιεηδηά: ζπζηεκαηηθφο δηθηπαθφο εθθνβηζκφο, , ζηάζεηο, απφςεηο,  

ραξαθηεξηζηηθά θαηλνκέλνπ.  

Βηβιηνγξαθία  
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digital age. Malden, MA: Blackwell Publishing. 

Li, Q. (2007).Bullying in the new playground: Research into cyberbullying and cyber 
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3) Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΙΣΟΛΟΓΙΨΝ (ΒLOGS)  ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

 

Ζιίαο Π. Σζαηαικπαζίδεο 

ηειεηφθνηηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Γέζπνηλα Ν. Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ 

Καζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Μαξία Ν. Μαπξνκκάηε.  

Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν εμειίζζεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ θαη ν δάζθαινο – ζεφο 

έρεη αληηθαηαζηαζεί πξνσζψληαο ην κνληέιν ηεο δηαδξαζηηθήο ζπκκεηνρηθήο 

κάζεζεο κε ηελ δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο (Community of Practice) 

φπσο ιέλε θαη νη Lave & Wenger (1998). Σα ηζηνιφγηα κε ηελ ηαρεία εμάπισζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο – 

κάζεζεο θαη γεληθφηεξα ζηελ βειηίσζε ηεο εθκάζεζεο αθφκε θαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

ππαξρφλησλ γλψζεσλ ή δνκψλ εθπαίδεπζεο.  

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ζπζρεηίζηεθαλ νη 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, ειηθία, επίπεδν κφξθσζεο, ηφπνο θαηαγσγήο) κε 

ηηο ηξηάληα πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ησλ ππφινηπσλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

θπξίσο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ  ξφιν ησλ ηζηνινγίσλ. Ο ζηφρνο ήηαλ ε θαηαγξαθή ηνπ 

ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ φζνλ αθνξά ηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ δπλαηφηεηα  ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηα ηζηνιφγηα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

παξέρνπλ, ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ειιεληθά ή ηα μελφγισζζα ηζηνιφγηα, ε 

αιιεινβνήζεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί δηακέζνπ απηψλ,  ε δηαθνξά επηπέδνπ 

ηζηνινγίσλ θαη ηζηνζειίδσλ θαη ηέινο νη πξννπηηθέο βειηίσζεο επηθνηλσλίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο εξσηεζέληεο. 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα Google docs 

(δσξεάλ ρξήζε) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα forms. Δθεί δεκηνπξγήζεθε ην ειεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν θαη απαληήζεθε απφ 247 ζπκκεηέρνληεο. ηελ ζπλέρεηα νη 

απαληήζεηο επεμεξγάζηεθαλ ζην ινγηζκηθφ chic analysis v1.1 ην νπνίν παξέρεηαη 

δσξεάλ πξνο ρξήζε. Αθνχ έγηλαλ νη θαηαρσξίζεηο ζηηο κεηαβιεηέο θαη ζηηο 
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απαληήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα νη ζρεηηθνί 

πίλαθεο (0-1,burt θιπ) δεκηνπξγψληαο κηα νινθιεξσκέλε παξαγνληηθή αλάιπζε. Με 

βάζε απηνχο ηνπο πίλαθεο έγηλε, φπνπ ήηαλ δπλαηφλ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαη εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ απαληήζεσλ αιιά θαη ηηο ηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλαλ εκθαλείο ζπζρεηίζεηο πνπ αθνξνχλ 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία κε ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ έξεπλα θαηαγξάθεη ηελ ηάζε θπξίσο ηεο ειηθηαθήο νκάδα 20-30 

εηψλ ζηελ Διιάδα. Απφ ην δείγκα κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα, φηη ηα 

εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα θξίλνληαη σθέιηκα θαη απαξαίηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο ηνπο, αλ θαη παξαηεξείηαη αλεπάξθεηα πεξηερνκέλνπ  

θαη αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ρξήδνπλ βειηίσζεο. Γίλεηαη θαλεξφ φηη κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ ζεκαληηθφ ξφιν αλαπηχζζνληαο δηαχινπο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγψληαο 

θνηλφηεηεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (καζεηψλ – 

εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ). 

 

4) ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΣΙΛΗΧΕΙ ΣΨΝ ΓΟΝΕΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 

ΡΟΔΟΠΗ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ 

 

Δζαγηάλ . Γθάξν,. Βαζηιηθή Π. Βάξλαιε, πχξνο Ν. Βφιηζεο, Μαξία Γ. Γνχια, 

Μαξία . Καζζέξε , εξήθ . εξηθέ 

Κέληξν Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ Ν. Ρνδφπεο „‟ΟΡΦΔΑ΄΄ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΚΑΝΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθφ 

έηνο 2009 – 2010. ηφρνο είλαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ καζεηψλ γπκλαζίσλ ηνπ Ν. Ρνδφπεο απέλαληη ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Ζ/Τ), ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη πψο απηφο 

επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Γη‟ απηφ ην ζθνπφ ζπιιέρζεθαλ 330 εξσηεκαηνιφγηα. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έρεη ηίηιν „‟Γνλετθφηεηα θαη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο – ηάζεηο 

Γνλέσλ ησλ εθήβσλ απέλαληη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο‟‟ ησλ ηνγηαλλίδνπ 

& Λακπαδά (2008). 

Οη απαληήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ Excel θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο  CHIC Analysis. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ, έπεηηα νη 

γεληθεπκέλνη πίλαθεο (πίλαθεο Burt) θαη έγηλε ε εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ εμάγνληαη ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ καζεηψλ γπκλαζίσλ ηνπ Ν. Ρνδφπεο. 

Πην αλαιπηηθά, 146 γνλείο (44%) απάληεζαλ φηη ν ρψξνο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ είλαη ην 

ππλνδσκάηην ηνπ παηδηνχ. Έλαο ρψξνο, δειαδή, φπνπ ην παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ρσξίο ηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ γνλέα. Πξφθεηηαη γηα 

αλακελφκελν απνηέιεζκα, θαζψο νη γνλείο δελ έρνπλ αθφκα επαηζζεηνπνηεζεί γηα 

ηελ επηθηλδπλφηεηα θάπνησλ ρξήζεσλ ηνπ Ζ/Τ, κνινλφηη ην 73% απάληεζαλ φηη ζε 

κεγάιν βαζκφ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ. Παξάιιεια,  ην 63% δειψλεη φηη 

αλεζπρεί κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο ππνινγηζηέο.  

Σν 60% ησλ γνλέσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή σο κέζν δηαζθέδαζεο θαη 

ςπραγσγίαο, θαζψο απαληνχλ φηη παίδνπλ δηάθνξα παηρλίδηα ή αζρνινχληαη κε 

άιιεο απνιαπζηηθέο εθαξκνγέο. Σέινο, ζε πνζνζηφ 89% ζεσξνχλ ηνλ Ζ/Τ ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηε κφξθσζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Σα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα απνηεινχλ ρξήζηκα δεδνκέλα ζηελ πξνζπάζεηα 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. 

 

Λέμεηο θιεηδηά : γνλείο , Ζ/Τ 

 

Βηβιηνγξαθία  

Υξφλε Γ. , ηαπξφπνπινο Β. Πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Φνξέα 

Καηαγξαθήο ηεο «Δμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν» ζηελ Διιάδα.  Σεηξάδηα 

Φπρηαηξηθήο, ηεχρνο 108, 2009, Δθδφζεηο : Βηβιηνηερλία Ο.Δ. 

Μάηζα Κ. Δμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν : ε πην ζχγρξνλε κνξθή ηνμηθνκαλίαο. 

Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, ηεχρνο 108, 2009, Δθδφζεηο : Βηβιηνηερλία Ο.Δ. 
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5) Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΤΣΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΨΝ 

ΑΠΟΧΕΨΝ ΣΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Κσλζηαληίλα Αζ. Εεθνχιε – Σαθνπνχινπ. 

MSc ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηψλ 

Δθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο 

 

 

Δηζαγσγή 

Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ην Γηαδίθηπν1 γίλεηαη ελ 

γλψζεη αιιά θαη ζπρλά ελ αγλνία ησλ γνλέσλ ηνπο, νη νπνίνη δελ γίλνληαη νδεγνί θαη 

ζπλνδνηπφξνη, αιιά απινί ζεαηέο ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ. Γλσξίδνπλ 

νη καζεηέο ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ; Μπνξεί ην ζρνιείν λα έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν; Μπνξνχλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο απφςεηο θαη 

ηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη λα γίλνπλ πξεζβεπηέο ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ελεκεξψλνληαο ηελ θνηλφηεηα; 

θνπφο θαη Μέζνδνο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε, επεμεξγαζία, απνηχπσζε θαη 

παξνπζίαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην Γηαδίθηπν ηεζζάξσλ ηάμεσλ ηνπ 2νπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ν. Φπρηθνχ, κε έλεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ηεο Σ᾽ ηάμεο 

θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο, δάζθαινη, γνλείο) κέζα 

απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε είλαη ην ρεδίν Δξγαζίαο (Project)2 .Οη 

καζεηέο ελεκεξψζεθαλ, έζεζαλ ζηφρνπο, ζπλέηαμαλ εξσηεκαηνιφγηα, ηα κνίξαζαλ, 

επεμεξγάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη έβγαιαλ ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο δσγξάθηζαλ, 

έγξαςαλ ηξαγνχδηα, κηθξά ζθεηζάθηα, δεκηνχξγεζαλ θηλνχκελα ζρέδηα θαη 

νξγάλσζαλ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα ηε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθάλεθε φηη: α) νη καζεηέο δηαζέηνπλ θπξίσο εκπεηξηθή 

γλψζε ηνπ δηαδηθηχνπ, β) νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ππεξεζίεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, θπξίσο ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γ) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηνπο παηρληδηψλ ηνπο είλαη θπξίσο εμσηεξηθά. 
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πκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ζρνιηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ. 

Χο επηζηέγαζκα ησλ αλσηέξσ γίλεηαη ζαθέο φηη, θάζε θνξά πνπ δίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο ε δπλαηφηεηα κπνξνύλ λα γίλνπλ δπλακηθνί πξεζβεπηέο ζσζηψλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδίθηπν, απφςεηο καζεηψλ 

 

Βηβιηνγξαθία 

1 Zboralski K, Orzechowska A, Talarowska M, Darmosz A, Janiak A, Janiak M, 

Florkowski A, Gałecki P.The prevalence of computer and internet addiction among 

pupils. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2009 , 63:8-12. 

2. Frey K. Ζ κέζνδνο project, κηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν σο 

ζεσξία θαη πξάμε [Μάιιηνπ Κ., κηθξ]. Θεζζαινλίθε: εθδ. Κπξηαθίδε; 2005. 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL II 

9.00-10.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξνεδξείν: Κιήκεο Ναπξίδεο 

Παξνπζηάζεηο 

1) ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΦΕΕΙ ΜΕΑ ΑΠΟ 

ΑΤΣΟ 

 

Γεψξγηνο Π. Σζνπβέιαο 

Αθξνδίηε Γ. Ραιιάηνπ 

Αιέμεο Β. Μπξάτιαο 

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Δξγαζηήξην Γπλεηηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, Γηαδηθηπαθήο 

Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην  

Οκάδα Παξέκβαζεο ΟΜΠΡΔΛΑ: Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο θαη Πξφιεςεο ηεο 

εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο  

 

θνπφο: Γηεξεχλεζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην θνηλσληθφ δίθηπν Facebook, ρξήζεσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ, πεπνηζήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θιεξη κε 

αγλψζηνπο. 

Μέζνδνο: πκκεηείραλ 344 ρξήζηεο ηνπ Facebook. Υνξεγήζεθε κηα πξνζαξκνγή ηεο 

θιίκαθαο (YDQ) [1], νη θιίκαθεο ηνπ Anton [2] πνπ δηεξεπλνχλ ρξήζεηο ηνπ Facebook, 

ζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ ιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηάζεηο 

απέλαληη ζην θιεξη κέζσ Facebook (Γείθηεο: Δκπινθή, Αμηνπηζηία πιεξνθνξηψλ, 

Δγγχηεηα. Διθπζηηθφηεηα). Ζ ρνξήγεζε έγηλε δηαδηθηπαθά κέζσ google spreadsheets 

θαη είλαη ελ εμειίμεη. 

Απνηειέζκαηα - πκπεξάζκαηα: Eμάξηεζε απφ ην Facebook εκθαλίδεη ην 12,1 % 

ηνπ δείγκαηνο. Αλαθνξηθά κε ην θιεξη κε αγλψζηνπο απφ ην Facebook πξνέθπςε φηη 

ζην 24,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ αξέζεη λα θιεξηάξεη κε αγλψζηνπο, ην 20,1% έρεη 

βγεη ξαληεβνχ κε αγλψζηνπο θαη ην 10,6% είρε θάπνηνπ είδνπο ζεμνπαιηθή εκπεηξία 

κε αγλψζηνπο απφ ην Facebook. Ο πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο πνιιαπιήο 

πξνζδηνξηζηίαο R=0,39 έδεημε φηη ε εμάξηεζε απφ ην Facebook θαηάθεξε λα 

πξνβιεθζεί απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ην Facebook απνηειεί κέξνο ηεο 
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θαζεκεξηλφηεηαο (t=2,44, p<0,05), ηεο ξνπηίλαο (t=2,05, p<0,05) ηελ αλάγθε γηα 

επαλαζχλδεζε (t=6,49, p<0,001) ηo αίζζεκα αμηνπηζηίαο γηα ηελ πξφβιεςε 

ζπκπεξηθνξψλ άιισλ ρξεζηψλ (t=3,18, p<0,01) θαη κε ηελ επηζπκία γηα ηελ 

απφθηεζε θίινπ γηα chat (t=2,01, p<0,05). πσο πξνέθπςε απφ ηελ 

ινγαξηζκνγξακκηθή παιιηλδξφκεζε ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ άιινπ, ε αληαιιαγή 

ηειεθψλσλ κε αγλψζηνπο απφ ην Facebook θαη ην λα θιεξηάξεη θάπνηνο κε 

αγλψζηνπο ζην Facebook - θαη φρη ε εμάξηεζε απφ ην Facebook - θαηάθεξαλ λα 

πξνβιέςνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πηζαλφηεηα θάπνην άηνκν λα βγεη ξαληεβνχ κε 

θάπνηνλ άγλσζην πνπ ζα γλσξίζεη κέζσ ηνπ Facebook (Cox & Snell R2 = 0,39 - 

Nagelkerke R2=0,61). Βξέζεθε, επίζεο, ζεηηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζηελ εμάξηεζε 

απφ ην Facebook θαη ηελ Δλεκέξσζε ηνπ πξνθίι (Rho=0,35, p<0,01), ην Γξάςηκν ζε 

ηνίρνπο (wall) (Rho=0,38, p<0,01) θαη ην Γξάςηκν ζρνιίσλ (Rho=0,47, p<0,01). 

Αλαθνξηθά κε ην θχιν δελ πξνέθπςαλ ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο. Σέινο πξνέθπςαλ 

ζπζηεκαηηθέο ζπλάθεηεο αλάκεζα ζηε εμάξηεζε απφ ην Facebook ηελ ειηθία 

(Rho=−0,31, p<0,01) θαη ηνλ αξηζκφ θίισλ κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο 

εβδνκαδηαίσο (Rho=0,35, p<0,01). Αλάινγα επξήκαηα εληνπίδνπκε θαη ζηε 

βηβιηνγξαθία [2,4,5]  

Λέμεηο θιεηδηά: Δμάξηεζε απφ ην Facebook, ρξήζεηο ηνπ Facebook, ζρέζεηο 

Βηβιηνγξαθία 

Young, K. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. 

CyberPsychology and Behavior. 1998:3 (1): 237–244. 

Anton, S.P. Evaluating computer-mediated communication on the university campus: 

the impact of facebook.com on the development of romantic relationships. Master 

Thesis. 2007 

Piazza, J. Bering, J.M. Evolutionary cyber-psychology: Applying an evolutionary 

framework to Internet behavior. Computers in Human Behavior . 2009: 25:1258–

1269 

Tsai, C-C, Lin SSJ. Analysis of Attitudes Toward Computer Networks and Internet 

Addiction of Taiwanese Adolescents. CyberPsychology & Behavior. 2001:4:373-76. 

Madden, M.,  Lenhart, A. Online dating: Americans who are seeking romance use the 

internet to help them in their search, but there is still widespread public concern 

about the safety of online dating. 2006. Ζιεθηξνληθή αλαδήηεζε 10 Απγνχζηνπ 2010 

ζην http://www.pewinternet.org/Reports/2006/Online-Dating.aspx  
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2) ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΕ ΦΕΕΙ ΣΟ FACEBOOK: ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ 

ΠΡΟΨΠΙΚΨΝ ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΕΝΑ FOCUS GROUP  

 

Αθξνδίηε Γ. Ραιιάηνπ  

Γεψξγηνο Π. Σζνπβέιαο  

Αιέμεο Β. Μπξάτιαο  

Δπηζηεκνληθφο θνξέαο: Δξγαζηήξην Γπλεηηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, Γηαδηθηπαθήο 

Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην  

Οκάδα Παξέκβαζεο ΟΜΠΡΔΛΑ: Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο θαη Πξφιεςεο ηεο 

εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο  

 

Δηζαγσγή  

Οη δπλεηηθέο θνηλφηεηεο (virtual communities) απνηεινχλ ζήκεξα κηα δπλακηθά 

αλαδπφκελε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Σα πεξηβάιινληα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking), φπσο είλαη ην myspace, ην facebook θαη 

ην youtube, δεκηνπξγνχλ έλα δπλεηηθφ ρψξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξαγκαηηθψλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο ηερλνινγίαο. Καλνληζηηθέο 

δνκέο, εηαηξηθέο πξαθηηθέο, ηερλνινγηθέο παξάκεηξνη, ξεηνί θαη άξξεηνη κεραληζκνί 

ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζνξίδνπλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζπλερψο ηνπο 

ηξφπνπο επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ ζηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. ηνλ θπζηθφ θφζκν ην βίσκα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηελ 

ελεξγεηηθή ή παζεηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ησλ 

αληηιεπηηθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηα 

δπλεηηθά πεξηβάιινληα ην βίσκα αλαπιαηζηψλεηαη κε δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπλεηηθψλ 

θνηλνηήησλ είλαη ε απμεκέλε ηερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν 

θαη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, νδεγψληαο ζε έλα πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ βίσκα. 

Απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο δηακεζνιάβεζεο είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ν πνηνηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο.  

θνπφο-Μέζνδνο-Απνηειέζκαηα-πκπεξάζκαηα  

Ο ρξήζηεο ελφο πεξηβάιινληνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη ην facebook 

κπνξεί λα έρεη ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε φηη κπαίλεη ζε έλα ρψξν πνπ είλαη γεκάηνο 

κε λνήκαηα θαη ζθνπνχο. Έλα ρψξν γεκάην κε πξνζσπηθά βηψκαηα, εκπεηξίεο, 
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ζπλαηζζήκαηα θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε άιια άηνκα. Σν λφεκα πνπ δίλνπλ νη 

ίδηνη νη ρξήζηεο ζηελ επηθνηλσλία, ζην θιεξη θαη ζηηο ζρέζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

facebook ζα αλαδεηήζνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, κέζσ κηαο νκαδηθήο 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο (focus group) κε Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ facebook. Ζ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ 

ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο sequence analysis (Arnold) ζα αλαδείμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. Με 

ηε βνήζεηα βησκαηηθψλ αζθήζεσλ θαη role plays, ζα επηηξαπεί ε αλάδπζε ησλ 

πξνζσπηθψλ θαη ζπιινγηθψλ λνεκάησλ πνπ νη ίδηνη νη ρξήζηεο δίλνπλ ζηε ρξήζε ηνπ 

facebook. 

Λέμεηο Κιεηδηά: facebook, focus group  

Βηβιηνγξαθία  

Arnold, M. B. (1962). Story sequence analysis: A new method of measuring 

motivation and predicting achievement. New York: Columbia University Press.  

Joinson, N. A. (2003). Understanding the Psychology of Internet Behaviour: Virtual 

Worlds, Real Lives. New York: Palgrave Macmillan.  

Gackenbach, J. (2007). Psychology and the Internet, Second Edition: Intrapersonal, 

Interpersonal, and Transpersonal Implications. USA: Elsevier Academic Press 

 

3) ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ (SOCIAL NETWORK SITES) : Η 

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

 

Αγάζε Α. Καηζσλνπνχινπ  

Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο Π.Δ., Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Παλεπηζηεµίνπ Αηγαίνπ, 

Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζµηαο & Γ/ζµηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο  

Αιεμάλδξα Γ. Σζαγθαλέιηα  

Φπρνιφγνο M.Sc., Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζµηαο & Γ/ζµηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο 

Διιάδαο  

Δηζαγσγή: Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο έθαλαλ ηελ εµθάληζή ηνπο θαη 

γλψξηζαλ µεγάιε απήρεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καζψο ε δεµνηηθφηεηά ηνπο 

απμάλεηαη, θεξδίδνληαο έδαθνο ζε εθεβηθφ θαη ελήιηθν πιεζπζµφ, πξνθχπηνπλ 
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εξσηήµαηα ζρεηηθά µε ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη εληφο απηψλ θαζψο θαη γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλέπεηεο [1]. θνπφο 

& Μέζνδνο: Αμηνπνηψληαο ηε µέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, εμεηάζηεθαλ 

δεδνµέλα πξφζθαησλ επηζηεµνληθψλ άξζξσλ µε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζε ζπλάξηεζε µε ην πψο, µέζσ απηψλ, εληζρχεηαη ή φρη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην. Απνηειέζµαηα: Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο ρξήζηεο-ζηξηεο λα παγηψλνπλ ζρέζεηο πνπ ζε άιιε 

πεξίπησζε ζα ήηαλ εθήµεξεο [2], λα ζπλδένληαη µε άηνµα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξα 

νηθεία θαη λα δηαηεξνχλ επαθή µε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ 

πεξηνξηζµέλε θιίµαθα ησλ επαθψλ ηνπο φζν θαη ζηελ επξχηεξε θιίµαθα ηεο ηνπηθήο 

θαη παγθφζµηαο θνηλφηεηαο [3]. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ραιαξψλ δεζµψλ (weak ties), απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε 

δίθηπα ελεµέξσζεο θαη ζηνλ επξχηεξν δεµφζην ρψξν θαη έρνπλ επλντθή επηξξνή ζην 

αλζξψπηλν θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, θπξίσο ζε επίπεδν δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο. 

πµπεξάζµαηα: Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο εµπινπηίδνπλ ηηο επηινγέο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη εηζάγνπλ µηα λέα πξννπηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη 

ζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. Πξνζθέξνληαο ηελ απαξαίηεηε ηερληθή θαη θνηλσληθή 

ππνδνµή γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηα ςεθηαθά θνηλσληθά δίθηπα παξέρνπλ 

δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ απνηεινχλ ζεµαληηθέο πεγέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ νξζή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επθαηξηψλ δηθηχσζεο πνπ παξέρνληαη, 

απνηειεί θξίζηµν ζεµείν γηα ηελ ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.  

Λέμεηο θιεηδηά: ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θνηλσληθφ θεθάιαην  

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο  
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4) ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΕΝΔΤΝΑΜΨΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

Κπξηαθή Γ. Γηψηα 

πκβνπιεπηηθή Φπρνιφγνο MSc, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Παλ. Θεζζαιίαο 

Δπηζηεκνληθφο Φνξέαο: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο 

Αγσγήο 

 

Ζ γεληά ηερλνινγηψλ WEB 2.0 νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ πινχζηεο ζε 

εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θνηλσληθά πεξηβάιινληα, φπσο απηά 

ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Άηνκα κε αλαπεξία, μεπεξλψληαο πιήζνο 

εκπνδίσλ, έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, γηα λα απνθηήζνπλ επθαηξίεο εξγαζίαο θαη λα εληζρχζνπλ 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ έξεπλεο πνπ έρνπλ 

εζηηάζεη ζε πιήζνο παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ είδνπο αλαπεξίαο, ησλ 

θηλήηξσλ ρξήζεο ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε απηή. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη κηθηά. Οη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ αλαπεξίαο θαη Γηαδηθηχνπ κέρξη ηψξα 

έρνπλ εζηηάζεη θπξίσο ζηηο ηερλνινγηθέο πηπρέο, θαη πνιχ ιίγεο εμεηάδνπλ ηε 

δπλακηθή ησλ δηαδηθηπαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Ζ ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο παξνπζηάδεηαη ζαλ επθαηξία γηα ηελ άξζε ζηεξενηχπσλ (Shpigelman et 

al., 2009), ηελ πξνζσπηθή ελδπλάκσζε (Barak & Sadovsky, 2008) θαη ηελ κείσζε 

ηεο απνκφλσζεο. Ζ επηθνηλσλία ζηηο δηαδηθηπαθέο αιιειεπηδξάζεηο δηεπθνιχλεη π.ρ. 

άηνκα κε δηαηαξαρέο ιφγνπ ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ δπζρέξεηα ζηελ 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε αξλεηηθέο 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο φπσο ε απφζπξζε, ε έιιεηςε ζπλνιηθήο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο, ε βίσζε κνλαμηάο θαη θαηαζιηπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη ε 

πηζαλφηεηα εζηζκνχ. Δπηπιένλ, ην Γηαδίθηπν δελ δεκηνπξγεί απαξαηηήησο ίζεο 

επθαηξίεο γηα Α.κεΑ.. Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο κε 

ζπρλή ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ απηέο (Seymour & Lupton, 2004). Οη 

δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε, νδεγεί πνιιά Α.κεΑ. λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ελαιιαθηηθέο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηζηνζειίδεο 
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φπσο ε www.disabilitysocialnetwork.com, κηα αλαδπνκέλε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα 

αλαπήξσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ 

παξαπάλσ επξεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ 

ζηελ θνηλσληθφηεηα αηφκσλ κε αλαπεξία.  

Λέμεηο Κιεηδηά: ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Α.κεΑ. 

 

5) ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΜΑΘΗΙΑΚΨΝ 

ΔΤΚΟΛΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ 

 

Παλαγηψηα Γεκφγησξγα 

ρνιηθή Φπρνιφγνο 

Τπνςήθηα δηδάθηνξαο ρνιηθήο Φπρνινγίαο ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ 

Έθε πγθνιιίηνπ 

Καζεγήηξηα ρνιηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Φπρνινγίαο 

Σκήκα Φπρνινγίαο Α.Π.Θ. 

 

Με δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ βηψλνπλ αξθεηά παηδηά 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο [1],  ε ηδέα φηη νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα θαηάιιειν εηθνληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα απηά 

απνηειεί πξφθιεζε ζην ρψξν ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο πξνβιεπηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ [2], νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζα δψζνπλ έλα πην νινθιεξσκέλν πξνθίι 

ησλ παηδηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ. Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη 

ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ην 

ξφιν ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζε καζεηέο/ηξηεο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο καζεηέο 

θαη καζήηξηεο  Γπκλαζίνπ  θαη Λπθείνπ, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζε γεληθά ζρνιεία ηεο 

πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη νη κηζνί εθ ησλ νπνίσλ είραλ δηαγλσζκέλεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα 

κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Αλακέλεηαη ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα 
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θάλνπλ πην ζπρλή ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηα παηδηά ρσξίο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, θαζψο βηψλνπλ ζπρλά θνηλσληθή απφξξηςε απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο [3].  Αθφκε, κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

αλακέλεηαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο λα θάλνπλ πην ζπρλή 

ρξήζε απφ ηα παηδηά κε πην αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αθνχ έρεη βξεζεί φηη 

νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ [2]. Σέινο, αλακέλεηαη ηα παηδηά ρσξίο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη κε 

θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο λα θάλνπλ πην ζπρλή ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο απφ ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη κε αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο.  

Λέμεηο-θιεηδηά: ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
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6) ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ψ ΔΤΝΗΣΙΚΟ ΦΨΡΟ, ΕΣΕΡΟΣΟΠΙΑ, ΑΟΡΑΣΗ ΠΟΛΗ 

 

Απνζηνιίδεο Γ. Απφζηνινο 

Δμακειηψηνπ Β. Αηθαηεξίλε 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

 

Ζ έξεπλα απηή απνηειεί κία απφπεηξα δηεξεχλεζεο ηεο θχζεο ηνπ επαπμεκέλνπ 

ςεθηαθά ρψξνπ. Σν δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε 

κεζνδνινγία, ηδσκέλν σο δπλεηηθφο ρψξνο, εηεξνηνπία θαη αφξαηε πφιε.  

Οη ςεθηαθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ζπληζηνχλ έλα δίθηπν ηνπ νπνίνπ θφκβνη είλαη 

νη ρξήζηεο.  Απηφ ην δίθηπν ζπληζηά κία ελ δπλάκεη πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαιεί ην 

ρξήζηε ζε κία έμνδν απφ ην εδψ ηεο θπζηθήο ηνπ  ζέζεο. ε απηφ ην έμσ θαιείηαη λα 

αλαπηχμεη κία δπλεηηθή δσή,  εκπινπηίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ. Ζ 
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αιιεινεπηθάιπςε θπζηθνχ θαη ςεθηαθνχ ρψξνπ επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ηδησηηθνχ θαζψο απηφ δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ελφο λένπ θαη κεηαβαιιφκελνπ νξίνπ, 

ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή. 

Ζ ζρεηηθφηεηα ηεο ρσξηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν δηαδηθηπσκέλνο 

άλζξσπνο, νδεγεί ζηελ αλάγλσζή ηεο σο ηαπηφρξνλε παξνπζία ζε δχν έηεξνπο 

ρψξνπο. Οπφηε ην δηαδίθηπν ιεηηνπξγεί εηεξνηνπηθά θαζψο εθεί ζπλππάξρνπλ θαη 

επηθαιχπηνληαη ρψξνη ζπγθξνπζηαθνχ ραξαθηήξα, ζπζζσξεχεηαη ε πιεξνθνξία ζε 

έλα ππεξαξρείν, ππάξρεη κία δηαδηθαζία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ιεηηνπξγεί σο ρψξνο 

ςεπδαηζζεζηαθφο θαη αληηζηάζκηζκα, θπξίσο φκσο, ιεηηνπξγεί εηεξνηνπηθά σο 

ςεθηαθφο θαζξέθηεο ζηνλ νπνίν ν αληηθαηνπηξηζκφο επαλαπξνζδηνξίδεη ηε ζέζε 

κνπ ζην θπζηθφ θφζκν θαη θαζηζηά ηαπηφρξνλα πξαγκαηηθφ έλαλ ηφπν ρσξίο ηφπν.  

Ζ «εθεί» παξνπζία εμ‟ αηηίαο ηεο θαηλνκεληθήο αλσλπκίαο εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

νδεγεί ζε έλα ςεθηαθφ επίπεδν χπαξμεο ην νπνίν απνθηά ππφζηαζε, θαζψο κε θάζε 

επηινγή, κε θάζε ζρέζε πνπ ζπλάπηεη, δνκεί κία ςεθηαθή αφξαηε πφιε γηα λα 

θαηνηθήζεη. Απηή ε πφιε, ζπλερήο θαη παγθφζκηα, ιεηηνπξγεί ζαλ θάζε άιιε, 

επεθηείλεηαη, κεηαβάιιεηαη, θαηαζηξέθεηαη. Τπάξρεη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη κε 

εληαία κνξθή θηινμελψληαο ηνπο ςεθηαθνχο πνιίηεο φκσο δεκηνπξγείηαη μερσξηζηά 

απφ ηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ εληφο ηεο.  

Σψξα πνπ ε δσή εθηπιίζζεηαη θαη εθεί, ν ρψξνο πεξηέρεη κία θαζεκεξηλή ςεθηαθή 

εηεξφηεηα ηελ  νπνία ε ρσξηθή δεκηνπξγία ίζσο λα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ 

επηδηψθνληαο λα βξεη ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηψλνληαη κηθξέο νπηνπίεο. 

Λέμεηο θιεηδηα: Δηεξνηνπία, δπλεηηθφο ρψξνο 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο: 

Michel Foucault, Πεξί αιινηηλψλ ρψξσλ (Des espaces autres), 1967 

Pierre Levy, Γπλεηηθή Πξαγκαηηθφηεηα (Realite Virtuelle) - Ζ Φηινζνθία ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηνπ θπβεξλνρψξνπ, Paris 1995, Editions La Decouverte, 1999, 

Δθδφζεηο Κξηηηθή ΑΔ γηα ηελ Δι- ιεληθή κεηάθξαζε: Μηράιεο Καξαράιηνο 

Margarete Wertheim, The Pearly Gates of Cyberspace: A History os Space from 

Dante to the Internet, 1999 

 

 

10.30 -11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΥΕ 
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

11.00-12.00 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

«INTERNET ADDICTION INTO THE BEHAVIORAL ADDICTIONS» 

 

Stefano Pallanti 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο - Institute of Neuroscience , Università degli 

Studi di Firenze, Italy 

Δπηζθέπηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, Mount Sinai's Center of 

Excellence for OCD, impulsive, and behavioral addiction, Mount Sinai Medical 

Center, New York. 

Πξνεδξείν: Βελεηζηάλνο Μαπξέαο - Βάτνο Νηαθνχιεο 

 

Internet represents the most important product of cultural industry in the mass 

society, and at the same time the ultimate threatening to the intimate space of 

subjectivity. Nonetheless, for most of us, it is just an unavoidable part of daily rituality. 

A few years ago, L. Wittgenstein stated that newspaper reading has replaced the 

morning prayer in the modern age. Today we could state that the laptop screen has 

replaced the tabernacle.  

Nowadays Internet dysfunctional use is a true concern. In a sample of Italian 

students (Pallanti et al., 2006), we found that 5.6% were addicted to Internet 

according to the Internet Addiction Scale, and more than 15%, when interviewed by 

the PROMIS Questionnaire, reported they were disturbed by compulsive submissive 

or dominant repetitive behavior (including Internet chatting and mobile phone 

messaging). All these compulsions were strongly related to substance addiction, 

such as alcohol or drug use. 

The distinction between physiological and pathological use of electronic media is, 

socially, a matter of quantity of time consumed and related social impairment. From 

the subjective viewpoint, the first signs are the psychological changes occurring in 

the virtual world (online disinhibition and increased risk-taking behaviors), along with 

the occurrence of dissociative experiences up to “loss of control”. 

In a recent study (Bernardi and Pallanti, 2009), we found that the severity measures 

of Internet addiction were positively correlated with perceived impairment of 

functioning in the family context (r = 0.814; p≤0.001) and Yale-Brown Obsessive 

Compulsive severity score (r = 0.771; p≤0.001). Scores on the Dissociative 
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Experience Scale were higher than expected (23.2±1.8) and were related to higher 

obsessive compulsive scores (r = 0.618; p≤0.001), increased hours per week on the 

Internet (r = 0.749; p≤0.001), and a higher perceived impairment of functioning in the 

family context (r = 0.677; p≤0.001). From a phenomenological point of view, Internet 

addiction in our sample seemed to be more compulsory than rewarding or mood 

driven. The main attractiveness of Internet appeared to be emotional detachment.  

It remains unclear whether Internet problematic use should be included among 

impulse control or addictive disorders. Furthermore, many forms of pathological 

gambling are conducted with the use of internet (on-line poker etc.). Therefore,it will 

be useful in this respect to investigate the brain mechanisms and candidate 

endophenotypes (especially the number of D2 receptors in the mesocorticolimbic 

system and their downregulation after stimulation of the system). This could help us 

to develop effective strategies to prevent and treat the disorder both 

pharmacologically and behaviourally. 
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

12.00-14.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«PROJECT HIPPOCRATES 2010: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

ΣΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΡΟΛΗΧΗ 

ΣΟΤ ΟΚΑΝΑ ΣΗ ΚΨ» 

 

Πξνεδξείν: Μέλε Μαιιηψξε, Γεκήηξηνο Γεξνχθαιεο 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΧΗΥΙΑΚΟΤ ΚΟΜΟY: ΜΕΣΑ-ΑΝΘΡΨΠΟ Ή ΠΡΟΨΠΟ; 

 

Γεκήηξηνο Κ. Γεξνχθαιεο, Νηθεθφξνο Φάξθσλαο, Έιελα εξγεληάλε, Μαξία 

Λάκπξνπ. 

Φνξέαο : Αζηηθή εηαηξεία Ηππνθξάηεο-θέληξν πξφιεςεο λαξθσηηθψλ, Κσο  

 

Oη πξνθήηεο ηεο Silicon Valley δηαηείλνληαη φηη “ην κέιινλ δελ είλαη πιένλ έλαο 

αζψνο κχζνο”, “έρεη ήδε πέζεη πάλσ καο κε εθδίθεζε”. ια φζα είραλ ππνζρεζεί ε 

καγεία, ηα λαξθσηηθά, ε πνιηηηθή, θ.ά., ρσξίο λα ηα ηεξήζνπλ, ζα ηα θάλεη 

πξαγκαηηθφηεηα ν θπβεξλνρψξνο. Καη΄ απηνχο είλαη ινηπφλ ν θπβεξλνρψξνο ε ππφ 

εμέιημε θπξηαξρηθή κνξθή παηδείαο ηνπ κεηακνληέξλνπ ππνθεηκέλνπ. 

Ο κεηακνληεξληζκφο, σο ε θπξίαξρε πνιηηηθά ηάζε ηνπ παξφληνο, επηρεηξεί ηελ 

απνδφκεζε ηεο δηάθξηζεο νπζίαο-θαηλνκέλνπ, απζεληηθνχ-κε απζεληηθνχ, 

ζεκαίλνληνο-ζεκαηλνκέλνπ. 

Έηζη ζεκαηνδνηείηαη ε έθιεηςε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ε επαθφινπζε αλζξσπνινγηθή 

κεηάιιαμε ζηε λέα ρσξνινγηθή ηνπ εηδψινπ, φπνπ ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα 

θαηαξξέεη κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νξγαλψζεσο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο 

ζε έλα παξφλ θαη φπνπ ε εκπεηξία πιένλ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζπλερψλ 

παξφλησλ ζηνλ ρξφλν. 

Έληαζε, απψιεηα πξαγκαηηθφηεηαο, θαηαζξπκκαηηζκφο ηνπ παξειζφληνο, 

ζρηδνθξέλεηα. 

Σν εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη: ηη ζέζε έρεη ην ππνθείκελν ζηνλ θφζκν; 

Πξφθεηηαη γηα έλα κεδεληζηηθφ ππνθείκελν ή γηα πξφζσπν ην νπνίν πξαγκαηψλεη ηελ 

ππαξθηηθή ηνπ εηεξφηεηα σο ειεπζεξία; 
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Με ηελ πξαγκαηηθή θαηάξξεπζε ηνπ αλαδπζέληνο κεηακνληέξλνπ αλζξσπνινγηθνχ 

ηφπνπ, αλαδεηθλχεηαη πάιη ην αλζξσπνινγηθφ πξφηππν ηεο Βπδαληηλήο Οηθνπκέλεο, 

ην ΠΡΟΧΠΟ. 

Σν ΠΡΟΧΠΟ πξνζδηνξίδεη κία ππαξθηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν ΠΡΟΧΠO 

ππνζηαζηάδεη (ζπγθξνηεί ζε ππφζηαζε, ζε ζπγθεθξηκέλν ππαξθηηθφ γεγνλφο) έλαλ 

ηξφπν ππάξμεσο. 

Καηαλννχκε ηελ ππαξθηηθή εηεξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ σο ειεπζεξία απφ ηνλ θνηλφ 

θαη αδηαθνξνπνίεην ηξφπν ππάξμεσο ζηε θχζε. 

Ζ ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ σο νιφηεηα ζεκαίλεη φηη ελψ ε αλζξψπηλε θχζε είλαη 

κνξθνθιαζκαηηθή ηεο θπζηθήο ππάξμεσο, δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα απνδεζκεχζεσο 

απφ ην πεδίνλ ηεο αλάγθεο πνπ επηβάιιεη ε ηαπηφηεηα απηή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: θπβεξλνρψξνο, κεηακνληεξληζκφο, πξφζσπν. 

 

Βηβιηνγξαθία  

Γεξνχθαιεο Γ., Πξφζσπν, πξνβιεκαηηθή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο, 

έθδ. Tremendum, Aζήλα, 2010, 

Γνπλειάο ., Αληηρξηζηηαληζκφο, έθδ. Αξκφο, Αζήλα, 2009, 

Εηάθαο Θεφδσξνο, Ο ζχγρξνλνο κεδεληζκφο, έθδ. Αξκφο, Αζήλα, 2008. 

 

2) ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΦΛΗΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΕ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 “HIPPOCRATES 2010” 

 

Βηξγηλία Φηζνχλ  

Κιηληθή Φπρνιφγνο M.Sc, ππνςήθηα δξ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Φνξέαο:  Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν 

 

Ζ εκπεηξία δηαδηθηπαθήο παξελφριεζεο (cyberbullying) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ςπρηθή δηάζεζε, θνηλσληθνπνίεζε θαη γεληθή 

επεμία ησλ ζπκάησλ φπσο θαη ζηελ πηνζέηεζε αληηθνηλσληθψλ κνηίβσλ 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο ζχηεο. ε πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο Δ.Δ.Μ.Γ.Δ.Γ ζηε λήζν 
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Κσ (2008) ην πνζνζηφ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ αλήιζε ζην 14,7%.   ηελ 

παξνπζίαζε ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δηεξεχλεζε εκπεηξηψλ 

δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ σο ζχηε θαη σο ζχκαηνο ζην  ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο λήζνπ Κσ, ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο „Hippokrates‟, 2 έηε κεηά ηελ αξρηθή έξεπλα. Με ηε ζπγθξηηηθή 

παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ 

πξνβιήκαηνο ζην ρξφλν ελψ ζα αξζξσζνχλ πξνηάζεηο πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο απφ ηελ νξγαλσκέλε Πνιηηεία. 

 

3) ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΖΟΓΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΕ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – 

ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  “HIPPOCRATES 

2010” 

 

Γεψξγηνο Φιψξνο 

Δηδ. Φπρίαηξνο, M.Sc, ππνςήθηνο δξ. ΑΠΘ 

Β‟ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή Α.Π.Θ 

 

Ο επηπνιαζκφο ησλ εκπεηξηψλ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 12-18 εηψλ 

δελ έρεη κειεηεζεί ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο κε αμηφπηζηε κεζνδνινγία. ηελ 

παξνπζίαζε ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρνξήγεζε ζην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο λήζνπ Κσ, ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο „Hippokrates‟, ησλ ηππνπνηεκέλσλ εξεπλεηηθψλ δηαγλσζηηθψλ 

θξηηεξίσλ θαηά DSM-IV γηα αλειίθνπο (DSM-IV-MR-J). Παξάιιεια ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά νη κνλαδηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ ην θαζηζηνχλ 

ειθπζηηθφ κέζν πξναγσγήο ηνπ ηδφγνπ κε παξαδείγκαηα απφ ηηο πιένλ 

δηαδεδνκέλεο ζπλαθείο εθαξκνγέο.  

 

Αλαθνξέο 

Griffiths M. Internet Gambling: Issues, Concerns, and Recommendations. 

CyberPsychology & Behavior. 2003;6(6):557-68. 

Cotte J, Latour K. Blackjack in the kitchen: understanding online versus 

casino gambling. Journal of Consumer Research. 2008;35(5):742-58. 
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4) ΔΙΑΦΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΔΤΟ ΕΣΨΝ Ε ΑΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΥΗΒΨΝ ΣΗ  

ΚΨ : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Κσλζηαληίλνο E. ηψκνο 

Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο 

Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. 

 

Δηζαγσγή:  Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν απνηειεί ηε λέα ςπρηθή δηαηαξαρή ζηελ νπνία 

ζηξέθεηαη πιένλ ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Δλψ αξθεηέο κειέηεο πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ πξνζπαζψληαο 

λα αλαδείμνπλ ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο πηζαλέο ζπζρεηίζεηο απηνχ κε άιιεο 

θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, εληνχηνηο ην πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ είλαη 

ζπγρξνληθέο έξεπλεο, πεξηγξάθνπλ δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ κειέηε 

πιεζπζκνχ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή αδπλαηψληαο λα θαηαδείμνπλ 

αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπλ. Διάρηζηεο 

δηαρξνληθέο έξεπλεο ζην πεδίν ηνπ δηαδηθηπαθνχ εζηζκνχ έρνπλ πινπνηεζεί νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαιχζνπλ επαξθψο ηελ εμέιημε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηεο δηαηαξαρήο εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν ζε έλα πιεζπζκφ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ. 

Μέζνδνο: H κειέηε απνγξαθηθνχ δείγκαηνο εθήβσλ ζηελ λήζν Κσ ζε κία ρξνληθή 

πεξίνδν δχν εηψλ (Απξίιηνο 2008 σο Απξίιηνο 2010), θαζψο θαη ησλ δεηγκάησλ 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ γηα ην έηνο 2010. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ ηα εμήο ςπρνκεηξηθά  εξγαιεία : α) 

Δξσηεκαηνιφγην Γεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ 

ηνπο εθήβνπο (ηψκνο 2008), β) ε Διιεληθή έθδνζε ηνπ YDQ γηα ηνλ εζηζκφ ζην 

δηαδίθηπν (Siomos et al. 2008), γ) ε θιίκαθα ΚΔΔΦΤ (ηψκνο θαη ζπλ. 2009) θαη δ) ε 

Διιεληθή έθδνζε ηνπ PBI (Avagianou & Zafiropoulou). Ζ ηειεπηαία θιίκαθα 

ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζην δείγκα ησλ εθήβσλ ηνπ 2010. Γηα ηνπο γνλείο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία ςπρνκεηξηθά εξγαιεία α) Δξσηεκαηνιφγην Γεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά 

(ηψκνο θαη ζπλ. 2010), β) ε θιίκαθα ΚΔΔΦΤ γνλέσλ ( ηψκνο θαη ζπλ.2010) θαη γ) ε 

θιίκαθα ζηάζεσλ πξνο ην δηαδίθηπν (Sam et al. 2005). Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ α) Δξσηεκαηνιφγην Γεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά (ηψκνο θαη ζπλ. 

2010), Β) ε θιίκαθα ζηάζεσλ πξνο ην δηαδίθηπν (Sam et al. 2005), γ) ε Διιεληθή 
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θιίκαθα απηεπάξθεηαο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή (Καζσηάθε & Ρνχζζνο) θαη δ) ε 

Διιεληθή θιίκαθα ηάζεσλ απέλαληη ζηνπο Τπνινγηζηέο (Ρνχζζνο 2003). 

Απνηειέζκαηα: Θα παξνπζηαζηνχλ νη δηαθνξέο, ζηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζηε δηεηία, ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηα δχν θχια, ζηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηε δηαηαξαρή εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο ζα γίλεη αλάιπζε ησλ ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα 

παηδηά ηνπο θαη ηελ επίγλσζε ηνπο ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δπίζεο ζα αλαιπζνχλ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη εηδηθέο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ λεζηνχ ζε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν 

εηδηθφηεξα. 

πκπεξάζκαηα: Ζ δηαρξνληθή κειέηε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ δηαδηθηπαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν ζηνλ εθεβηθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο 

Κσ, απνηειεί ηελ πξψηε έξεπλα απηνχ ηνπ είδνπο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. ηνρεχεη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηαηαξαρήο εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν θαη ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ αλαραίηηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

12.00-14.00 ΣΡΟΓΓΤΛΛΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξφεδξνο: Ησάλλεο Π. Αζζηφγινπ 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΓΝΨΡΙΖΕΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΟ Ο ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΝΨΣΟ; 

 

 Ησάλλεο  Π. Αζζηφγινπ 

Καζεγεηήο Δ.ΠΑ.Λ 

 

Έλα λέν ηερλνινγηθφ εξγαιείν παξνπζηάδεηαη ζηελ αλζξσπφηεηα. Σν δηαδίθηπν, ε 

επαλάζηαζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, κία λέα ηερλνινγηθή πξφνδνο, έλαο 

σθεαλφο ρσξίο φρζεο. πκβάιιεη, φκσο, πξαγκαηηθά  ζηελ θνηλσληθή πξφνδν ή 

δηακνξθψλεη έλαλ άιιν ηξφπν δσήο; 

Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θπξηαξρεί παληνχ κέζα ζην δηαδίθηπν, παξά ην γεγνλφο 

φηη δελ είλαη θάηη αιεζηλφ, θαζ‟ εαπηή, δελ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ θαθνχ, καο 

παξέρεη, φκσο, ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπκε ην ςεχηηθν σο αιεζηλφ. 

Οη αιιεπάιιειεο, έληνλεο,  πξαγκαηηθέο ή κε αιεζηλέο, εηθνληθέο, ελίνηε θαη εηδσιηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε καο, κέζσ   νξηζκέλσλ ηζηνζειίδσλ, 

ηαηληψλ, δηαθεκίζεσλ, ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

απνηππψλνληαη ζηα νπηηθναθνπζηηθά αηζζεηήξηα, κεηψλνληαο δξαζηηθά ηνλ 

θπζηνινγηθφ ρξφλν   απφθξηζεο ηεο ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ. Γη‟  απηφλ ηνλ ιφγν δελ 

πξνιαβαίλεη ν άλζξσπνο  λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. 

πλεπψο, φια απηά αγγίδνπλ άκεζα ηε ζπγθηλεζηαθή ζθαίξα ηεο ςπρήο θαη ην βάζνο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, παξακεξίδνληαο ηελ θξίζε θαη ηελ ζπλεηδεηή 

βνχιεζε σο απνηέιεζκα ινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

 Ζ πξφθιεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθφ εξέζηζκα, πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη ειεχζεξα, άθξηηα, απφ ηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ, βηψλεηαη ζαλ λα 

δηαπξάηηεηαη απφ ηνλ ίδην, επεηδή ε ζπλείδεζε ηνπ δελ πξνιαβαίλεη λα αληηδξάζεη ζ‟ 

απηφ πνπ βιέπεη θαη αθνχεη θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

αηζζήζεηο π.ρ. ραίξεηαη κ‟ απηφλ πνπ βιέπεη λα ραίξεηαη, αζειγεί κ‟ απηφλ πνπ βιέπεη 
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λα αζειγεί, νξγίδεηαη κ‟ απηφλ πνπ βιέπεη λα νξγίδεηαη, ηαξάζεηηαη κ‟ απηφλ πνπ 

βιέπεη λα ηαξάζεηηαη θ.ν.θ. 

Γη‟ απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσλίαο καο ηα κηθξά παηδηά αληί λα είλαη ήξεκα 

θαη λεθάιηα, είλαη ηαξαγκέλα θαη αγρσκέλα. ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

εκθαλίδνληαη βίαηα, επηζεηηθά, έηνηκα λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηνλ άιιν, αλππφκνλα, 

κειαγρνιηθά, θαη απαηζηφδνμα.   

Έηζη ε “εηθφλα” σο αληηθείκελν επηβάιιεηαη ζην ζπκηθφ ηνπ αλζξψπνπ θαη παίξλεη ηελ 

ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, δίλνληαο ππνζπλείδεηεο εληνιέο ζηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν. 

 Παξφια απηά, ε αξεηή θαη ε σξηκφηεηα ηεο ζθέςεο θαηά ηελ Αξραηνειιεληθή θαη 

Υξηζηηαληθή παηδεία είλαη πξνυπφζεζε γηα λα αμηνπνηήζνπκε ζεηηθά, νπνηνδήπνηε 

πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ αγαζφ πξνζθέξεηαη απφ ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.  

Λέμεηο θιεηδηά : Σν δηαδίθηπν δηακνξθψλεη έλαλ άιιν ηξφπν δσήο, “εηθφλα”. 

 

Βηβιηνγξαθία 

Δ.Π. Παπαλνχηζνο, Δθήκεξα-Δπίθαηξα-Αλεπίθαηξα, εθδ. Ίθαξνο, Αζήλα 

1980,ζει.313-15 

Γηδαθηηθά Βηβιία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, Έθθξαζε-Έθζεζε Β‟ ηεχρνο     

Γεληθνχ Λπθείνπ, Α‟ εθδ. αλαζεσξεκέλε 2002 : Γνθίκην, ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ζει.249-251) 

 

2) ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΗΛΕΟΡΑΗ:  OMOIOTHTE, ΔΙΑΥΟΡΕ, Ο ΡΟΛΟ ΣΗ 

ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ  

 

Ησάλλεο Πνχιηνο 

Γάζθαινο, ζπληνληζηήο θαη ζρεδηαζηήο ηνπ Δζληθνχ δηθηχνπ αγσγήο ηειεφξαζεο. 

 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα νπηηθναθνπζηηθήο αγσγήο, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο λένπο ηα εξγαιεία εθείλα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηελ 

ηειενπηηθή εηθφλα, κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή, κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θαη θπζηθά 

έλα πξντφλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ νπηηθναθνπζηηθή αγσγή πξνηείλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο 
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καζεηέο εθείλα ηα εξγαιεία πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην 

νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθφ-δηαδηθηπαθφ-ςεθηαθφ πξντφλ.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Αγσγήο Σειεφξαζεο γίλεηαη κηα 

εθηεηακέλε, ζπζηεκαηηθή, νινθιεξσκέλε θαη επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

ελφο πξνγξάκκαηνο νπηηθναθνπζηηθήο αγσγήο κε βαζηθή ζηφρεπζε ηελ ηειεφξαζε. 

Μπξνζηά ζηελ εκθαλή παξάιεηςε ηεο πνιηηείαο λα εληάμεη ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα απηή ηε κνξθή αιθαβεηηζκνχ θαη γξακκαηηζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαξσηεζεί θαλείο πφζν απαξαίηεηα θαη ζεκαληηθά είλαη απηά ηα πξνγξάκκαηα. Οη 

κηθξνί θαη κεγάινη καζεηέο εγθαηαιείπνπλ ζηγά- ζηγά ηελ ηειεφξαζε θαη νδεχνπλ 

πξνο ην δηαδίθηπν. ινη κηινχλ γηα ηε ιεγφκελε δηακεζηθή θεηκεληθφηεηα. Σειεφξαζε, 

δηαδίθηπν θαη άιια ΜΜΔ, απνηεινχλ πηα έλα πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ ζηνρεχεη ζηηο 

κηθξέο ειηθίεο πνπιψληαο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη θπξίσο ηδενινγία θαη ηξφπν 

δσήο. Ζ εκπεηξία πνπ καο έρεη πξνζθέξεη ε πνιχρξνλε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

νπηηθναθνπζηηθήο αγσγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζηφρν ηελ αζθαιή 

πεξηήγεζε ησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν. 

Ζ θηινζνθία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζεσξία ηνπ νπηηθνχ αιθαβεηηζκνχ 

βαζίδεηαη ζε κηα θεληξηθή ηδέα: ε εηθφλα έρεη δνκή φπσο έλα θείκελν. Ζ δε ηειενπηηθή 

εηθφλα έρεη ηε δηθή ηεο «γξακκαηηθή» θαη ην δηθφ ηεο «ζπληαθηηθφ» φπσο έλα 

νπνηνδήπνηε θείκελν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην δηαδίθηπν. Κάζε ηζηνζειίδα ή blog 

ελεκέξσζεο, ή ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή παηρλίδη είλαη έλα ςεθηαθφ 

πξντφλ κε ηε δηθή ηνπ γξακκαηηθή, ηε δηθή ηνπ δνκή, ηηο δηθέο ηνπ ζπκβάζεηο. πσο, 

ινηπφλ, επηδηψθνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ηελ εγγξακκαηνζχλε, λα 

απνθηήζνπλ δειαδή νη καζεηέο φιεο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εξκελεχνπλ, λα θαηαλννχλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα παξάγνπλ ιφγν, πξνθνξηθφ 

θαη γξαπηφ, έηζη θαη κε ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ αζθαιή πεξηήγεζε ζην 

δηαδίθηπν ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εξκελεχνπλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα 

παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο δηαδηθηπαθά πξντφληα.  

θνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα θαηαγξάςεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν κέζα, ηειεφξαζε θαη δηαδίθηπν θαη λα ππνδείμεη παηδαγσγηθνχο ηξφπνπο κε ηελ 

θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζέκα ην 

δηαδίθηπν.  

 

Λέμεηο θιεηδηά : νπηηθναθνπζηηθή  αγσγή,δηαδίθηπν 

 

119



3) ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Υξήζηνο Π. Άλδξαο 

Γηδάθηνξαο Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Καζεγεηήο Γ.Δ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ νπνηαδήπνηε αιιεινεπίδξαζε 

ηερλνινγίαο θαη θνηλσλίαο γίλεηαη απνδνηηθφηεξνο, φηαλ μεθηλά απφ κηα γεληθφηεξε 

νπηηθή, πξηλ θζάζεη λα αγγίμεη ηνλ κηθξφθνζκν ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ. ‟ απηφ ην πιαίζην ζθέςεο, ην δηαδίθηπν απνηειεί 

κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο θαη πην νινθιεξσκέλεο εθδειψζεηο ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ 

αλζξψπνπ πξνο ηελ δηακφξθσζε ελφο φιν θαη πην ηερλεηνχ θαη αθεξεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Θα πξνζπαζήζνπκε, ζπλνπηηθά, λα παξνπζηάζνπκε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ηθαλή λα καο επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπκε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχνληαη ζην πιαίζην ηνπ. Ζ απφπεηξα θαηαλφεζήο καο μεθηλά απφ ην θεληξηθφ 

εξψηεκα: Ση πξαγκαηηθά είλαη ε θάζε Σερλνινγία; Παξαπέξα: Πσο αλαδείρηεθε ε 

αμία ηεο πιεξνθνξίαο θαη σξίκαζαλ νη ζπλζήθεο γηα λα θζάζνπκε ζην δηαδίθηπν; 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί ε εηθνληθφηεηα. Θα δνχκε θάπνηα 

παξαδείγκαηα εηζβνιήο ηεο θαη ζα πξνβιεκαηηζηνχκε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο. Θα 

αλαθεξζνχκε ζε ηέζζεξα απφ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ: 

 Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν. 

 Ζ ινγηθή θαη ν ξφινο ηνπ παηρληδηνχ. 

 Παξαβαηηθφηεηα. 

 Πφζν ην δηαδίθηπν πεξηνξίδεη ηελ θνηλσληθφηεηα;  

Σέινο ζα επηρεηξήζνπκε λα θαηαζέζνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο θαη λα απαληήζνπκε 

ζην εχινγν, αλ θαη απιντθφ, εξψηεκα θαζελφο: Δίζηε ππέξ ή θαηά ηνπ δηαδηθηχνπ; 
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4) ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ε ΝΕΟΤ 

 

Βαζίιεηνο Σ. Γηνχιηζεο 

Οκφηηκνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Θενινγηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. 

 

Με αθεηεξία ην γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί εηθφλα ηεο επηθνηλσληαθήο πξαθηη-

θήο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, είλαη ινγηθφ λα αληαλαθιά ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο 

ηνπ ηελ εζηθή ηνπο, κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ηεο πνηφηεηεο. Έηζη δελ είλαη ππεξβνιή λα 

δηαηεξνχκε επηθπιάμεηο γηα ηελ εζηθή ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνχ ε εζηθή ησλ θνηλσληψλ, 

πεξλά ζήκεξα κηα ζνβαξή θξίζε αμηψλ θαη ζεζκψλ, κε θαηλφκελα λνζεξφηεηαο θαη 

εθθπιηζκνχ. Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη ιείπεη απφ ηηο θνηλσλίεο καο ε έλλνηα ηνπ 

θαινχ, ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ εζηθνχ. Ζ ηαπηφρξνλε φκσο παξνπζία θαη ηνπ θαθνχ, ηνπ 

αλήζηθνπ θαη ηνπ ρπδαίνπ δεκηνπξγνχλ δηαιεθηηθή ζχγρπζε πνπ πεξλά ζην δηαδίθηπν 

θαη κνηξαία εηζάγεη εξσηεκαηηθά επηινγψλ, πνπ εχθνια κεηαηξέπνληαη ζε πξάμεηο. 

Άιισζηε ε έιιεηςε πείξαο, ε αλέηνηκε ζπλείδεζε θαη ε απνπζία ηζρπξψλ «αληηζωκά-

ηωλ» κεηαθπζηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ επλννχλ ηηο εχθνιεο επηινγέο θαη ηειηθά ηελ 

ππέξβαζε ηνπ έκθπηνπ εζηθνχ λφκνπ ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ.     

Θα ζεκεηψζνπκε φηη ηα παγθφζκηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απνθαίλνληαη πσο ε πιεην-

ςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη λένη, γεγνλφο πνπ νξηνζεηεί ηηο ιεπηνκέξεηεο 

κηαο επηθνηλσλίαο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο αληηδξάζεηο θαη 

ηηο πξνζέζεηο ηνπο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: νη ζπλέπεηεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηα-

ρχηεηαο, ε αλσλπκία, ν εληππσζηαζκφο, ε πξνζπνίεζε, ε ελαιιαγή ξφισλ-ηδηνηή-

ησλ θαη θπζηθά νη ειθπζηηθέο πξνζθνξέο θαη ππνζρέζεηο. 

Με ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνχξγεζαλ ηα Chat. Τπφζρνληαη παξέεο, γλσξηκίεο, 

ζρέζεηο,  ίληξηγθεο, θνπηζνκπνιηά, απεηιέο. Ζ εμέιημε ηνπ Chat Roulette δηαθεκίδεηαη 

σο «ε λέα ηξέιια ζην δηαδίθηπν έρνληαο μεπεξάζεη ηα 30 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο κε κό-

λν 1webcam ην πάηεκα 1θνπκπηνύ θαη μεθηλά ε video πεξηπέηεηα... νη θπζηνινγηθέο 

γλωξηκίεο είλαη κάιινλ ειάρηζηεο, αθνύ θαξαδνθεί θάζε είδνπο αλώκαινο...». 

Μεηεμέιημε ηνπ Chat ππήξμε ε ζεηξά ησλ «ηζηνρώξωλ θνηλωληθήο δηθηύωζεο» κε αξ-

ρηθφ ην Facebook (2004). Οη ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε άιινπο ρξή-

ζηεο θαη αλαλεψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. Κη εδψ ε θξηηηθή είδε φρη βέ-

βαηα ίρλε αιιά πιεζψξα παξαβίαζεο ηδησηηθφηεηαο ρξεζηψλ, έθζεζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, απεηιψλ παηδηψλ απφ θαθφβνπιεο πξνηάζεηο, αλαδεηήζεσλ δεδνκέλσλ, 

πξνθίι θαη ζπλεζεηψλ ρξεζηψλ απφ κεραλέο αλαδήηεζεο (data mining), κε ζθνπφ 

εκπνξηθή ρξήζε, απεηιψλ θαη παξελνριήζεσλ κέζσ δηθηχνπ, δεκηνπξγίαο νκάδσλ 
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κε ζθνηεηλφ αληηθείκελν, πξνζέζεηο ππνζηήξημεο αθξαίσλ ηδενινγηψλ θαη δξάζεσλ, 

αιιά θαη εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, απεηιψλ θαηά δεκνζίσλ πξνζψπσλ, ξαηζη-

ζκψλ, κηζαιινδνμηψλ, ζρεηηθνπνηήζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζε απξφζσπεο 

επαθέο. Έηζη εθδειψζεθε ν ιεγφκελνο «δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο-εθβηαζκόο» (cyber 

- bylling). Αλάινγεο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Facebook ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηα-

ρεηξίδνληαη νη ηζηνρώξνη: Twitter, Myspace, Freestuff, YouTube,  θαη άιινη.  

Σέινο, κηα λεφηεξε δηαδηθηπαθή ελαζρφιεζε πνπ ζπγθηλεί ηελ παγθφζκηα λενιαία, ν-

λνκάζηεθε Sexting θαη είλαη ε αληαιιαγή εξαζηηερληθψλ πξνζσπηθψλ γπκλψλ ή εκί-

γπκλσλ θσηνγξαθηψλ κεηαμχ θίισλ καδί κε αληίζηνηρα γξαπηά κελχκαηα. Φπζηθά νη 

θσηνγξαθίεο θαη ηα κελχκαηα ζην δηαδίθηπν πέθηνπλ ζπλήζσο ζε ιάζνο ρέξηα, ή κε-

ηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελν εθβηαζκψλ ή εθδίθεζεο, κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο. 

  

5) ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΜΑΘΗΗ 

 

Βαζηιηθή Μεηξνπνχινπ 

Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

Σκήκα Θενινγίαο, ΑΠΘ 

 

Σν δηαδίθηπν ζηελ Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή 

σο κέζν αιιειεπίδξαζεο. Χο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πξνζθέξεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο έλα κεγάιν αξηζκφ πεγψλ πιεξνθνξηψλ, 

πνηθηιία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζπγρξνληθή θαη αζπγρξνληθή επηθνηλσλία, επηθνηλσλία 

κεηαμχ καζεηψλ κε πνηθίιν θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ρακειφ 

θφζηνο θιπ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε, φπσο πξσηφηππα θείκελα, εηθφλεο, βηβιηνγξαθία, 

αζθήζεηο θαη άιια, ή λα ζπλεξγαζζνχλ κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο. Οη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιηθφ γηα κειέηε, 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο ζπνπδαζηέο απφ άιια ζρνιεία ή άιιεο ρψξεο, λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θιπ. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν σο 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε εμ απνζηάζεσο ζην δηαδίθηπν.  
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL IΙ 

12.00-13.00 ΣΡΟΓΓΤΛΛΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΚΤΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΧΗΥΙΑΚΕ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ» 

 

Πξφεδξνο: Υαξάιακπνο Σζέθεξεο 

Παξνπζηάζεηο 

1) Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ; Η 

ΤΠΟΘΕΗ ΣΟΤ JULIAN ASSANGE ΚΑΙ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ WIKILEAKS 

 

Βίθησξ Σζηιψλεο 

Τπ. Γξ Ννκηθήο ΑΠΘ 

 

 O Σδνχιηαλ Αζάληδ (Julian Assange) είλαη ν δηεπζπληήο ηεο ηζηνζειίδαο Wikileaks. Ο 

ηζηφηνπνο απηφο πξνβιεκάηηζε ηδηαίηεξα ηε «δηεζλή θνηλφηεηά» απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο ζηηγκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 2006, θαζψο νη απνθαιχςεηο ηνπ γηα δηάθνξα 

θιέγνληα ζέκαηα (φπσο ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ θαη ηελ εηζβνιή ζην Ηξάθ), 

πξνθάιεζαλ ακεραλία θαη θφβν ζε παληνδχλακνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο, δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηζηφηνπνο ηεο 

Wikileaks βξαβεχζεθε αξθεηέο θνξέο απφ εγλσζκέλνπ θχξνπο θνξείο φπσο ην 

πεξηνδηθφ “The Economist” θαη ηε Γηεζλή Ακλεζηία, ε απνθάιπςε θαη δεκνζηνπνίεζε 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ δηαβαζκηζκέλσλ σο άθξσο απνξξήησλ, απνξξήησλ ή 

εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ ησλ ακεξηθαληθψλ δηπισκαηηθψλ ππεξεζηψλ ην 2010 κε 

ηελ θσδηθή νλνκαζία Cablegate ήηαλ «ε ζηαγφλα πνπ μερείιηζε ην πνηήξη». Ο 

Σδνχιηαλ Αζάληδ, ν νπνίνο είρε ήδε θαηαγγειζεί γηα βηαζκφ ζηε νπεδία απφ δχν 

γπλαίθεο, πξψελ εζεινληέο ζηνλ ελ ιφγσ ηζηφηνπν, ζχληνκα ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ 

θαηάινγν θαηαδεηνχκελσλ ηεο Interpol καδί κε νλφκαηα εκπφξσλ λαξθσηηθψλ, 

ηξνκνθξαηψλ θαη απαγσγέσλ.  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ θαη ηειηθψο ζπλειήθζε, 

εθθξεκεί αθφκε ε απφθαζε γηα ηελ έθδνζή ηνπ ή φρη ζηε νπεδία.   

 Κχξηνο ζηφρνο ηεο εηζήγεζεο ζα είλαη λα παξνπζηάζεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη 

ησλ πιένλ πξφζθαησλ ζηνηρείσλ ην θαηλφκελν ηνπ Σδνχιηαλ Αζάληδ θαζψο ηνλ 

παγθφζκην ηνπ αληίθηππν ζε πνιίηεο αιιά θαη ελδερνκέλσο ζε νιφθιεξεο θνηλσλίεο, 

κέζα απφ ζπγθξίζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηφζν ηελ επίπιαζηε «επαλάζηαζε» ησλ 

αλζξψπσλ ζην Facebook, φζν θαη ηηο βίαηεο επαλαζηάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ησλ 

θαζεζηψησλ ζηελ Αίγππην θαη ηελ Σπλεζία.  
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2) O ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΟΤ 2008 ΣΟ YOUTUBE 

 

Μαξία Κσιέηζε 

ππνςήθηα Γηδάθηνξαο 

Δξγαζηήξην Γπλεηηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο – Γηαδηθηπαθήο Έξεπλαο & ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο 

Σκήκα Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ  

 

Δηζαγσγή 

Ζ πιεξνθφξεζε, παξνπζίαζε θαη επηθνηλσλία ησλ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ κέζα 

απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν κε απμεηηθέο ηάζεηο, 

φζν νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο εμειίζζνληαη θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο. Ο Γεθέκβξεο ηνπ 2008 

ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ ην γεγνλφο ηεο δνινθνλίαο ελφο εθήβνπ απφ αζηπλνκηθφ ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο. Ζ παξνπζία ηνπ γεγνλφηνο ζηo δηαδίθηπν θαη εηδηθφηεξα ζην youtube, 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο αλάινγα κε ηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ – θιεηδηψλ 

κφλν ζηα ειιεληθά αλαζχξεηαη ζπλαθέο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ αλαξηήζεθε, 

αμηνινγήζεθε θαη ζρνιηάζηεθε απφ ηνπο ρξήζηεο.  

θνπφο – Μέζνδνο 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε εζηηάδεη ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ video 

πνπ ππάξρνπλ ζην youtube ζρεηηθά κε ην γεγνλφο, κε βάζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλάθεηα σο πξνο ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ – 

θιεηδηψλ ηεο αλαδήηεζεο, ην βαζκνχ αμηνιφγεζήο ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρξήζηεο, ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβνιψλ ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο  θνπιηνχξαο πνπ 

αλαδχζεθε κε αθνξκή ην γεγνλφο ηεο δνινθνλίαο ελφο εθήβνπ θαη ησλ ηξφπσλ κε 

ηελ νπνία επηθνηλσλήζεθε ζην youtube. 

Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα 

Οη θσηνγξαθίεο θαη νη αθίζεο, ηα ζπλζήκαηα θαη ηα θείκελα,  ηα ερεηηθά ληνθνπκέληα 

θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα video αλαδεηθλχνπλ ζπλαηζζήκαηα, 

θνηλσληθέο ή αθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ηξφπνπο δσήο ζπκβαηνχο ή αζχκβαηνπο κε 

ηηο ηζρχνπζεο θνηλσληθνπνιηηηθέο λφξκεο. ην ζχλνιφ ηνπο εθθξάδνπλ ζηάζεηο θαη 

124



αληηιήςεηο επεξεαζκέλεο απφ ην παξειζφλ, απνξξίπηνπλ θαη πηνζεηνχλ θνκκάηηα 

ηνπ παξφληνο θαη πξνβάιινπλ ηάζεηο ηνπο κέιινληνο. Ζ πνιηηηθή θνπιηνχξα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξνληθή  ζπλέρεηα – αζπλέρεηα κε αληίζηνηρα γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ θαζψο θαη ηε ρσξηθή ζπλέρεηα - αζπλέρεηα κεηαμχ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ δπλεηηθνχ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο ζέακα. Σν εξψηεκα ην 

νπνίν επηδηψθεη λα ζπδεηήζεη απηή ε έξεπλα είλαη θαηά πφζν ν Γεθέκβξεο ηνπ 2008 

σο ζέακα ζην youtube δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ γεγνλφηνο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά : πνιηηηθή θνπιηνχξα, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Γεθέκβξεο 2008 
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ΑΙΘΟΤΑ ΣΙΜΒΕR HALL ΙΙ 

13.00-14.00 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

«ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΨ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕ 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΚΟΜΟ ΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕ 

ΕΤΡΤΣΕΡΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ» 

 

Απφζηνινο Γθνπηδίλεο 

Γηθεγφξνο (Shearman & Sterling) 

Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο, Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ 

Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο, Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο 

 

Πξφεδξνο: Βαζίιεηνο Πνξθπξίδεο 

 

Ο θφζκνο ησλ ειεθηξνληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, θπξίσο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, πξνζθέξεη έλα 

εμαηξεηηθφ γλσζηηθφ πεδίν θαη πιαίζην ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη εξκελείαο ησλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ θηλδχλσλ αιιά θαη ζπλαξπαζηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ην 

δηαδίθηπν έρεη δεκηνπξγήζεη˙ γλσζηηθφ πεδίν θαη πιαίζην κειέηεο θαη εξκελείαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθφ ελδηαθέξνλ γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη, γηαηί φρη, 

ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ ην ζπλέδξην απηφ θαηά θχξην ιφγν εμεηάδεη. Οη αλαινγίεο 

είλαη πξνθαλείο ζην κειεηεηή. Ζ «ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή», φξνο ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πεξηγξάθνπκε ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, παξνπζηάδεη (ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ) φια ηα λνκηθά θαη πξαγκαηηθά θαηλφκελα, ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν σο κέζν επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο, 

ελεκέξσζεο, νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απξφζσπεο θαη δπλεηηθά αλψλπκεο ζπλδηαιιαγήο θαη πνιιψλ 

άιισλ. Αλ θαη (θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ) ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή σο αληηθείκελν 

λνκηθήο έξεπλαο αλήθεη ζηε νκάδα ησλ ηερληθψλ θαη εηδηθψλ ζεκάησλ, απνθιεηζηηθνχ 

ίζσο ελδηαθέξνληνο γηα νιηγάξηζκεο νκάδεο εηδηθψλ, μχζηε ιίγν ηελ επηθάλεηα θαη ζα 

εθπιαγείηε απφ ηε πιεζψξα ησλ ζνβαξψλ λνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ-

ηδενινγηθψλ (ππφ ηελ έλλνηα ηνπ δαλείνπ αγγινζαμσληθνχ φξνπ policy, φρη politics) 

εξσηεκάησλ, ε απάληεζε ζηα νπνία έρεη θαζνξίζεη ή πξφθεηηαη ζην κέιινλ λα 

θαζνξίζεη ην ζρεηηθφ λνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  Γεηγκαηνιεπηηθά: Πνην 

126



λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνζαξκφδεηαη πιεξέζηεξα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο; 

Πνηα είλαη ε ζσζηή δνζνινγία θαλνληζηηθψλ θαη επνπηηθψλ πεξηνξηζκψλ, απφ ηε κηα 

κεξηά, θαη ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο απφ ηελ άιιε 

κεξηά; Πσο θηηάρλνπκε θαη νξγαλψλνπκε δηεζλή νηθνλνκηθά δίθηπα, δηεζλείο αγνξέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο δηελεξγνχκελεο κέζσ ειεθηξνληθψλ θαη εμ απνζηάζεσο 

επηθνηλσληψλ; Πνηα είλαη ε νξζή απάληεζε ζην θίλδπλν εγθιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ; Πσο ελαξκνλίδνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη 

δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ζην ηνκέα ηεο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζηηθήο 

επνπηείαο; ε επξσπατθφ επίπεδν; ε ππεξεζληθφ επίπεδν; Πνηνο ν ξφινο ησλ 

εζληθψλ νξγάλσλ αξρψλ θαη πνηνο ν ξφινο ησλ δηεζλψλ θαη ππεξεζληθψλ νξγάλσλ 

θαη νξγαληζκψλ; Απηά θαη άιια εξσηήκαηα ζα πξνζπαζήζνπκε εμεηάζνπκε.  

 

 

 

14.00-16.00 ΕΛΑΥΡΤ ΓΕΤΜΑ – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

16.00-18.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΕΓΚΕΥΑΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξνεδξείν:  Γεψξγηνο Υαηδεγεσξγίνπ - Κσλζηαληίλνο ηψκνο 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΓΝΨΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΗΛΙΚΙΨΜΕΝΨΝ 

 

Αλδξνκάρε Η. Γαβξά 

Φπρνιφγνο 

Διιεληθή Δηαηξεία λφζνπ Alzheimer θαη ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ Θεζζαινλίθεο 

Μαξηάλλα . Σζαηάιε  

Φπρνιφγνο, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ΚΔ..Α.Τ 

Διιεληθή Δηαηξεία λφζνπ Alzheimer θαη ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ Θεζζαινλίθεο 

 

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη πνιιαπιέο ρξήζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο αθφινπζεο 

επηδξάζεηο ηνπ. Σα πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα εληζρχνπλ ηελ ςεθηαθή 

πξφζβαζε ησλ ειηθησκέλσλ αλαδεηθλχνληαο πνηθίια νθέιε ηφζν ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην 

δηαδίθηπν θέξλεη ζε επαθή ηνπο ειηθησκέλνπο κε δηάθνξεο πεγέο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο γεγνλφο πνπ απνηειεί έλα 

είδνο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, ελψ παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

ελεκέξσζεο. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή δχλαηαη λα βειηηψζεη ηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηξίηε ειηθία απνηειψληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν κηα δνκεκέλε εκπεηξία ε νπνία εληζρχεη ηε γλσζηηθή επειημία θαη ηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε απνηειεί έλα εμαίξεην εξγαιείν 

γλσζηηθήο άζθεζεο, θαζψο ζχκθσλα κε κειέηεο βειηηψλεη ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηε γιψζζα, θπξίσο ην γξαπηφ ιφγν, ηελ αλάγλσζε, ηε κλήκε, ελψ 

επηδξά ζηηο νπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εγθεθαιηθψλ δνκψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο κέζεο 

κεησπηαίαο έιηθαο θαη ηεο θάησ κεησπηαίαο έιηθαο, δχν πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηε βξαρπρξφληα κλήκε θαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. Δξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη αθφκε θαη γλσζηηθά πγηείο ειηθησκέλνη κε ειάρηζηε ή κεδακηλή 

εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επσθεινχληαη ηεο 

ρξήζεο ηνπ βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πξφηππα ηεο εγθεθαιηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο . ηε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε ζα δηαηππσζνχλ ηα 

νθέιε ηεο δηαδηθηπαθήο πινήγεζεο, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη, ελψ ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηα ηξέρνληα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ζε εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ, ρσξίο λα παξαιείπεηαη ε 

αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ ελππάξρνπλ θαη ηηο δπζθνιίεο ζηελ ηαρεία πξφζβαζε 

ζπγθξηηηθά κε ηηο λεφηεξεο ειηθίεο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ειηθησκέλνη, γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, γλσζηηθέο παξεκβάζεηο, δηαδίθηπν 

 

2) ΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΨΝ ΑΝΟΙΚΨΝ 

 

Κσλζηαληίλνο Πεηζάλεο  

Νεπξνιφγνο 

Πξφεδξνο Παλειιελίνπ Ηλζηηηνχηνπ Νεπξνεθθπιηζηηθψλ Ννζεκάησλ 

 

ε φιε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ε επηθνηλσλία ήηαλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

δείγκαηα πνιηηηζκνχ θαη πξνφδνπ. Γελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ θάπνην 

κεγαιεπήβνιν ζρέδην, θάπνηα ηδέα, λα επηηεπρζεί εχθνια θάπνηνο ζθνπφο ρσξίο 

ζσζηή επηθνηλσλία. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηα κέζα κε ηα νπνία νη άλζξσπνη 

επηθνηλσλνχλ έρνπλ πξαγκαηηθά εμειηρηεί ζε κεγάιν βαζκφ. ε ειάρηζηα 

δεπηεξφιεπηα εθαηνληάδεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ρηιηάδεο 

ρηιηφκεηξα καθξηά. Πιένλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αθνχκε θαη λα βιέπνπκε ζην 

θηλεηφ ή ζηνλ ππνινγηζηή καο έλαλ άλζξσπν απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ πιαλήηε. Ζ 

ρψξα καο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζε ηειηθή 

αλάιπζε νθείινπλ λα ππεξεηνχλ ηνλ άλζξσπν θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ αζζελή. 

Οη εθαξκνγέο γηα ηνπο αλνηθνχο ζηελ Δπξψπε είλαη πιένλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο. 

Αο ειπίζνπκε πσο ζα αιιάμεη ε θαηάζηαζε θαη ζηελ Διιάδα. 
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3) ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ. ΕΝΑ ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Απφζηνινο Σζαγθάξεο 

Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ Ρνκπνηηθήο – CAD/CAM/CAE 

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ηδξπκα Θεζζαινλίθεο 

 

Ζ επνρή καο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηελ ξαγδαία άλνδν ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ, επηβάιιεη ηελ ζπλερή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ απφθηεζε επειημίαο θαη ηθαλνηήησλ 

πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα. Ζ ζπλζήθε απηή, δεκηνπξγψληαο κηα λέα νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, επηβάιιεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ αλαπφδξαζηε αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αλαδεηθλχνληαο 

ηαπηφρξνλα ηνλ ξφιν ηεο άηππεο θαηάξηηζεο. Με δεδνκέλν, φηη ε εθπαίδεπζε 

αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο είλαη κηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ν 

εθπαηδεπφκελνο θέξεη ζην ρψξν πνπ πξφθεηηαη λα εθπαηδεπηεί έλα πιήζνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπ θαζψο θαη ηα εκπφδηα, 

θαη θαη' επέθηαζε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο ηνπ 

δηαδηθαζίαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Δμνηθείσζε αλζξψπσλ ηξίηεο ειηθίαο κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο». Δθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε 4 Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηηο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζπλνιηθά 

24 ψξεο θαη  ρσξίδνληαλ ζε δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα (12ψξεο) ζθνπφο 

ήηαλ ε εμνηθείσζε γεληθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κεηαμχ ησλ άιισλ ην θηλεηφ 

ηειέθσλν, ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο, 

θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο κεραλέο – ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο θνηλσληθέο 

καο ζπλαλαζηξνθέο θαη γεληθά έμσ απφ ηα φξηα ηνπ ζπηηηνχ καο. Σν δεχηεξν κέξνο 

πεξηιάκβαλε κηα εηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Πξνεγήζεθε κηα ζηνηρεηψδε εμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ θαη ηεο αγγιηθήο νξνινγίαο πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην δηαδίθηπν θαη 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά θαη είραλ λα θάλνπλ κε ηελ 

εμνηθείσζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ κε ηελ λέα ηερλνινγία, ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 
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ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη πξνπαληφο ηελ επαλέληαμε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ 

αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο ιφγσ ηνπ ηερλνινγηθνχ αλαθαιβεηηζκνχ. 

 

4) ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΓΚΕΥΑΛΟΤ 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ Η/Τ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Η ΕΠΙΠΣΨΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΑΙ ΣΙ ΓΝΨΣΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ  ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΓΕΝΕΨΝ  

 

Γεψξγηνο Φιψξνο 

Δηδηθεπφκελνο Φπρίαηξνο, M.Sc,  Τπ. Γηδάθησξ Α.Π.Θ 

 Β‟ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή Α.Π.Θ 

 

Ζ εηζαγσγή θάζε λένπ κέζνπ πξνζθνξάο πιεξνθνξηψλ ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ (γξαπηφ θείκελν, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, Γηαδίθηπν) νδεγεί ζην 

νινέλα απμαλφκελν γλσζηηθφ θνξηίν πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο. Ζ ηππηθή εηθφλα ηνπ ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη απηή ελφο αηφκνπ πνπ 

θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζπγρξφλσο θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κε πςειφ πνζνζηφ δπλεηηθά απνξξηπηέαο πιεξνθνξίαο πνπ 

πξέπεη λα δηαρσξίζεη απφ ηε δπλεηηθά ρξήζηκε. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

εγγελήο πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ δίλεη σο ιχζε ζηηο νινέλα απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ηε κεηαθνξά ηεο εζηίαζεο απφ ην βάζνο ζηελ επηθάλεηα, κε θφζηνο ηελ 

κεησκέλε ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ηεο κλήκεο. ηε ζπδήηεζε ζα αλαθεξζνχλ νη 

πηζαλέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ επξεκάησλ φζν αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

αιιά θαη ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο λέαο γεληάο. 

 

Αλαθνξέο 

Small G, Moody T, Siddarth P, Bookheimer S. Your brain on Google: patterns of 

cerebral activation during Internet searching. American Journal of Geriatric Psych. 

2009;17(2):116. 

Tun P, Lachman M. The association between computer use and cognition across 

adulthood: Use it so you won't lose it? Psychology and Aging. 2010;25(3):560. 
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5) ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ Ε ΑΣΟΜΑ ΕΘΙΜΕΝΑ ΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΕΝΔΟΓΕΝΨΝ Ή ΓΝΨΣΙΚΨΝ ΠΡΟΚΛΗΣΨΝ 

ΔΤΝΑΜΙΚΨΝ (EVENT-RELATED POTENTIALS, ERPs)  

 

Γεκήηξηνο Μπξατκληψηεο  

Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ 

Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν 

 

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδνο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είρε σο απνηέιεζκα λα 

εδξαησζεί ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, εθπαίδεπζεο θαη 

ςπραγσγίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Πέξα απφ ηα 

αλακθίβνια ζεηηθά ζεκεία ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, πξνβιεκαηηζκφ έρεη 

πξνθαιέζεη ε επηζήκαλζε απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ αξλεηηθψλ πιεπξψλ 

ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο. Μεηαμχ απηψλ, ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν 

απνηειεί κηα λέα θιηληθή νληφηεηα, πνπ φκσο απνηειεί ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, θπξίσο ησλ λέσλ αηφκσλ. 

θνπφο: Ζ παξνπζίαζε ησλ ηξερνπζψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γχξσ απφ ηε 

κειέηε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ  κε  ηε κέζνδν ησλ ERPs ζε άηνκα κε εζηζκφ ζην 

δηαδίθηπν. Σα ERPs απνηεινχλ κηα άκεζε, κε επεκβαηηθή κέζνδν 

ειεθηξνθπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο ηεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ. 

Υξεζηκνπνηείηαη  ζηελ δηεξεχλεζε κηαο ζεηξάο λεπξνινγηθψλ θαη ςπρηθψλ λφζσλ θαη 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε, εθηίκεζε θαη εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζνρήο, ηεο κλήκεο θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο εξεζηζκάησλ. 

Μέζνδνο:  Αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

Απνηειέζκαηα-πδήηεζε: Σα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ δείρλνπλ 

ειιείκκαηα ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αηφκσλ κε εζηζκφ ζην δηαδίθηπν. Σα 

απνηειέζκαηα απηά βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα κειεηψλ πνπ έγηλαλ κε 

ηε ρξήζε λεπξνςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ. Σα ζρεηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ γηα κηα νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα γηα άιιεο κνξθέο εζηζκνχ. Σέινο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί αλ ηα ειιείκκαηα ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

πξνυπήξραλ ή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θαηάρξεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ή αλ ηζρχνπλ 

ελδερνκέλσο θαη ηα δχν. 
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Λέμεηο-θιεηδηά: εζηζκφο ζην δηαδίθηπν, γλσζηηθά πξνθιεηά δπλακηθά 

 

Βηβιηνγξαθία: 

He JB, Liu CH, Guo YY, Zhao L. Deficits in Early-Stage Face Perception in excessive 

internet users. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2011;  on-line 

ahead of print 

Yu H, Zhao X, Li N, Wang M,Zhou P. Effect of excessive internet use on the time 

frequency characteristic of EEG. Progress in Natural Science. 2009; 19: 1383-1387 

Sun DL, Chen NJ, Ma N, Zhang XC, Fu XM, Zhang DR. Decision making and 

prepotent response inhibition functions in excessive internet users. CNS Spectrum. 

2009; 14:75-81 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

16.00-18.00 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ 

«THE H.E.S.I.O.D.PROJECT:ΚΟΙΝΨΝΙΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ»  

 

Γηάλλεο Καηεξέινο, Υαξάιακπνο Σζέθεξεο, Καηεξίλα Γεκεηξίνπ, 

πκκεηέρνπλ νη παξαθάησ ζπλεξγάηεο ηνπ H.E.S.I.O.D. project: 

Υαξάιακπνο Ενχιηαο, Μηράιεο Λάβδαο, Βαζίιεο Λπξηηδήο 

 

ην παξφλ αιιειεπηδξαζηηθφ ζπκπφζην ζα παξνπζηαζηεί θαη ζα ζπδεηεζεί κηα 

θαηλνηνκηθή πξνζέγγηζε θνηλσληνδπλακηθήο ζπκβνπιεπηηθήο απφ ηελ πξννπηηθή ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη ηεο δπλακηθήο ηνπο. Αμηνπνηψληαο 

ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο  αηρκήο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φπσο 

απηέο ησλ  θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηεο πνιππινθφηεηαο, ηνπ ράνπο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

πξνζνκνηψζεσλ, δηακνξθψλνπκε έλα πιαίζην ζπκβνπιεπηηθήο πξαθηηθήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηθηχνπ (ego network) θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ δξαζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, αληινχκε δεδνκέλα  γηα  

ηελ ράξαμε πξνζσπηθήο ζπκβνπιεπηηθήο.  

Απεπζπλφκαζηε ζε γνλείο θαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη  

ηεο πγείαο, φπσο επίζεο θαη ζε φινπο φζνη ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ  θαζεκεξηλά 

δεηήκαηα θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη επίιπζεο θξίζεσλ: δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο online/offline, νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, mobbing, bulling/cyber-bulling, εγεζία 

θαη εξγαζηαθή εκπινθή, δεκηνπξγηθφηεηα, αβεβαηφηεηα θαη εθηίκεζε δηαθηλδχλεπζεο. 

Δπίζεο, ζε εηαηξηθφ επίπεδν, ζίγνληαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ νξγαλσζηαθνχ 

επηπέδνπ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκπνζίνπ: 

- ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηπηψζεηο ζπκβνπιεπφκελσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 

θαηαδεηθλχεηαη  

ε απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο  ζηελ πξάμε.   

- ζα γίλεη επίδεημε ηνπ H.E.S.I.O.D. project test (ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) κε 

ζθνπφ λα αλαδείμνπκε ηηο δπλαηφηεηεο θνηλσληνδπλακηθήο εθηίκεζεο ηφζν online φζν 

θαη offline.  
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL II 

16.00-18.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξφεδξνο: Νηθφιανο Κφτνο 

Παξνπζηάζεηο 

1) ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Νηθφιανο Κφτνο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο 

 

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ε Ζζηθή ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλήζεηαο απφ ηελ 

νπνία ιακβάλεη θαη ην φλνκά ηεο. Ο άλζξσπνο θαιείηαη λα βξεη ηελ θνηλή 

ζπληζηακέλε ησλ θαιψλ έμεσλ, ησλ νπνίσλ ην ηέινο είλαη λα θαηαζηεί επδαίκσλ, 

αιεζηλά επηπρήο. Απηφ επηηπγράλεηαη, φηαλ αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο επηηαγέο ηεο 

θχζεο ηνπ, ζην «αλζξσπεχεζζαη» θαη φηαλ ε ςπρή ηνπ «ελεξγεί θαηά ιφγνλ» 

ηζνξξνπψληαο αλάκεζα ζηελ ππεξβνιή θαη ηελ έιιεηςε. Σνλ ιφγν απηφλ ηεο 

ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ ππεξβνιή θαη ηελ έιιεηςε θαιείηαη λα ηνλ βξεη θαη λα ηνλ 

ηεξήζεη ην εγεκνληθφ κέξνο ηεο ςπρήο, ν λνπο. Ζ εζηθή έρεη θαζνιηθφ ραξαθηήξα, 

αθνξά δειαδή ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη κφλν 

κεκνλσκέλεο «πεξηνρέο». Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία νη επηζηήκεο ηεο ςπρηαηξηθήο θαη 

ηεο ςπρνινγίαο εληνπίδνπλ ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ μεθηλνχλ απφ ηε λεαξή ειηθία 

θαη ζπλνδεχνπλ ηνλ άλζξσπν σο ηελ ελειηθίσζε, αθφκε πηζαλφλ θαη ηελ σξηκφηεηά 

ηνπ. Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο ηεο έμεο, ηεο 

ππεξβνιήο, ηνπ κέηξνπ θαη ηέινο ηνπ ζθνπνχ ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εζηθά. Σαπηφρξνλα φκσο αλαγλσξίδνληαη σο 

πνιπζχλζεηα θαη πνιχπινθα. Σν δηαδίθηπν έρεη εηζβάιεη ηαρχηαηα ζην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επεξεάδεη πηα φιν ην  πιέγκα ησλ 

ζρέζεσλ  αηφκνπ θαη θνηλσλίαο. Ζ εζηθή ζην δήηεκα απηφ θαιείηαη λα ιχζεη έλαλ 

δχζθνιν γξίθν: λα πεξηγξάςεη θαη λα πξνζδηνξίζεη κε ζχγρξνλνπο φξνπο ηελ νξζή 

ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζε κία πξφθιεζε, φπσο ην δηαδίθηπν, ψζηε ε ρξήζε 

ηνπ λα ηνλ νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε θαη φρη ζηελ αιινηξίσζε. Αθφκε πην απαηηεηηθή, 

αιιά θαη επηηαθηηθή δηαθαίλεηαη ε αλάγθε λα επαλαζπλδεζεί ε εζηθή κε ην 

«αλζξσπεχεζζαη» θαη λα ην λνεκαηνδνηήζεη.  

135



2) ΕΚΚΛΗΙΑ, ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

π.Γξεγφξηνο-Σειέκαρνο ηακθφπνπινο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΑΔΑΘ 

 

Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία ζηε καθξαίσλε ηζηνξηθή ηεο πνξεία αλαδεηεί θαηάιιειεο 

κεζφδνπο γηα ηε δηάρπζε ηνπ κελχκαηνο ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ Υξηζηνχ γηα ηελ 

θνηλσληθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή βειηίσζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ γίγλεζζαη 

θαη επξχηεξα ησλ θαηά ηφπνπο θνηλσληψλ. Ζ δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ δεκηνπξγεί έλα 

εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ ηφζν ζε πλεπκαηηθφ φζν θαη ζε πιηθφ επίπεδν. 

 Ζ Δθθιεζία ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ελνξηαθή 

δξάζε ηφζν γηα ελεκέξσζε φζν θαη γηα ηελ πνηκαληηθή ζηήξημε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε νηθνλνκηθή θαη εζηθή ζηήξημε ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο, ζηηο ζρέζεηο 

κε ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ζηελ θνηλσληθή επζχλε. Οη εθθιεζηαζηηθέο ηζηνζειίδεο 

ζπλήζσο είλαη πιεξνθνξηαθέο γηα ηηο δξάζεηο ησλ Μεηξνπφιεσλ ζηηο ελνξίεο θαη ηελ 

ηεξαπνζηνιηθή ελεκέξσζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ Οξζφδνμε Θενινγία.  

Οη δξάζεηο ηεο Δθθιεζίαο δηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πνιιέο θαη γίλνληαη φρη κφλν 

ζε επξχηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν απφ Παηξηαξρία, Αξρηεπηζθνπέο θαη Μεηξνπφιεηο 

αιιά θπξίσο θαηά ηφπνπο ζε επίπεδν ελνξηψλ. Ζ ελνξία είλαη απηή πνπ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηνλ θάζε ελνξίηε πξνζσπηθά κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο αθνινπζίεο θαη ηηο 

δξάζεηο ηεο. Ζ πξνζσπηθή απηή επαθή κπνξεί λα ζπλερηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

επθνιία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Τπάξρεη επξχ πεδίν εθαξκνγήο ζε ζέκαηα πςεινχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νξζή 

ρξήζε ζηελ πξνζσπηθή βειηίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ πάγηα ζέζε ηεο νξζφδνμεο εθθιεζηαζηηθήο παξάδνζεο 

είλαη φηη ε επζχλε ηεο ρξήζεο νπνηνπδήπνηε ηερλνινγηθνχ κέζνπ απφ ην απινχζηεξν 

κέρξη ην πην ζχλζεην βαξχλεη πξνζσπηθά ηνλ άλζξσπν αιιά θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

θαη εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ηε ζπιινγηθή επζχλε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο εζηθήο θαη λνκηθήο παξέκβαζεο ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ.  
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3) Η ΑΝΣΙΝΟΜΙΑ ΣΗ ΟΙΚΕΙΟΣΗΣΑ : ΕΠΙΚΟΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΝΨΗ ΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Υξήζηνο Σζηξψλεο 

Λέθηνξαο, ηκήκα Θενινγίαο Α.Π.Θ 

 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηα ειεθηξνληθά κέζα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία επεξέαζε βαζηά φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ βίνπ. Αθφκε θαη ζην πεδίν ηεο πην πξνζσπηθήο έθθξαζεο είλαη επξχηαηα 

δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ δηαπξνζσπηθήο θαη δηαδξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ήδε γηα κηα νιφθιεξε γεληά ε έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο ζπλεθδνρηθά 

ζπλδέεηαη κε έλλνηεο, φπσο άκεζε θαη ειεθηξνληθή αληαιιαγή κελπκάησλ, εηθνληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπλνκηιία, ειεθηξνληθνί «ηφπνη» ζπδεηήζεσλ, δηαδηθηπαθνί θίινη 

θ.ιπ. Ζ αιιαγή πνπ θαίλεηαη λα ζπληειείηαη είλαη πξνθαλήο θαη ζεκαληηθή δεδνκέλνπ 

φηη δελ είλαη νη ζθνπνί ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ αιιάμεη αιιά ηα 

κέζα. Ζ (επη)θνηλσλία σο ππαξθηηθφο ηξφπνο θαη δηαζρεζηαθή δηάζηαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ ζπλδέεηαη κε ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο, γηα απηφ θαη ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ ηνλ ηαπηφρξνλν 

αλαζηνραζκφ γηα ην ζθνπφ θαη ην λφεκά ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν αλζξψπηλνο 

βηφθνζκνο ζπληίζεηαη κέζα απφ ηε ζρέζε θαη ηνπο δεζκνχο ηεο επηθνηλσλίαο.  

Ζ άκεζε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο αλνίγεη λέεο 

πξννπηηθέο θαη πξνζδηνξίδεη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία. Ζ 

δπλαηφηεηα «εηθνληθήο ζπλάθεηαο» κεγηζηνπνηείηαη δηεπξχλνληαο άιινηε σο 

πξαγκαηηθφηεηα θαη άιινηε σο ςεπδαίζζεζε ην δίθηπν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα πξνβάιινληαη απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ρψξνπ πηπρέο ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ πξνζσπείν ή κηα 

θαληαζηαθή εηθφλα ηνπ πξνζψπνπ-ρξήζηε. Ζ θαηάζηαζε απηή επεξεάδεη ηδηαηηέξσο 

ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, θαζψο είλαη νη πξψηνη θαη πην επαίζζεηνη δέθηεο θάζε 

θνηλσληθήο αιιαγήο. ηαλ ην εηθνληθφ εξκελεχεηαη σο απξφζσπν θαη άξα ελ δπλάκεη 

απνδεζκεπκέλν απφ ηελ αίζζεζε πξνζσπηθήο επζχλεο νη λένη κπνξεί λα γίλνπλ 

ζχηεο ή ζχκαηα ή θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα, λα είλαη επάισηνη ζε κνξθέο εζηζκνχ ή 

αληηθνηλσληθήο θαη απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ ίδηα ζρεδφλ ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ν δηαθνκηζηήο ή ν ειεθηξνληθφο πάξνρνο. Πνηα είλαη ηα φξηα, νη 

ζθνπνί θαη νη αξρέο ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο; Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί 

λα νδεγεί ζηε ζπλάληεζε κε άιινπο αλζξψπνπο, ζηελ απνμέλσζε απφ απηνχο ή θαη 
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ηελ πξνζσπηθή αιινηξίσζε; Με πνηνλ ηξφπν ε (δηαδηθηπαθή) επηθνηλσλία κπνξεί λα 

παξακέλεη έλα κέζν αληί ελφο απηνζθνπνχ; Πψο κπνξεί λα νδεγεί ζηελ 

αλαζηνραζηηθή ελαηέληζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ αληί 

ζηε δηαζηξεβισηηθή εηθφλα ησλ ςεπδψλ θαη ησλ ςεπδαηζζήζεσλ; Δίλαη βέβαην φηη νη 

εζηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ θνηλσλία αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα είλαη ζεκαληηθέο θαη απαηηνχλ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Ο αλαιπηηθφο 

ζηνραζκφο ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο θαη ε εζηθή ηεο νξζφδνμεο ζενινγίαο θαινχληαη 

λα πξνζθέξνπλ γφληκεο απαξρέο ζηνραζκνχ θαη δηαιφγνπ. 

 

4) ΔΙΚΑΙΟ, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 

Αζαλάζηνο Πάθαο 

Γηθεγφξνο, Θενιφγνο, MTh 

 

Ζ εζηθή δηαρξνληθά ζεσξήζεθε επηζηήκε πξαθηηθή. θνπφο ηεο δελ είλαη κφλνλ ε 

δηακφξθσζε εζηθψλ αηφκσλ θαζ‟ εαπηψλ, αιιά θαη πνιηηψλ ηθαλψλ λα πξνάγνπλ θαη 

λα ππεξαζπίδνληαη ηελ θνηλσληθή δσή. Τπφ απηήλ ηελ εθδνρή ηεο ε εζηθή ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ην δίθαην θαη ηνλ λφκν. Οη λφκνη ηεο θνηλσλίαο πξνζηαηεχνπλ ηηο 

δηαρξνληθέο εζηθέο αμίεο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ην θνηλφ πεξί εζηθήο αίζζεκα. Πέξαλ 

ηνχηνπ ε ίδηα ε εζηθή απνηειεί πεγή ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο λνκνζεζίαο. Ηδηαίηεξε 

κέξηκλα επηδεηθλχεη ε δηεζλήο, αιιά θαη ε εζληθή καο λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ πξναγσγή ηεο εζηθήο ππφζηαζεο ησλ αλειίθσλ. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο απνδεηθλχεηαη φηη έρεη δχν φςεηο: Α) Σελ ζεηηθή, φπνπ ην παηδί 

αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ πνιπεπίπεδα θαη κε ηξφπνπο άγλσζηνπο ζην 

παξειζφλ θαη β) ηελ αξλεηηθή, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ 

αλειίθσλ ζε παξαζηάζεηο θαη θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθέο έσο θαη επηθίλδπλεο γηα 

ηελ ςπρηθή θαη εζηθή ηνπο ζπγθξφηεζε θαη εμέιημε. Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ γελληέηαη 

είλαη: ηνρεχεη φλησο ε ζεκεξηλή λνκνζεζία γηα ην δηαδίθηπν ζηελ πξνζηαζία ηεο 

εζηθήο ππφζηαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ αλειίθσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην κέιινλ ηεο 

θνηλσλίαο καο; Μήπσο εμαληιείηαη κφλν ζηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε θάπνησλ 

αμηφπνηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο επηζχξνπλ κία ζπγθεθξηκέλε πνηλή; 

Λακβάλνληαο ππφςε απηήλ ηελ δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, θξίλεηαη ε ζεκεξηλή 

λνκνζεζία επαξθήο ή επηδέρεηαη βειηηψζεσλ; 
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

18.30-19.30 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (μέσω Διαδικτύου)  

«INTERNET ADDICTION DISORDER – OVERVIEW AND CLINICAL SUBTYPES» 

 

Kimberly Young 

Φπρνιφγνο, Καζεγήηξηα ζην St. Bonaventure University 

Ηδξχηξηα θαη Πξφεδξνο ηνπ Center for Internet Addiction Recovery 

Πξφινγνο: Κσλζηαληίλνο ηψκνο 

Πξφεδξνο:  Γεψξγηνο Φιψξνο 

 

Research over the last decade has identified Internet addiction as a new and often 

unrecognized clinical disorder that impact a user‟s ability to control online use to the 

extent that it can cause relational, occupational, and social problems. Symptoms of 

excessive Internet use are compared to the criteria used to diagnose other 

addictions. In particular, pathological gambling is compared to problematic Internet 

use because of overlapping criteria. As new cases of problem Internet use are being 

documented, this paper focuses on diagnostic and treatment implications of the 

disorder.  As computers are used with great frequency, detection and diagnosis of 

Internet addiction is often difficult.  Symptoms of a possible problem may be masked 

by legitimate use of the Internet and clinicians may overlook asking questions about 

computer use because problem Internet use is still a new and often unrecognized 

condition.  To help clinicians identify Internet addiction in practice, this paper provides 

an overview of the problem and the various subtypes that have been identified.  

Primarily, the paper reviews conceptualizations of Internet addiction, various forms 

that the disorder takes, and treatment considerations for working with this emergent 

client population. 
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ΚΤΡΙΑΚΗ 3-4-2011 

 

ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

10.00-11.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ» 

 

Πξφεδξνο: Κσλζηαληίλνο Μ. Κνζθηλάο 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΑΝΣΙΣΑΕΙ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ : ΑΙΣΙΑ - ΜΟΡΥΕ 

ΕΠΙΠΣΨΕΙ 

 

Κσλζηαληίλνο Μ. Κνζθηλάο 

Αλαπιεξσηήο Καζγεηήο 

Δξγαζηήξην Γπλεηηθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, Γηαδηθηπαθήο Έξεπλαο & Ζιεθηξνληθήο 

Μάζεζεο 

Σκήκα Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Δηζαγσγή 

Ζ επηζηεκνληθνηερλνινγηθή επαλάζηαζε, απφ ην 18ν αηψλα θαη κεηά, εηζάγεη ζηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θαξηεζηαλήο ινγηθήο: ηεο κεραλήο 

σο δχλακεο εκηαπηφλνκεο ή/θαη απηφλνκεο θαη εκηαπηφκαηεο σο θαη απηφκαηεο 

(φπσο ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο θαη 

κεραληθήο). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ 

φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ. Οη λέεο κνξθέο επηθνηλσληαθήο ηερλνινγίαο, 

ηδηαίηεξα ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ (social media) αλαδεηθλχνπλ φρη κφλν ηηο γεληθέο 

ηδενινγηθέο δηαθνξέο αιιά θαη ηηο αηνκηθέο πξνζσπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, απφ ηνλ 

ηξφπν δσήο κέρξη ηελ ηδενινγία, πνπ βξίζθνπλ ρψξν έθθξαζεο ζην δηαδίθηπν. Οη 

δηαθνξέο κεηαμχ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη πνιηηηζκηθψλ αμηψλ κεηψλνληαη θαζψο 

ην δηαδηθηπαθφ πεδίν επηθνηλσλίαο επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμήο ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ θάζε είδνπο ειέγρνπο. Ζ αλζξσπφηεηα εκθαλίδεηαη ηφζν 

θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ηκεκαηνπνηεκέλε φζν θαη επηθνηλσληαθά ελσκέλε θαη 

κνλαδηθή. 
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θνπφο – Μέζνδνο 

θνπφο απηήο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα αλαδείμεη ηα ηζηνξηθνζεσξεηηθά αίηηα ηεο 

εηζαγσγήο θαη ελζσκάησζεο ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, ηηο κνξθέο, ηνπο 

ηξφπνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο εθδήισζεο ησλ δηαθφξσλ αληηζηάζεσλ θαζψο θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ή πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζηάζε άξλεζεο ζηε 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία. 

Απνηειέζκαηα – πκπεξάζκαηα 

Ζ άξλεζε ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο δηεπξχλεη ην πνιηηηζκηθφ θαη ςεθηαθφ 

ράζκα, κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα πνιηηηθήο ινγνδνζίαο, δηαηεξεί ην λενθηιειεχζεξν 

ραξαθηήξα ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο, αληηηίζεηαη ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη 

ζην θνηλσληθφ εκπφξην δηαηεξψληαο ην κπζηηθηζκφ γχξσ απφ ηηο δηάθνξεο 

εζλνπνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο θαη ηξφπνπο δσήο πνπ ζήκεξα ππάξρνπλ ζε θαζεζηψο 

δηαθάλεηαο ζην δηαδίθηπν. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδίθηπν, Αληίζηαζε 

Βηβιηνγξαθία 

Castells M. The rise of the Network Society. 2nd ed. London: Wiley – Blackwell; 2010. 

Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. MIT 

Press; 2000. 

Levy P. Becoming Virtual: Reality in the Digital Age. Basic Books; 1998  

 

2) Η ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 

 

Μαξία Ηζηδψξνπ Σζάγθαξε-Καθαληάξε 

Φπρνιφγνο-εηδηθή επηζηήκνλαο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε   

 

Παξαπνκπή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ: www.0-18.gr , ελφηεηα: 

Γειηία Σχπνπ 

Ο ζεζκφο ηνπ πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ νινθιήξσζε ηελ αλνηθηή δηαβνχιεπζε γηα ηα 

ίληεξλεη-θαθέ κε θείκελν πξνηάζεσλ πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη 

νξγαλψζεηο, ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία. Δπίζεο, ζην 

πιαίζην δξάζεο ηεο Οκάδαο θαη ηεο Κνηλφηεηαο Δθήβσλ πκβνχισλ, ιεηηνχξγεζε 

γηα κηα δηεηία ειεθηξνληθφ θιεηζηφ forum επηθνηλσλίαο, πνπ αλέδεημε ζέκαηα 
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ελδηαθέξνληνο ησλ αλειίθσλ θαη θαηέδεημε δεηήκαηα πξνο πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη 

αληηκεηψπηζε πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  

Λέμεηο-θιεηδηά:  ηληεξλέη-θαθέ , Οκάδα θαη Κνηλφηεηα Δθήβσλ πκβνχισλ 

 

3) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΤΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Αιέμαλδξνο Κνθηεξφο 

Γάζθαινο κε απφζπαζε ζηνλ Σνκέα Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

Β.Α., Μ.Α., Γηδαθηνξηθφο Φνηηεηήο Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, Σκήκα 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Αλαζηαζία Οηθνλφκνπ 

Πξντζηακέλε Σνκέα Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

B.Sc Education, M.Ed Educational Technology and Computers, MBA 

 

Σν ζέκα ηεο αζθαινχο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απαζρνιεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ηνλ 

Σνκέα Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Κχπξνπ. Με ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

θαινχκαζηε απφ ηε κηα λα πξνζθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φισλ ησλ 

παηδηψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζην Γηαδίθηπν θαη απφ ηελ άιιε ηε 

δηαπαηδαγψγεζε νξζήο αμηνπνίεζήο ηνπο. Ζ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη ε 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, είηε απηνί νη 

θίλδπλνη αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή θπζηθή ηνπο δσή είηε ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

πξνο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ή απιψο αληαιιαγήο 

πιηθνχ, είλαη κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηφζν ηηο δηθέο καο φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Ζ πξνηξνπή «Δλεκεξψζνπ, Αληηκεηψπηζε, Πξνζηαηεχζνπ» πνπ μεθίλεζε ην 2004 

ζπλερίδεηαη θαη αλαβαζκίδεηαη ζήκεξα κε ηε ζπιινγηθή εξγαζία πνπ γίλεηαη κέζα απφ 

δηάθνξεο ζπλεξγαζίεο θαη πξνγξάκκαηα.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ θηινμελείηαη ζηνλ 

ηζηνρψξν http://www.pi.ac.cy/InternetSafety  σξίκαζε κέζα απφ ζεηξά ζπδεηήζεσλ, 
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πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο. Σν πεξηερφκελν, ν παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

πιηθνχ αιιά θαη ε πξνζέγγηζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ πιηθνχ απνηέιεζαλ ζέκα πνπ 

απαζρφιεζε ηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα αξθεηφ θαηξφ. Οη άμνλεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

αιιά θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηεξίρηεθαλ επίζεο ζε πνξίζκαηα εξγαζηεξίσλ 

θαη δνκεκέλνπ δηαιφγνπ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 

4) ΣΑΕΙ ΓΟΝΕΨΝ Ψ ΠΡΟ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ 

ΕΥΗΒΟΤ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟΤ ΕΡΓΟΤ INETRISKS 

 

Αλαζηαζία Οηθνλφκνπ 

Πξντζηακέλε Σνκέα Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

B.Sc Education, M.Ed Educational Technology and Computers, MBA 

 

Πψο εθπαηδεπφκαζηε θαη πψο εθπαηδεχνπκε ηα παηδηά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ;  Με ηελ απαγφξεπζε, ηε ζπδήηεζε, ηε βησκαηηθή έθζεζε ζηνλ θίλδπλν;  Ζ 

παξαδνρή κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο καο καζαίλνπκε πην απνηειεζκαηηθά νδήγεζε ηελ 

νκάδα ηνπ έξγνπ φηη ζην ζρεδηαζκφ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ειεγρφκελν 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη  έθζεζε ζε θηλδχλνπο  ζην δηαδίθηπν.   

Δπηπξφζζεηα, ε ζηάζε ησλ γνληψλ γηα ζέκαηα θηλδχλσλ ζην Γηαδίθηπν πξνέξρεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ άγλνηα, ιφγσ έιιεηςεο δηθήο ηνπο εκπεηξίαο ζε παξφκνηα 

πεξηβάιινληα αιιά θαη ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο γηα ηε ρξήζε πνπ θάλνπλ νη έθεβνη 

ζην δηαδίθηπν. Μηα ηέηνηα ζηάζε απέλαληη ζηνλ θίλδπλν απνηειεί ε ίδηα θίλδπλν. 

ην έξγν InetRisks, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Πξνψζεζεο Έξεπλαο, 

κειεηήζακε γηα έλα ρξφλν κε ηε ζπλεξγαζία δέθα νηθνγελεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Κχπξν θαη ηελ Διιάδα ηα πην θάησ ζέκαηα: 

Σελ εθπαίδεπζε γνληψλ θαη παηδηψλ εθζέηνληάο ζε εηθνληθνχο θηλδχλνπο (κέζα απφ 

ηε βησκαηηθή  εκπεηξία θνηλνχ «παηρληδηνχ» ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ) 

Σηο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γνληψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα 

παηδηά ηνπο (θπξίσο θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ)  

Δλδερφκελε αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ γνληψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ χζηεξα απφ ηελ εκπεηξία ηεο θνηλήο 

δξαζηεξηφηεηαο  
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

10.00-11.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΟΙ ΑΠΟΧΕΙ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΓΙΑ ΣΙ ΦΡΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΦΕΗ 

ΣΟΤ  ΜΕ ΣΗΝ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ  ΤΓΕΙΑ ΣΨΝ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΨΝ: ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 

 

Πξφεδξνο: Iσάλλα  Μπίκπνπ-Νάθνπ 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη απφ κηα εκπεηξηθή κειέηε ζε 

λένπο ειηθίαο 18-25 ρξφλσλ πνπ δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο ηνπο σο πξνο ηελ ρξήζε, 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ηνλ ξφιν 

ηεο ξχζκηζεο σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ΜΜΔ κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) Η ΤΝΔΕΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΨΗ ΜΕΨ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

ΚΑΙ ΣΗ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΨΝ ΝΕΨΝ.  

 

Ησάλλα Μπίκπνπ-Νάθνπ 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Κιηληθήο Φπρνινγίαο 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Α.Π.Θ.  

 

Ζ νκάδα έξεπλαο δηεξεχλεζε ην Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε Γηάζεζε θαη ηα 

πλαηζζήκαηα Παηδηψλ θαη Δθήβσλ (ΔΓ) (Moods and Feelings Questionnaire,Δ. 

Costello θαη Α. Angold. Πξνζαξκνγή: Η. Μπίκπνπ-Νάθνπ θαη Γ. Κηνζένγινπ), ζε 

ζρέζε α)κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη λένη δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζρέζεηο, β)ηηο 

απφςεηο ηνπο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη 

ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ θαη γ)ηελ δηάθξηζε κεηαμχ εηθνληθήο θαη κε πξαγκαηηθφηεηαο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ΔΓ είλαη έλα αληρλεπηηθφ εξγαιείν (screening test) πνπ κειεηά 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε παηδηά θαη εθήβνπο ηφζν ζε θνηλνηηθφ φζν θαη ζε 

θιηληθφ πιεζπζκφ. Απνηειείηαη απφ 33 δειψζεηο πνπ αθνξνχλ αηηηνινγηθέο 

απνδφζεηο θαη γλσζηηθά ζρήκαηα, θαζψο θαη δείθηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ζπλδένληαη κε δπζζπκία θαη θαηάζιηςε. ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
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25 απφ ηηο 33 δειψζεηο (δείθηεο αμηνπηζηίαο a cronbach. 93). Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα, βξέζεθε φηη νη λένη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο θαη αλαγλσξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδέεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο 

ελδείμεηο (p <.05) γηα ηελ εκθάληζε ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ φπσο είλαη ε 

θαηάζιηςε. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: θνηλσληθή δηθηχσζε ζην δηαδίθηπν, ςπρηθή πγεία λέσλ.  

 

Αλαθνξέο 

1) Buckingham, D. (2000). After the Death of Childhood: Growing up in the Age of 

Electronic Media. Oxford: Polity Press. 

2) Buckingham, D., & Bragg, S. (2003). Young People, Media and Personal 

Relationships: Research Report: Advertising Standards Authority, British Board of 

Film Classification, British Broadcasting Corporation, Broadcasting Standards 

Commission, Independent Television Commission. 

3) http://www.childnet-int.org/ 

 

2) ΟΙ ΑΠΟΧΕΙ ΣΨΝ ΝΕΨΝ Ψ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Αζαλαζία Νηαή 

M.A in Media, Culture and Communication 

Institute of Education, University of London. 

 

Ζ νκάδα έξεπλαο κειεηά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο λένπο (18-25 ρξνλψλ) 

γηα δεηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηελ 

ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο σο πξνο ηελ αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ παηδηά θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ. Αξρηθά, ε νκάδα έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ σο πξνο 

ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ, ηνλ βαζκφ επραξίζηεζήο ηνπο απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ.  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο,  έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ λέσλ ( 41.2%)  ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ην 
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δηαδίθηπν γηα ηηο ζπνπδέο ή ηε δνπιεηά ηνπ αλαδεηψληαο πιηθφ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (91.3%)  δειψλεη φηη ηεο αξέζεη ή ζα ηεο άξεζε λα 

ην ρξεζηκνπνηεί σο βαζηθφ εξγαιείν πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο. Οη 

δειψζεηο ησλ λέσλ ζπδεηνχληαη ζπγθξηηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά. Δλδεηθηηθά, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ λέσλ (9%) 

ζεσξεί φηη ηα παηδηά ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν γηα λα ςάμνπλ θάηη ζρεηηθφ κε 

ην ζρνιείν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λέσλ ζεσξεί 

αλαγθαία ηελ χπαξμε εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν γηα πνηθίινπο ιφγνπο 

φπσο ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (94,5%) ή ε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο 

δηθηχσζε (78,6%).  Σέινο, σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ νη λένη αλαγλσξίδνπλ κεηαμχ άιισλ, ηελ ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ζην ζρνιείν (46,4% θαη 56,3% 

αληίζηνηρα). Σα απνηειέζκαηα ζπδεηνχληαη κε βάζε ηηο θχξηεο ζεσξίεο Δθπαίδεπζεο 

ζηα/κε ηα ΜΜΔ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δθπαίδεπζε ζηα/κε ηα ΜΜΔ, δηαδίθηπν 

 

Βηβιηνγξαθία 

1) http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/media_studies.shtml 

2)Buckingham, D. (2001). Media Education: A Global Strategy for Development. 

Paris: Unesco. 

3)Lemmen, R. (2005). Media Education in European Schools. Media Education 

Journal, Vol.37, 13-24. 

 

3) ΟΙ ΑΠΟΧΕΙ ΣΨΝ ΝΕΨΝ Ψ ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Ε 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΒΟΤ 

 

Παχινο Δ. Παληαδήο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο 

Σκήκα Κηλεκαηνγξάθνπ, Α.Π.Θ.  

 

Ζ νκάδα έξεπλαο κειέηεζε ηηο απφςεηο ησλ λέσλ ειηθίαο 18-25 ρξφλσλ σο πξνο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ην δηαδίθηπν ζηα παηδηά κε ηελ ρξήζε κηαο 4-
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βαζκεο θιίκαθαο απφ 26 δειψζεηο. Οη λένη, κεηαμχ άιισλ, ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά 

δελ είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ (68.9%), ζπγρένπλ ηα 

φξηα κεηαμχ θαληαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο (69.8%), δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ (86.8%) θαη απμάλνπλ ηελ επηζεηηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά σο αληίδξαζε ζηελ έθζεζή ηνπο ζε αληίζηνηρν δηαδηθηπαθφ πιηθφ 

(76.8%). Οη απφςεηο ησλ λέσλ ζπλεγνξνχλ ζηελ εηθφλα ησλ παηδηψλ σο παζεηηθψλ 

ρξεζηψλ, θαη ζεσξεηηθά ζπκθσλνχλ κε ηηο ζεσξίεο εξεζίζκαηνο-αληίδξαζεο ή ησλ 

θαζνιηθψλ επηδξάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπδεηνχληαη κε βάζε ζεσξεηηθά θαη 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ δηαθξίλνληαη κεηαμχ ελφο απαηζηφδνμνπ ειηηηζκνχ θαη ελφο 

αηζηφδνμνπ πινπξαιηζκνχ (Drotner, 1992), θαη απνπεηξψληαη λα απνζαθελίζνπλ ην 

ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα ΜΜΔ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ, επηζεηηθφηεηα 

 

Βηβιηνγξαθία 

Livingstone, S. (2004). Young people and the new media. London: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

Valkenburg, P. (2004). Children's responses to the screen. A Media Psychological 

Approach. N. Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

James, A., & James, A. L. (2004). Constructing Childhood: Theory, Policy and Social 

Practice. London: Palgrave Macmillan. 

 

4) ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΨΝ ΕΜΠΕΙΡΙΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο 

Δθπαηδεπηηθφο, Μεηαπηπρηαθφ, Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφο & Δθπαίδεπζε, ΠΣΓΔ, Α.Π.Θ. 

 

Ζ νκάδα έξεπλαο κειεηά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ λέσλ σο πξνο ηα αγαπεκέλα ηνπο 

sites, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δειψλεη σο αγαπεκέλν site ζην δηαδίθηπν, ην δηθηπαθφ ηφπν 

αλεβάζκαηνο θαη δηακνηξαζκνχ video Youtube (53,8%), ελψ αθνινπζεί ην site 
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θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook (45,6%). Άιια αγαπεκέλα sites είλαη ε κεραλή 

αλαδήηεζεο Google (16,8%) θαη ην ελεκεξσηηθφ blog ηξσθηηθφ (16%). Δπίζεο 

αγαπεκέλα, είλαη δηάθνξα αζιεηηθά (sport24.gr, contra.gr θιπ.) θαη ελεκεξσηηθά 

sites, θαζψο θαη sites παξαθνινχζεζεο θαη „θαηεβάζκαηνο‟ ηαηληψλ. Οη ζεηηθέο 

εκπεηξίεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο αθνξνχλ θπξίσο α) ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (βξήθα παιηνχο θίινπο, ζπκκαζεηέο, έθαλα λέεο παξέεο, 

γλψξηζα άηνκα απφ άιιεο ρψξεο, έθαλα θνηλσληθέο επαθέο β) ην θαηέβαζκα πιηθνχ 

(παιηέο θαη λέεο ηαηλίεο, εθπνκπέο, ληνθηκαληέξ, κνπζηθή) γ) ηελ ςπραγσγία 

(αθξφαζε κνπζηθήο, ζέαζε ηαηληψλ, παηρλίδηα) δ) ηελ ελεκέξσζε - πιεξνθνξίεο 

(εηδήζεηο, εξγαζία, ηαμίδηα θιπ.). Μεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, αλαθέξνπλ ηε κφιπλζε ηνπ Ζ.Τ. κε ηφ, ελψ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα δηαθεκηζηηθά spams θαη βιάβεο ηνπ Ζ.Τ. 

πλνπηηθά, σο ζεηηθφηεξε εκπεηξία θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν 

αμηνινγνχλ θπξίσο ην downloading (κνπζηθήο, ηαηληψλ) θαη σο πην αξλεηηθή ηε 

„κφιπλζε‟ ηνπ H.Y. κε ηνχο. Σα δεδνκέλα καο αλαιχνληαη κε βάζε ην θχιν ησλ λέσλ 

θαη ζπδεηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: επηινγή sites, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο. 

 

Βηβιηνγξαθία 

1) http://www.media-awareness.ca 

2) Branston, G., & Stafford, R. (2003). The Media Student's Book (3rd ed.). London: 

Routledge. 

3) Giroux, L., & Piette, J. (2001). The Theoretical Foundations of Media Education 

Programs. In R. Kubey (Ed.), Media Literacy in the Information Age: Current 

Perspectives (pp. 89-134). London: Transaction Publishers. 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL II 

10-11.30 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΤΣΟΚΑΣΑΣΡΟΥΙΚΨΝ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΕΚΝΟΜΨΝ 

ΠΡΑΞΕΨΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξφεδξνο: Κσλζηαληίλνο Αιεμαλδξφπνπινο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΤΝΑΝΣΨΝΣΑ ΣΙ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: Η ΚΟΣΕΙΝΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΨΝ ΚΟΜΨΝ Η Η ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΑΚΑΛΤΧΗ ΠΑΛΙΨΝ ΙΨΠΗΛΨΝ 

ΜΟΝΟΠΑΣΙΨΝ; 

 

Αιέμηνο Λάππαο 

Φπρίαηξνο Παηδηψλ Δθήβσλ θαη Οηθνγελεηψλ 

Μέινο ηνπ Βαζηιηθνχ Κνιιεγίνπ ησλ Φπρηάηξσλ Μ. Βξεηαλίαο 

 

Απφ ηελ πξψηε δεθαεηία δεκφζηαο εμάπισζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ππήξραλ αλαθνξέο 

θαη αλεζπρίεο πσο ην δηαδίθηπν είρε ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνβνιή, 

ελεκέξσζε, παξαθίλεζε/ πξνηξνπή θαη νινθιήξσζε απηνθηνληθψλ πξάμεσλ απφ 

πξφζσπα ζε πνιχ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη γεσγξαθηθά πεξηβάιινληα. 

Ζ επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία  ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν εηδηθά θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία έρεη εμειηρζεί, εμεηδηθεπηεί θαη θαιχπηεη αξθεηά ζεκεία πνπ κέρξη πξφζθαηα 

ήηαλ αδηεπθξίληζηα. Ζ αξρηθή άπνςε ζρεδφλ δαηκνλνπνίεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηζρπξήο θξηηηθήο γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, δίλεη ρψξν ζε κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα γηα ην πψο ην 

δηαδίθηπν σο κέζν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δπλάκεη απηφρεηξεο. Δμεηάδεηαη θαη ε 

ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ππνζηήξημε ή θαη απνηξνπή ηειηθψλ γηα ηελ 

αθαίξεζε δσήο απνθάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Ζ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ θέξλεη εηδηθά ηηο γεληέο ησλ ςεθηαθψλ κεηαλαζηψλ (ν 

ελήιηθνο πιεζπζκφο πξν ηεο δηάδνζεο ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ) αληηκέησπνπο κε ηα 

φξηα ησλ δπλαηνηήησλ απνδνρήο θαη εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο πέξα ηεο 

εκπεηξίαο ησλ Γηαδηθηπαθψλ Απηνθηνληψλ παξαθνινπζνχκε ηελ επθνιία 
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επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο παξα-απηνθηνληθψλ ζπκπεξηθνξψλ λεφηεξσλ 

πιεζπζκψλ ρξεζηψλ (ςεθηαθνί ηζαγελείο). 

ηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν εληφο ηνπ 

γεσγξαθηθνχ καο ρψξνπ θαη ηελ θιηληθή εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 

2)  ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ψ ΣΡΟΠΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΛΤΧΗ 

ΑΜΥΙΛΕΓΟΜΕΝΨΝ ΕΠΙΘΤΜΙΨΝ  

 

Πέηξνο Λέθθνο  

MD, MSc, MRCPsych, εηδ. Φπρίαηξνο Δλειίθσλ 

Camden & Islington Foundation NHS Trust & Department of Mental Health Sciences, 

University College London, Λνλδίλν, Μεγ. Βξεηαλία 

 

Σν δηαδίθηπν έρεη ζπκβάιεη θαη ζηε δηεπθφιπλζε ζπλάληεζεο αλζξψπσλ κε επηζπκίεο 

ζπάληεο, αζπλήζηζηεο θαη ζπρλά θαθφβνπιεο. Οη ζηαζψηεο παξάμελσλ θαη 

αζπλήζηζησλ πξαθηηθψλ έρνπλ πιένλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα «αληακψλνπλ», λα 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη λα επηδίδνληαη ζε πξνζπάζεηεο θάιπςεο ησλ 

ακθηιεγφκελσλ επηζπκηψλ ηνπο κε ηελ επθνιία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε δηαδηθηπαθή 

«αλσλπκία». Πέξα απφ πεξηπηψζεηο πνπ μεθάζαξα αθνξνχλ ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα 

(ι.ρ. δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, πψιεζε παξάλνκσλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ, φπισλ θαη εμαξηεζηνγφλσλ νπζίσλ), έρνπλ αξρίζεη λα θαηαγξάθνληαη 

θαη πεξηπηψζεηο αξθεηά δηαθνξεηηθέο πνπ άπηνληαη ηεο εζηθήο θαη ηεο θηινζνθίαο 

ηνπ θαζέλα απφ καο˙ πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ ππνδχνληαη πψο είλαη αζζελείο 

γηα λα εηζπξάηηνπλ ηε δηαδηθηπαθή ζπκπφληα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπλαλζξψπσλ 

ηνπο θαη πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ αιιεινυπνζηεξίδνληαη ζηνλ αγψλα ηνπο θαηά 

ησλ «θαηά θαληαζίαλ» δησθηψλ ηνπο.  

Ζ εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλφκέλνπ απηνχ, ηελ 

αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαη κηα πξψηε 

απφπεηξα θαηεγνξηνπνηεζήο ηνπ. Δπίζεο, ε εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ 

παξνπζίαζε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ κε ηελ αζπλήζηζηε επηζπκία λα πξνθαιέζνπλ 

ζηνλ εαπηφ ηνπο «επίθηεηε θψθσζε» [“deaf wannabes”], ή λα «πεξάζνπλ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ηεο γέθπξαο» («crossing the bridge»  φπσο ην νλνκάδνπλ). Ζ νκάδα 

απηή έρεη κέιε απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ ζπλαληψληαη δηαδηθηπαθά εδψ θαη πάλσ απφ 

δέθα ρξφληα: άιινη επηζπκνχλ πιήξε θψθσζε (θαη ζέινπλ λα κάζνπλ ηε λνεκαηηθή 
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γιψζζα γηα λα γίλνπλ πιήξε κέιε ηεο θνηλφηεηαο ησλ θσθψλ), άιινη επηζπκνχλ 

κεξηθή θψθσζε (ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ή φρη βνεζήκαηα αθνήο εθ πεξηηξνπήο), 

άιινη δηεγείξνληαη ζεμνπαιηθά απφ ηα βνεζήκαηα αθνπήο θαη ζε άιινπο απιά αξέζεη 

λα ππνθξίλνληαη πψο είλαη θσθνί. Ζ παξνπζίαζε απηήο ηεο νκάδαο είλαη κηα επθαηξία 

ςειάθεζεο ησλ θαίξησλ ζεκάησλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηε κειέηε απηψλ ησλ 

νκάδσλ.  

 

3) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΤ ΔΕΦΕΣΑΙ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ ΓΙΑ       

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

 

Μειηίλε Γ. Υξηζηνδνπιάθε 

Ννκηθφο 

Παξαζθεπή  Υ.Φξαγθνπνχινπ 

Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο 

 

Ζ SafeLine είλαη ε Διιεληθή Αλνηθηή Γξακκή πνπ δέρεηαη θαηαγγειίεο γηα παξάλνκν 

πεξηερφκελν πνπ δηαθηλείηαη ζην δηαδίθηπν. Ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο είλαη απνηέιεζκα κηαο παλεπξσπατθήο πξνζπάζεηαο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην ρέδην Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο “Safer Internet 

Programme” (http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm). 

Απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2005, ε SafeLine είλαη επίζεκν κέινο ηνπ ΗΝΖΟΡΔ 

(www.inhope.org), ηνπ πλδέζκνπ Αλνηθηψλ Γξακκψλ Γηαδηθηχνπ, ελφο νξγαληζκνχ 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ απνκάθξπλζε ηζηνζειίδσλ κε 

παξάλνκν πεξηερφκελν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζήκεξα ππάξρνπλ 39 αληίζηνηρεο 

Αλνηθηέο Γξακκέο θαηαγγειίαο παγθνζκίσο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηά εηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ε SafeLine δέρηεθε πιεζψξα 

θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχζαλ δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε αλειίθσλ, παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νηθνλνκηθή απάηε, 

απεηιή, παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη γεληθφηεξα ν,ηηδήπνηε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί παξάλνκν βάζεη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ε SafeLine ελήξγεζε ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ θαηαγγέιινληα θαη ηελ 

Διιεληθή Αζηπλνκία κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξαζηψλ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο 

Γξακκήο κε ηε Μνλάδα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη απνδεηρηεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή.  
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ιν θαη πην γλσζηή γίλεηαη ε SafeLine ζην ειιεληθφ θνηλφ, γεγνλφο πνπ είλαη έθδειν 

απφ ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ ησλ θαηαγγειηψλ πνπ ιακβάλεη. Απφ ην 2003 

πνπ ηδξχζεθε έσο θαη ζήκεξα, έρεη παξνπζηάζεη κηα αλνδηθή πνξεία πνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γξακκή. Αξθεί λα 

ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ θαηαγγειηψλ ην 2006 ήηαλ κφιηο 376, ην 2007 407, ην 

2008 715, ην 2009 1778 ελψ ην 2010 νη θαηαγγειίεο έθηαζαλ ηηο 4204!  

Οη θαηαγγειίεο πξνο ηε SafeLine, κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ εχθνια είηε κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο θφξκαο πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα (http://www.safeline.gr/report), 

έρνληαο ηε δπλαηφηεηα ν θαηαγγέιισλ λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ, είηε 

ζηέιλνληαο ειεθηξνληθφ κήλπκα ζην report@safeline.gr. 

  

 

11.30-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΥΕ 
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ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

12.00-14.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» 

 

Πξνεδξείν: Κσλζηαληίλνο ηψκνο- Κξίησλ Υξηζηηαλφπνπινο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΟΝΕΨΝ ΣΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΑΙΔΙΨΝ ΚΑΙ ΕΥΗΒΨΝ, Ε 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΘΕΑΛΙΑ 

 

Βάτνο Νηαθνχιεο  

Γξ. Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Δπηκειεηήο Β‟ Ηππνθξάηεην Γ.Ν.Θ 

  

Ζ ρξήζε θαη θαηάρξεζε ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ ηερλνινγίαο, Ζ/Τ, δηαδίθηπν, 

παηρλίδηα DVD, θηλεηφ ηειέθσλν είλαη έλα ζχλζεην θνηλσληθφ θαηλφκελν κε 

ςπρνινγηθέο ζπρλά αηηηάζεηο. Οη αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ αθνξνχλ θαη ζηελ αλαδήηεζε 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. 

 Οη ζρνιέο γνλέσλ απνηεινχλ κία αμηφπηζηε πξφηαζε γηα ηελ ελεκέξσζε, 

ςπρνεθπαίδεπζε, ζπκβνπιεπηηθή πξνο ηνπο γνλείο, απφ επηζηήκνλεο έκπεηξνπο θαη 

εηδηθνχο ζην ζέκα ηεο εμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν, κε άμνλα ηελ ππνζηεξηθηηθή θαη 

ηελ γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηφρνπο, πέξαλ ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο επαξθνχο γλψζεο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηεο θαηαλφεζεο 

ησλ αλαγθψλ ηνπ εθήβνπ, ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, θαη, ηειηθά, ηεο επαξθνχο 

επηθνηλσλίαο κε ην παηδί καο.    
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2) Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΚΑΙ ΣΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ 

ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΕΤΘΤΝΟΜΕΝΟ Ε ΕΙΔΙΚΟΤ 

ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

 

Κσλζηαληίλνο ηψκνο  

Φπρίαηξνο παηδηψλ θαη εθήβσλ, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο ηεο 

Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία άξρηζε ε κειέηε ζε δηεζλέο επίπεδν ηεο παζνινγηθήο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Οη επηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία ηεο πνιχσξεο 

έθζεζεο ζηελ νζφλε θαη ηνπ θαζηζηηθνχ ηξφπνπ δσήο, ν εζηζκφο ζην δηαδίθηπν, ε 

ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη ηηο 

ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε αλάδπζε λένπ ηχπνπ αληηθνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθθξάδνληαη κε ηελ παξελφριεζε, ηνλ εθθνβηζκφ, ην 

ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηηο απηνθηνλίεο ζην δηαδίθηπν απνηεινχλ ην λέν πεδίν 

έξεπλαο ζηε αξρή ηεο ςεθηαθήο επνρήο.  

Ο ζχγρξνλνο ςπρίαηξνο βξίζθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληηκέησπνο κε απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ πνπ δεηνχλ ιχζε απμάλεηαη ζπλερψο. Οη 

θιηληθνί γηαηξνί πξέπεη λα ζέηνπλ εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

αζζελείο ηνπο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπλππνινγηζκφο ηέηνησλ εξσηήζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο θιηληθήο εθηίκεζεο είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ 

εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη άιισλ παζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν. 

Δίλαη ππνρξέσζε πιένλ ηνπ θιηληθνχ γηαηξνχ λα αλαθαιχπηεη ζηαδηαθά ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ππεξβνιηθήο ελαζρφιεζεο κε ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα, σο παξνρή 

πνηνηηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο θξνληίδαο πγείαο. 

ηελ Διιάδα ππάξρεη έιιεηκκα εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ζε επίπεδν 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ αλαγλψξηζε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο δηαηαξαρήο 

εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παζνινγηθψλ 

δηαδηθηπαθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο αζζελείο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, ε Διιεληθή 

Δηαηξεία Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν αλαγλσξίδεη φηη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο ζηελ θιηληθή πξάμε, νη νπνίνη κπνξεί λα 
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εθθξαζηνχλ κε ππεξδηάγλσζε ή ππνδηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο θαη ακθίβνισλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Δηαηξείαο έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, ην ππάξρνλ έιιεηκκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο γλψζεηο 

ζηνλ ζχγρξνλν εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 
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ΑΙΘΟΤΑ TIMBER HALL I 

12.00-14.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ»  

 

Πξφεδξνο: Νέζηνξαο Κνπξάθεο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΚΑΣΑΦΡΗΕΙ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Μαξία Κατάθα-Γθκπάληη 

Πνηληθνιφγνο, θαζεγήηξηα Πνηληθνχ Γηθαίνπ 

Σκήκα Ννκηθήο Α.Π.Θ 

 

Βαζηθφ άμνλα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιεγφκελνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, ην νπνίν 

έρεη ζήκεξα αδηακθηζβήηεηα δηεζλή δηάζηαζε, απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνζβνιψλ ησλ ίδησλ ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ κηα ελαξκνληζκέλε 

ηππνπνίεζε ζρεηηθψλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, θαηά ην δπλαηφλ δηεζλψο, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη παξαπέξα ε αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ επηκέξνπο θξαηψλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν ηφζν ελφςεη ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην 

θπβεξλνέγθιεκα φζν θαη –ηδίσο- ελφςεη ηεο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίαο ηεο  Δ.Δ. γηα 

κηα νδεγία αλαθνξηθά κε ηηο επηζέζεηο θαηά ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (COM 

(2010) 517 final), ε νπνία αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ απφθαζε-πιαίζην 

2005/222/JHA.  

ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο νδεγίαο εκθαλίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ, σο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θαη νπζηαζηηθά σο πξνυπφζεζεο γηα 

ηελ θαηνρχξσζε φισλ ησλ  άιισλ αγαζψλ πνπ κπνξεί λα ζίγνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια σζηφζν εκθαλήο είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο 

Δ.Δ. λα ζπλδέζεη ηηο επηζέζεηο θαηά ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ κε ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηελ ηξνκνθξαηία, θαη ην γεγνλφο απηφ εμεγεί ηε ζαθή ηάζε 

απζηεξνπνίεζεο ηεο πνηληθνπνίεζεο πνπ εθθξάδεη ε λέα πξφηαζε νδεγίαο.  
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Ζ εηζήγεζε αλαιχεη κε βάζε ην λέν ζεζκηθφ θαζεζηψο ηεο Ληζζαβφλαο ηνπο 

θεληξηθνχο άμνλεο ησλ επηινγψλ πνηληθνπνίεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηελ πην 

πάλσ πξφηαζε νδεγίαο κε κηα θξηηηθή πξνζέγγηζή ηνπο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην 

ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ πνηληθνχ 

δηθαίνπ γεληθφηεξα. Πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ πνηληθνπνίεζεο πνπ πξνηείλνληαη, θαζψο θαη ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπλεπηθέξεη ζην ειιεληθφ δίθαην αλαθνξηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ε ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο ζε 

ηζρχ, αιιά θαη ηα επηβαιιφκελα δηθαηνθξαηηθά φξηα πνπ πξέπεη λα ηηο ζπλνδεχζνπλ. 

 

Πεξίιεςε ζηελ Αγγιηθή 

 

Criminalizing attacks against information systems in the EU – The anticipated impact 

of the European legal instruments on the Greek legal order 

 

Prof. Dr. jur. M. Kaiafa-Gbandi 

Law School, A.U.Th 

 

The main axis of countering the so-called electronic crime, which nowadays has 

undoubtedly an international dimension, consists of criminalizing the attacks against 

the information systems themselves through a harmonized standardisation of the 

relevant criminal offences, as far as possible internationally, so that the judicial 

cooperation of the involved states can be facilitated. This fact is particularly obvious 

in the European area both in regard of the Council of Europe Convention on 

Cybercrime and also –especially- in view of the recent initiative of the E.U. for a 

Directive on attacks against information systems (COM (2010) 517 final), that is 

expected to replace the Framework Decision 2005/222/JHA. 

The goal of the proposed Directive appears to be the protection of the information 

systems, as informational infrastructure and essentially as a prerequisite for the 

safeguard of all possible legal interests that might be affected via the use of the 

information systems. In tandem, however, the effort of the E.U. to connect the attacks 

against the information systems with the organized crime and terrorism is obvious 
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and this fact explains the clear tendency towards the austerisation of the 

criminalisation that is expressed by the new proposal for a Directive. 

The paper, based on the new institutional framework of the Lisbon Treaty, analyzes 

the main criminalisation choices that are formulated in the aforementioned proposal 

with a critical approach, that is based on the respect of the fundamental rights and 

principles of criminal law in general. It emphasizes the positive and negative 

elements of the particular forms of criminalisation that are proposed and also the 

interferences that the entry into force of this particular Directive will bring to the Greek 

law in terms of countering electronic crime and also the constrained limits of the rule 

of law that must accompany them.    

 

2) ΠΟΡΝΟΓΡΑΥΙΑ ΑΝΗΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Γεκήηξηνο Κηνχπεο  

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πνηληθψλ Δπηζηεκψλ 

Σκήκα Ννκηθήο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ ζην 

Γηαδίθηπν θαζψο θαη νξηζκέλα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε 

ηεο. 

Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία απνηειεί έλα απφ ηα πην ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καλέλα άιιν 

έγθιεκα ηνπ θπβεξλνρψξνπ δελ πξνθάιεζε ηέηνην βαζκφ αλεζπρίαο φπσο ε 

θπθινθνξία εξσηηθψλ  θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν αλειίθσλ ζην Γηαδίθηπν. Παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ήδε απφ ηα δηάθνξα θξάηε θαη απφ παγθφζκηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ππάξρνπλ αθφκε 

πνιιά εξκελεπηηθά (θαη θάπνηα εκκέζσο εζηθά) δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε παηδηθή 

πνξλνγξαθία. 

Καηαξρήλ, δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε έλα πνιπεζληθφ 

πεξηβάιινλ φπσο ην Γηαδίθηπν, θαζψο νη λνκηθέο θαη εζηθέο παγθφζκηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δπζρεξή ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνξλνγξαθηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ηέιεζεο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη θαη λα ηνπο επηθπιάζζεηαη δηαθνξεηηθή πνηληθή 

κεηαρείξηζε  αλάινγα κε ηελ βιάβε ηελ νπνία πξνθαινχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 
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παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ηελ απιή θαηνρή ηνπ. Ζ ηειεπηαία δηθαηνινγεί ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε φρη κφλν επεηδή 

κπνξεί νη παξαδνζηαθνί νξηζκνί ηεο θαηνρήο λα απνδεηρζνχλ πξνβιεκαηηθνί ζην 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά, επηπιένλ, επεηδή είλαη ακθίβνιν αθφκε θαη ην εάλ κηα 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά -απφ κφλε ηεο- είλαη επηβιαβήο. Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία έρεη παξάζρεη ζηνπο δξάζηεο νινέλα θαη πην 

εμειηγκέλα κέζα γηα ηε δεκηνπξγία «εηθνληθήο» παηδηθήο πνξλνγξαθίαο – αιιά ζα 

πξέπεη λα ζθεθηνχκε ζνβαξά θαηά πφζν θαη κε πνηνπο φξνπο επηηάζζεηαη ε 

πνηληθνπνίεζή ηεο.  

Σα αλσηέξσ ζέκαηα ζα αλαπηπρζνχλ, έρνληαο σο πιαίζην αλαθνξάο ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε, έηζη ψζηε λα επηρεηξεζεί ε νξηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ 

ηδηαίηεξα πεξίπινθσλ δεηεκάησλ. 

 

3) Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΥΙΑ ΑΝΗΛΙΚΨΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Ε 

ΦΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

 

Βαταλή Πνιπδσΐδνπ 

Τπνςήθηαο Γηδάθηνξνο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα 

Ννκηθήο, Σνκέαο Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ ζην 

Γηαδίθηπν θαζψο θαη νξηζκέλα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε 

ηεο. 

Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία απνηειεί έλα απφ ηα πην ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καλέλα άιιν 

έγθιεκα ηνπ θπβεξλνρψξνπ δελ πξνθάιεζε ηέηνην βαζκφ αλεζπρίαο φπσο ε 

θπθινθνξία εξσηηθψλ  θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν αλειίθσλ ζην Γηαδίθηπν. Παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ήδε απφ ηα δηάθνξα θξάηε θαη απφ παγθφζκηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ππάξρνπλ αθφκε 

πνιιά εξκελεπηηθά (θαη θάπνηα εκκέζσο εζηθά) δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε παηδηθή 

πνξλνγξαθία. 

Καηαξρήλ, δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε έλα πνιπεζληθφ 

πεξηβάιινλ φπσο ην Γηαδίθηπν, θαζψο νη λνκηθέο θαη εζηθέο παγθφζκηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δπζρεξή ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνξλνγξαθηθνχ 
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πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ηέιεζεο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη θαη λα ηνπο επηθπιάζζεηαη δηαθνξεηηθή πνηληθή 

κεηαρείξηζε  αλάινγα κε ηελ βιάβε ηελ νπνία πξνθαινχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

παξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ηελ απιή θαηνρή ηνπ. Ζ ηειεπηαία δηθαηνινγεί ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε φρη κφλν επεηδή 

κπνξεί νη παξαδνζηαθνί νξηζκνί ηεο θαηνρήο λα απνδεηρζνχλ πξνβιεκαηηθνί ζην 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά, επηπιένλ, επεηδή είλαη ακθίβνιν αθφκε θαη ην εάλ κηα 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά -απφ κφλε ηεο- είλαη επηβιαβήο. Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία έρεη παξάζρεη ζηνπο δξάζηεο νινέλα θαη πην 

εμειηγκέλα κέζα γηα ηε δεκηνπξγία «εηθνληθήο» παηδηθήο πνξλνγξαθίαο – αιιά ζα 

πξέπεη λα ζθεθηνχκε ζνβαξά θαηά πφζν θαη κε πνηνπο φξνπο επηηάζζεηαη ε 

πνηληθνπνίεζή ηεο.  

Σα αλσηέξσ ζέκαηα ζα αλαπηπρζνχλ, έρνληαο σο πιαίζην αλαθνξάο ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε, έηζη ψζηε λα επηρεηξεζεί ε νξηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ 

ηδηαίηεξα πεξίπινθσλ δεηεκάησλ. 

 

4) Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΗΑCKING Ψ ΜΕΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΕΝΑΝΣΙ ΣΨΝ ΕΠΙΘΕΕΨΝ ΚΑΣΑ ΣΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ 

ΣΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

 

Κσλζηαληίλνο Δ. Υαηδεησάλλνπ 

Γηθεγφξνο, LLM (Heidelberg), ΜΓΔ (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), 

Τπνςήθηνο Γηδάθησξ (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), Τπφηξνθνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Ζξάθιεηηνο ΗΗ» 

 

Ζ χκβαζε γηα ην Κπβεξλνέγθιεκα (αξζξ. 6) θαη ε Πξφηαζε Οδεγίαο γηα ηηο 

επηζέζεηο θαηά ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ (αξζξ. 7) ζθνπεχνπλ λα εηζαγάγνπλ 

ζην εζληθφ δίθαην ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ, φπσο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ θσδηθψλ ε/π πνπ απνθηήζεθαλ ρσξίο δηθαίσκα, γηα 

ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ θαηά ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ε/π. Πξφθεηηαη 

γηα έλαλ θηιφδνμν ζηφρν, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο δηάθνξεο επηζέζεηο πνπ ζήκεξα 

ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν θαηά ησλ ζπζηεκάησλ δσηηθήο ζεκαζίαο, φζν θαη θαηά ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο ηνπ 

δηθαίνπ θαηά ηνπ Κπβεξλνεγθιήκαηνο ελφςεη ηεο δηεζλνχο θχζεο ηνπ. ηελ παξνχζα 
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εξγαζία εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ε πνηληθνπνίεζε ηέηνησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

πξάμεσλ είλαη αλαγθαία θαη εχινγε απφ ηελ νπηηθή ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ ελλφκνπ 

αγαζνχ. Αλαθνξηθά κε ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ λνκνηππηθψλ 

κνξθψλ εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ν πεξηνξηζκφο ηεο πνηληθνπνίεζεο ζε ζπζθεπέο 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ή ηξνπνπνηεζεί κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε δηάπξαμε 

νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο θαηά ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί επαξθψο θαη ην αλ απηφο ν πεξηνξηζκφο είλαη ζπκβαηφο κε ηελ 

αξρή ηεο ultima ratio. Αλαθνξηθά κε ηνλ απαηηνχκελν ζθνπφ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

δηαηάμεσλ είλαη νπζηψδεο ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο θαζνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ 

δηάπξαμεο ελφο αδηθήκαηνο θαηά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ. Έλα θεληξηθφ πξφβιεκα πνπ εγείξεηαη απφ απηέο ηηο δηαηάμεηο είλαη ην 

θαηά πφζν κπνξεί λα απνθεπρζεί ε πνηληθή ηηκψξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ απηά 

ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμνπζηνδνηεκέλν έιεγρν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη έηζη ελδπλακψλεηαη ε αζθάιεηα απηψλ. Ζ φιε πξνβιεκαηηθή γίλεηαη 

αθφκα πην δχζθνιε, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα κε δηπιφ ζθνπφ. 

 

Πεξίιεςε ζηελ Αγγιηθή 

 

THE CRIMINALISATION OF HACKING TOOLS AS A REASONABLE MEASURE OF 

PROTECTION REGARDING ATTACKS AGAINST INFORMATION SYSTEMS AND 

COMPUTER DATA 

 

By Chatziioannou Konstantinos, Lawyer, LLM(Heidelberg),LLM (Aristotle University 

of Thessaloniki), PhD candidate, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law, 

Department of Criminal Law and Criminology, Scholar of “Heraclitus II” Program 

 

The Convention on Cybercrime (Art. 6) and the Proposal for a Directive on attacks 

against information Systems (Art. 7) intend to introduce to national law the 

criminalization of the use of tools, such as malicious software and unrightfully 

obtained computer passwords, for committing crimes against the confidentiality, 

integrity and availability of information systems and computer data. This goal seems 

to be ambitious, taking into account the several attacks that take place nowadays 

against both critical infractures and personal information systems and the necessity 

of the harmonization of cybercrime law due to its global nature. In the paper it is 

examined whether the penalization of such preparatory actions is necessary and 

161



reasonable from the perspective of the protected legal interest. Referring to the actus 

reus of the proposed elements of the crime it is examined whether the restriction of 

the criminalization to devices that are designed or adapted primarily for the purpose 

of committing any of the offences against the security of the information systems 

could be delimited and whether it is compatible with the ultima ratio principle. 

Regarding the intent requirement of the aforementioned proposed crimes it is vital to 

analyze the possibility of the determination of the purpose of committing an offense 

against the information systems in a digital environment. A main problem that is 

raised by these provisions is the avoidance of criminal liability in cases where such 

tools are used for authorized testing of the information systems and therefore 

strengthen their security. These problems become even worse, when the so called 

hacking tools refer to dual-use programs. 
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12.00-14.00 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

«ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΕΕΨΝ & ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 18 ΩΝΨ» 

 

Πξφεδξνο: Καηεξίλα Μάηζα 

 

Σν Σκήκα Πξνβιεκαηηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηεο κνλάδαο απεμάξηεζεο «18 Άλσ» 

πξνζεγγίδεη ηε ζπκπιήξσζε δχν εηψλ ιεηηνπξγίαο, δξαζηεξηνπνηνχκελν ζηνπο 

ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο.  Ζ  δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ηκήκαηνο ζα παξνπζηαζηεί ελδεηθηηθά απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ηξαπέδη απηφ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε εηζήγεζε ν Βαζίιεο ηαπξφπνπινο ζα 

αλαθεξζεί ζε επξήκαηα  γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη 

δηαδηθηπαθνχο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο ζε παίθηεο παηρληδηψλ ξφισλ, ζχκθσλα 

κε κειέηε κε δείγκα 2090  εθήβσλ. ηε δεχηεξε εηζήγεζε ε Έιελα Κπξηαδνπνχινπ 

ζα  πεξηγξάςεη ζεσξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθηπαθήο ξνήο, παξαζέηνληαο 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ην βαζκφ βίσζήο ηεο απφ Έιιελεο ρξήζηεο θαζψο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ζπρλφηεξεο ζπλάληεζήο ηεο. ηελ ζπλέρεηα ε Αιεμαλδξάθε Κπξηαθή Θα 

παξνπζηάζεη ζεσξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο ηειεπαξνπζίαο, ζπλνδεχνληαο ηελ απφ 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο εθαξκνγέο εληνλφηεξεο βησζήο ηεο απφ Έιιελεο 

ρξήζηεο. ηελ Σξίηε εηζήγεζε ε Παλαγηψηα θαλδάκε ζα παξνπζηάζεη δηεζλή 

αλαζθφπεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα ε 

Κιεηψ Μαθξή ζα παξνπζηάζεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαζψο θαη εθαξκνζκέλεο 

αζθήζεηο ησλ ζεξαπεηψλ κέζσ ηέρλεο, ζε νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Πξνβιεκαηηθήο 

Υξήζεο Γηαδηθηχνπ. Σέινο ε Κα Καηεξίλα Μάηζα ζα παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο, ςπρνπαζνινγίαο θαη νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζεξαπεπνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο,  θαζψο θαη ηε θηινζνθία ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ. 

Πξνεδξεχνπζα ηνπ ζπκπνζίνπ ζα είλαη ε Κα Μάηζα Καηεξίλα. 
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Παξνπζηάζεηο 

 

1) ΦΡΗΗ & ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΥΗΒΨΝ. 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΞΤ ΠΑΙΚΣΨΝ 

ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ  ΡΟΛΨΝ. 

 

Βαζίιεο Κ. ηαπξφπνπινο 

Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 ΆΝΧ» ηνπ 

Φ.Ν.Α 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ αλαθέξνληαη ζπρλά σο πηζαλά αίηηα ηεο θαηάρξεζεο 

ηνπ. θνπνί ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη: α) λα πεξηγξάςεη ηελ εμάπισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη β) λα δηεξεπλήζεη έλα κνληέιν πξφβιεςεο δηαδηθηπαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ  θαηάρξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ κεηαμχ παηθηψλ παηρληδηψλ 

ξφισλ. εκεηψλεηαη φηη ηα παηρλίδηα ξφισλ πεξηγξάθνληαη σο εθαξκνγή πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε θαηάρξεζεο. Δηδηθφηεξα ζα εμεηαζηνχλ ε απνξξφθεζε 

ζηε δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα (Ρνή) θαη ε απνξξφθεζε ζην δηαδηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ (Σειεπαξνπζία) σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο απνηέιεζαλ 2090 καζεηέο ιπθείνπ απφ δεκφζηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 

Κνξηλζίαο, απφ ηνπο νπνίνπο γηα ην δεχηεξν ζθνπφ, επηιέρζεθαλ κφλν νη έθεβνη πνπ 

απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε παηρλίδηα ξφισλ (N=587).  

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθαλ ην Δξσηεκαηνιφγην Γηαδηθηπαθήο Ρνήο (Chen, 

1999), ην Δξσηεκαηνιφγην Παξνπζίαο-ΗΗ (Witmer & Singer, 1992)  θαη ην 

Δξσηεκαηνιφγην ηεο Δμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν (Young, 1998). Χο πξνο ηνλ 

πξψην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηα  πξνηεηλφκελα απφ ηελ Young θξηηήξηα,  ηα άηνκα ηεο 

νκάδαο πςεινχ θηλδχλνπ γηα δηαδηθηπαθή εμάξηεζε πξνζεγγίδνπλ ην επίπεδν ηνπ 

10,6%  ηνπ δείγκαηνο, αληίζηνηρα ηα άηνκα κε εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά θπκαίλνληαη 

ζην 0,2%. Χο πξνο ην δεχηεξν ζθνπφ, ηα επξήκαηα απφ ηελ πνιιαπιή γξακκηθή 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο έδεημαλ, φηη ε ξνή θαη ε ηειεπαξνπζία πξνβιέπνπλ ην 27% 

ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ βαζκνχ θαηάρξεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.   

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Πξνβιεκαηηθή ρξήζε, δηαδίθηπν, MMORPGS. 
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2) H ΡΟΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ψ ΕΘΙΣΙΚΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ 

ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΙΣΟΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Βαζίιεο Κ. ηαπξφπνπινο, Έιελα Δ. Κπξηαδνπνχινπ 

Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 ΆΝΧ» ηνπ 

Φ.Ν.Α 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ νξηζκνχ, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο έλλνηαο ηεο Ρνήο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο. ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί λα εμεγεζεί ε 

πξνζαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηελ  εκπινθή ζε δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηπξφζζεηα ζα πεξηγξαθνχλ νη δπλεηηθέο, δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πςειήο βίσζεο 

Ρνήο. πκπιεξσκαηηθά ζα γίλεη νινθιεξσκέλε αλαθνξά ζην Δξσηεκαηνιφγην 

Βίσζεο Γηαδηθηπαθήο Ρνήο ηνπ Chen ην 1999 θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο Διιεληθήο ηνπ 

πξνζαξκνγήο. Ζ εηζήγεζε ζα νινθιεξσζεί κε παξάζεζε πνζνζηψλ γηα ηε βίσζε 

εκπεηξηψλ Ρνήο απφ Έιιελεο Έθεβνπο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

βίσζήο ηεο. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ 1444 καζεηέο ιπθείνπ 

απφ δεκφζηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κνξηλζίαο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ ην 

Δξσηεκαηνιφγην Γηαδηθηπαθήο Ρνήο (Chen, 1999) πξνζαξκνζκέλν ζηα Διιεληθά θαη 

ην Δξσηεκαηνιφγην Δμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν (Young, 1998). Σα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ  φηη ην 25, 8% ησλ Διιήλσλ Υξεζηψλ δειψλεη βίσζε 

εκπεηξίαο Ρνήο, ελψ σο δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα ζπρλφηεξεο βίσζεο Ρνήο 

αλαθέξνληαη ηα Μαδηθά Παιππαηδφκελα Γηαδηθηπαθά Παηρλίδηα Ρφισλ, 

ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ 25, 8% απφ φζνπο απάληεζαλ ζεηηθά. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Flow, Internet 
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3) H ΣΗΛΕΠΑΡΟΤΙΑ Ψ ΕΘΙΣΙΚΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ 

ΙΣΟΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.  

 

Βαζίιεο Κ. ηαπξφπνπινο, Φξφζσ Κ. Μφηηε – ηεθαλίδε,  Κπξηαθή Μ. Αιεμαλδξάθε  

Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 ΆΝΧ» ηνπ 

Φ.Ν.Α 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ νξηζκνχ, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο έλλνηαο ηεο Σειεπαξνπζίαο. Δηδηθφηεξα ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε ηερλνινγίαο θαη Σειεπαξνπζίαο, ηηο πξνηεηλφκελεο 

δηαζηάζεηο ηεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινχλ.  ηε ζπλέρεηα ζα 

επηζεκαλζνχλ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δεθηηθφηεηαο ζηελ Σειεπαξνπζία θαη ε 

αμηνπνίεζή ηεο, απφ ηα πεξηβάιινληα ησλ Μαδηθά Παηδφκελσλ, Γηαδηθηπαθψλ 

Παηρληδηψλ Ρφισλ. πκπιεξσκαηηθά ζα γίλεη νινθιεξσκέλε αλαθνξά ζην 

Δξσηεκαηνιφγην Παξνπζίαο-ΗΗ ησλ Witmer θαη Singer ην 1992 θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

Διιεληθήο ηνπ πξνζαξκνγήο (Cronbach a=0,89). Ζ εηζήγεζε ζα νινθιεξσζεί, κε 

παξάζεζε ζηνηρείσλ, γηα ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, εληνλφηεξεο βίσζεο 

Παξνπζίαο  απφ Έιιελεο Έθεβνπο. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ 

1444 καζεηέο ιπθείνπ απφ δεκφζηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κνξηλζίαο, ζηνπο 

νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ ην Δξσηεκαηνιφγην Παξνπζίαο-ΗΗ (Witmer & Singer, 1992) 

πξνζαξκνζκέλν ζηα Διιεληθά θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Δμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν 

(Young, 1998). Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε θχξηα εθαξκνγή 

δηαδηθηπαθήο πξνηίκεζεο δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα επίπεδα παξνπζίαο 

ζε επίπεδν 1%0, κε ηα δσκάηηα ςεθηαθήο ζπδήηεζεο θαη ηα καδηθά πνιππαηδφκελα 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ξφισλ λα ππεξέρνπλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Σειεπαξνπζία, Internet. 
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4) Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Παλαγηψηα Γ. θαλδάκε, Γηνλπζία Γ. Υξφλε, Βαζίιεο Κ. ηαπξφπνπινο, Καηεξίλα . 

Μάηζα 

Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 ΆΝΧ» ηνπ 

Φ.Ν.Α 

 

Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μηα 

νινθιεξσκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ λένπ, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, 

θαηλνκέλνπ νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ηελ αληίζηνηρε δηεζλή εκπεηξία. ηφρνο είλαη 

αθελφο ε γλψζε εθαξκνζκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθήο ζρέζεο κε ην κέζν θαη αθεηέξνπ ε δεκηνπξγηθή 

πξνζαξκνγή απηψλ κε βάζε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Με αθεηεξία ηε 

δηαδεδνκέλε ζεξαπεία ηεο K. Young (1995), πνπ εζηηάδεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

παξακνλήο ζε ζχλδεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο, ε αλαζθφπεζε ζα ζπλερηζηεί 

πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο εζσηεξηθήο 

δηακνλήο «Restart». Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο πνηθίιινπλ ζηα δηάθνξα θέληξα 

παγθνζκίσο θαη πεξηιακβάλνπλ  αηνκηθή θαη νκαδηθή ςπρνζεξαπεία, 

ςπρνεθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

άγρνπο, ζεξαπεία 12 βεκάησλ θαη νκάδεο απηνβνήζεηαο. Απφ θάπνηνπο 

αληηκεησπίδεηαη σο δηαηαξαρή ηνπ ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θαη άιινη 

θαηαθεχγνπλ ζηε ζεσξία ηεο επηινγήο θαη ηε ζεξαπεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έξεπλα 

ζην Παλεπηζηήκην Busan ζηε Βφξεηα Κνξέα επηθχξσζε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ νκάδσλ 

ζηε ζεξαπεία ησλ εμαξηήζεσλ. Καηαζθελψζεηο απεμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν γηα 

εθήβνπο εληνπίδνληαη  ζηελ Κνξέα θαη ηε Γεξκαλία. Κέληξα απεμάξηεζεο γηα ην 

Γηαδίθηπν ππάξρνπλ θαη ζηελ Δπξψπε (Οιιαλδία, Γαιιία, Ηηαιία). Οη δηεζλείο 

ζεξαπεπηηθέο πξνηάζεηο απνηεινχλ απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη αμηφινγν 

νδεγφ θαζψο απνπζηάδεη καθξφρνλε θιηληθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα. Χζηφζν 

ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ εξκελεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε κε βάζε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζεξαπεία, δηαδίθηπν 
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5) ΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΨ ΣΕΦΝΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ «18 ΩΝΨ» 

 

Κιεηψ Μαθξή, Ησάλλα Κ. Σζνπθαιά  

Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 ΆΝΧ» ηνπ 

Φ.Ν.Α 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα γίλεη αξρηθά παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηε ζεξαπεία θαη ηε ζεξαπεία απεμάξηεζεο εηδηθφηεξα, κε 

αλαθνξέο ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εηζεγεηέο ηεο. ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί 

νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νκάδαο Σέρλεο ζην ηκήκα πξνβιεκαηηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηνπ «18 Άλσ». 

Αλαιπηηθφηεξα ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα φξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

κειψλ ζηελ νκάδα, ηα κέζα, νη δηαδηθαζίεο θαη ε ζηνρνζεζία ηεο. ηε ζπλέρεηα ζα 

εθηεζνχλ δχν αζθήζεηο δηάδξαζεο κέζσ ηέρλεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ εθθψλεζε, 

ην πιηθφ θαη ηελ εξκελεία ηνπ απφ ηε ζπληνλίζηξηα ηεο νκάδαο. Καηαιεθηηθά ζα γίλεη 

ζπζρέηηζε ηνπ θιηληθνχ πιηθνχ κε ην θεληξηθά ζηνηρεία ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

ππφζεζεο ησλ κειψλ θαη ην γεληθφηεξν ζεξαπεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: 18 Άλσ, Γηαδίθηπν, ζεξαπεία κέζσ ηέρλεο. 
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6) ΔΡΑΕΙ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ  «18 ΩΝΨ» 

 

Γηνλπζία Γ. Υξφλε, Ησάλλα Κ. Σζνπθαιά & Καηεξίλα . Μάηζα  

Σκήκα Παζνινγηθήο Υξήζεο Γηαδηθηχνπ ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 ΆΝΧ» ηνπ 

Φ.Ν.Α 

 

ηα πιαίζηα ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 Άλσ», ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ 

Αηηηθήο, ζπγθξνηήζεθε θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Πξνβιεκαηηθήο Υξήζεο 

Γηαδηθηχνπ. Σν ηκήκα απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή πξνζθφιιεζήο ηνπο (MMORPGs, 

Gambling, Blogs θηι). Αλαιπηηθφηεξα, ζα γίλεη πιήξεο αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο 

θαηάρξεζήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα ραξαθηεξηζηθά ηεο 

ζπλππάξρνπζαο ςπρνπαζνινγίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγίαο, ηηο 

επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηδηφηεηεο, ηνλ ηφπν παξακνλήο, αιιά θαη ηηο πεγέο 

παξαπνκπήο ησλ ελειίθσλ, πνπ πξνζήιζαλ. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, έγηλε 

κε ηε ρνξήγεζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επαθήο ηνπο κε ηνλ ηζηφ, ηνπ ΗΑΣ (Young, 1998) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην δηαδίθηπν, ηνπ FFFK (Asendorpf & van Aken, 1999) θαη ηνπ  

SCL-90 (Derogatis & Lazarus, 1994),  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ςπρνπαζνινγίαο ηνπο αληίζηνηρα θαη ηνπ FACES – IV (Olson, 

2000)  γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, ζα γίλεη 

ελεκεξσηηθή παξνπζίαζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο, ζε επίπεδν ςεθηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, δηαδηθηπαθήο πξφιεςεο θαη δηαζχλδεζεο.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: 18 Άλσ, παζνινγηθή ρξήζε, δηαδίθηπν, ζεξαπεία. 

 

ΑΙΘΟΤΑ DOCK SIX HALL 

14.00-14.30 ΣΕΛΕΣΗ ΛΗΞΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ-ΒΡΑΒΕΤΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ  
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΨΝ 

ΕΡΓΑΙΨΝ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

ΣΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ ΕΘΙΜΟΤ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 -O ΡΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΝ ΕΘΙΜΟ ΠΑΙΔΙΨΝ ΚΑΙ 

ΕΥΗΒΨΝ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΠΡΟΔΙΑΘΕΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ  

 

Πελειφπε-Αιεμία Αβαγηαλνχ  

Φπρνιφγνο, M.Sc, Ph.D, Δξγαζηήξην Δμειηθηηθήο Φπρνπαζνινγίαο, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο 

 

 H ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

νδήγεζε ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο παξάιιεια φκσο, ελνρνπνηήζεθε 

γηα ηελ εκθάληζε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νη άλζξσπνη εζίδνληαη ζην δηαδίθηπν. θνπφο ηνπ 

θιηληθνχ εξγαζηεξίνπ είλαη λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν ησλ νηθνγελεηαθψλ παξαγφλησλ 

ζην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν. 

ηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα νξηζηεί ην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν, νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ θαη ζα ζπδεηεζνχλ νη ελδείμεηο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πνπ πξνκελχνπλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο (επηθνηλσλία θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο). 

Φαίλεηαη φηη ε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπζρεηίδνληαη κε 

ηνλ εζηζκφ ζην δηαδίθηπν. Ζ πνηφηεηα ηεο γνλετθήο ζρέζεο ζε ζεηξά κειεηψλ δείρλεη 

λα απνηειεί πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπηπιένλ, ε  

ειηθία, ην θχιν θαη ε νηθνγελεηαθή ζηήξημε επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Σέινο, νη ζπρλέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζην γνλέα θαη ην παηδί, ε πεξηζηαζηαθή 

ρξήζε αιθνφι απφ ηα αδέιθηα θαη ε ρακειή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη 

λα απνηεινχλ έλα πξνβιεπηηθφ κνληέιν γηα ηνλ εζηζκφ ησλ  παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ 

ζην δηαδίθηπν. 

Θα ζπδεηεζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζα δνζεί έκθαζε ζηελ παξέκβαζε 

ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά εζηζκέλα ζην δηαδίθηπν αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο 

ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ νηθνγέλεηα. ηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ γνλετθήο ζρέζεο ζα γίλνπλ βησκαηηθέο αζθήζεηο θάλνληαο ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηνπο ηχπνπο γνλετθνχ δεζκνχ. 
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ΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 - ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ IN VIVO ΠΕΡΙΗΓΗΗ Ε 

ΕΝΑΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΜΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΤ. ΑΝΑΛΤΟΝΣΑ ΣΗΝ 

‘’ΑΙΦΜΗ ΣΟΤ ΔΟΡΑΣΟ’’ ΣΗ ΝΕΑ ΧΗΥΙΑΚΗ ΧΤΦΑΓΨΓΙΑ 

 

Δπάγγεινο Μαθξήο 

Κιηληθφο ςπρνιφγνο M.Sc Α.Π.Θ 

πλεξγάδεηαη ν Κσλζηαληήο Μπακίδεο 

 

Σν παξφλ εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο επηζπκνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα(εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο), δσληαλά, 

πέξα απφ ζεσξίεο θαη εηθαζίεο, θαη λα απνζαθελίζνπλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν, 

απηά γίλνληαη αθαηακάρεηα ζηνπο ρξήζηεο, είηε σο αζψα δξαζηεξηφηεηα είηε σο 

ςπρνπαζνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Θα ππάξμεη πινήγεζε ζε έλα δηαδηθηπαθφ παηρλίδη- 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν- θαη παξάιιειε αλάιπζε φισλ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ αιιά θαη ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηθηψλ. 

Δζηίαζε ζα γίλεη ζηε κνξθνινγία ησλ παηρληδηψλ, ζηηο ςπρηθέο ζπλζήθεο πνπ ηα 

ραξαθηεξίδνπλ, ζηνπο εληζρπηέο πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

θηλήηξσλ θαη ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ. 
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ΕΜΙΝΑΡΙΟ 3 - PRO ANA: Η ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΛΕΙΟΣΗΣΑ. ΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΜΑΝΙΥΕΣΟ ΣΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ 

 

Γελνβέθα Υξίζηνπ 

Φπρνιφγνο, εηδ. Κιηληθήο ςπρνινγίαο Α.Π.Θ 

Δπάγγεινο Μαθξήο 

Κιηληθφο ςπρνιφγνο M.Sc, Α.Π.Θ 

 

 «Ana,… Έρσ ζρεδφλ επηηχρεη ην ζθνπφ κνπ… είκαη ζρεδφλ ηέιεηα… ληψζσ ηφζν 

δαιηζκέλε θαη αδχλακε… θιαίσ γηα ηε κίδεξε ειεπζεξία πνπ κνπ ράξηδε ην ρνληξφ 

θνξκί κνπ…Θεέ κνπ, πνχ ζα ήκνπλ ρσξίο εθείλε;…ε αγάπε καο είλαη κηα κάρε, αιιά 

κηα κάρε πνπ μέξσ φηη ζα θεξδίδεηο πάληα εζχ» (αιεζηλφ απφζπαζκα κέινπο ζε pro 

ana forum) 

Σν Pro ana, ε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλνξεμία, απνηειεί κία απφ ηηο 

πην δηθνξνχκελεο ηάζεηο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Κίλεκα ππέξ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ειεχζεξεο δηαρείξηζεο ηνπ ζψκαηνο ή έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

θαηαζηξνθηθήο επίδξαζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε θιηληθφ πιεζπζκφ; Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζην παξφλ εξγαζηήξην έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ απηφλ ηνλ ηδηαίηεξν 

ηζηφηνπν θαη λα αλαξσηεζνχλ πνπ ζηακαηάεη ε ειεχζεξε βνχιεζε θαη πνχ μεθηλά ε 

δηαδηθηπαθή ςπρνπαζνινγία. 
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ΕΜΙΝΑΡΙΟ 4 - ΣΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ CYBER BULLYING, ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ 

 

Βηξγηλία Φηζνχλ 

Κιηληθή Φπρνιφγνο M.Sc, Τπ..Γξ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Γεψξγηνο Φιψξνο 

Δηδ. Φπρίαηξνο, M.Sc,  Τπ. Γηδάθησξ Α.Π.Θ   

Β‟ Παλεπηζηεκηαθή Φπρηαηξηθή Κιηληθή Α.Π.Θ 

 

 Σν δηαδίθηπν απνηειεί πιένλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο θαη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Σα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ρξήζεο 

Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, αλαληίξξεηα είλαη ηεξάζηηα, σζηφζν ζπρλά ελδέρεηαη θαλείο 

λα θάλεη ρξήζε απηψλ, εηο βάξνο θάπνηνπ άιινπ. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ην 

θαηλφκελν ηνπ Cyber Bullying (εθθνβηζκνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ) ην νπνίν θαη ζα 

παξνπζηαζηεί δηεμνδηθά ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην. Σν θαηλφκελν απηφ 

παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα θαη έρεη πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ θαζψο ζπλδέεηαη κε ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. ηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζε 

επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο, εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη γνλείο, είλαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε αλάδεημε 

ηξφπσλ πξφιεςεο θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ, κέζσ ελφο βησκαηηθνχ ηξφπνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα κέζσ ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Θα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη δηάθνξεο κνξθέο εθθνβηζκνχ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ελψ επίζεο ζα ζπδεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ 

πνπ εθθνβίδνπλ, αιιά θαη απηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηνλ εθθνβηζκφ, θαη ζα κειεηεζνχλ 

νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν. 

Δπηπιένλ, ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζε ζχγρξνλεο κειέηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ πνπ άπηνληαη ηνπ θαηλνκέλνπ. Θα  θαηαδεηρζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ηνπ γνλέα φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γίδνληαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα 

ην γνλέα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφιεςε θαη λα ζπληνληζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ην βησκαηηθφ ηκήκα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ηεζνχλ ζε δηαδηθαζία ππφδπζεο ξφισλ (role-play) 

κε αλάινγα ζελάξηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληππψζνπλ θαη λα θαηαζηήζνπλ θηήκα 

ηνπο ηελ πξνζθεξφκελε γλψζε. 
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ΕΜΙΝΑΡΙΟ 5 – EΥΑΡΜΟΓΕ AUGMENTED REALITY ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ 

ΥΟΒΙΨΝ 

 

Γεκήηξεο Σδάγθαο 

Γηπι. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ , Α.Π.Θ. 

M.Sc Robotic Vision, Πνιπηερλείν Κξήηεο 

Αιέμαλδξνο Γθέθαο 

Γηπι. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ , Α.Π.Θ. 

 

Δηζαγσγή ζηηο ηερλνινγίεο Virtual/Augmented/Mixed Reality.Οκνηφηεηεο/δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ. Βαζηθά ζηνηρεία καζεκαηηθνχ κνληέινπ 

θάκεξαο(pinhole camera model), εζσηεξηθψλ παξακέηξσλ θάκεξαο(camera 

instrinsic parameters), ρσξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ρσξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. 

Παξαδείγκαηα ρξήζεσλ ηερλνινγηψλ Augmented reality ζε δηαθφξνπο ηνκείο 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, κε επίδεημε video εθαξκνγψλ. 

Παξνπζίαζε real-time εθαξκνγψλ Augmented Reality. Έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρηθήο πγείαο κε παξάδεηγκα πνπ αθνξά ηελ εληνκνθνβία. ηα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ν αθξναηήο (ζεαηήο ή ζπκκεηέρσλ) ζα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ηελ 

έλλνηα ηεο πξνβνιήο εηθνληθψλ (virtual) αληηθεηκέλσλ/νληνηήησλ ζηνλ πξαγκαηηθφ 

ρψξν, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε ζηαηηθά είηε θηλνχκελα. 

Γπλαηφηεηα αηνκηθήο δνθηκήο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Δξσηήζεηο-Απνξίεο. πδήηεζε γηα ην παξφλ, ηηο ζεκεξηλέο ηάζεηο αιιά θαη ην κέιινλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. 
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ΔΜΗΝΑΡΗΟ 6 - ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΣΖΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ: ΜΗΑ 

ΦΧΣΔΗΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΑ ΚΟΣΔΗΝΟΣΔΡΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΕΧΖ ΜΑ 

 

Αιέμηνο Λάππαο 

Φπρίαηξνο Παηδηψλ- Δθήβσλ- Οηθνγέλεηαο 

MRCPsych, Μέιινο ηνπ Βαζηιηθνχ Κνιιεγίνπ ησλ Φπρηάηξσλ Μ. Βξεηαλίαο 

 

Ο φξνο «Απηνθηνλίεο ζην Γηαδίθηπν» ή «Cybersuicide» ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε 

αλαθνξά κε ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο απηνθηνλίαο απφ έλα 

πξφζσπν ή ζπλεξγαδφκελα δηαδηθηπαθψο πξφζσπα. Ζ απνπζία ζπλφξσλ 

γεσγξαθηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ειηθηαθψλ ζηα ζρεηηθά κε ηηο Γηαδηθηπαθέο 

Απηνθηνλίεο, δεκηνχξγεζε έληνλε θηλεηηθφηεηα ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν. 

Οη Απηνθηνλίεο ζην Γηαδίθηπν αθνξνχλ πιένλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ 

κπνξεί λα πξνζειθχνπλ επάισηα κέιε ηεο ςεθηαθήο θνηλσλίαο, λα ελεκεξψλνπλ γηα 

κεζφδνπο ή θαη λα παξέρνπλ πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απηνθαηαζηξνθηθήο ή 

απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο είδεζεο θαη ε επθνιία 

πξφζβαζεο θαζηζηά ζηνπο εθεβηθνχο πιεζπζκνχο ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ηελ ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλαθνίλσζε, επηθνηλσλία θαη πξαγκάησζε κηαο απηνθηνληθήο 

ηδέαο. 

ην εκηλάξην πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο απηνθηνληθφηεηαο, λα 

εμνηθεησζνχκε κε ηελ ρξήζε ησλ φξσλ θαη ηελ ςεθηαθή δηάζηαζε ηεο απηνθηνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη κέζα απφ αιεζηλά ζελάξηα λα επαηζζεηνπνηεζνχκε ζηελ 

θαηάιιειε δξάζε θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Πξνζσπηθφ ρψξσλ ςπρηθήο πγείαο, 

επαγγεικαηίεο εξγαδφκελνη κε αλήιηθνπο κε πξφζβαζε ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, 

πξνζσπηθφ θνξέσλ κε επζχλε ζηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη πξφιεςε, εθπαηδεπηηθνί, 

θνηηεηέο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γνλείο, έρνπλ απνηειέζεη 

κέρξη ζήκεξα ην θνηλφ ζε αλάινγα ζεκηλάξηα. 
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