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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος: Σιώμος Κωνσταντίνος  

                    Δρ. Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

                    Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ 

Αντιπρόεδρος : Χριστιανόπουλος Κρίτων 

                           Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων 

Γραμματείς: Νταφούλης Βάϊος 

                      Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Επιμελητής Β’ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ 

                      Φλώρος Γεώργιος 

                      Ειδικευόμενος Ψυχίατρος ΜSc, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ 

 

 

 

 



Μέλη:  

Αβαγιανού Πηνελόπη-Αλεξία Ψυχολόγος, PhD 

Αλμπάνης Ανδρέας, Δρ. Εγκληματολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών Αθήνας 

Βελίκος Κωνσταντίνος, Εργοθεραπευτής ΜSc, υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ 

Θεοχάρη Αγγελική, Ψυχίατρος, υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Κανδρή Θεοδώρα, Ψυχολόγος ΜSc, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Λάππας Αλέξιος, Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων Μ. Βρετανίας, 

MRCPsych, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ. 

Μακρής Ευάγγελος, Κλινικός Ψυχολόγος MSc 

Μάλλη Εργίνα, Βιοπαθολόγος, υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστήμιο   Θεσσαλίας 

Μπραϊμνιώτης Δημήτριος, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων 

Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ. 

Νταφούλη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΜSc 

Νταφούλης Δημήτριος, Επίτιμος σχολικός σύμβουλος MSc 

Στεργιόπουλος Σωτήρης, Παθολόγος 

Στεργιοπούλου Ιωάννα, φοιτήτρια Ψυχολογίας 

Στέφος Άγγελος, Δρ. Παθολόγος  

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

Χρίστου Γενοβέφα, Ψυχολόγος 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αγγελόπουλος Νικηφόρος  

Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος 

Δρ. Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  ‘Ο 

Ευαγγελισμός’  

Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου Ευγενία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 

Γεωργιάδης Δημήτριος  

Διευθυντής Γ’ Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, 

Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας 

Γεωργούλας Στράτος 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Γερούκαλης Δημήτριος 

Δρ. Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης κατά 

των Ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ, Κως. 

Γιαννούκας Αθανάσιος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Γκιουζέπας Ιωάννης  

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος  

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Ζαφειροπούλου Μαρία 

Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας-Ψυχοπαθολογίας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας    
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Καλατζή- Αζίζη 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 Κοινωνιολογίας, 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,  

Λάζος Γρηγόρης 

Επίκουρος Καθηγητής Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών   

Λυδάκη Άννα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Μαλίζος Κωνσταντίνος 

Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Μαλλιώρη Μελπομένη 

Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
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Μαυρέας Βενετσάνος 

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

Μέλλον Ρόμπερτ  

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Μουζάς Οδυσσέας 

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Ναυρίδης Κλήμης 

Καθηγητής Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Νούσκαλης Γεώργιος 

Λέκτορας Ποινικού Δικαίου, Τμήματος Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Παπάνης Ευστράτιος 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σαββόπουλος Σάββας 

Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, μέλος της Διεθνούς και Ελληνικής Ψυχαναλυτικής 

Εταιρείας  

Σιτζόγλου Κωνσταντίνος 

Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης 

Σκεντέρης Νικόλαος 

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Σπυρόπουλος Φώτης 

υπ. Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου – Εγκληματολογίας τμήματος Νομικής Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Στογιαννίδου Αριάδνη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής, Τμήμα 

Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Χατζηγεωργίου Γεώργιος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Χρονάκη Άννα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

Swinkels Josmaarten  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Πανεπιστημίου Eindhoven, Κάτω Χώρες 

Αβαγιανού Πηνελόπη-Αλεξία  

Ψυχολόγος, PhD 

Αγγελάκης Κωνσταντίνος 

Δρ. Νευρολόγος 

Αγγελόπουλος Νικηφόρος  

Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος 

Δρ. Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  ‘Ο 

Ευαγγελισμός’  

Αλεξανδροπούλου- Αιγυπτιάδου Ευγενία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 

Αλμπάνης Ανδρέας  

Δρ. Εγκληματολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Αθήνας. 
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Γερούκαλης Δημήτριος 

Δρ. Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης κατά 

των Ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ, Κως. 

Γεωργούλας Στράτος 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Γιαννούκας Αθανάσιος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Γκαραγκούνη- Αραίου Μαρία 

Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Γκιουζέπας Ιωάννης  

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Γκουντσίδου Βασιλική 

Φυσικός, μέλος της διοικούσας επιτροπής του ευρωπαϊκού προγράμματος e-cost για 

το cyberbullying 

Γκουτζίνης Απόστολος 

Επισκέπτης Καθηγητής Νομικής, University of London LLB AUTH, LLM University of 

London, LLM Harvard Law School, PhD University of London 

Δελημάρης Ιωάννης 

Μονάδα Βιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

 

Δημητρίου Κατερίνα 

ΠΜΣ Δυνητικές κοινότητες, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Ζαφειροπούλου Μαρία 

Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας-Ψυχοπαθολογίας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας    
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Θερμός Βασίλειος Πρωτοπρεσβύτερος 

Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Επίκουρος Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής 

Ακαδημίας Αθηνών 

Κανδρή Θεοδώρα 

 Ψυχολόγος ΜSc, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

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

Θεσσαλονίκης 

 
Καρτάλης Κωνσταντίνος 

Βουλευτής Μαγνησίας, Μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής 

Κατερέλος Ιωάννης 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Κορώνη Μαρία 

Μονάδα Βιολογίας & Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Κοσμίδης Χριστόφορος  

Αρεοπαγίτης 

Κούκια Ευμορφία 

Λέκτορας Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κουράκης Νέστορας 

Καθηγητής Εγκληματολογίας, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Κούρτη Ευαγγελία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Αθηνών  

Κυριαζής  Δημήτριος 

Δρ. Ψυχίατρος - Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής  
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Λάβδας Μιχαήλ 

Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Λάππας Αλέξιος 

 Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων Μ. Βρετανίας, MRCPsych, Ειδικευόμενος 

Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ. 

Μακρής Ευάγγελος 

 Κλινικός Ψυχολόγος MSc 

Μαλίζος Κωνσταντίνος 

Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Μαλλιώρη Μελπομένη 

Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Μάτσα Κατερίνα 

Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη της μονάδας απεξάρτησης τοξικομανών του 

Ψ.Ν.Α 18 ΑΝΩ  

Μαυρέας Βενετσάνος 

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

Μαχαίρας Κωνσταντίνος 

Σκηνοθέτης 

Μουζάς Οδυσσέας 

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μπραϊμνιώτης  Δημήτριος 

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Ψυχιατρική Κλινική παιδιών και 

εφήβων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Νούσκαλης Γεώργιος 

Λέκτορας Ποινικού Δικαίου, Τμήματος Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
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Νταφούλης Βάϊος 

Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Επιμελητής Β’ Παιδοψυχιατρική Κλινική, 

Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ 

Παπάνης Ευστράτιος  

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Παπαντωνίου Αντώνιος 

Προϊστάμενος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης 

Πορφυρίδης Βασίλειος  

τ. Δ/ντης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Πούλιος Κωνσταντίνος 

Οφθαλμίατρος 

Σιτζόγλου Κωνσταντίνος 

Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης 

Σιώμος Κωνσταντίνος  

Δρ. Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και 

εφήβων, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ 

Σκεντέρης Νικόλαος 

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Σπυρόπουλος Φώτης 

υπ. Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου – Εγκληματολογίας τμήματος Νομικής Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Στογιαννίδου Αριάδνη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής, Τμήμα 

Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Τσάγκαρη-Καφαντάρη Μαρία 

Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού - Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» 
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Τσέκερης Χαράλαμπος 

Δρ. Κοινωνιολογίας και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου 

Ψυχοκοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων 

 

Τσιάρας Κωνσταντίνος 

Βουλευτής Καρδίτσας, Δρ. Βιοπαθολόγος, Μέλος της Επιτροπής Έρευνας και 

Τεχνολογίας της Βουλής 

Φισούν Βιργινία 

Κλινικός Ψυχολόγος MSc, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Φλώρος Γεώργιος 

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος ΜSc, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ 

Χριστιανόπουλος Κρίτων  

Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων 

Χριστοδούλου Παύλος 

Αρχίατρος Ορθοπεδικός, επιμελητής Β’ Ορθοπεδικής Κλινικής, 424 ΓΣΝΘ 

Χρονάκη Άννα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

Χρόνη Διονυσία 

Ψυχολόγος, Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 

Άνω» του Ψ.Ν.Α. 
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Βασικές Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου 

• Εθισμός στο Διαδίκτυο 

• Ψυχοπαθολογία και Διαδίκτυο 

• Διαδικτυακά παιχνίδια  

• Αυτοκτονίες και Διαδίκτυο 

• Παρενόχληση-εκφοβισμός στο Διαδίκτυο 

• Η επικοινωνία στο Διαδίκτυο 

• Οι κοινότητες στο Διαδίκτυο 

• Η σεξουαλικότητα στο Διαδίκτυο 

• Η παιδοφιλία στο Διαδίκτυο 

• Ποινικό δίκαιο και Διαδίκτυο 

• Ηλεκτρονικό Έγκλημα 

• Η ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο 

• Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο 

• Η βία στο Διαδίκτυο 

• Νέες Τεχνολογίες και σωματική υγεία 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2 7  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 0 9  

8.30-9.00: ΕΓΓΡΑΦΕΣ  

9.00-9.15: Παρουσίαση του Προγράμματος του Συνεδρίου [ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ] 

Χριστιανόπουλος Κρίτων - Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της 

Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 

 

9.15-11.00 : Προφορικές Ανακοινώσεις [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Προεδρείο 

Σιώμος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής 

Εθισμού στο Διαδίκτυο 

Χριστιανόπουλος Κρίτων - Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της 

Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 

1) ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤ  (INTERNET 
ADDICTION TEST). 

Σταυρόπουλος Βασίλης, Εμιρζά Σαββίνα, Μαντζιάρα Παναγιώτα, Μήτσου Μαρία-

Χριστίνα, Πανταζή Όλγα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

Στην εποχή μας, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο αποτελούν  

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σε εργασιακό, επιστημονικό και 

ψυχαγωγικό επίπεδο. Ωστόσο, πέρα από αυτά τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν 

συμπεριφορές  κατάχρησης του ιστού, που συνοδεύονται από αρνητικές συνέπειες. 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε πτυχές της κατάχρησης  του  διαδικτύου, αναζητώντας 

καθοριστικές διαστάσεις της. Ένα δείγμα αποτελούμενο από 186 χρήστες, 

συλλέχθηκε από διαδικτυακά καφέ της ευρύτερης πρωτεύσουσας. Στους 

συμμετέχοντες, εθελοντικά στην έρευνα, ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα 

δημογραφικό ερωτηματολόγιο και το ΙΑΤ (internet addiction test της Young), 

προσαρμοσμένο στα ελληνικά μετά από ευθεία και αντίστροφη μετάφραση από 
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δίγλωσσους μεταφραστές. Μετά από ανάλυση παραγόντων πλάγιας περιστροφής 

των αξόνων τύπου «direct oblimin», αναδείχτηκαν τέσσερις κύριοι παράγοντες στις 

απαντήσεις των είκοσι ερωτήσεων, σε σχέση με το βαθμό εξάρτησης από το 

διαδίκτυο. Ο πρώτος παράγοντας, με την ισχυρότερη αξιοπιστία, αναφερόταν στον 

βαθμό απόσυρσης και τις κοινωνικές δυσκολίες, που συνδέονται με την κατάχρηση 

εφαρμογών του ιστού. Ο δεύτερος  παράγοντας που αναδείχτηκε, αναφερόταν σε 

προβλήματα διαχείρισης χρόνου, λόγω της παρορμητικής χρήσης του διαδικτύου. Ο 

τρίτος παράγοντας φαίνεται να περιγράφει την  «οργανιστική ή τελετουργική» χρήση 

του ιστού, δηλαδή τη χρήση του για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού ή για την επίτευξη 

ικανοποίησης. Τέλος, ο τέταρτος  παράγοντας αναφέρεται στο βαθμό που ο χρήστης 

υποκαθιστά ή προσπερνά πραγματικές του ανάγκες, παραμένοντας σε σύνδεση. Οι 

παράγοντες αυτοί διαφέρουν, ως προς τον αριθμό και τη σύνθεση των ερωτήσεων, 

από αντίστοιχους παράγοντες που επιβεβαιώθηκαν σε έρευνα με συμμετέχοντες από 

την Κίνα. 

 

2) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.  

Σταυρόπουλος Βασίλης, Χρόνη Διονυσία 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

Με δεδομένα: α) την ίδρυση ειδικής κυβερνητικής αρχής, για την εποπτεία της 

εξέλιξης του φαινομένου της παθολογικής χρήσης διαδικτύου στην Κορέα (Center for 

Internet Addiction Prevention and Counselling - CIPC) β) τη λειτουργία αντίστοιχου 

εθνικού παρατηρητηρίου στην Κίνα (China Internet Network Information Center, 

CNNIC) γ) την ύπαρξη και ιδιαίτερα αποτελεσματική λειτουργία του «Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά - ΕΚΤΕΠΝ» με ανάλογη 

δράση στον τομέα της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα δ)  την ανάγκη για συνεχή και 

ακριβή ενημέρωση των επιδημιολογικών μεγεθών και χαρακτηριστικών, του τόσο 

δυναμικά, εξελισσόμενου φαινομένου στη χώρα μας, προτείνεται η δημιουργία βάσης 

δεδομένων κοινών χαρακτηριστικών και παράλληλης ενημέρωσης μεταξύ των 

φορέων θεραπείας, που ήδη λειτουργούν. Σημειώνεται η έναρξη σχετικού διαλόγου 

μεταξύ της Κοινότητας «Πλέυση» του ΚΕΘΕΑ, η οποία απευθύνεται σε εφήβους και 

αναδυόμενους ενήλικες, που εκδηλώνουν συμπεριφορές κατάχρησης του ιστού και 

του Τμήματος Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου του «18 άνω».   
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Στη βάση αυτή, επισημαίνεται η ανάγκη διαλόγου για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση 

κοινού ερωτηματολογίου «intake», στα ήδη λειτουργούντα τμήματα, αντίστοιχου με το 

ερωτηματολόγιο «TDI», που χρησιμοποιείται καθολικά στην ουσιοεξάρτηση.  

 

3) ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. 

Σταυρόπουλος Βασίλης & Τσουκαλά Ιωάννα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

Σημειώνεται ότι μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων, που είναι «εθισμένοι» στη χρήση του  

ιστού, πληρούν επίσης τα κριτήρια για διαταραχές της εξάρτησης από ψυχοτρόπες 

ουσίες (Anderson, 2001. Bai et al. , 2001) και συγγενείς διαταραχές του ελέγχου των 

παρορμήσεων, όπως η παθολογική χαρτοπαιξία (Morahan-Martin, 2005). 

Υποστηρίζεται μάλιστα, ότι οι χρήστες εκείνοι με προφίλ, που περιλαμβάνει τις εν 

λόγω διαταραχές, έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα για την υπερβολική χρήση του 

διαδικτύου (Pratarelli & Browne, 2002). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 

περιγραφή, συγκεκριμένων πτυχών της σχέσης, μεταξύ ουσιοεξάρτησης και 

κατάχρησης του ιστού. Ένα δείγμα αποτελούμενο από 74 θεραπευόμενους 

ουσιοεξάρτησης, συλλέχθηκε από τέσσερις δομές (Επανένταξη Αρρένων 

Περιστερίου, Μικτή Επανένταξη Χανίων, Επανένταξη Εξαρτημένων Γυναικών & 

Μητέρων Συγγρού & Κέντρο Ημέρας Εξαρτημένων Εφήβων) της Τρίτης Φάσης 

Θεραπείας, της Μονάδας Απεξάρτησης «18 Άνω». Στους συμμετέχοντες, εθελοντικά 

στην έρευνα, ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, δώδεκα 

ερωτήσεων, αναφορικά με την επαφή τους με τον ιστό και τις κοντινές τους σχέσεις, 

το ΙΑΤ (internet addiction test) και το TDI (Treatment Demand Index), για τα 

χαρακτηριστικά της εμπλοκής τους με τις ουσίες. Μετά από στατιστικές αναλύσεις  

αναδείχτηκαν τα ακόλουθα ευρήματα: Αναδείχτηκε οριακά στατιστικά σημαντική, 

διαφοροποίηση, σε επίπεδο 5%, του βαθμού κατάχρησης του ιστού, με κριτήριο την 

αναπτυξιακή φάση των συμμετεχόντων (t=-2,023, p=0,47). Ειδικότερα, οι εφήβοι 

θεραπευόμενοι δείχνουν πιο επιρρεπείς στην κατάχρηση του διαδικτύου σε σχέση με 

τους ενήλικες. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι δεν παρατηρείται ανάλογα σημαντική 

διαφοροποίηση, με βάση το ίδιο κριτήριο,  ως προς το χρόνο εξοικείωσης με τον 

παγκόσμιο ιστό (t=0,968, p=0,350). Ο βαθμός κατάχρησης του διαδικτύου φαίνεται 

να συμμεταβάλλεται στατιστικά σημαντικά, αντιστρόφως ανάλογα, με την διάρκεια 

χρήσης ουσιών, καθώς και τη διάρκεια της αποχής στη θεραπεία (r=-,286, p= ,027, 

r=-,249, p=,045). Oι προτιμώμενες διαδικτυακές εφαρμογές φαίνεται να 
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διαφοροποιούν στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο 1%, το βαθμό εξάρτησης από το 

διαδίκτυο, εάν ελεγχθεί η επίδραση της αναπτυξιακής φάσης των συμμετεχόντων 

(F=20,086 p=0,002). Ειδικότερα για τους οκτώ συμμετέχοντες από το κέντρο ημέρας 

εφήβων, ο βαθμός εξάρτησης από τον ιστό φαίνεται να επηρεάζεται στατιστικά 

σημαντικά, από τις προτιμώμενες διαδικτυακές εφαρμογές, σε επίπεδο 5% (F= 

63,561,p=0,16), αν και όχι από τη συμμετοχή σε MMORPGs, ειδικότερα 

(t=0,564,p=0,593).  

4) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                              

ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Τσουκάρης Ευστράτιος & Μέλλον Ρόμπερτ 

Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Η έννοια του εθισμού χρησιμοποιείται κατά παράδοση για να αιτιολογηθεί η 

κατάχρηση ουσιών όπως το αλκοόλ. Σύμφωνα με αυτήν την αιτιολόγηση, το 

πρόβλημα στη σχέση του ατόμου με την ουσία είναι ενδοσωματικό · παρουσιάζεται η 

συμπεριφορά ως «διαταραχή» του ατόμου και όχι ως συνέπεια κοινωνικών 

παραγόντων όπως συμβαίνει στις σχέσεις του με την οικογένεια, τους συνομήλικους, 

το σχολείο και το χώρο της εργασίας. 

Μια τέτοια ενδοσωματική αιτιολογία δεν παρέχει μια πραγματικά ωφέλιμη αιτιολογία 

της συμπεριφοράς, επειδή παραβλέπει την καθοριστική μακροπρόθεσμη 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον και, πιο συγκεκριμένα, 

επειδή δεν εξηγεί γιατί τα «αγαθά» της κοινωνικής ζωής δεν έχουν αρκετά θετικά 

ενισχυτική επίδραση στη συμπεριφορά του.  

Στη βιβλιογραφία σχετικά με την κατάχρηση του διαδικτύου, η έννοια του εθισμού 

χρησιμοποιείται ήδη ευρέως με συνεπαγωγές παρόμοιες με αυτές της χρήσης της 

έννοιας αναφορικά με προβλήματα χρήσης ουσιών· τοποθετεί το πρόβλημα μέσα 

στο άτομο ή περιορίζει την αιτιολόγηση στην επίδραση ενός μικρού φάσματος 

ερεθισμάτων [από τον υπολογιστή].  

Στην παρούσα εξήγηση προτείνεται ότι, όπως στην περίπτωση των 

ουσιοεξαρτήσεων, έτσι και στην εξάρτηση από το διαδίκτυο, ο πυρήνας του 

προβλήματος δε βρίσκεται μόνο στη σχέση του ατόμου με το αντικείμενο 

κατάχρησης, αλλά και σε ελλείμματα στη σχέση του με γεγονότα που προκύπτουν 

από συμπεριφορές ασυμβίβαστες με την κατάχρηση, δηλαδή από ερεθίσματα που 

προκύπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις και άλλες αλληλεπιδράσεις με τον 

  16



«αληθινό» κόσμο. Προτείνεται ότι ο όρος «εθισμός στο διαδίκτυο» δεν είναι 

ουδέτερος, αλλά αδήλως υποστηρίζει μια ενδοσωματική θεωρία της προέλευσης της 

κατάχρησης του διαδικτύου η οποία δεν είναι ωφέλιμη. 

 

5) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΙΣΜΟΥ: 
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «MANGA».  

Σταυρόπουλος Βασίλης & Διγενή Κατερίνα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

H παρουσίαση περιλαμβάνει την περιγραφή της κλινικής εικόνας της θεραπευόμενης. 

Αναλυτικότερα, θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί η εικόνα εαυτού, οι διαπροσωπικές 

της επαφές, η ποιότητα και η προοδευτική οικοδόμηση της θεραπευτικής της 

συμμαχίας και η σχέση της με την κατάχρηση διαδικτύου. Η γενικότερη εικόνα του 

θεραπευόμενου, θα πλαισιωθεί από την παράθεση στοιχείων ατομικού και 

οικογενειακού ιστορικού. Στη συνέχεια, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της 

θεραπευτικής υπόθεσης και του θεραπευτικού σχεδιασμού, που ακολουθείται. 

Ειδικότερα, θα περιγραφεί η παράλληλη παρέμβαση στην κοπέλα και την οικογένεια 

προέλευσής της, από δύο ψυχοθεραπευτές του τμήματος. Συμπληρωματικά, θα γίνει 

αναφορά στη συμμετοχή της θεραπευόμενης σε ομάδα ψυχοθεραπέιας, τις 

δυσκολίες, την αλληλεπίδραση και την προοδευτική μετακίνησή της. 

Λέξεις Κλειδιά: Παρουσίαση περιστατικού, παθολογική χρήση διαδικτύου, θεραπεία, 

πορνογραφία, Manga. 

 

6) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΙΣΜΟΥ: 
NETGAMBLING.  

Σταυρόπουλος Βασίλης & Διγενή Κατερίνα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

H παρουσίαση περιλαμβάνει την περιγραφή της κλινικής εικόνας του 

θεραπευόμενου. Αναλυτικότερα, θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί η εικόνα εαυτού, οι 

διαπροσωπικές του επαφές, η ποιότητα και η προοδευτική οικοδόμηση της 

θεραπευτικής του συμμαχίας και η σχέση του με την κατάχρηση διαδικτύου. Η 

γενικότερη εικόνα του θεραπευόμενου, θα πλαισιωθεί από την παράθεση στοιχείων 
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ατομικού και οικογενειακού ιστορικού. Στη συνέχεια, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση 

της θεραπευτικής υπόθεσης και του θεραπευτικού σχεδιασμού, που ακολουθείται. 

Ειδικότερα, θα περιγραφεί η παράλληλη παρέμβαση στον παίκτη και την οικογένεια 

προέλευσής του, από δύο ψυχοθεραπευτές του τμήματος. Συμπληρωματικά, θα γίνει 

αναφορά στη συμμετοχή του θεραπευόμενου σε ομάδα ψυχοθεραπέιας, τις 

δυσκολίες, την αλληλεπίδραση και την προοδευτική μετακίνησή του. 

 

7) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

Κυπαρίσση Αντωνία 

Μεταπτυχιακό Κλινικής Παιδιατρικής και Νοσηλευτικής-Έρευνας, Τμήμα Ιατρικής 

Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σκοπός  της έρευνας׃ Η παρούσα έρευνα εξετάζει τον επιπολασμό του εθισμού στο 

διαδίκτυο το πρώτο τρίμηνο του 2009 στον εφηβικό πληθυσμό στο νησί της Χίου και 

διερευνά το είδος των δραστηριοτήτων πλοήγησης μεταξύ των εφήβων.  

Μέθοδος - Υλικό: Το συνολικό δείγμα αποτελείται από 308 μαθητές 12-18 ετών από 

τα γυμνάσια και τα λύκεια στην πόλη και στα χωριά της Χίου. Οι μαθητές 

επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία συμπλήρωσαν την κλίμακα εθισμού στο 

Διαδίκτυο YDQ, την κλίμακα εθισμού των εφήβων στους Η/Υ (Κ.Ε.ΕΦ.Υ.) των 20 

ερωτήσεων και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών του εφήβου 

καθώς και ερωτήσεις σχετικές με τη χρήση του διαδικτύου.  

Αποτελέσματα׃ Το 90.2% του δείγματος δήλωσε πως κάνει χρήση Η/Υ με μέση 

ηλικία έναρξης 10.77±2.71 (min=4, max=17), ενώ το 83.1% του δείγματος δήλωσε 

ότι χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. 

Το μέρος  όπου συχνότερα  τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο  

είναι η κατοικία με 72.7%, το σχολείο με 32.8% και τα ίντερνετ καφέ με 

28.7%. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο το δείγμα το τελευταίο τρίμηνο 

χρησιμοποίησε το διαδίκτυο είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια (53.6%), η συμμετοχή σε 

συζητήσεις μεταξύ χρηστών (52.6%), η αποστολή και λήψη e-mail (43.5%) και οι 

πληροφορίες για την εκπαίδευση (35.4%). Ήπια χρήση του διαδικτύου εμφανίζεται 

στο 59.5% του δείγματος, οριακή χρήση στο 25.5% και εθισμός στο 15% του 

δείγματος. Ο εθισμός στο διαδίκτυο έχει ίση κατανομή στα δύο φύλα ( 50% ).   
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Συμπεράσματα: Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου είναι 

ευρέως διαδεδομένη στο νησί της Χίου μεταξύ των εφήβων μαθητών Γυμνασίου και 

Λυκείου. Με βάση τα μέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα ο επιπολασμός του 

εθισμού στο διαδίκτυο στην Ελλάδα εντοπίζεται στο 8.2% μεταξύ των εφήβων 

χρηστών της Θεσσαλίας (Siomos et al. 2008) και 1% στους εφήβους της Αθήνας 

(Tsitsika et al 2009). Συνεπώς η παρούσα έρευνα παρουσιάζει το υψηλότερο 

ποσοστό εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα 

γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση τα παιδιά της επαρχίας να εθίζονται σε 

υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα παιδιά του κέντρου στο διαδίκτυο.   

Βιβλιογραφία 

Siomos KE, Dafouli ED, Braimiotis DA, Mouzas OD, Angelopoulos NV. Internet 

addiction among Greek adolescent students.Cyberpsychol Behav. 2008;11(6):653-7. 

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

Spiliopoulou Τ, Louizou A, Konstantoulaki E, Kafetzis D. Internet use and misuse: a 

multivariate regression analysis of the predictive factors of internet use among Greek 

adolescents.Eur J Pediatr 2009;168(6):655-665. 

 

8) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Μήτσιου Ευφροσύνη1, Στογιαννίδου Αριάδνη2 

1.Ψυχολόγος, MSc Σχολικής - Εξελικτικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ. 

2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής,  

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Η επιταχυνόμενη εξάπλωση και διάδοση του διαδικτύου και συγκεκριμένα η 

υπερβολική του χρήση απασχόλησε την επιστημονική κοινότητα. Η παρούσα μελέτη 

αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διερεύνησης ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών που 

συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου σε παιδιά εφηβικής ηλικίας. Στην παρούσα 

έρευνα εστιαζόμαστε στη διερεύνηση των διαστάσεων της προσωπικότητας που 

συνδέονται πιθανόν με τη χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους. Έλαβαν μέρος 

399 μαθητές/τριες (μ.ο ηλικίας 14.7 έτη), γυμνασίων αστικής (Θεσσαλονίκη) και 

ημιαστικής (Γρεβενά) περιοχής, εκ των οποίων 196 ήταν κορίτσια (49.1%) και 203 
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αγόρια (50.9%). Ερωτηματολόγια για τον εθισμό στο διαδίκτυο (Internet Addiction 

Test_I.A.T. Young, 1998), μεταφρασμένο στα ελληνικά, και για τις διαστάσεις 

προσωπικότητας του Eysenck (ΠΕΠΕΣ-Α_Γλάνια, Αντωνίου και Διγγελίδης, 2007) 

χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι υψηλές 

βαθμολογίες στην υποκλίμακα του ψυχωτισμού και του νευρωτισμού συνιστούν 

προβλεπτικούς παράγοντες για τη χρήση του διαδικτύου από τους εφήβους. Η 

υψηλή βαθμολογία στην υποκλίμακα του ψυχωτισμού, η οποία παρουσίαζε 

κλιμακωτή αύξηση, συνιστούσε την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των συμμετεχόντων 

επισημαίνοντας τη σχέση ανάμεσα στις διαστάσεις προσωπικότητας και στα 

χαρακτηριστικά χρήσης του διαδικτύου. Τα ευρήματα συζητούνται ως προς τη 

χρησιμότητά τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εφήβων που βρίσκονται σε 

πιθανό κίνδυνο εθισμού από το διαδίκτυο. 

 

9) PRO ANA: ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΕΝΟΥΣ 
ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ 

 Χρίστου Γενοβέφα, Ψυχολόγος 

Εισαγωγή/σκοπός. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση διάφορων 

ιστοσελίδων, που φέρουν το όνομα pro ana και οι οποίες φαίνεται να συντονίζονται 

προς τη γενική προσπάθεια υποστήριξης της ψυχογενούς ανορεξίας, καθώς και της 

διάδοσης ενός νέου τρόπου ζωής, ο οποίος και δομείται γύρω από τη συγκεκριμένη 

διαταραχή.   

Μεθοδολογία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της δακτυλογράφησης της λέξης 

pro-ana στη μηχανή αναζήτησης Google, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 

2009, της μετέπειτα ανάλυσης των σχετικών διαθέσιμων ιστοσελίδων, καθώς και 

μέσω μια γενικής ανασκόπησης σε άρθρα ή fora, που φιλοξενούν διάφορα σχόλια για 

την εν λόγω διαδικτυακή κοινότητα.    

Αποτελέσματα. Οι pro-ana ιστοσελίδες αποτελούνται κυρίως από γυναίκες, νεαρής 

ή εφηβικής ηλικίας, οι οποίες, ως επί των πλείστων, έχουν διαγνωστεί, προτού γίνουν 

μέλη των pro ana κοινοτήτων, με τη διαταραχή της ψυχογενούς ανορεξίας, αλλά 

παρόλα αυτά αρνούνται τον όρο ασθενής και την οποιαδήποτε θεραπεία. Δηλώνουν, 

μάλιστα, ότι η ανορεξία αποτελεί επιλογή, για την οποία είναι περήφανες. Τα μέλη 

αυτών των σελίδων ονομάζονται pro ana’s και αντιλαμβάνονται την κοινότητα ως 

ενθάρρυνση και μια ‘’αγκαλιά’’, ώστε να κρατηθούν δυνατές στο δύσκολο αγώνα 

διατήρησης της ανορεξίας. Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, οι δημιουργοί των pro ana 
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σελίδων έχουν εφεύρει διάφορους τρόπους, για να βοηθήσουν τα μέλη να 

συντηρήσουν ένα εξαιρετικά αποστεωμένο σώμα. Απώτερος στόχος τους, ωστόσο, 

φαίνεται πως είναι η διάδοση ενός κινήματος και μιας φιλοσοφίας ζωής, ο οποίος  

σχετίζεται αποκλειστικά με την τελειότητα, κατασκευάζεται κοινωνικά καθώς και η 

δημιουργία μιας κλειστής κάστας, μέσα από την όποια τα μέλη κερδίζουν αποδοχή 

και κοινωνική ταυτότητα.   

Συμπεράσματα. Από τα παραπάνω κατέστη φανερό πως οι pro ana διαδικτυακές 

κοινότητες λειτουργούν με γνώμονα το κυνήγι της τελειότητας και του ελέγχου, που 

ξεκινά από προσπάθειες ‘’χειραγώγησης’’ του σωματικού βάρους και εκτείνεται σε 

όλες τις πλευρές της λειτουργικότητας  του ατόμου, καθιστώντας τες ουσιαστικά μια 

στάση ζωής. Αυτή, τέλος, συνίσταται από ένα διχοτομικό τρόπο σκέψης του όλα ή 

τίποτα (πχ ΄΄ή θα είμαι τελείως αδύνατη ή χοντρή΄΄) και αποδίδεται κυρίως στην 

επιβολή αντίστοιχων κοινωνικών προτύπων από τη δυτική, αμερικάνικη κουλτούρα.  

 

10) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ‘ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ’ 
ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 

Φυσεντζίδης Κωνσταντίνος 

Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Από παλιά χρησιμοποιούνται ήχοι και μουσικές για να επηρεάσουν την ψυχική και 

σωματική κατάσταση των ανθρώπων δημιουργώντας όχι μόνο θετικές για τον χρήση 

καταστάσεις αλλά και αρνητικές, π.χ. υποταγή σε ξένες προσταγές.  

Η μέθοδος του διπλοωτικού παλμού (binaural beat), γνωστή από τον Robert Monroe 

ως σύστημα ηχητικής καθοδήγησης Hemi-Sync, βρίσκεται σε αυξάνουσα χρήση 

μέσω των νέων τεχνολογιών δημιουργίας και διανομής ψηφιακών ήχων. Ο 

κυβερνοχώρος αποτελεί σήμερα τον κατεξοχήν ‘χώρο’ διάθεσης ήχων και μουσικής 

(π.χ. σε μορφή MP3) που διατίθενται κυρίως για να βοηθήσουν τους χρήστες να 

αποκτήσουν καλύτερη υγεία, υψηλότερες επιδόσεις και ευεξία. 

Στο Διαδίκτυο, αυτά τα ψηφιακά προϊόντα-ήχοι διαφημίζονται ως αβλαβές 

αντικατάστατο των αντίστοιχων ναρκωτικών χημικών ουσιών. Όμως είναι δυνατό 

αυτά τα ‘ψηφιακά ναρκωτικά’ να επιφέρουν καταστάσεις παρόμοιες με αυτές των 
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χημικών τους αντιστοίχων χωρίς την ύπαρξη εθισμού, εξάρτησης ή άλλων αρνητικών 

καταστάσεων; 

Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται πως μέσω ήχων που διευκολύνουν τη μετάβαση 

σε υπνωτική κατάσταση είναι εύκολο να διοχετευθούν κρυφά μηνύματα στο 

υποσυνείδητο του χρήστη. Μια τέτοια υποβολή έχει ως επακόλουθο τη μεταβολή της 

κατάστασης συνείδησης του χρήστη χωρίς αυτός να γνωρίζει συνειδητά τις αιτίες που 

την προκάλεσαν. Η ανεξέλεγκτη χρήση νοθευμένων με κρυφά μηνύματα ‘ψηφιακών 

ναρκωτικών’ μπορεί να προκαλέσει εθισμό και εξάρτηση κυρίως όταν το 

υποσυνείδητο μήνυμα του ήχου στοχεύει προς κάτι τέτοιο. 

 

 11) ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Παπαναστασάτος Γεράσιμος, Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος, PhD 

Σεργιάννη Χριστίνα, Ψυχολόγος, PhD 

Τρίαντος Πέτρος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, MSc 

Τομέας έρευνας ΚΕΘΕΑ 

Το αυξανόμενο κλινικό ενδιαφέρον για την εξάρτηση από το Διαδίκτυο καθιστά το 

ρόλο της έρευνας γύρω από τη συγκεκριμένη διαταραχή ιδιαίτερα σημαντικό. Ο 

τομέας έρευνας ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζει την εξάρτηση από το διαδίκτυο ως ένα νέο 

χώρο ενδιαφέροντος για την κοινωνική έρευνα και την έρευνα των εξαρτήσεων 

ειδικότερα. Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο την αναζήτηση της εγχώριας και 

διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας στο συγκεκριμένο θέμα, την αξιολόγηση των 

υπαρχόντων ερευνητικών κειμένων βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας αποτίμησης 

της ποιότητάς τους καθώς και την εξαγωγή των βασικών συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από τα επιλεγμένα κείμενα έχοντας ως στόχο την παρουσίαση των 

σύγχρονων δεδομένων που ορίζουν το πλαίσιο της εξάρτησης από το διαδίκτυο. 

Επιπλέον, στόχο αποτελεί η ανάδειξη των σημαντικότερων πεδίων στα οποία η 

έρευνα των εξαρτήσεων θα μπορέσει να εφαρμοστεί και να οδηγήσει στην εξαγωγή 

αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων σε επίπεδο πρόληψης και θεραπευτικής 

παρέμβασης.  
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9.15-11.00 Προφορικές Ανακοινώσεις [ΑΙΘΟΥΣΑ Α] 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Προεδρείο 

Μουζάς Οδυσσέας- Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Στογιαννίδου Αριάδνη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των Διαγνωστικών Μεθόδων και 

Συμβουλευτικής, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

1) Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ; 

Τσατάλη Μαριάννα 

Ψυχολόγος, Μονάδα ν. Alzheimer και συναφών διαταραχών, Θεσσαλονίκη 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα θεωρείται πρωτοφανής. 

Ενώ πριν το 1993 οι υπηρεσίες του αφορούσαν λίγους χρήστες στο χώρο των 

πανεπιστημίων και των βιβλιοθηκών, σύμφωνα με στοιχεία(Computerworld) ήδη από 

το 2001 έχουν επισκεφτεί το internet πάνω από 94 εκατομμύρια χρήστες. Το 

διαδίκτυο είναι ένας χώρος με πολλές δυνατότητες και επιλογές και έχει συμβάλει 

στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά η χρήση του 

μπορεί να αποτελέσει εξάρτηση.  

Ακόλουθη με την ταχεία εξάπλωση του διαδικτύου, είναι και η χρήση του με σκοπό τη 

σεξουαλική ικανοποίηση.  Ο όρος «εθισμός  στο διαδικτυακό σεξ» (Cybersex 

Addiction) αφορά τη διαρκή και ολοένα αυξανόμενη ενασχόληση του ατόμου με τον 

κυβερνοχώρο με στόχο τη σεξουαλική του δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί μία αξιοσημείωτη αύξηση των ατόμων που ικανοποιούν την ανάγκη για 

σεξουαλική επαφή και ικανοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι χρήστες 

είναι πιθανό να εξακολουθήσουν την αναζήτηση της σεξουαλικής επαφής ακόμα και 

αν αυτό προκαλεί εμφανή προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή. 

Η εξάρτηση από το διαδικτυακό σεξ έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με κάθε είδους 

μορφή εξάρτησης. Η εξαρτησιογόνος ουσία σε αυτή την περίπτωση είναι η 

διαδικτυακή σεξουαλική δραστηριότητα. Ο εθισμένος χρήστης αισθάνεται μία σφοδρή 

επιθυμία για σεξουαλική επαφή, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη φθορά των 

σχέσεων της «πραγματικής» ζωής. 

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες σεξουαλικές πρακτικές στο διαδίκτυο με την 

επικρατέστερη από αυτές τη χρήση πορνογραφικού υλικού. Ωστόσο, η μεταξύ τους 
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επαφή περιορίζεται σε αυτού του είδους τις συνδιαλλαγές καθώς οι χρήστες δεν 

γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ οι σχέσεις που αναπτύσσουν είναι φαντασιακές και 

αναπτύσσονται πίσω από την ασφάλεια που απορρέει από την ανωνυμία. 

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρείται η περιγραφή του εθισμού στο 

διαδικτυακό σεξ καθώς και τα σημεία της αναγνώρισης του προκειμένου την ορθή 

του αντιμετώπιση. Επιπρόσθετα θα περιγραφούν οι κίνδυνοι που ενέχει αυτού του 

είδους η σεξουαλική δραστηριότητα ενώ συμπεριλαμβάνονται μελέτες σχετικά με το 

προφίλ των χρηστών.  

 

2) ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καπραβέλου Αλεξία  

Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, M.Ed., Υπ. Διδάκτωρ Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Στην παρούσα εισήγηση επισημαίνεται ο θετικός χαρακτήρας των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, όπως αναλύεται στη βιβλιογραφία, που όμως σχεδόν παραλείπει την 

κριτική απέναντι στο ηλεκτρονικό μέσο, με την έννοια της αναγκαιότητας συμβολής 

του στην κοινωνική αλλαγή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, των 

ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και πρόσβασης στα κοινωνικά ευεργετήματα. 

Πραγματοποιήθηκε έρευνα μελέτης περίπτωσης σε μια τάξη απομακρυσμένου 

χωριού. Με τη μέθοδο της ποιοτικής-θεματικής ανάλυσης περιεχομένου μελετήθηκαν 

μαθητικά κείμενα που αναφέρονται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης 

Η/Υ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση υπολογιστών εξασφαλίζει ανοικτότητα 

στην εκπαίδευση, ψυχαγωγία και εξοικονόμηση πόρων από την κατάργηση της 

προσέλευσης στο σχολικό χώρο. Αμφισβητούνται τα προτερήματα της χρήσης 

υπολογιστών στην εργασία, στη μαθητική επίδοση, καθώς και στις δυνατότητες που 

παρέχονται στους χρήστες. Οι μαθητές επίσης διακρίνουν αρνητικά αποτελέσματα 

της χρήσης υπολογιστή στην κοινωνικότητα και στην υγεία τους. Δεν παραλείπουν 

την αναγκαιότητα για καλό χειρισμό του υπολογιστή, έλλογη χρήση του και κριτική 

στάση απέναντι στο μέσο. Ωστόσο, το άρθρο εξετάζει κριτικά τη σημασία των 

αποτελεσμάτων αυτών σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και ελευθερίες, δηλαδή τα 

κόστη και την απασχόληση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το βαθμό 

δημοκρατικότητας και αλληλεπιδραστικότητας, την ελεύθερη χρήση και το χωρίς 
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αμοιβή κατέβασμα υλικού, την ανοικτότητα της εκπαίδευσης, τον πλουραλισμό της 

μάθησης, τον παιγνιώδη χαρακτήρα της, τα αντικοινωνικά ηλεκτρονικά μηνύματα, τις 

βλάβες των υπολογιστών, τις επιπτώσεις στην κοινωνικότητα και υγεία των χρηστών. 

Επιπλέον, και η ηλεκτρονική μάθηση δεν είναι αποκομμένη από τη συγκεκριμένη 

κοινωνική δομή, για την οποία παίρνει συγκεκριμένη θέση. 

 

3) O ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανάγος Κωνσταντίνος 

Τελειόφοιτος Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Το έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων αποτελεί μια μορφή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής που θέτει σε κίνδυνο την εξέλιξη του ανηλίκου 

καθώς δύναται να ζημιώσει ανεπανόρθωτα το ψυχισμό του και στρέφεται βάναυσα 

ενάντια στην ατομική του αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει 

τα τελευταία χρόνια η διακίνηση παιδικού πορνογραφικού ανηλίκου μέσω του 

διαδικτύου, εξαιτίας κυρίως της ανωνυμίας που προσφέρει και της ελαχιστοποίησης 

των πιθανοτήτων κοινωνικού στιγματισμού που αυτή συνεπάγεται. Ειδικότερα, ο 

τζίρος της βιομηχανίας παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο υπερβαίνει τα τρία 

δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του υπό εξέταση 

φαινομένου καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής εξαιτίας του γεγονότος ότι εντάσσεται στις 

δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι, ασφαλώς, αναγκαίο να 

διευκρινισθεί ότι ο σύνδεσμός του με το τελευταίο δεν υφίσταται απόλυτα, αλλά έχει 

προκύψει ότι ισχύει συχνά. Η ομάδα των δραστών, όμως, δεν είναι ομοιογενής και 

κάθε απόπειρα γενίκευσης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους χρήζει σημαντικής 

προσοχής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχετική τυπολογία που έχει δημοσιεύσει το 

Ινστιτούτο Εγκληματολογίας της Αυστραλίας, που αναφέρεται σε εννέα (9) τύπους 
δραστών. Ο τελευταίοι τιμωρούνται στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 348 Α του ΠΚ.  

 

4) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

Γιώτα Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος MSc, Υπ. Διδάκτορας Παν. Θεσσαλίας 

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Γραφείο Λάρισας 

Η έλξη του διαδικτύου για τους περισσότερους ανθρώπους δεν έγκειται μόνο στην 

πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά κυρίως στην πρόσβαση σε κοινωνικά περιβάλλοντα 
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που επιτρέπουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και συναναστροφής με άλλα άτομα. Οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social Networking Sites) αποτελούν το πιο 

πρόσφατο και δημοφιλές διαδικτυακό εργαλείο επικοινωνίας που επιτρέπει στους 

χρήστες τους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω προφίλ και δικτύων. 

Περιλαμβάνουν εκατομμύρια μέλη από όλες τις ηπείρους και από όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, αν και η νεότερη γενιά φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αντιπροσώπευση.  

Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτουν έρευνες που έχουν 

εστιάσει σε πλήθος παραγόντων συμπεριλαμβανομένου του τύπου χρήστη, των 

χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των κινήτρων χρήσης ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι μικτά. Η χρήση του διαδικτύου 

φαίνεται να συνδέεται με αρνητικές κοινωνικές συνέπειες όπως η απόσυρση από την 

οικογένεια και τους φίλους, η έλλειψη συνολικής κοινωνικής συμμετοχής και η βίωση 

μοναξιάς και καταθλιπτικών συναισθημάτων, καθώς και η πιθανότητα εθισμού.  

Από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο εμφανίζεται να δρα συμπληρωματικά στην 

παραδοσιακή επικοινωνία και να ενισχύει κοινωνικούς δεσμούς, γεγονός που ισχύει 

ιδιαίτερα για νεαρούς χρήστες, αλλά και για ενήλικες. Tο είδος των αλληλεπιδράσεων 

που πραγματοποιούνται μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να 

ενθαρρύνει τη δυνατότητα αυτοαποκάλυψης και σε πολλές περιπτώσεις τη 

δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων από αυτές που δύναται μέσω άλλων «πρόσωπο 

με πρόσωπο» μεθόδων.  

Στα πλαίσια της παρούσας εισήγησης, επιχειρείται η καταγραφή, ερμηνεία και 

αξιολόγηση των παραπάνω ευρημάτων όσον αφορά την επίδραση των διαδικτυακών 

κοινοτήτων στην κοινωνικότητα των χρηστών τους εντός και εκτός διαδικτύου.  

 

5) Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Μίγα Παναγιώτα 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Οι έρευνες που έως σήμερα διεξήχθησαν για την προσωπική χρήση του διαδικτύου 

στην εργασία διχάζονται. Άλλες με τα αποτελέσματά τους έδειξαν πως η προσωπική 

χρήση του διαδικτύου και η εργασία δε μπορούν να συνυπάρξουν, καθώς η πρώτη 

ασκεί αρνητική επιρροή στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια ολοένα και πληθαίνουν οι έρευνες που θέλουν την προσωπική 
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χρήση του διαδικτύου να συμβάλλει θετικά και αναζωογονητικά στην απόδοση των 

ατόμων στην εργασία τους. 

Με την παρούσα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα (n=185) μεγάλης 

εταιρείας πληροφορικής στην Αθήνα, έγινε προσπάθεια να αποδειχθεί πως η χρήση 

του διαδικτύου από τους εργαζομένους για προσωπικούς λόγους κατά τη διάρκεια 

της εργασίας τους αυξάνει την παραγωγικότητά τους σε σύγκριση με εκείνους που 

δεν κάνουν χρήση. Δεδομένης της περιορισμένης και όχι της καταχρηστικής (internet 

abuse) προσωπικής χρήσης του διαδικτύου στην εργασία, που συχνά οδηγεί σε 

διαδικτυακό εθισμό (internet addiction), επιχειρήθηκε να αποδειχθεί πως η 

ανεπαίσθητη διακοπή σε ώρα εργασίας υπό μορφή εργασιακού διαλείμματος, 

αναστέλλει την πνευματική κόπωση και αυξάνει τη συγκέντρωση του εργαζομένου 

στα εργασιακά του καθήκοντα σε αντίθεση με την περίπτωση που δεν γίνεται ή δεν 

επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Επομένως, στόχος της έρευνάς μας είναι να αποδειχθεί πως η ελεγχόμενη χρήση 

του διαδικτύου στην εργασία όχι μόνο δεν αποδεικνύεται αντιπαραγωγική διαδικασία 

αλλά, κατευνάζει και εκτονώνει την εργασιακή ένταση οδηγώντας στην αύξηση της 

παραγωγικότητάς του παρά στη διάσπαση της προσοχής του.  

 

6) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 25ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ 
ΑΜΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. 
 

Βούτσινος Αθανάσιος1, Ντουμάνης Αθανάσιος1, Γαρύφαλλος Γεώργιος2,  Γκιουζέπας 

Ιωάννης3 

1.Ειδικευόμενοι Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ 

2.Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ 

3.Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής 

ΑΠΘ 

Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική  ΑΠΘ  

 
Είναι κοινός τόπος στην Ψυχιατρική πως η ψυχοπαθολογία τρέφεται κι επηρεάζεται 

από τις νέες -σε κάθε εποχή- τεχνολογίες. Στην παρουσίαση αυτή θα 

παρακολουθήσουμε την πολυεπίπεδη εμπλοκή της τεχνολογίας του Διαδικτύου στη 

διαχείριση ενός σπάνιου περιστατικού 25χρονου ασθενούς με αμνησικό σύνδρομο. 

Το Διαδίκτυο, μέσα από την αφήγηση του περιστατικού, είναι παρόν τόσο στις 

ατομικές προσπάθειες του θεραπευτή για ανεύρεση στοιχείων ταυτότητας του 
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ασθενούς όσο και(πολύ περισσότερο)στη θεραπευτική σχέση, στις σχέσεις του 

ασθενούς με σημαντικούς άλλους αλλά και στην τελική λύση (του γρίφου) της 

ταυτοποίησης του ασθενούς, της διάγνωσης και της θεραπείας του.  

 

 
7) ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΟΟΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑ::  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΩΩΝΝ,,  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

Σορολιού Ελένη-Ιουλία 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την εννοιολόγηση του εγκλήματος στην «κοινωνία 

της διακινδύνευσης» και το παγκοσμιοποιημένο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Διερευνάται 

το διαδίκτυο ως τόπος προώθησης της πορνογραφίας ανηλίκων και σκιαγραφείται το 

προφίλ των θυμάτων και των χρηστών αυτής μέσα από αφηγηματικές ημιδομημένες 

συνεντεύξεις με εκπροσώπους των φορέων “SafeLine” και “Safenet” με θέμα τον 

έλεγχο της πορνογραφίας ανηλίκων και τον περιορισμό του κυβερνοεγκλήματος.  

Το θεωρητικό πλαίσιο δομείται με βάση τους Giddens, Beck και Hobsbawm, 

σύμφωνα με το οποίο η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στην 

εκμηδένιση των χωροχρονικών αποστάσεων. Τονίζεται ότι η παγκοσμιοποίηση της 

κοινωνικοπολιτικής ζωής, υπό την έννοια του συνειδητού κινδύνου στη βάση της 

ωφελιμότητας, οδηγεί σε διακινδυνεύσεις που (επι)δρουν καθολικά και θέτουν σε 

λειτουργία το σενάριο του ρίσκου. Μέσα στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ο 

ρόλος του εθνικού κράτους ως κυρίαρχου ρυθμιστή του κοινωνικού χώρου στο 

πλαίσιο μιας εδαφικής επικράτειας αποσταθεροποιείται ενώ διαφαίνεται ότι το 

έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν μπορεί να παταχθεί με τις κρατούσες μορφές 

ελέγχου. 

Τα συμπεράσματά μας συνάδουν με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο και φαίνεται 

να επιβεβαιώνουν ότι το σύγχρονο κράτος δύσκολα μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια 

των πολιτών, ενώ φαίνεται να μετατρέπεται σε ένα κράτος διαχείρισης κινδύνων. Το 

ποινικό δίκαιο καλείται να ανταποκριθεί στην αύξηση της εγκληματικότητας και στο 

διογκωμένο αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών η αναγωγή του σε δύναμη κρούσεως 

για την διευθέτηση κοινωνικών κρίσεων χρησιμοποιείται κυρίως για την εμπέδωση 

της ασφάλειας. 

Καταληκτικά επισημαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα των κανόνων του ποινικού 

δικαίου και η υλοποίηση των διακηρυσσόμενων προστατευτικών στόχων έχει 

ελάσσονα σημασία. 
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8) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (TCODΕ!) 

Φριλίγκος Γεώργιος   

Διευθυντής ΕΚΚΕΕ  ΟΚΑΝΑ, Κοινωνικός Λειτουργός 

Τελειόφοιτος του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων, Παν/μίου Πειραιώς. 

Οι Kοινότητες Πρακτικής αποτελούν ομάδες ατόμων οι οποίοι «αποδέχονται ως 

κοινό  ένα ενδιαφέρον ή ένα πάθος για κάτι που υλοποιούν, μαθαίνοντας πώς να το 

κάνουν καλύτερα καθώς αλληλεπιδρούν τακτικά» (Wenger, 1998). Παρέχουν 

χρήσιμη προοπτική τόσο για τη γνώση (αποτέλεσμα) όσο και για τη μάθηση 

(διαδικασία). Η ευρεία και αυξανόμενη εφαρμογή των σε προγράμματα και σε 

διαφορετικές ομάδες (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, στελέχη επιχειρήσεων 

κλπ) εστιάζει στη βελτίωση της απόδοσης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδυαζόμενα προσδίδουν το χαρακτήρα Κοινότητας 

Πρακτικής σε μία ομάδα ανθρώπων είναι: 1) η κοινή περιοχή ενδιαφέροντος των 

μελών της ομάδας, η οποία καθορίζει ταυτότητα όντας άσχετη με το «δόγμα» της 

πείρας 2) η κοινότητα, η συμμετοχή τους – λόγω της κοινής περιοχής – σε κοινές 

δραστηριότητες και συζητήσεις, η οποία χτίζει σχέσεις που οικοδομούν τη μάθηση 

και 3) η πρακτική: από επαγγελματίες που αναπτύσσουν κοινούς πόρους (εμπειρία, 

ιστορία, εργαλεία κλπ) με ένα κοινό και συνομολογούμενο τρόπο: αλληλεπιδρώντας 

ενσυνείδητα.   

Διατυπώνοντας τα βασικά συστατικά των μερών των Κοινοτήτων Πρακτικής, θα 

προταθεί μία Διαδικτυακή Πλατφόρμα με τίτλο «Τεχνολογικά και Κοινοτικά 
Προσανατολισμένο Δυναμικό Περιβάλλον» (tcode!: Technology and Community 

Oriented Dynamic Environment). Πρόκειται για μία Διαδικτυακή Πύλη υλοποιημένη 

ως Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System), με 

προστιθέμενα (σε αυτά των Κοινοτήτων Πρακτικής)  χαρακτηριστικά: χρήση ανοικτού 

λογισμικού στην υλοποίηση, εξελληνισμένο και παραμετροποιήσιμο περιβάλλον, 

αναπροσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών. Το tcode! 

δημιουργεί Κοινότητα Πρακτικής  για τους εμπλεκόμενους ρόλους και η υλοποίησή 

του συνεισφέρει στην οικοδόμηση της παραγόμενης γνώσης στις Δομές δια Βίου 

Μάθησης (Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης).  
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Η παρούσα προφορική ανακοίνωση, για τη Θεματική Ενότητα «Οι Κοινότητες στο 

Διαδίκτυο» αφορά εφαρμογή συνδυασμού Ακαδημαϊκής Μονάδας και Εργασιακής 

Δομής. 

 

9) ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Τσαταλμπασίδης Ηλίας¹, Καραμπά Ελευθερία², Καραμπάς Νικόλαος3  

1.Τελειόφοιτος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

2.Τελειόφοιτος Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. 

3.Απόφοιτος Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της ηλεκτρονικής αυτοκτονίας ακολουθώντας 

μια εμπειρική μέθοδο.Συγκεκριμένα δημιούργησα εικονικό προφίλ χρήστη σε 2 

διαφορετικούς ιστοτόπους ομάδων συζητήσεων (forum) όπου ισχυρίστικα ότι για 

λόγους υγείας και άλλων δυσκολιών που μου παρουσίαστηκαν οδηγήθηκα στην 

απόφαση να αυτοκτονήσω.Κατεγράφησαν οι απαντήσεις των υπολοίπων χρηστών 

και κατηγοριοποιήθηκαν οι διάφορες απόψεις των ατόμων που απάντησαν. 

 Στην εργασία καταγράφονται οι παρατηρήσεις από το "πείραμα" αυτό και τα 

συμπεράσματα που εξάγονται.Είναι γνωστο ότι στις νέες τεχνολογίες υπάρχουν κενά 

στην νομοθεσία τα οποία και αναφέρονται.Επίσης παρέχονται στατιστικά στοιχεία με 

τους αντίστοιχους πίνακες που καταδεικνύουν τα συμπεράσματα μου και τα οποία 

μπορούν να αποτελέσουν θέματα για επέκταση της εργασίας από άλλους ερευνητές 

στο μέλλον. 

 

10) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 

Ανδρέου Ελένη, Ζαφειροπούλου Μαρία, Γκαραγκούνη–Αραίου Φωτεινή, Ρούση–

Βέργου Χριστίνα  & Oμάδα Συνεργασίας Φοιτητριών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας 

και Ψυχοπαθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Εισαγωγή: Ηλεκτρονικός εκφοβισμός αποτελεί η χρήση κάθε ηλεκτρονικού μέσου με 

σκοπό την εσκεμμένη μείωση ενός ατόμου. Στις μέρες μας η χρήση του διαδικτύου 

και των κινητών τηλεφώνων αυξάνεται με αλματώδη ρυθμό. Η ηλεκτρονική 

επικοινωνία ενθαρρύνεται πλέον και στις σχολικές τάξεις καθώς θεωρούνται 

σημαντικά τα εκπαιδευτικά της οφέλη. Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για των 
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εκφοβισμό (cyberbulling) άλλων παιδιών και γενικότερα η κακόβουλη παρενόχληση 

βρίσκεται στο ερευνητικό επίκεντρο και αποτελεί καινούριο πεδίο έρευνας καθώς τα 

γνωστά δεδομένα είναι λιγοστά και η κρισιμότητα του θέματος υψηλή.  

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τον βαθμό στον 

οποίο οι μαθητές είναι ενήμεροι για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και έχουν οι ίδιοι 

υπάρξει «θύματα» ή «θύτες» αυτού, και η σύνδεση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού με 

το βαθμό και το είδος της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων.  

Μέθοδος: Το δείγμα το αποτέλεσαν 200 μαθητές/ριες Λυκείου από αστικές περιοχές. 

Οι μετρήσεις αφορούσαν στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με επιμέρους 

θέματα για τη χρήση διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων και ένα ερωτηματολόγιο 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού προσαρμοσμένο στα ελληνικά με βάση τη βιβλιογραφία. 

Αποτελέσματα / Συζήτηση: Αν και η ανάλυση των αποτελεσμάτων βρίσκεται σε 

εξέλιξη τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εμπειρία του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού είναι αρκετά συνηθισμένη στους εφήβους. Στη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων θα επιχειρηθεί η κατανόηση αυτής της συμπεριφοράς σε συνδυασμό 

και με άλλες παραμέτρους.  

 

11) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ MMORPGs 

Αλ-Μπάχρι Ιόλα1,2, Γεωργιάδη Έλλη2, Ραλλάτου Αφροδίτη1, Σωτηράκης Στρατής1, 

Καλπάκογλου Θωμάς1 

1.Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπερριφοράς 

2.ΕΚΠΑ ΠΜΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» 

Η νέα εποχή που διανύουμε, η εποχή που χαρακτηρίζεται από τα επιτεύγματα στο 

χώρο της τεχνολογίας με κορύφωση τη δημιουργία του διαδικτύου, έδωσε μια νέα 

διάσταση στην πραγματικότητα. Δημιούργησε έναν νέο κοινωνικό και ψυχολογικό 

χώρο, τον κυβερνοχώρο, στον οποίο υπάρχουμε, δρούμε και διαμορφώνουμε 

σχέσεις σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Στην παρούσα εργασία θα αναπτύξουμε το 

φαινόμενο της προβληματικής χρήσης και του εθισμού στα online Games. Ειδικότερα 

θα εξετάσουμε τα Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPGs), 

δηλαδή τα μαζικά παιχνίδια ρόλων με πολλαπλούς συνδεδεμένους παίκτες και θα 

παρουσιαστούν τα δημοφιλέστερα από αυτά. Η έρευνα στον χώρο αυτό έχει γεννήσει 

καινούργιους προβληματισμούς για το είδος των αλληλεπιδράσεων και της 
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επικοινωνίας μεταξύ των παικτών σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο αλλά και την 

επίδραση της ενασχόλησης τους με τα παιχνίδια στην πραγματική ζωή.  Για το λόγο 

αυτό θα επικεντρωθούμε στους παράγοντες που συμβάλλουν στον εθισμό στο 

διαδίκτυο και κυρίως στα MMORPGs, στους ενισχυτικούς παράγοντες της φύσης των 

παιχνιδιών καθώς και στις κυριότερες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τη 

λειτουργικότητα του ατόμου. Επιπλέον, στα πλαίσια της εργασίας θα παρουσιαστεί 

μια μελέτη περίπτωσης ενός παίχτη με προβληματική χρήση των MMORPG’s με 

στόχο να συνδεθεί το φαινόμενο του εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια με την 

καθημερινότητα. 

 

11.00-11.30: Διάλειμμα  

 

11.30 - 13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Πρόεδρος 

 Ζαφειροπούλου Μαρία - Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας -Ψυχοπαθολογίας, 

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας    

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ  
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ  ΕΦΗΒΟΥΣ 

Δελημάρης Ιωάννης, Πιπεράκης Στέλιος                                                              

Μονάδα Βιολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,                         

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Ως  υπερβολική χρήση του διαδικτύου  γενικά ορίζεται  η παρορμητική 

αδυναμία ελέγχου της χρήσης του, της οποίας η στέρηση ακολουθείται από 

ευερέθιστη ή δυσθυμική συμπεριφορά και οδηγεί σε αισθήματα πίεσης, άγχους και 

δυσλειτουργικές συμπεριφορές σε καθημερινές δραστηριότητες. Στα παιδιά και στους 

εφήβους θεωρείται ότι η χρήση του διαδικτύου για περισσότερες από 10 ώρες ανά 

εβδομάδα αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης βιολογικών διαταραχών, 

όπως ημικρανίες, ξηροφθαλμία, μυοσκελετικές παθήσεις (σύνδρομο καρπιαίου 

  32



σωλήνα, αυχενικό σύνδρομο), διαταραχές της ποιότητας ύπνου, διαταραχές της 

διατροφής, παραμέληση της προσωπικής υγιεινής και φυσικής άσκησης.  

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι α) η διερεύνηση του φαινομένου σε 

επίπεδο βιομοριακών-κυτταρικών μηχανισμών, καθώς και η ανάδειξη των 

υφιστάμενων μεθοδολογικών περιορισμών β) η αιτιοπαθογένεια των βιολογικών 

διαταραχών στο επίπεδο των διαφόρων οργανικών συστημάτων και η  εφαρμογή 

μέτρων πρόληψης τους.  

Μέθοδος:  Βιβλιογραφική ανασκόπηση  της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.  

Ευρήματα: Yπάρχει ασυμφωνία στην επιστημονική κοινότητα αναφορικά με το αν η 

υπερβολική χρήση του διαδικτύου μπορεί να χαρακτηριστεί ως εθισμός ή όχι. Οι 
υποστηρικτές της πρώτης άποψης χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως συμπεριφορικό-

μη χημικό εθισμό και θεωρούν ότι υπάρχουν αντιστοιχίες ως προς το βιολογικό 

υπόβαθρο με τον εθισμό από χημικές ουσίες, όπως η συμμετοχή εγκεφαλικών 

συστημάτων ανταμοιβής (μεσομεταιχμιακό ντοπαμινεργικό σύστημα  και  

απελευθέρωση ντοπαμίνης, σεροτονίνης). Οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης 

θεωρούν ότι ο όρος εθισμός είναι δόκιμο να χρησιμοποιείται μόνο για χημικές 

εθιστικές ουσίες. 

Συμπεράσματα/Συζήτηση:  Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση της επιστημονικής 

βιβλιογραφίας προκύπτει ότι  ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων. Ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται ότι είναι η 

μελέτη των βιολογικών παραγόντων που εμπλέκονται, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν 

ερευνηθεί ελάχιστα.   

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Αβαγιανού Πηνελόπη- Αλεξία, Ζαφειροπούλου Μαρία 

Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας & Ψυχοπαθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή:  Μελέτες αναφέρουν ότι το ποσοστό των εφήβων που είναι εθισμένοι στο 

διαδίκτυο φτάνει ακόμη και το 20%.Οι έφηβοι αυτοί συνήθως υποφέρουν από 

προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινή τους ρουτίνα, τη σχολική τους 

επίδοση, την ικανότητα συγκέντρωσης, τον ύπνο, τις οικογενειακές σχέσεις και τη 

διάθεσή τους. 
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το ρόλο των 

οικογενειακών παραγόντων στο φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο.  

Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση  της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. 

Αποτελέσματα: Φαίνεται ότι η σχέση γονέα-παιδιού και οι διαπροσωπικές σχέσεις 

συσχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Η ποιότητα της γονεϊκής σχέσης σε σειρά 

μελετών δείχνει να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την εμφάνιση του 

φαινομένου. Θα συζητηθεί ένα προβλεπτικό μοντέλο για τον εθισμό των  παιδιών και 

των εφήβων στο διαδίκτυο, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της γνωσιακής 

συμπεριφορικής θεωρίας. 

Συζήτηση: Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας 

στο φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο. Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν ερευνητικές 

μελέτες και στη χώρα μας με σκοπό να εντοπίσουμε το ρόλο της Ελληνικής 

οικογένειας και τους τυχόν προστατευτικούς ή προδιαθεσικούς παράγοντες απέναντί 

στον εθισμό του διαδικτύου.  Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς πρέπει να 

εστιάζουν στην πρόληψη με το να προωθούν υγιείς διαπροσωπικές και γονεϊκές 

σχέσεις κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και με τη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 

 

ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κανδρή Θεοδώρα, Ζαφειροπούλου Μαρία 

Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

διαδικτύου από τα παιδιά και τους εφήβους συνέτεινε στην εξοικείωση τους με τις 

νέες τεχνολογίες, από την άλλη πλευρά, όμως, φαίνεται ότι οδήγησε στην 

προβληματική και παθολογική τους χρήση.  

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των βιοψυχολογικών 

παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση της εξάρτησης των εφήβων από το 

διαδίκτυο.  

Μέθοδος:  Βιβλιογραφική ανασκόπηση  της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.  

Ευρήματα: Κατά τη διαμόρφωση του εθισμού των εφήβων στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και στο διαδίκτυο αλληλεπιδρούν βιολογικοί και ψυχολογικοί 
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παράγοντες, όπως η βιολογικά καθορισμένη τάση τους για συνεχή αναζήτηση νέων 

εμπειριών, η υπερβολική εξάρτηση τους από την επιβράβευση και η  εγγενής τάση 

τους  για την αποφυγή βλάβης. Οι παράγοντες προσωπικότητας που φαίνεται, ότι 

συνδέονται με το εθισμό στο διαδίκτυο  είναι  η συνεργασιμότητα,  η κοινωνικότητα, ο 

αυτο-προσδιορισμός και η αυτo-υπέρβαση.  

Συμπεράσματα/Συζήτηση: Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων. Η μελέτη των ψυχοβιολογικών παραγόντων 

που εμπλέκονται προσφέρει τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προληπτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων. Βάσει 

των ευρημάτων μας συζητώνται προτάσεις για την αξιοποίηση των ερευνητικών 

δεδομένων, αλλά και κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες.  

Η ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Κορώνη Μαρία , Αβαγιανού Πηνελόπη- Αλεξία, Πιπεράκης Στέλιος 

Μονάδα Βιολογίας & Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Ο αριθμός των παιδιών που πάσχουν από παχυσαρκία στα κράτη-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες και 

προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον Σήμερα, το θέμα της παχυσαρκίας 

είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανυπαρξία άσκησης και την ακατάλληλη διατροφή. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διερεύνηση του ρόλου της 

αυξανόμενης ενασχόλησης των παιδιών με τους υπολογιστές που, δυστυχώς, 

μονοπωλεί πλέον τον ελεύθερό τους χρόνο, με το πρόβλημα της παιδικής 

παχυσαρκίας. 

Μέθοδος:  Βιβλιογραφική ανασκόπηση  της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.  

Ευρήματα: Η καθιστική ζωή χαρακτηρίζει την αυξανόμενη ενασχόληση των παιδιών 

με τους υπολογιστές. Συνεπώς, οι ατελείωτες ώρες στον υπολογιστή για το παίξιμο 

video games, η πλοήγηση στο Ίντερνετ, η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, 

συμβάλλουν στο πρόβλημα της παχυσαρκίας. Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνες που 

έγιναν στην Μεγάλη Βρετανία, οι πολλές ώρες στον υπολογιστή έχουν επιπτώσεις 

στον ψυχισμό και τη συμπεριφορά των παιδιών, καθώς αλλάζουν τον τρόπο 

λειτουργίας του εγκεφάλου τους. Ωθούν το παιδί να τρώει περισσότερο από το 

κανονικό ή κακής ποιότητας τροφές, χωρίς να σκέπτεται για τις συνέπειες ή να 

νοιάζεται γι’ αυτές. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι όσο λιγότερο ενεργός είναι 

ο προ-μετωπιαίος φλοιός, τόσο οι άνθρωποι παχαίνουν, ενώ άλλες έρευνες έχουν 
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διαπιστώσει ότι αν το τμήμα αυτό του εγκεφάλου προσβληθεί και γίνει λιγότερο 

ενεργό, οι άνθρωποι γίνονται πιο ριψοκίνδυνοι και απερίσκεπτοι.  

Συμπεράσματα/Συζήτηση: Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της αλόγιστης χρήσης 

του Η/Υ, μεταξύ των άλλων αρνητικών ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων, ενθαρρύνει και 

την παχυσαρκία. Συζητώνται τρόποι για την αξιοποίηση των ανωτέρω ερευνητικών 

ευρημάτων καθώς και κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες.  

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γκαραγκούνη–Αραίου Φωτεινή, Ρούση–Βέργου Χριστίνα, Ζαφειροπούλου Μαρία, 

Πιπεράκης Στέλιος και Ομάδα Συνεργασίας Φοιτητριών 

Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Ολοένα και περισσότεροι έφηβοι και παιδιά χρησιμοποιούν στις μέρες 

μας τον Η/Υ και το διαδίκτυο, ενώ, παράλληλα, τόσο οι γονείς όσο και οι 

εκπαιδευτικοί το θεωρούν ως ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Εντούτοις, από 

τις έρευνες προκύπτει ότι τα συναισθήματα της μοναξιάς και άλλες σοβαρές 

συναισθηματικές δυσκολίες συνδέονται με την αυξημένη χρήση επικοινωνίας μέσω 

του διαδικτύου.   

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τις συνήθειες στη 

χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου σε μαθητές/ριες Λυκείου και να διερευνήσει το 

είδος και το βαθμό της σύνδεσής τους τόσο με τα συναισθήματα της μοναξιάς όσο 

και με τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης. 

Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 400 μαθητές/ριες Λυκείου από αστικές περιοχές. Οι 

μετρήσεις αφορούσαν στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με επιμέρους θέματα 

για τη χρήση διαδικτύου, μια σταθμισμένη κλίμακα μέτρησης της αυτοεκτίμησης 

(ΠΑΤΕΜ) και μια προσαρμοσμένη στα ελληνικά κλίμακα μέτρησης των 

συναισθημάτων μοναξιάς. Οι μαθητές/ριες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στις 

σχολικές τους τάξεις κατά το διάστημα  Φεβρουαρίου – Απριλίου 2009. 

Αποτελέσματα / Συζήτηση: Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το πόσο διαδεδομένη 

είναι η χρήση του Η/Υ στους μαθητές του Λυκείου. Η στατιστική ανάλυση 

παλινδρόμησης έδειξε ότι οι έφηβοι που χρησιμοποιούν περισσότερο συχνά το 

διαδίκτυο δηλώνουν και χαμηλότερα επίπεδα μοναξιάς. Στη συζήτηση που ακολουθεί 

επιχειρείται η εξελικτική ερμηνεία του ευρήματος αυτού στο πλαίσιο και άλλων 

παραμέτρων.   
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13.00-14.30: Στρογγυλή Τράπεζα  [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: Έρευνα στο νησί του Ιπποκράτη για τον εθισμό στο διαδίκτυο 

Προεδρείο  

Γερούκαλης Δημήτριος - Δρ. Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου 

Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ, Κως 

Μαλλιώρη Μένη - Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 

Σιώμος Κωνσταντίνος 

Δρ. Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ. 

Εισαγωγή: Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, 1,734 δις. άνθρωποι ή το 25.6% του 

παγκόσμιου πληθυσμού είναι χρήστες του διαδικτύου και ο ρυθμός διείσδυσης του 

στα έτη 2000-2009 είναι της τάξης του 380.3% 

(http://www.internetworldstats.com/stats.htm). Το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί σε ένα 

εξαιρετικά σημαντικό μέσο για προσωπική επικοινωνία, ακαδημαϊκή έρευνα, 

ανταλλαγή πληροφοριών και ψυχαγωγία. Ενώ τα θετικά στοιχεία του είναι πασιφανή, 

αυξάνεται διαρκώς η ανησυχία σχετικά με προβληματικές συμπεριφορές στο 

διαδίκτυο. O εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί την κυρίαρχη προβληματική 

συμπεριφορά, που αναπτύσσεται παράλληλα με την ανάπτυξη του διαδικτύου και 

απασχολεί πλέον επιστήμονες διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.  

Η επιδημιολογία του φαινομένου είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της 

παγκόσμιας έκτασής του και την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και 

παρέμβασης. Τα δεδομένα των επιδημιολογικών ερευνών της τελευταίας πενταετίας 

στις διάφορες χώρες, δείχνουν τον επιπολασμό του εθισμού στο διαδίκτυο μεταξύ 

των εφήβων χρηστών, να κυμαίνεται από 1.1% στη Κύπρο (Bayractar 2007) μέχρι 

7.5% στην Ταϊβάν (Ko et al 2007). Η επικράτηση του εθισμού εντοπίζεται επίσης στο 

1.98% των εφήβων της Νορβηγίας (Johansson και Götestam 2004), στο 5.4% της 

Ιταλίας (Pallanti et al 2006), στο 1.6% στη Ν. Κορέα (Kim  et al 2006) και δύο έρευνες 

  37

http://www.internetworldstats.com/stats.htm


στην Kίνα δίνουν επιπολασμό 2.4%( Gao et al 2007) και 5.52% (Deng et al 2007). 

Στην Ελλάδα δύο έρευνες μέτρησαν τον επιπολασμό του εθισμού στο διαδίκτυο. Η 

έρευνα σε εφήβους στη Θεσσαλία έδειξε επιπολασμό 8.2% μεταξύ των εφήβων 

χρηστών (Siomos et al. 2008) ενώ η έρευνα σε εφήβους στην Αθήνα 1% (Tsitsika et 

al.2009). Οι μεγάλες αποκλίσεις στην επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο στις 

παραπάνω έρευνες οφείλονται κυρίως, σε ζητήματα μεθοδολογίας, επιλογής 

δείγματος, καθώς και τη χρήση διαφορετικών εργαλείων μέτρησης του εθισμού. 

Πρέπει να τονιστεί πως οι δύο περισσότερο χρησιμοποιούμενες κλίμακες μέτρησης 

είναι το ΙΑΤ (Young 1998) και το YDQ (Young 1996).  Σκοπός: Η παρούσα 

απογραφική έρευνα, αποτελεί μια επιστημονική συνεργασία του κέντρου πρόληψης 

‘'Ιπποκράτης’’ του ΟΚΑΝΑ στην Κω, του ΟΚΑΝΑ και της Πανεπιστημιακής 

Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία διεξήχθει το πρώτο 

τρίμηνο του 2008 στην Κω και στόχος της ήταν η καταγραφή του εθισμού στο 

διαδίκτυο μεταξύ των εφήβων μαθητών και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με 

αντίστοιχες έρευνες άλλων χωρών. 

Μέθοδος: Σε δείγμα 1221 μαθητών, ηλικίας 14-19 ετών χορηγήθηκαν και τα δύο 

εργαλεία μέτρησης του εθισμού στο διαδίκτυο IAT και YDQ, καθώς και το 

ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών από την αντίστοιχη έρευνα στη 

Θεσσαλία (Σιώμος 2008). 

Αποτελέσματα: Η επικράτηση του εθισμού στο Διαδίκτυο με την κλίμακα YDQ 

αφορά το 11.3% των χρηστών, με στατιστικά σημαντική υπεροχή των αγοριών (Χ² 

=22.76, df=2, p<0.001), ενώ με την κλίμακα ΙΑΤ ο εθισμός παρατηρείται στο 6.7%, με 

επίσης στατιστικά σημαντική υπεροχή των αγοριών (Χ² =22.09, df=2, p<0.001).  

Συμπεράσματα :Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν υψηλότερη 

επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο μεταξύ των εφήβων στην Κω και με τα δύο 

εργαλεία μέτρησης αν συγκριθούν με αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Επίσης τα αγόρια  είναι εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται στις περισσότερες πλέον έρευνες. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα ο 

ψηφιακός αλφαβητισμός ξεκίνησε στο μεγαλύτερο ποσοστό μέσα από την εμπειρική 

ενασχόληση και όχι ως αποτέλεσμα συντονισμένης μαθησιακής διαδικασίας, ίσως 

αποτελεί την εξήγηση αυτού του ευρήματος. Δεν μπορεί λοιπόν παρά να τονιστεί, η 

σημασία της έγκαιρης εισαγωγής των Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία ώστε η 

γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες να γίνεται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με 

ισορροπημένη παρουσίαση και έγκαιρη ανίχνευση παθολογικών σημείων και 

συμπτωμάτων. Επιβεβαιώνεται επομένως και σε δεύτερη Ελληνική έρευνα, ότι η 

επαρχία αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα, γεγονός που οφείλει η πολιτεία να 
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αξιοποιήσει, στο σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης του φαινομένου, στα παιδιά 

και τους εφήβους. 

Βιβλιογραφία 

Σιώμος Κωνσταντίνος. (2008). Εθισμός των εφήβων στους Η/Υ και το διαδίκτυο: 

Ψυχιατρικά συμπτώματα και διαταραχές ύπνου. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική 

Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΘΙΣΜΩΝ – Η ΚΛΙΜΑΚΑ Κ.Ε.ΕΦ.Υ 

Φλώρος Γεώργιος  

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος  ΜSc, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. 

Οι τεχνολογικοί εθισμοί έχουν μόλις αρχίσει να αναγνωρίζονται ως ένα σημαντικό 

πρόβλημα δημόσιας υγείας και κατά συνέπεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κοινά 

αποδεκτό πλαίσιο διαγνωστικών κριτηρίων διαθέσιμο στον Κλινικό και στον 

Ερευνητή.  

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι σύγχρονες προτάσεις στον ορισμό του φαινομένου του 

εθισμού στο Διαδίκτυο καθώς και τα κυριότερα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στη μελέτη των τεχνολογικών εθισμών σε Η/Υ και Διαδίκτυο. Στη 

παρουσίαση ακόμα θα γίνει σύγκριση των δύο συχνότερα χρησιμοποιημένων 

εργαλείων, των κλίμακων YDQ και ΙΑΤ σε κοινή εφαρμογή στον ερευνητικό 

πληθυσμό της έρευνας στη νήσο Κω.  

Τέλος παρουσιάζεται η κλίμακα Κ.Ε.ΕΦ.Υ, το μοναδικό ερευνητικό εργαλείο 

πιστοποιημένο σε Ελληνικό εφηβικό πληθυσμό για την έγκυρη ανίχνευση 

περιπτώσεων εθισμού στους Η/Υ. Η κλίμακα Κ.Ε.ΕΦ.Υ έχει άριστα ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά και αποτελεί μία αξιόπιστη λύση στις ανάγκες τόσο του Ερευνητή όσο 

και του Κλινικού.  

Βιβλιογραφία 

Σιώμος Κωνσταντίνος, Φλώρος Γεώργιος, Μουζάς Οδυσσέας,  Αγγελόπουλος 

Νικηφόρος. Στάθμιση κλίμακας μέτρησης του εθισμού των εφήβων στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Κ.Ε.ΕΦ.Υ). Περιοδικό Ψυχιατρική (υπό δημοσίευση) 
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Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ 

Φισούν Βιργινία  

Κλινική Ψυχολόγος MSc, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψυχιατρική Κλινική 

ΓΝΑ “ Ο Ευαγγελισμός”  

Είναι γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν ενταχθεί στην καθημερινή 

πραγματικότητα των ανθρώπων αλλάζοντας τους τρόπους σκέψης, συμπεριφοράς 

αλλά και δράσης, μέσα σε ένα ολοένα και ταχύτερα μεταβαλλόμενο κόσμο. Βεβαίως, 

κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τα θετικά στοιχεία και τις διευκολύνσεις που παρέχει η 

πρόοδος και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όμως παράλληλα θα πρέπει να 

εντοπίσουμε και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ραγδαίες αλλαγές, την 

παγκοσμιοποίηση, τις πολιτισμικές διαχύσεις, την εισβολή του νέου σε ένα ίσως, 

απροετοίμαστο παλιό.  

Πιο συγκεκριμένα το θέμα που αφορά στη παρούσα εισήγηση, είναι η χρήση των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου από τους έφηβους, με βάση τα 

στοιχεία μίας απογραφικής έρευνας που διεξήχθη στην Κω το 2008, σε δείγμα 1221 

εφήβων.  

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη πληθυσμού εφήβων μαθητών που κάνουν 

υπερβολική χρήση του Διαδικτύου, καθώς επίσης και η συσχέτιση με 

κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές, με τη σχολική επίδοση, την οικογενειακή 

κατάσταση, με την παραπτωματική συμπεριφορά και με τους τρόπους ψυχαγωγίας 

των εφήβων.  

Το υπό μελέτη δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές όλων των σχολικών 

μονάδων του νησιού, γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, από την τρίτη γυμνασίου έως 

και τρίτη λυκείου. Η εν λόγω έρευνα είναι απογραφική καθώς συμπεριλαμβάνει όλο 

το μαθητικό πληθυσμό του νησιού. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε στα 7 Γυμνάσια και 6 Λύκεια της νήσου Κω, σε έφηβους ηλικίας 

από 14 έως 19 ετών.  

Τα ερωτηματολόγια τα οποία χορηγήθηκαν ήταν τα εξής: 

-Ερωτηματολόγιο «Διερεύνησης των απόψεων και των στάσεων του νεανικού 

πληθυσμού», το οποίο προέρχεται από το «Handbook for Evaluation Drug and 

Alcohol Programs» (STEPP) των J. David Hawkins και Brott Nederhood και έχει 
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μεταφραστεί και σταθμιστεί στην Ελληνική από το ΚΕ.Θ.Ε.Α., Τμήμα Έρευνας 

Αξιολόγησης & Τεκμηρίωσης  

-«Young’s Diagnostic Questionnaire (YDQ) for Internet Addiction» της K. Young, το 

οποίο έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στην Ελληνική (Siomos et al. 2008) 

-Αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου 

(Σιώμος 2008).  

Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε ότι υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση της παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου με κοινωνιοδημογραφικά στοιχεία 

και με τη σχολική επίδοση των εφήβων μαθητών. Υψηλή συνάφεια εμφανίζεται 

επίσης με τη παραπτωματική συμπεριφορά των εφήβων, ενώ ενδιαφέροντα στοιχεία 

προκύπτουν από το είδος της χρήσης του Διαδικτύου που κάνουν οι έφηβοι σε 

σχέση με το φύλο και την ηλικία τους. Όλα τα ανωτέρω θα παρουσιαστούν και θα 

αναλυθούν στην παρούσα εισήγηση.  

Βιβλιογραφία 

Σιώμος, Κ. (2008) Εθισμός των εφήβων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το 

Διαδίκτυο: Ψυχιατρικά συμπτώματα και διαταραχές ύπνου. Διδακτορική Διατριβή, 

Παν/μιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής. 

Siomos, K., Dafouli E., Braimiotis D., Mouzas O., Agelopoulos N. Internet Addiction 

among Greek Adolescent Students. Cyber Psychology & Behavior. Vol 11 N 6. 2008  

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TOY 
O.K.A.N.A ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ ΣΤΗΝ ΚΩ 

Γερούκαλης Δημήτριος 

Δρ. Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης κατά 

των Ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ, Κως 

 Η  σημερινή  κρίση  μπορεί  να  περιγραφεί  ως  αδυναμία  του  υποκειμένου  της  

νεωτερικότητας  να  ελέγξει  την  αντίφαση  ανάμεσα  στο  σύστημα  των  αναγκών  

του  και  τις  συνέπειες  του.  

Το νεωτερικό άτομο μπήκε κι αυτό στη φάση της ολοκληρώσεως-καταρρεύσεως. Η 

δυναμική της δεν έθιξε όμως ακόμα σοβαρά τη μηχανοκρατική εσχατολογία του. 

Ακόμη πιστεύει στον τεχνολογικό μεσσιανισμό. Αυτό είναι πιθανό να μας οδηγήσει 

στον μετάνθρωπο. Στον μετανεωτερικό αυτό εφιάλτη. Το ζητούμενο είναι η 

προσωποκεντρική διέξοδος. Να υπερβεί τη μηχανική απρόσωπη σχεσιοκρατία. Κι 
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αυτό είναι τραγικό, γιατί δεν μπορεί να το κάνει με τα μέσα που γνωρίζει. Δεν 

διανοείται ότι η σωτηρία του είναι να μετατρέψει το φέρετρό του, το μηχανοποιημένο 

αυτοαναφορικό εγώ του, σε σωσίβιο για να ζήσει ο απέναντι του ατομικός και 

συλλογικός άλλος. 

Να καταφέρουμε να αποδεσμευθούμε από τις ανάγκες της φύσεώς μας. Να υπάρξει 

σκοπός που να υπερβαίνει την κατανάλωση και την κυριαρχία, δια της αναδείξεως 

του ΠΡΟΣΩΠΟΥ (δηλαδή του μετα-ατομικιστικού και μετα-κολλεκτιβιστικού, μη   

αυτοποιημένου τύπου ανθρώπου, που είναι άλλωστε και αίτημα της νεωτερικής 

κρίσεως). 

Το πρόσωπο προσδιορίζει μία υπαρκτική πραγματικότητα. Το πρόσωπο 

υποστασιάζει (συγκροτεί σε υπόσταση, σε συγκεκριμένο υπαρκτικό γεγονός) έναν 

τρόπο υπάρξεως. 

Την έκφραση “τρόπο υπάρξεως” την χρησιμοποιούμε για να  επισημάνουμε όχι 

μόνον την υπαρκτική πραγματικότητα του προσώπου, αλλά και την υπαρκτική 

πραγματικότητα της φύσης. Ονομάζουμε “φύση” την υπαρκτική ομοείδεια, τον κοινό 

τρόπο υπάρξεως ομοειδών υποστάσεων. 

Στην περίπτωση των προσωπικών υπάρξεων επισημαίνουμε την ομοείδεια κοινών 

φυσικών ενεργειών, αλλά ταυτόχρονα και τη δυναμική ετερότητα του τρόπου 

εκφοράς ή πραγμάτωσης αυτών των κοινών ενεργειών. 

Κατανοούμε την υπαρκτική ετερότητα του προσώπου ως ελευθερία από τον κοινό 

και αδιαφοροποίητο τρόπο ύπαρξης στη φύση. Η υπαρκτική ετερότητα του 

προσώπου είναι και προκαθορισμένη από τη φύση αλλά και έχει τη δυνατότητα 

αποδεσμεύσεως από τις αναγκαιότητες που επιβάλλει ως υπαρκτικό γεγονός η 

ομοείδεια της φύσης. Η υπαρκτική ετερότητα του ανθρώπινου προσώπου βιώνεται 

μέσω των ψυχικών ενεργειών της κοινής φύσης ως μοναδικά, ανόμοια και 

ανεπανάληπτη “ταυτότητα” του κάθε προσώπου. Βιώνεται τόσο ως αυτοσυνειδησία 

ετερότητας, ως υποκειμενική αυτοεπίγνωση, όσο και ως εμπειρία λογικής και 

δημιουργικής ετερότητας, μοναδικότητας λόγου. 

Η ελευθερία του προσώπου ως ολότητα σημαίνει ότι ενώ η ανθρώπινη φύση είναι 

ένα fractal της φυσικής ύπαρξης, διαθέτει τη δυνατότητα αποδέσμευσης από το 

πεδίον της ανάγκης που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα). Η  

προσωπoκεντρική νοηματοδότηση  του  υποκειμένου  είναι  κβαντικού  τύπου: το  

υποκείμενο  είναι  άτομο  και  σχέση  συγχρόνως.     
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Η  προσωπικότητα  είναι  πράγματι  συμπύκνωση  σχέσεων, κατασκεύασμα  

κοινωνίας, χωρίς  καμία  προκοινωνική  ή  εξωκοινωνική  υπόσταση. 

Είναι  το  μη  ον το  οποίο, ανταποκρινόμενο  στην  κλήση  για  αγαπητική  σχέση 

που  του  απευθύνει  το  Τριαδικό  Πρόσωπο από  το  μέλλον, προσπαθεί  να  

μετάσχει  στο  είναι, στην  πραγματική  ύπαρξη, που  είναι  η  αγαπητική-τριαδική  

κοινωνία. Η  πραγματική  ατομικότητα, ως  υπόσταση  τριαδικής  κοινοτικής  ουσίας  

(ανιδιοτελούς  αγάπης)  είναι  εσχατολογική. 

 

14.30-15.00: Ελαφρύ Γεύμα-Διάλειμμα   

 

15.00-17.00: Στρογγυλή Τράπεζα [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πρόεδρος   

Σιώμος Κωνσταντίνος- Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής 

Εθισμού στο Διαδίκτυο 

 

SECOND LIFE OR NO LIFE? ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ VIRTUALIZATION 
(ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). 

Ir. Josmaarten Swinkels 

MSc – Eur. Eng. Ηλεκτρονικός. Παν. Eindhoven, Κάτω Χώρες 

Τεχνολογικά το Internet μας προσφέρει φανταστικές δυνατότητες. Χάρη της εξέλιξης 

της τεχνολογίας δεν είναι μόνο μία τεράστια πηγή πληροφοριών. Όχι, είναι το δίκτυο 

για αλληλεπίδραση μεταξύ πάντων. Συμπεριλαμβανόμενοι οι άνθρωποι, εφαρμογές 

λογισμικού και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. 

Στην ψυχαγωγία, για πολλούς, ο πραγματικός κόσμος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το 

Internet. Τα πολύ καλά γραφικά, ο ήχος και η άμεση ανταπόκριση ενός online 

παιχνιδιού εύκολα σου κάνουν να νιώθεις ότι ‘είσαι εκεί μέσα’ και σου προσφέρει 

ικανότητες που δεν έχεις στην πραγματική ζωή. Και αυτό σε ικανοποιεί. Τεράστια 

επιτυχία έχουν φυσικά επίσης τα sites για εικονική ζωή, όπως το second life. Αυτό 
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επειδή σου επιτρέπουν να είσαι όπως θέλεις με όποιες ικανότητες θέλεις και αυτό σε 

κοινωνικό περιβάλλον – δηλαδή σου υπόσχεται ευτυχία. Για τους λόγους αυτούς δεν 

είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο 

σε μία εικονική ζωή στο Internet, με όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτού. 

Όσο τρομακτικό ακούγεται αυτό, η τεχνολογική εξέλιξη δεν σταματά. Τα γραφικά θα 

βελτιώνονται ώστε οι εικονικοί χαρακτήρες να γίνονται πιο αληθινοί. Η ταχύτητα του 

Internet αυξάνει ανοίγοντας την πόρτα για πιο γρήγορη και πιο ευρεία 

αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση εικόνας και ήχου ήδη εξελίσσεται σε 

πολυαισθητηριακή με αφή, οσμή κλπ. Στην ομιλία του ο Josmaarten Swinkels κοιτάει 

μπροστά στο μέλλον, που θα έρθει σύντομα, με νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που 

θα κάνουν την εικονική ζωή να μοιάζει όλο και περισσότερο με την αληθινή – ή 

καλύτερη - και να προσφέρει όλο και περισσότερα αγαθά. Γνωρίστε τι θα έρθει, για 

καλύτερη αντιμετώπιση. 

 

Η ΑΜΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

Κούρτη Ευαγγελία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Αθηνών  

Στο ευρύτερο πεδίο ερευνών για τα ΜΜΕ, τα παιδιά και τους νέους, είναι γνωστό ότι 

όχι μόνο τα πιο πρόσφατα μέσα αλλά όλοι σχεδόν οι δημοφιλείς προάγγελοί τους 

(συμπεριλαμβανομένων των μυθιστορημάτων, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου, του 

κινηματογράφου, των κόμικς κ.λπ.) αμφισβητούνταν και αντιμετωπίζονταν με 

σκεπτικισμό όταν πρωτοεμφανίζονταν για να δικαιωθούν μόλις εμφανιζόταν το 

επόμενο μέσο. Στο πλαίσιο αυτής της ρητορικής της αμφισβήτησης, η στερεότυπη 

εικόνα του παιδιού ως «παθητικού δέκτη» προβάλλει πάντα και  

μεταβιβάζεται από τη μια γενιά στην άλλη ανεξάρτητα από το μέσο απαιτώντας όλο 

και μεγαλύτερη ρύθμιση και έλεγχο για την προστασία των παιδιών. Μολονότι από 

τις πρώτες κιόλας έρευνες για τη σχέση των παιδιών με τα ΜΜΕ διαπιστώθηκε ότι τα 

παιδιά είναι «ενεργητικοί αναγνώστες» των κειμένων/προϊόντων των ΜΜΕ (παλιών 

και νέων) και αντιδρούν ανάλογα με τις δικές του εμπειρίες και το ενδιαφέρον των  

ερευνητών στράφηκε κυρίως στη μελέτη και των άλλων κοινωνικών δυνάμεων που 

δρουν στη ζωή των παιδιών, η άποψη του «ευάλωτου» παιδιού, αιχμάλωτoυ των 

μέσων, παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή καθώς διαπιστώνεται μια παράδοξη αντίσταση, 

όχι μόνο από πλευράς κοινού αλλά ακόμη και επιστημόνων, ως προς τα ερευνητικά 

δεδομένα. 
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Στην εισήγηση αυτή, μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ιστορία των 

ΜΜΕ, μελετώνται τα αίτια αυτής της «αμνησίας της έρευνας» που διαιωνίζουν την 

αμφισβήτηση και την επιφύλαξη προς τα ΜΜΕ και συνδέονται γενικότερα με την 

έννοια της παιδικής ηλικίας στις σύγχρονες κοινωνίες και πιο συγκεκριμένα με τον  

έλεγχο των παιδιών από τους ενήλικες και με τα όρια μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, 

επιδιώκεται η εις βάθος κατανόηση του σημερινού διαλόγου σχετικά με τα νέα ΜΜΕ 

και τα παιδιά. 

 

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΟΥΣ  

Στογιαννίδου Αριάδνη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής, Τμήμα 

Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Η χρήση του Διαδικτύου με σκοπό τη διαπροσωπική επικοινωνία αλλά και  τη 

μετάδοση πληροφόρησης, γνώσης, μεθόδων αυτοβοήθειας ακόμη και 

ψυχοθεραπείας, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Παρά τις σοβαρές ανησυχίες και 

προβληματισμούς  σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις της χρήσης του Διαδικτύου 

(π.χ., ηλεκτρονικός  εκφοβισμός, παρεκκλίνουσα σεξουαλική δραστηριότητα, 

απόπειρες αυτοκτονίας, κοινωνική απομόνωση κ.ά.), υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ 

της επωφελούς χρήσης των νέων τεχνολογιών για προγράμματα εκπαίδευσης, 

πρόληψης και αυτοβοήθειας.  

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας κατά 

την οποία μελετούμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαπροσωπική 

εμπιστοσύνη και ελκυστικότητα (interpersonal trust and attraction) καθώς και to 

επίπεδο πειστικότητας μηνυμάτων (persuasiveness), συγκρίνοντας την 

αποτελεσματικότητα μεταξύ «παραδοσιακών» τρόπων  επικοινωνίας  και 

επικοινωνίας διαμέσου νέων τεχνολογιών. Το ερώτημα της παρούσας μελέτης είναι 

το εξής: Υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα πειθούς των μηνυμάτων που διαδίδονται 

μέσω Η/Υ συγκριτικά με τη διάδοση μέσω παραδοσιακών μέσων ή άμεσης 

διαπροσωπικής επαφής; 

 Φοιτήτριες του τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ  έλαβαν μέρος σε πειραματική 

διαδικασία, κατά την οποία συγκρίθηκε ο βαθμός διαπροσωπικής εμπιστοσύνης και 

πειθούς σε μηνύματα μεταξύ μετάδοσης μηνυμάτων με “παραδοσιακούς” τρόπους  

και μετάδοσης με μέσα νέας τεχνολογίας.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο τρόπος 
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μετάδοσης του μηνύματος επηρεάζει  την αντίληψη του αποδέκτη του μηνύματος. Τα 

αποτελέσματα συζητούνται ως προς τη χρησιμότητά τους για την κατανόηση των 

νέων τρόπων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ 
ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ «ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙΟΥ». ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ». 

Κούκια Ευμορφία¹, Γκόνης Νικόλαος² 

1.Λέκτορας Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

2.Βιολόγος MSc 

Εισαγωγή Τα Διαδικτυακά Παιχνίδια Παιξίματος Ρόλου Πολλαπλών Παιχτών 

(Massive multi-player online role-playing games - MMORPGs) και τα Παιχνίδια 

Πολλαπλών Χρηστών Χώρου (Μulti-user domain games -MUDs) είναι τα πιο 

δημοφιλή παιχνίδια μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει 

ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το αν αυτού του τύπου η διαδικτυακή χρήση είναι 

«εξάρτηση». 

Σκοπός Σκοπός της έρευνας ήταν να περιγραφούν οι σκέψεις των παιχτών 

(διαδικτυακών παιχνιδιών και παιχνιδιών με χαρτί και μολύβι) σε σχέση με την 

«εξάρτηση» τους και να συγκριθούν οι απόψεις τους. 

Δείγμα και Μέθοδος Το δείγμα αποτέλεσαν 14 παίχτες (10 διαδικτυακών παιχνιδιών 

και 4 παιχνιδιών με χαρτί και μολύβι).  Η συλλογή των στοιχείων έγινε με 

προσωπικές συνεντεύξεις. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και 

αναλύθηκαν με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. 

Αποτελέσματα Οι παίχτες εξέφρασαν ποικιλία απόψεων, οι οποίες 

κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες: 1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

παιχνιδιών 2. Αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές των παιχτών 3. Θετικές επιδράσεις 4. 

Πιθανές αιτίες της συμπεριφοράς τους 5. Μελλοντικές προθέσεις.  

Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιχτών. Όσον αφορά στους 

παίχτες μέσω του διαδικτύου η ανάλυση περιεχομένου ανέδειξε τα ίδια βασικά 

προβλήματα: εκνευρισμό, παραμέληση κοινωνικής ζωής, διαταραχή σχέσεων, 

μείωση ύπνου, αποτυχία στις σχολικές ή στις πανεπιστημιακές σπουδές, απώλεια 

ενδιαφέροντος για άλλες δραστηριότητες. Οι νεότεροι σε ηλικία παίχτες ανέφεραν 
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ακόμα περισσότερα προβλήματα. Κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν υπήρχαν 

στους παίχτες με μολύβι και χαρτί.  

Συζήτηση Οι 4 από τους 10 παίχτες χαρακτήρισαν τη χρήση του διαδικτύου ως 

«εξάρτηση». Οι υπόλοιποι αναγνωρίζουν την «εξαρτητική δυναμική» του παιχνιδιού 

αλλά δεν θεωρούν τους εαυτούς τους «εξαρτημένους». Το χάσιμο χρόνου και η 

δυσκολία να σταματήσουν το παιχνίδι ήταν τα κυριότερα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν οι παίχτες του διαδικτύου. Όλοι οι παίχτες προσπάθησαν και 

κατάφεραν να σταματήσουν τα παιχνίδια χωρίς βοήθεια από επαγγελματία υγείας. 

Κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν αναφέρθηκαν στους παίχτες με «μολύβι και 

χαρτί». Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν σε σχέση με την 

επίδραση του διαδικτύου. 

 

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
 
Γερούκαλης Κ. Δημήτριος 

Δρ. Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης κατά 

των Ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ, Κως. 

Η από την αρχαιότητα επιχειρηθείσα διατύπωση της οντολογίας του υποκειμένου, 

ήταν προβληματική. Ο μεν Πλάτων υποστήριξε το σκανδαλώδες δόγμα ότι οι ιδέες 

είναι υπερβατικές οντότητες και κατέστησε έτσι 

προβληματική την έννοια της μετοχής-κοινωνίας ως γέφυρας μεταξύ των δύο 

κόσμων. 

Η προσπάθεια του Αριστοτέλη, μέσω της εντελέχειας, έλυσε μεν το κενό του 

χάσματος, αλλά κατήργησε την οντοτικότητα των προσώπων, γιατί εναρμόνισε το 

αισθητό με το υπεραισθητό. 

Οι ‘Ελληνες Πατέρες του 4ου μ.Χ. αιώνος έλυσαν το πρόβλημα αναδεικνύοντας το 

ΠΡΟΣΩΠΟ. 

Τα κτίσματα τείνουν προς τα πρότυπά τους, αλλά η τέλεια σύμπτωση με αυτά είναι 

ανέφικτη. Ως δημιούργημα του Προσώπου ο κόσμος είναι, στην οντολογία των 

Πατέρων, σχέσεις προσώπων και όχι σχέσεις πραγμάτων. 

Με το ΠΡΟΣΩΠΟ προσδιορίζουμε μια υπαρκτική πραγματικότητα. Το πρόσωπο 

υποστασιάζει (συγκροτεί σε υπόσταση, σε συγκεκριμένο υπαρκτικό γεγονός) έναν 

τρόπο υπάρξεως. Κατανοούμε την υπαρκτική ετερότητα του ΠΡΟΣΩΠΟΥ ως 

ελευθερία από τον κοινό και αδιαφοροποίητο τρόπο υπάρξεως στη φύση. 
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Η ελευθερία του ΠΡΟΣΩΠΟΥ ως ολότητα σημαίνει ότι ενώ η ανθρώπινη φύση είναι 

μορφοκλασματικό της φυσικής υπάρξεως, διαθέτει την δυνατότητα της 

αποδεσμεύσεως που επιβάλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα).  

 

 

17.00-19.00 : Στρογγυλή Τράπεζα [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Πρόεδρος  

Μαλίζος Κωνσταντίνος - Καθηγητής Ορθοπεδικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Σκεντέρης Νικόλαος 

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η τηλεόραση και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι πραγματικότητες που κανείς δεν 

μπορεί ν΄αρνηθεί. Όμως, η τεχνολογία δεν είναι καλή ή κακή. Οι χρήσεις της μπορεί 

να χαρακτηριστούν καλές ή κακές, γιαυτό ας αξιοποιήσουμε τις θετικές επιδράσεις 

τους στην υγεία του παιδιού και του εφήβου, αποτρέποντας τις αρνητικές, που είναι: 

λιγότερο διάβασμα, λιγότερη άσκηση, λιγότερο παιχνίδι με φίλους, λιγότερη 

συζήτηση με τους γονείς και κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα στην οικογένεια, καθώς 

και η βία, αρνητικές σεξουαλικές αναφορές, η χρήση αλκοόλ, καπνού, εθιστικών 

ουσιών, οι διαφημίσεις, επιθετική συμπεριφορά από παρακολούθηση βίαιων σκηνών 

στην τηλεόραση 

Οι επιπτώσεις της υπερβολικής τηλεθέασης στην υγεία του παιδιού: κοπιωπία,  κακή 

φυσική κατάσταση, παραλύσεις άνω άκρων και προβλήματα στους σπονδύλους, 

ψυχογενής ανορεξία (λόγω των προβαλλόμενων προτύπων), σύνδρομο 

υπερβολικής τηλεθέασης (ωχρότητα, ανορεξία, λήθαργος), καρδιαγγειακά 

προβλήματα, παχυσαρκία (από κακή διατροφή), διαταραχές ύπνου, προβλήματα 

προσοχής, ορμονικές αλλαγές, φωτοευαίσθητη επιληψία, έναρξη καπνίσματος και 

χρήση αλκοόλ, κίνδυνος τραυματισμού από τη συσκευή, κίνδυνοι για την υγεία στην 

ενήλικη ζωή  
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Δεν υπάρχει ασφαλές όριο χρόνου τηλεθέασης για παιδιά μέχρι ηλικίας 3 χρονών: 

είναι η ηλικία που αναπτύσσονται πολλές νέες συνάψεις στον εγκέφαλο. Γι’ αυτό 

υπάρχει η σύσταση τα παιδιά να μην παρακολουθούν τηλεόραση μέχρι την ηλικία 

των 2 χρονών. Το είδος των συνάψεων (και η ποιότητά τους) ανάμεσα στα νευρικά 

κύτταρα του εγκεφάλου εξαρτάται από τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί από το 

περιβάλλον. Θα ήταν προτιμότερο αυτά να μην είναι τηλεοπτικά, αλλά μέσα από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση, από τον κοινωνικό χώρο του παιδιού 

 Τα θετικά της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή: πώς ζουν τα παιδιά αλλού, 

αναψυχή, σχεδιασμός, συνεργασία με άλλα παιδιά, μείωση ανισοτήτων στη γνώση, 

πιο ελκυστική η μάθηση, νέες προσεγγίσεις για τη μάθηση σύνθετων εννοιών και 

κριτικής σκέψης. Τα αρνητικά: παχυσαρκία, φωτοευαίσθητη επιληψία, τενοντίτιδα 

(Nintendinitis) κ.α. 

 Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία (AAP) παροτρύνει τους γονείς να 

επισκέπτονται τον οικογενειακό τους παιδίατρο αν το παιδί τους παρουσιάσει κάποια 

από τις ακόλουθες συμπεριφορές («παρενέργειες των ΜΜΕ»): κακή σχολική 

επίδοση, συχνά χτυπήματα ή σπρώξιμο άλλων παιδιών, επιθετικό αντιμίλημα σε 

ενήλικες, συχνούς νυχτερινούς τρόμους, αυξημένη ή ανθυγιεινή τροφή, έναρξη 

καπνίσματος, χρήσης αλκοόλ ή ουσιών. 

«Κάθε νέα τεχνολογική πρόοδος εμπεριέχει και θετικές και αρνητικές  εν δυνάμει 

επιπτώσεις. Τα ΜΜΕ δεν αποτελούν εξαίρεση. Παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί 

πολλές έρευνες, η συνολική εικόνα παραμένει ακόμη θολή» (Ε. Κουτσουβάνου). 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ 
ΟΙΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 

Γιαννούκας Αθανάσιος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Η παρατεταμένη ενασχόληση με τον Η/Υ επιβάλλει την παραμονή του χειριστού για 

μεγάλο χρονικό διάστημα καθημερινά να παραμένει σε καθιστική θέση. Η μειωμένη 

κινητικότητα γενικότερα επιδρά πολλαπλώς στην κυκλοφορία του αίματος στο 

ανθρώπινο σώμα και πιο συγκεκριμένα στο φλεβικό σύστημα και στην επιστροφή 

του αίματος από τα κάτω μέλη. Η παρατεταμένη στάση στη φλεβική κυκλοφορία των 

κάτω μελών λόγω μη επαρκούς ενεργοποίησης της μυο-φλεβικής αντλίας, η 

συνύπαρξη παχυσαρκίας, η οποία ενδεχομένως να διευκολύνεται από την υιοθέτηση 

καθιστικής επαγγελματικής δραστηριότητας και η ενδεχόμενη αφυδάτωση που 
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μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη επαρκούς κατανάλωσης υγρών λόγω αυξημένης 

προσήλωσης κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με τον Η/Υ μπορούν όλα να 

οδηγήσουν αφενός μεν στην εμφάνιση ενός χρόνιου οιδήματος στα κάτω μέλη και 

αφετέρου κάτω από προϋποθέσεις στην εμφάνιση επιπολής θρομβοφλεβίτιδας ή και 

εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Είναι σημαντική η λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

για την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων όπως η ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα έγερση και εκτέλεση κάποιων ασκήσεων βάδισης, η εφαρμογή ελαστικής 

κάλτσας κατά τη διάρκεια της εργασίας, και η επαρκής ενυδάτωση. 

 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΟΡΑΣΗ ΜΑΣ  

Πούλιος Κωνσταντίνος 

Οφθαλμίατρος 

Οι εφαρμογές των υπολογιστών διαρκώς αυξάνονται. Υπάρχει όμως μια 

ασυμβατότητα: τα μάτια μας, δεν είναι απολύτως συμφιλιωμένα με τις οθόνες. 

Προσαρμόζονται, βέβαια, αλλά όχι πάντα χωρίς προβλήματα.  

 H μεγάλη πλειονότητα, όσων χρησιμοποιούν υπολογιστή (από 50 έως και 90% 

ανάλογα με τη στατιστική), παρουσιάζει σημεία καταπόνησης των ματιών: κάψιμο και 

κούραση, δυσφορία, πονοκέφαλο, θαμπή όραση και σπανιότερα πιο σοβαρά 

προβλήματα, όπως η διπλωπία και η φωτοφοβία. 

Πού οφείλονται όλα αυτά: Κατ'αρχάς σε παράγοντες Οφθαλμικούς· που σχετίζονται 

με τον τρόπο που λειτουργεί το μάτι, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε: Η 

παρατεταμένη ενεργοποίηση του μηχανισμού της σύγκλισης-προσαρμογής μπορεί 

να κουράσει. Η εξάτμιση των δακρύων (ξηροφθαλμία) προκαλεί ενοχλήματα. 

Υπάρχουν και επιπλέον παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις οθόνες: Η 

ανάλυση της οθόνης, ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (refresh rate), η φωτεινότητα 

και η αντίθεση, η ένταση του φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου, η απόσταση, το 

ύψος, η κλίση της οθόνης, αντανακλάσεις στην οθόνη από φώτα ή παράθυρα, 

Ο χρόνος χρήσης του υπολογιστή πρέπει να έχει ένα όριο, ώστε να αποφεύγονται τα 

συμπτώματα. 

Τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους ενηλίκους: 

1. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοπεριοριστούν όπως ο ενήλικος, 

2. Οι σωματικές τους διαστάσεις δεν ταιριάζουν με το γραφείο, το κάθισμα και τον 

υπολογιστή, 

3. Πολλές φορές έχουν αδυναμία να αντιληφθούν τα οπτικά τους προβλήματα, 

4. Η συμπτωματολογία είτε είναι διαφορετική είτε την εκφράζουν διαφορετικά. 
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- Σύντομη αναφορά, αν υπάρχει συσχέτιση της μακρόχρονης κοντινής εργασίας με τη 

μυωπία, καθώς και στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από την οθόνη. 

- Τέλος ανακεφαλαιώνονται επιγραμματικά, τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν 

στη μείωση των συμπτωμάτων. 

 

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ  

Αγγελάκης Κωνσταντίνος 

Δρ. Νευρολόγος 

Post-Doctoral in Clinical Neurophysiology & Epilepsies, St. Thomas’ Hospital, 

London, UK.  

Επιστημονικός Συνεργάτης της Νευρολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας 

Οι αντανακλαστικές επιληψίες, που σύμφωνα με το νέο ταξινομικό σχήμα της ILAE 

κατατάσσονται στις «ειδικές επιληπτικές καταστάσεις», είναι επιληψίες που σταθερά 

προκαλούνται από ένα συγκεκριμένο ενδο- ή εξωγενές ερέθισμα (φώτα που 

τρεμοπαίζουν, ζεστό νερό, μουσική, φαγητό, κίνηση, διάβασμα, σκέψη, μαθηματικός 

υπολογισμός, ξάφνιασμα, κ.α.). Οι αντανακλαστικές επιληπτικές κρίσεις μπορεί να 

είναι γενικευμένες (αφαιρέσεις, μυοκλονίες, ή γενικευμένες τονικο-κλονικές), ή 

εστιακές (οπτικές, κινητικές ή αισθητικές).  

Η φωτοευαίσθητη επιληψία (κρίσεις που προκαλούνται από φωτεινά ερεθίσματα – 

αιτιολογικός παράγων θεωρείται το φυσικό χαρακτηριστικό του οπτικού ερεθίσματος 

και όχι η γνωστική του επίδραση) αποτελεί τον πιο κοινό τύπο αντανακλαστικής 

επιληψίας.  

Η φωτοευαισθησία αποτελεί μια ανώμαλη ηλεκτροεγκεφαλογραφική παροξυσμική 

ενεργοποίηση από οπτικά ερεθίσματα (PPR) και είναι γενετικά καθοριζόμενη. Αυτή η 

ενεργοποίηση (PPR) μπορεί να είναι ασυμπτωματική κατά τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου, ή να εκδηλώνεται κλινικά με επιληπτικές κρίσεις.  

Για την ανίχνευση της φωτοευαισθησίας χρησιμοποιείται στο εργαστήριο η δοκιμασία 

των Δ.Φ.Ε. Η δοκιμασία αυτή απελευθερώνει και επιβεβαιώνει την ευαισθησία 

κάποιων ανθρώπων σε ισχυρά οπτικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Αν και τέτοιου 

είδους ερεθίσματα υπάρχουν αρκετά στη φύση, συνήθως τα πιο «ύποπτα» είναι αυτά 

που προκαλούνται «τεχνητά» από τον άνθρωπο: ηλεκτρονικός υπολογιστής, ΤV, 

video-games, κ.α. Η πρακτική συμβολή της δοκιμασίας των Δ.Φ.Ε. είναι να 

αποσαφηνίσει: 1) αν οι κρίσεις συνδέονται αιτιολογικά με περιβαλλοντικά φωτεινά 
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ερεθίσματα – αν PPRs καταγράφονται, αυτό επιβεβαιώνει τη φωτοευαισθησία και 2) 

αν οι PPRs, σχετίζονται με κλινικά επεισόδια (απαιτείται video καταγραφή).  

Η συνήθης τακτική μετά την ανίχνευση της φωτοευαισθησίας (ειδικά σε γνήσιες 

φωτοευαίσθητες κρίσεις) είναι η αποφυγή του εκλυτικού παράγοντα (όπως επίσης 

και σε όλες τις αντανακλαστικές επιληψίες), ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό, λήψη 

πρακτικών προφυλακτικών μέτρων για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

(χρησιμοποίηση ειδικού φίλτρου στην οθόνη του υπολογιστή, παρακολούθηση 

τηλεόρασης από ικανή απόσταση, παρακολούθηση τηλεόρασης ή χρησιμοποίηση 

υπολογιστή με αναμμένο φως μέσα στο δωμάτιο, κ.α.).  

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, κρίνεται αναγκαία η λήψη αντιεπιληπτικών 

φαρμάκων.    

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Χριστοδούλου Παύλος 

Αρχίατρος Ορθοπαιδικός, επιμελητής, Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, 424 ΓΣΝΘ 

Οι παθήσεις του μυοσκελετικού από την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν γίνει 

από τα πιο συχνά καθημερινά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο 

Ορθοπαιδικός. 

Είναι πραγματικότητα ότι αυτές οι παθήσεις παρουσιάζουν τάση αύξησης σε σχέση 

με το  παρελθόν. Αν ταυτόχρονα θεωρήσουμε και κάποια από τα σύγχρονα 

τηλέφωνα και μικρούς υπολογιστές (όπως και πραγματικά είναι) τότε μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε και την χρήση αυτών των τηλεφώνων στους γενεσιουργούς 

παράγοντες πολλών παθήσεων του μυοσκελετικού που προσβάλλουν τους χρήστες 

τους. 

Οι παθήσεις αυτές δεν είναι νέες και πρωτόγνωρες για τον Ορθοπαιδικό. Εκείνο που 

είναι άξιο προς παρατήρηση είναι η πληθώρα αυτών και η  προσβολή  νεότερων 

ηλικιών χρηστών  Η/Υ .Οι ίδιες παθήσεις πριν 2 δεκαετίες αντιμετωπίζονταν σε 

ηλικίες πολύ μεγαλύτερες και σε  διαφορετικές εργασιακές ομάδες. 

Τα αίτια είναι  χωρίς να μπορούμε να διαφωτίσουμε όλες τις πλευρές 

αιτιοπαθογένειας αυτών: Περιβάλλον εργασίας ή ενασχόλησης, συνθήκες εργασίας, 

στάση σώματος, ιδιαιτερότητες εργασίας, εκγύμναση χειριστών Η/Υ, ψυχισμός κ.α. 
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Παρά την προσπάθεια κατηγοριοποίησης, διερεύνησης αιτιών και προσπάθειας 

θεραπευτικής αντιμετώπισης, παραμένει σαν χρυσός κανόνας η αρχή της υπεροχής 

της πρόληψης έναντι της αντιμετώπισης –θεραπείας. Η πρόληψη  αναφέρεται στο 

περιβάλλον εργασίας ,στα αντικείμενα -εργαλεία του χρήστη ,και στον ίδιο τον 

χρήστη. 

 

 

19.00-19.30: Διάλειμμα 

 

19.30-21.00: ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ    [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

Συντονιστής:  Κολλάτος Ιωάννης, Δημοσιογράφος 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  

Εισηγητής 

Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης 

Προβολή του ντοκιμαντέρ ‘Τry Αgain’. Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και της 

Eurovision στα πλαίσια του προγράμματος “Health in Europe”. Kαταγράφει το 

φαινόμενο των Online Games στην Ευρώπη. 

 

21.00: ΔΕΞΙΩΣΗ 
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ΣΑΒΒΑΤΟ  2 8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 0 9  

9.00-11.00: Προφορικές ανακοινώσεις [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Προεδρείο 

Κούκια Ευμορφία- Λέκτορας Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Φλώρος Γεώργιος - Ειδικευόμενος Ψυχίατρος  ΜSc, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική 

Κλινική Α.Π.Θ 

 

1) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

Σταυρόπουλος Βασίλης, Εμιρζά Σαββίνα, Μαντζιάρα Παναγιώτα, Μήτσου Μαρία-

Χριστίνα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

Η ευκολία της διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών, αποτελεί κύριο παράγοντα 

πολλαπλασιασμού τέτοιων εγχειρημάτων στις μέρες μας. Δεν είναι ωστόσο λίγες οι 

ενστάσεις, που διατυπώνονται σε σχέση με την τυχαιότητα και κατ’ επέκταση την 

αντιπροσωπευτικότητα του διαδικτυακού δείγματος. Σοβαρές αντιρρήσεις, 

εκφράζονται επίσης και για την ποιότητα των απαντήσεων, που κατά περίπτωση, 

μπορεί να είναι σκόπιμα αλλοιωμένες. Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε ποιοτικές 

διαφορές, από την άποψη της ψυχοπαθολογίας, μεταξύ των χειρόγραφα και 

διαδικτυακά συμμετεχόντων σε μία έρευνα αναφορικά στη χρήση διαδικτύου. Ένα 

δείγμα αποτελούμενο από 144 χρήστες του παγκόσμιου ιστού, συλλέχθηκε για 70 

συμμετέχοντες χειρόγραφα και για 74 συμμετέχοντες διαδικτυακά. Η σύνθεση των 

δύο ομάδων ελέγχθηκε, ώστε να μην έχει στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις, 

όσον αφορά στο φύλο, τη χρονολογική ηλικία και τα έτη χρήσης του ιστού.  Στους 

συμμετέχοντες εθελοντικά στην έρευνα ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα 

δημογραφικό ερωτηματολόγιο, το ΙΑΤ (internet addiction test) και το SCL-90 για την 

αξιολόγηση διαστάσεων ενδεχόμενης ψυχοπαθολογίας τους. Μετά από στατιστικές 

αναλύσεις αναδείχτηκαν τα ακόλουθα ευρήματα:  Αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική, 
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διαφοροποίηση, σε επίπεδο 5%, των ψυχωτικών συμπεριφορών, μεταξύ χειρόγραφα 

και αναπτυξιακά συμμετεχόντων, εις βάρος των συμμετεχόντων χειρόγραφα (t=2,309 

p=0,023 d=0,42). Ανάλογη διαφοροποίηση, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

1%0,  επιβεβαιώθηκε εις βάρος των συμμετεχόντων χειρόγραφα και ως προς τις 

εκδηλώσεις φοβικού άγχους (t=3,359 p=0,001 d=0,61). Σημειώνεται ότι σε κανέναν 

άλλο επιμέρους δείκτη ψυχοπαθολογίας, συμπεριλαμβανομένου και του βαθμού 

εξάρτησης από το διαδίκτυο, δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 

2) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ «ΤΥΦΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ» 
ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.  

Σταυρόπουλος Βασίλης & Τσουκαλά Ιωάννα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

Υποστηρίζεται ότι οι χρήστες του ιστού με ιστορικό ουσιοεξάρτησης, έχουν ήδη κάνει 

το πρώτο βήμα για την υπερβολική χρήση του (Pratarelli & Browne, 2002).  Ως  

σημαντικός, προβλεπτικός παράγοντας της εξάρτησης από τον ιστό, αναδείχθηκε ο 

υψηλός βαθμός επικοινωνιακής ικανοποίησης των χρηστών (Chou & Hsiao, 2000). 

Το χαρακτηριστικό αυτό, συμπίπτει με ερευνητικές και κλινικές αναφορές για την 

επικοινωνιακή ένδεια των εξαρτημενών γενικότερα (Μάτσα, 2004). Η έλλειψη αυτή 

σχέσων ενισχύει την τάση παρορμητικής επικοινωνίας (Μάτσα, 2004), έκφανση της 

οποίας, μοιάζει να είναι η συμμετοχή σε «Τυφλές Συναντήσεις», μέσω διαδικτύου. Ως 

«τυφλές συναντήσεις» ορίστηκαν, οι συνευρέσεις των συμμετεχόντων με άτομα, με 

τα οποία δεν διατηρούσαν άλλη προσωπική ή κοντινή σχέση, πέραν της 

διαδικτυακής επαφής. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη 

προσδιοριστικών παραγόντων της πρακτικής των «Τυφλών Συναντήσεων», από 

θεραπευόμενους ουσιοεξάρτησης. Ένα δείγμα αποτελούμενο από 74 

θεραπευόμενους, συλλέχθηκε από τέσσερις δομές (Επανένταξη Αρρένων 

Περιστερίου, Μικτή Επανένταξη Χανίων, Επανένταξη Εξαρτημένων Γυναικών & 

Μητέρων Συγγρού & Κέντρο Ημέρας Εξαρτημένων Εφήβων) της Τρίτης Φάσης 

Θεραπείας, της Μονάδας Απεξάρτησης «18 Άνω». Στους συμμετέχοντες, εθελοντικά 

στην έρευνα, ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, δώδεκα 

ερωτήσεων, αναφορικά με την επαφή τους με τον ιστό και τις κοντινές τους σχέσεις, 

το ΙΑΤ (internet addiction test) και το TDI (Treatment Demand Index), για τα 

χαρακτηριστικά της εμπλοκής τους με τις ουσίες. Μετά από στατιστικές αναλύσεις  

αναδείχτηκαν τα ακόλουθα ευρήματα: O βαθμός εξάρτησης από το διαδίκτυο 

φαίνεται να διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά, σε επίπεδο 5%, από τον εάν ένας 
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θεραπευόμενος έχει συμμετάσχει σε «τυφλές συναντήσεις», οργανωμένες μέσα από 

τον ιστό, εις βάρος εκείνων, που το έχουν επιχειρήσει (F=3,68, p=0,035). Οι 

διαδικτυακά οργανωμένες, «τυφλές συναντήσεις» δεν διαφοροποιούνται σταστιστικά 

σημαντικά, από την ύπαρξη ή όχι συντροφικής σχέσης (x2=3,303, p=0,316). 

Παράλληλα, εαν η πιο κοντινή σχέση του θεραπευόμενου, σύμφωνα με δηλώσεις 

αυτοαναφοράς, συμμετέχει στην πρωτεύουσα, διαδικτυακή εφαρμογή επιλογής του, 

έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προσέρχεται σε τυφλές συνατήσεις, σε σχέση με 

εκείνους, που η πιο κοντινή τους σχέση δεν συμμετέχει στην πρωτεύουσα, 

διαδικτυακή εφαρμογή επιλογής, σε επίπεδο 5% (x2=6,231, p=0,044). Τέλος, οι 

διαδικτυακά οργανωμένες, «τυφλές συναντήσεις» δεν διαφοροποιούνται σταστιστικά 

σημαντικά, από την αναπτυξιακή φάση και το φύλο του θεραπευόμενου αντίστοιχα 

(x2=4,369, p= 0,113 , x2=0,415, p=0,813).  

 

3) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «MMORPGS», ΣΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. 

Σταυρόπουλος Βασίλης, Εμιρζά Σαββίνα, Μαντζιάρα Παναγιώτα, Μήτσου Μαρία-

Χριστίνα, Πανταζή Όλγα          

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

Τα MMORPG είναι ολοκληρωμένοι και συμπαγείς εικονικοί κόσμοι, που ανήκουν στη 

σφαίρα της φαντασίας. Στα παιχνίδια αυτά, ο παίκτης έχει τον πλήρη έλεγχο μίας 

φιγούρας μέσα στον ηλεκτρονικό κόσμο, αισθανόμενος κομμάτι του. Η παρούσα 

μελέτη εστιάζει στην επίδραση της ηλικίας του παίκτη, στη σχέση του με το 

χαρακτήρα αντιπροσώπευσής του και το διαδικτύο. Ένα δείγμα αποτελούμενο από 

186 χρήστες MMORPG, συλλέχθηκε από διαδικτυακά καφέ της ευρύτερης 

πρωτεύσουσας. Στους συμμετέχοντες, εθελοντικά στην έρευνα, ζητήθηκε να 

συμπληρώσουν ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο, το ΙΑΤ (internet addiction test) 

και μία μπαταρία δώδεκα ερωτήσεων (Blinca Battery), αναφορικά της σχέσης χρήστη 

και «avatar», προσαρμοσμένα στα ελληνικά, μετά από ευθεία και αντίστροφη 

μετάφραση. Μετά από στατιστικές αναλύσεις αναδείχτηκαν τα ακόλουθα ευρήματα : 

Παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις του βαθμού εξάρτησης από 

το διαδίκτυο, του βαθμού απόσυρσης και των κοινωνικών δυσκολιών, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 1 %0, της οργανιστικής χρήσης και της παραμέλησης 

πραγματικών αναγκών σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% (F=0,865, 

P=0,000,   F=8,152, P=0,000, F=5,854, P=0,004,   F=5,944, P=0,003, αντίστοιχα) , 
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της συγχώνευσης και της εκτόνωσης απωθήσεων, στη σχέση με το χαρακτήρα 

αντιπροσπωπευσης, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% και 1%0 ακόλουθα, 

με κριτήριο το ημερήσιο χρόνο παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 

(F=18,033, P=0,000,   F=7,449, P=0,001 αντίστοιχα).  Τα ίδια μεγέθη και στην ίδια 

κατεύθυνση, φαίνεται να διαφοροποιούνται και με κριτήριο το ημερήσιο χρόνο 

παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με μικρότερη ωστόσο ένταση 

(Βαθμός Εξάρτησης από το διαδίκτυο F=7,544, P=0,001, Απόσυρση & Κοινωνικές 

Δυσκολίες F=3,754, P=0,026, Οργανιστική Χρήση F=8,673, P=0,000, Παραμέληση 

Πραγματικών Αναγκών F=6,057, P=0,003, Συγχώνευση F=10,321, P=0,000, 

Εκτόνωση Απωθημένων Επιθυμιών F=4,682, P=0,011). Με κριτήριο τον ημερήσιο 

χρόνο διάθεσης στην πιο κοντινή σχέση του πάικτη εκτός παιχνιδιού, αναδείχτηκαν 

διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις της παρορμητικής διαχείρισης χρόνου, της 

παραμέλησης πραγματικών αναγκών σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 

(F=3,647, P=0,028, F=3,579, P=0,030), εις βάρος εκείνων που διαθέτουν λιγότερο 

χρόνο στην πιο κοντινή τους σχέση και της ταυτοποίησης με το χαρακτήρα 

αντιπροσώπευσης σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας επίσης 5%. Εντονότερη 

ταυτοποίηση με το χαρακτήρα αντιπροσώπευσης συναντάται σε εκείνους, που 

διαθέτουν λιγότερο χρόνο στην πιο κοντινή τους σχέση (F=3,628, P=0,029). 

Αντίθετα, δεν αναδείχτηκε σε κανένα από τα παραπάνω μεγέθη, στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση, με κριτήριο το χρόνο διάθεσης στην πιο κοντινή σχέση 

του πάικτη, εκτός παιχνιδιού, κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. 

 

4) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ, ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟ ΠΑΙΚΤΕΣ MMORPGS 

Σταυρόπουλος Βασίλης, Εμιρζά Σαββίνα, Μαντζιάρα Παναγιώτα, Μήτσου Μαρία-

Χριστίνα, Πανταζή Όλγα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

Τα MMORPG είναι ολοκληρωμένοι και συμπαγείς εικονικοί κόσμοι, που ανήκουν στη 

σφαίρα της φαντασίας. Στα παιχνίδια αυτά, ο παίκτης έχει τον πλήρη έλεγχο μίας 

φιγούρας μέσα στον ηλεκτρονικό κόσμο, αισθανόμενος κομμάτι του. Η παρούσα 

μελέτη εστιάζει στην επίδραση της ηλικίας του παίκτη, στη σχέση του με το 

χαρακτήρα αντιπροσώπευσής του και το διαδικτύο. Ένα δείγμα, αποτελούμενο από 

186 χρήστες MMORPG, συλλέχθηκε από διαδικτυακά καφέ της ευρύτερης 

πρωτεύσουσας. Στους συμμετέχοντες εθελοντικά στην έρευνα ζητήθηκε να 
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συμπληρώσουν ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο, το ΙΑΤ (internet addiction test) 

και μία μπαταρία δώδεκα ερωτήσεων (Blinca Battery),  αναφορικά της σχέσης 

χρήστη και «avatar», προσαρμοσμένα στα ελληνικά μετά από ευθεία και αντίστροφη 

μετάφραση. Μετά από στατιστικές αναλύσεις αναδείχτηκαν τα ακόλουθα ευρήματα : 

Ως προς το παιχνίδι επιλογής, αναδείχτηκε σταστικά σημαντική διαφοροποίηση του 

βαθμού ταυτοποίησης του πάικτη και της φιγούρας αντοπροσωπευσης, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 1%0 (F=4,283, P=0,000), με μεγαλύτερα διαδοχικά 

επίπεδα ταυτοποίησης για τα παιχνίδια Everquest και Second Life. Το διάστημα πού 

παίζεται το παιχνίδι επιλογής φαίνεται να συμμεταβάλλεται με τον βαθμό εξάρτησης 

από το διαδίκτυο, την απόσυρση και τις κοινωνικές δυσκολίες του πάικτη, την 

τελετουργική χρήση του μέσου, την παραμέληση πραγματικών αναγκών και τη 

συγχώνευση με τη φιγούρα αντιπροσώπευσης σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1%0 (r=0,238,P=0,001, r=0,229,P=0,001, r=0,246,P=0,001, 

r=0,214,P=0,001, r=0,334,P=0,000 αντίστοιχα). Επίσης ο βαθμός εξάρτησης από το 

διαδίκτυο φαίνεται να συμμεταβάλλεται με την ταυτοποίηση, τη συγχώνευση και την 

εξιδανίκευση με τη φιγούρα αντιπροσώπευσης, σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1%0 (r=0,391,P=0,000, r=0,487,P=0,000, r=0,258,P=0,001 

διαδοχικά). Δεν βρέθηκε ωστόσο στατιστικά σημαντική συμμεταβολή με την 

εκτόνωση απωθημένων επιθυμιών (r=0,061, P=0,448).  

 

5) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΙΣΜΟΥ: RPG 
(ROLE, PLAYING GAME).  

Σταυρόπουλος Βασίλης & Διγενή Κατερίνα 

Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΆΝΩ» του 

Ψ.Ν.Α 

H παρουσίαση περιλαμβάνει την περιγραφή της κλινικής εικόνας του 

θεραπευόμενου. Αναλυτικότερα, θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί η εικόνα εαυτού, οι 

διαπροσωπικές του επαφές, η ποιότητα και η προοδευτική οικοδόμηση της 

θεραπευτικής του συμμαχίας και η σχέση του με την κατάχρηση διαδικτύου. Η 

γενικότερη εικόνα του θεραπευόμενου, θα πλαισιωθεί από την παράθεση στοιχείων 

ατομικού και οικογενειακού ιστορικού. Στη συνέχεια, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση 

της θεραπευτικής υπόθεσης και του θεραπευτικού σχεδιασμού, που ακολουθείται. 

Ειδικότερα, θα περιγραφεί η παράλληλη παρέμβαση στον παίκτη και την οικογένεια 

προέλευσής του, από δύο ψυχοθεραπευτές του τμήματος. Συμπληρωματικά, θα γίνει 

αναφορά στη συμμετοχή του θεραπευόμενου σε ομάδα ψυχοθεραπέιας, τις 

δυσκολίες, την αλληλεπίδραση και την προοδευτική μετακίνησή του. 
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Επισημαίνεται, ότι υπάρχει επίσης η κλινική δυνατότητα παρουσίασης περιστατικών 

κατάχρησης διαδικτύου, με εφαρμογές ψηφιακού τζόγου και διαδικτυακής 

πορνογραφίας, εάν αυτό είναι εφικτό. 

 

6) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

Αργυρούδη Φωτεινή, Γαβρά Ανδρομάχη 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας των 

Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ 

Στόχος: Στόχος ήταν να μελετηθεί ποιοτικά ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή του 

παίκτη και το πώς αυτό επιδρά και λειτουργεί στη καθημερινότητά του, εστιάζοντας 

στο βίωμά του.  

Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες ήταν όλοι άτομα που έχουν ασχοληθεί με μαζικά 

διαδικτυακά πολυχρηστικά παιχνίδια ρόλων. Ήταν στο σύνολό τους 17, 16 άντρες 

και μία γυναίκα, ηλικίας 16 έως 33 ετών.  

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η ημιδομημένη 

συνέντευξη με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Η μέθοδος ανάλυσης που ακολούθησε 

ήταν η θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory). 

Αποτελέσματα:  Από την ανάλυση προέκυψαν δύο κατηγορίες , η πρώτη αφορά το 

πώς επιδρά και πώς λειτουργεί το παιχνίδι στον παίκτη και περιλαμβάνει: τα 

σημαντικά χαρακτηριστικά που εντοπίζουν οι παίκτες στο παιχνίδι, τις επιδράσεις 

του παιχνιδιού στον παίκτη (αίσθηση αναγνώρισης  και σημαντικότητας, αίσθηση 

κούρασης και ψυχική φθορά, κ.α) και τη λειτουργία του παιχνιδιού στη ζωή του 

παίκτη (πχ,  μέσο φυγής από την πραγματικότητα, τρόπος ανάπτυξης της 

κοινωνικότητας). Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις συνέπειες του παιχνιδιού στην 

καθημερινότητα του παίκτη και το ζήτημα ελέγχου του παιχνιδιού και περιλαμβάνει: 

το ζήτημα του εθισμού και της απώλειας ελέγχου, τις συνέπειες της χρήσης του 

παιχνιδιού και το ζήτημα της άσκησης ελέγχου σε αυτό. 

Συμπεράσματα: Οι παίκτες φάνηκε να έχουν συνειδητοποιήσει τις επιδράσεις του 

παιχνιδιού, αναγνωρίζοντας εξίσου τις επιπτώσεις και τα θετικά του σημεία και να 

προτιμούν τα έντονα συναισθήματα και την εύκολη κοινωνικότητα που προσφέρει το 

παιχνίδι. Η άσκηση ελέγχου έδειξε πως έχει να κάνει με την προσωπικότητα του 
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παίκτη, αλλά και με τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να τον κάνουν να 

απομακρυνθεί από το παιχνίδι. 

 

7) ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ 
MMORPG ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σιώμος Ε. Κωνσταντίνος, Μπραϊμνιώτης Δημήτριος, Καραγιαννάκη-Καστάνη Ιωάννα 

Ειδικό Τακτικό Ψυχιατρικό Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων για την αντιμετώπιση του 

εθισμού στους Η/Υ και το Διαδίκτυο (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) 

Σκοπός: Η περιγραφή δύο κλινικών περιπτώσεων εθισμού εφήβων στα on-line 

games οι οποίοι στα πλαίσια της έντασης του διαδικτυακού παιχνιδιού παρουσίασαν 

συμπεριφορές αυτοτραυματισμού της γλώσσας και του άνω χείλους και χρειάστηκαν 

ιατρική παρέμβαση. 

Περίπτωση πρώτη: Έφηβος 15 ετών μαθητής Γ Γυμνασίου, με έντονες μαθησιακές 

δυσκολίες, οριακή σχολική επίδοση και οριακό αριθμό απουσιών στο σχολείο, δύο 

επεισόδια αυτοακρωτηριασμού της γλώσσας που χρειάστηκε ιατρική παρέμβαση ( με 

πλήρη οργανικό έλεγχο αρνητικό και σχετίστηκε με το έντονο άγχος που βίωνε στα 

πλαίσια της έντασης του παιχνιδιού) και πολύωρη ενασχόληση με on-line games  30 

ως 35 ώρες την εβδομάδα, προσήλθε στο Ειδικό ιατρείο για διερεύνηση εθισμού. Ο 

έφηβος είναι πρώτο παιδί διεζευγμένων γονέων από τριετίας, ανώτατης 

εκπαίδευσης, μέτριας οικονομικής κατάστασης και κατοικεί σε μεγάλο αστικό κέντρο. 

Από την κλινική εκτίμηση προέκυψε οριακή νοημοσύνη ( Δ.Ν.=78 WISC-III ), 

διαταραχή τικ, παθολογική προσκόλληση στη μητέρα και έντονο άγχος αποχωρισμού 

με βάση τα κριτήρια του DSM-IV-TR και εθισμός στο διαδίκτυο ( κλίμακα YDQ> 5 

θετικές κριτήρια και κλίμακα Κ.Ε.ΕΦ.Υ. =61 ). Η υπερβολική ενασχόληση με τα  on-

line games ξεκινά από τριετίας, τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση ευρυζωνικής 

σύνδεσης ADSL υψηλής ταχύτητας. Η χρήση των on-line games γίνεται από το σπίτι 

και τα internet café. Θεραπευτικά εφαρμόσθηκε πρόγραμμα γνωστικο-

συμπεριφορικής ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης 16 εβδομαδιαίων συνεδριών από 

Φεβρουάριο ως Ιούνιο 2009 με στόχο την ανίχνευση των διαστρεβλωμένων γνωσιών 

και τη γνωσιακή αναδόμηση τους, την προώθηση ενός πιο ισορροπημένου και 

προσαρμοστικού τρόπου σκέψης και την ανάκτηση του ελέγχου της χρήσης του 

διαδικτύου μέσα από μια σειρά από συμπεριφορικές στρατηγικές. Παράλληλα το 

άγχος αποχωρισμού και η υπερβολική προσκόλληση στη μητέρα αντιμετωπίστηκε με 

συμπεριφορικές τεχνικές απευαισθητοποίησης, ενώ έγινε και συμβουλευτική 

παρέμβαση στους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τα μαθησιακά προβλήματα που 
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αντιμετωπίζει. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αξιολογήθηκε σε follow-up 

μετά από τρεις μήνες όπου η χρήση των on-line games περιορίστηκε σε 2h/ημέρα και 

η επαναξιολόγηση με τις κλίμακες YDQ=1 θετικά κριτήρια(ήπια χρήση) και 

Κ.Ε.ΕΦ.Υ=  43 (μέτρια χρήση). Για την αποφυγή των υποτροπών προγραμματίστηκε 

επαναξιολόγηση σε 6 μήνες. 

 

Περίπτωση δεύτερη:  Έφηβος 15 ετών μαθητής Γ’ Γυμνασίου, με σημαντική 

σχολική έκπτωση και απώλεια της σχολικής χρονιάς λόγω απουσιών, ένα επεισόδιο 

αυτοακρωτηριασμού του άνω χείλους που χρειάστηκε ιατρική παρέμβαση ( με πλήρη 

οργανικό έλεγχο αρνητικό και σχετίστηκε με το έντονο άγχος που βίωνε στα πλαίσια 

της έντασης του παιχνιδιού) ), έντονες ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και πολύωρη 

ενασχόληση με on-line games 16 ώρες την ημέρα, προσήλθε στο Ειδικό ιατρείο για 

διερεύνηση εθισμού στο διαδίκτυο. Ο έφηβος είναι το μόνο παιδί, γονέων με σοβαρά 

συζυγικά προβλήματα, τεχνικής εκπαίδευσης, πολύ καλής οικονομικής κατάστασης 

που πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο και κατοικεί σε μεγάλο αστικό κέντρο. Η υπερβολική 

ενασχόληση με τα videogames αρχικά ξεκινά από την Α’ Δημοτικού, όπου έπαιζε με 

τον πατέρα του και η συμπεριφορά αυτή ενισχύθηκε από τους γονείς. Η χρήση των 

on-line games γίνεται στο σπίτι. Από την κλινική εκτίμηση προέκυψε υψηλή 

βαθμολογία στην υποκλίμακα της κατάθλιψης στο SCL-90-R σε γενική διερεύνηση 

ψυχοπαθολογίας, η οποία ενισχύθηκε με τη χρήση του CDI (συνολικό σκορ 23). Η 

κλινική εικόνα της κατάθλιψης επιβεβαιώνεται με τα κριτήρια του DSM-IV-TR και o 

εθισμός στο διαδίκτυο με τις κλίμακες( κλίμακα YDQ= 8 θετικά κριτήρια και κλίμακα 

Κ.Ε.ΕΦ.Υ. =56 ). Στο ιστορικό της διαταραχής αναφέρονται συχνές μεταμεσονύκτιες 

συνδέσεις και αντιστροφή του ύπνου, κοινωνική απόσυρση και απομόνωση στο 

δωμάτιό του, αύξηση του σωματικού βάρους κατά 30 κιλά σε οκτώ μήνες, 

ευερεθιστότητα και επιθετική συμπεριφορά κυρίως προς τη μητέρα, έκπτωση 

γνωστικών λειτουργιών(εξασθένηση μνήμης, αδυναμία συγκέντρωσης, 

βραδυψυχισμός). Θεραπευτικά χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή με φλουοξετίνης 

στα 30mg/ημέρα για την αντιμετώπιση της συννοσηρής κατάθλιψης  και ένα μήνα 

μετά πρόγραμμα γνωστικο-συμπεριφορικής ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης 16 

εβδομαδιαίων συνεδριών. Ήδη από τον πρώτο μήνα η χρήση των διαδικτυακών 

παιχνιδιών μόνο με την φαρμακευτική αγωγή μειώθηκε στις 4h/ημέρα. Ο ασθενής 

στη παρούσα φάση βρίσκεται ακόμη σε θεραπεία. 
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8) ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΡΟΛΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΜΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Μακρής Ευάγγελος 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή/ Σκοπός έρευνας. Τα κίνητρα των παικτών των διαδικτυακών παιχνιδιών 

ρόλων μαζικής συμμετοχής (MMORPG) έχουν μελετηθεί εκτενώς στο παρελθόν. 

Παρόλα αυτά, η συνεχής εξέλιξη του χώρου και η ραγδαία αύξηση των παικτών των 

παιχνιδιών αυτών επιβάλλει μια περισσότερο σύνθετη μελέτη, εστιασμένη τόσο 

στους παίκτες, σε δομικά στοιχεία του παιχνιδιού και στην αλληλεπίδραση τους. Σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, η συγκεκριμένη θα προσπαθήσει να 

περιγράψει όλο το ψυχοκοινωνικό φάσμα των κινήτρων των παικτών. 

Μεθοδολογία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια μελέτη περίπτωσης, η 

εθνογραφικού τύπου μελέτη ενός δημοφιλούς MMORPG για οκτώ μήνες. Βασική 

πηγή πληροφοριών ήταν η συμμετοχική παρατήρηση, η οποία έδωσε τη δυνατότητα 

για εξαγωγή μοναδικών συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων, 

πέρα από τη συμμετοχή στα δρώμενα, πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ημερολογίου 

καταγραφής γεγονότων, άτυπων συνεντεύξεων και επισκόπησης του παιχνιδιού από 

ανεξάρτητες πηγές (ιστοσελίδες, fora κτλ). 

Αποτελέσματα. Η έρευνα κατέληξε σε 13 μορφές κινήτρων, τα οποία παρουσιάζουν 

διαφορετική συχνότητα και ένταση ανά άτομο. Επίσης κατέδειξε ότι κάποια κίνητρα 

είναι πρωτογενή, δηλαδή ωθούν το άτομο να παίξει αρχικά, και άλλα δευτερογενή, 

δηλαδή συμμετέχουν στη διατήρηση της επιθυμίας του ατόμου για παιχνίδι. Σε κάθε 

παίκτη υπάρχουν κίνητρα που προεξάρχουν και κάποια που συμμετέχουν, όχι τόσο 

ενεργά, αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης MMORPG αποτελεί ένα μοναδικό 

σύμπλεγμα κινήτρων. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η συμμετοχή του παιχνιδιού στην 

ικανοποίηση κάθε παράγοντα κινήτρων ξεχωριστά, με τον καθορισμό ενισχυτικών 

παραγόντων που προσφέρει. Τα ψυχοκοινωνικά κίνητρα των παικτών είναι, 

επιγραμματικά, τα εξής : Ψυχαγωγία, Επίτευξη, Κοινωνικοποίηση/ Κοινωνική 

αποδοχή, Απόδραση από την πραγματικότητα/ Αποφυγή της πραγματικότητας, 

Δημιουργία Persona- ενός ιδανικού εαυτού, Έλλειψη ενδιαφερόντων στην 

πραγματική ζωή, Ανάδειξη/ Επίδειξη, Άσκηση εξουσίας, Προσφορά/ 

Δημιουργικότητα, Αυτοκαθορισμός/ Αυτοεκπλήρωση, Συμμόρφωση, Δράση, Κέρδος. 
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Συμπεράσματα. Το μεγάλο εύρος των κινήτρων που καταγράφηκαν καταδεικνύει 

τους τομείς που τα σύγχρονα διαδικτυακά παιχνίδια καλύπτουν τους παίκτες σε 

διάφορες ανάγκες τους και δημιουργούν περαιτέρω κίνητρα για εμπλοκή με αυτά. 

Σημαντικό συμπέρασμα είναι η ανατροφοδότηση που υπάρχει μεταξύ παιχνιδιού και 

παικτών στη δημιουργία και διατήρηση τους. Επίσης, τα κίνητρα του παίκτη 

καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του και, ακόμα σημαντικότερα, την 

πιθανή “ψυχοπαθολογική” συμπεριφορά του μέσα και, ίσως, έξω από αυτό. Η 

προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε δίνει τη δυνατότητα για λεπτομερή καταγραφή 

στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να εξεταστούν με ποσοτικές 

μεταβλητές, καθώς τα περισσότερα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων μαζικής 

συμμετοχής μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία, τα οποία βοηθούν στη γενίκευση των 

συμπερασμάτων της παρούσης έρευνας. 

 

9) Η ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΡΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (MMORPG)  

Μακρής Ευάγγελος 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή/ σκοπός έρευνας. Η μεγάλη πλειονότητα των ερευνών που 

πραγματοποιούνται σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας που παρουσιάζονται 

στους χρήστες των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής εστιάζεται 

στην κατάχρηση των παιχνιδιών αυτών και την αντίστοιχη συμπεριφορά των 

χρηστών. Η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να σκιαγραφήσει όλο το εύρος των 

προβληματικών συμπεριφορών που παρουσιάζονται, ανεξάρτητα από τις ώρες 

παιχνιδιού, και να εξετάσει την γενίκευση της στην πραγματική ζωή των ατόμων. 

Μεθοδολογία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια μελέτη περίπτωσης, η 

εθνογραφικού τύπου μελέτη ενός δημοφιλούς MMORPG για οκτώ μήνες. Βασική 

πηγή πληροφοριών ήταν η συμμετοχική παρατήρηση, η οποία έδωσε τη δυνατότητα 

για εξαγωγή μοναδικών συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων, 

πέρα από τη συμμετοχή στα δρώμενα, πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ημερολογίου 

καταγραφής γεγονότων, άτυπων συνεντεύξεων και επισκόπησης του παιχνιδιού από 

ανεξάρτητες πηγές (ιστοσελίδες, fora κτλ). 

Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν σε 13 χαρακτηριστικές 

συμπεριφορές που παρουσιάζουν οι χρήστες των παιχνιδιών, με τη συνύπαρξη 
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περισσότερων από μία να είναι συνηθισμένη. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν να 

περιγραφούν επιγραμματικά με φράσεις που χαρακτηρίζουν τους φορείς τους: «Εγώ  

και ο εαυτός μου», «Άλλοι  παίρνουν το χάπι τους, εγώ έχω το παιχνίδι μου», «Οι 

κανόνες είναι  για τους ηλίθιους», «Ό,τι κινείται, σκοτώνεται», «Μόνος  ανάμεσα σε 

άλλους», «Δεν  θέλω να φύγω ποτέ», «Δεν  τρώω, δεν κοιμάμαι», «Omfg είσαι 

τελείως noob μπαμπά», «Είμαι  καλύτερος και  εξυπνότερος», «Πρέπει να παίξω», 

«Ποιος  είσαι και τι θέλεις», «Φοβάμαι  την κριτική και  δε μπορώ να πω όχι», «Θα 

κάνεις αυτό που σου  λέω». 

Συμπεράσματα. Είναι φανερό ότι η προβληματική συμπεριφορά των παικτών έχει 

συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία, τις περισσότερες φορές, 

παρουσιάζονται παράλληλα με την κατάχρηση των παιχνιδιών και συχνά 

παραπέμπουν στα διαγνωστικά κριτήρια των ψυχικών διαταραχών. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην έρευνα και στην 

παρέμβαση. 

Βιβλιογραφία  

Μακρής, Ε.. (2009). Τα κίνητρα και η αποκλίνουσα συμπεριφορά των παικτών στο 

πλαίσιο των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής: μία μελέτη 

περίπτωσης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 

10) ΟΙ  ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΡΟΛΩΝ  

ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Χρίστου Γενοβέφα 

Ψυχολόγος   

Εισαγωγή/σκοπός. Παρόλο που τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων έχουν 

κατηγορηθεί για τις αρνητικές τους συνέπειες, υπάρχουν πολλά στοιχεία που να 

υποδεικνύουν κάποιες θετικές επιδράσεις. Οι επιδράσεις αυτές είναι απαραίτητο να 

καταδειχθούν και να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά που επιχειρείται κάποια 

εποικοδομητική μελέτη, ακόμα και κριτική στα παιχνίδια αυτά. 

Μεθοδολογία. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η επισκόπηση όλων των 

ανεξάρτητων πηγών, όπως άρθρα, βιβλία, εργασίες, fora και ιστοσελίδες, οι οποίες 

περιείχαν μελέτες ή αυτοαναφορές των χρηστών, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 

διάφοροι παράμετροι των θετικών επιδράσεων των παιχνιδιών. 
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Αποτελέσματα. Βρέθηκαν τρεις βασικές κατηγορίες θετικών επιδράσεων: οι 

οπτικοκινητικές δεξιότητες του παίκτη, οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και η χρήση των 

παιχνιδιών ως ψυχοθεραπευτικό μέσο και μέσο υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

έρευνες δείχνουν ανάπτυξη της επιλεκτικής όρασης, της ικανότητας πληκτρολόγησης 

και άλλων ικανοτήτων στο άτομο. Επίσης, βελτιώνουν σημαντικά τις διαπροσωπικές 

σχέσεις ατόμων με διάφορα προβλήματα κοινωνικοποίησης, την ομαδικότητα και τη 

συνεργασία. Σχετικά με τα παιχνίδια ως ψυχοθεραπευτικό μέσο, υπάρχουν πολλές 

εφαρμογές στον ερευνητικό τομέα, αλλά και στη ψυχοθεραπευτική πράξη, ως μέσο 

έκθεσης και πειραματισμού. Όλα αυτά, βέβαια, κατόπιν αυστηρού σχεδιασμού και με 

μεγάλη προσοχή από τον θεραπευτή, συμπληρωματικά με την παραδοσιακή 

θεραπεία. 

Συμπεράσματα. Τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων μαζικής συμμετοχής μπορούν να 

είναι φορείς θετικών επιδράσεων για το χρήστη, ανεξάρτητα από τα όποια 

προβλήματα μπορεί να προκαλούν. Οι θετικές αυτές επιδράσεις πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, όχι μόνο ως αντίβαρο στις αρνητικές επιδράσεις, αλλά 

και για την εμπλοκή τους στη δυσλειτουργική χρήση των παιχνιδιών. 

 

 

11) Η ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΕΝΑ ΜΕΣΟ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.  

Ραπάνου Σπυριδούλα 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ‘Πλεύση’, Αθήνα 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ έχοντας 13 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της εξάρτησης 

των εφήβων και της θεραπευτικής παρέμβασης σε όλη την οικογένεια, από το 

Σεπτέμβριο του 2008 παρέχει υπηρεσίες σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες 

που κάνουν παθολογική χρήση του διαδικτύου. 

Θα παρουσιαστεί κλινική περίπτωση οικογένειας, δηλαδή η θεραπευτική 

δουλειά με όλη την οικογένεια, με το ζευγάρι και τέλος θα δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στη δουλειά με τον έφηβο που έχει εμμονή στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. 
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12) ΕΓΚΑΙΡΗ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ 
ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Γεωργιάδου  Αναστασία1, Κούκια Ευμορφία2  

1. Π.Ε. Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc Ψυχικής Υγείας , ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός». 

2. Λέκτορας  Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Ο εθισμός των εφήβων στα διαδικτυακά παιχνίδια αποτελεί μια ψυχολογική εξάρτηση 

που χαρακτηρίζεται από μία καταναγκαστική χρήση του υπολογιστή και του 

βιντεοπαιχνιδιού, ιδίως των διαδικτυακών παιχνιδιών μίμησης-παίξιμο ρόλου και 

σχετίζεται με τη διαταραχή εξάρτησης από το διαδίκτυο. 

Σκοπός της μελέτης 

 Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι:  

1. η παράθεση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τα διαδικτυακά 

παιχνίδια ώστε να γίνει εφικτή η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων από 

τους επιστήμονες ψυχικής υγείας.   

2. η παρουσίαση εφαρμοσμένων θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης 

του διαδικτυακού εθισμού που αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

ψυχοθεραπευτικής ομάδας παρέμβασης σε περιστατικά που εμφανίζουν 

συμπτώματα διαδικτυακού εθισμού.   

Υλικό  και μέθοδος της μελέτης 

Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα δημοσιευμένα άρθρα και συγγράμματα 

κατά το χρονικό διάστημα 1990-2007 σε επιστημονικά περιοδικά και σε 

διαδικτυακούς τόπους. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 

PubMed και το Cinahl. Η βιβλιογραφική αναζήτηση έγινε στα ελληνικά, τα αγγλικά. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Οι περισσότερες μελέτες που αφορούσαν στην έγκαιρη διάγνωση των 

συμπτωμάτων, συμφωνούσαν στην αναζήτηση συγκεκριμένων προειδοποιητικών 

σημείων εξάρτησης όπως η εμμονή με το παιχνίδι και η ανυπακοή στους χρονικούς 

περιορισμούς. Άρθρα που αφορούν στην θεραπευτική αντιμετώπιση δείχνουν ότι οι 

ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις συμπεριφορικού τύπου έχουν ένδειξη στην 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και ότι ενδείκνυται η χρήση της οικογενειακής 

ψυχοθεραπείας στην παρέμβαση στην οικογένεια.   
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Συμπερασματικά η πρώιμη αναγνώριση των συμπτωμάτων του διαδικτυακού 

εθισμού καθώς και η σωστή θεραπευτική παρέμβαση θα αποτελέσει ένα σημαντικό 

εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων ψυχικής υγείας και επιπροσθέτως θα 

αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

εθισμού στην οικογένειά τους.  

 

 

 

9.00-11.00: Προφορικές ανακοινώσεις [ΑΙΘΟΥΣΑ Α] 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Προεδρείο 

Νταφούλης Βάϊος - Δρ. Ιατρικής ΑΠΘ, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Επιμελητής 

Β’, Ψυχιατρική κλινική παιδιών και εφήβων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης   

Σιτζόγλου Κωνσταντίνος - Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

 

1) MΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Στράντζαλη-Καλκάνη Ασημένια¹, Δερεκενάρης Γρηγόρης¹, Αρδανιώτης Χρήστος¹, 

Καλκάνης Αλέξανδρος² 

1.Εκπαιδευτικοί ΓΕΛ Καλαμπάκας 

2.Ιατρός Σχολής Μ.Υ.Τρικάλων 

Το Διαδίκτυο αποτελεί  ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που διευρύνει τις 

δυνατότητες για επικοινωνία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση. Η εξοικείωση με την 

πλοήγηση στις εικονικές διαδρομές και η αξιοποίηση των θετικών πλευρών του 

Διαδικτύου με εφόδιο την κριτική ικανότητα, μπορεί πραγματικά να διανοίξει ένα 

παράθυρο στον κόσμο. Γνώστες και άψογοι χειριστές των Νέων Τεχνολογιών οι 

μαθητές, δυστυχώς, λόγω της νεαρής τους ηλικίας δεν διαθέτουν την κριτική αυτή 

ικανότητα με αποτέλεσμα να παρασύρονται στην κακή και επιβλαβής  χρήση τους. 

 

  67



Κατά την διάρκεια υλοποίησης προγράμματος Αγωγής υγείας με θέμα : 

«Μεγαλώνοντας με το Διαδίκτυο, η φωτεινή και σκοτεινή πλευρά του» τον Μάιο του 

2009 διενεργήθηκε μία έρευνα σε 100 μαθητές (Α Τάξη-ηλικίας 15 χρονών). Σκοπός 

αυτής της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ των μαθητών που όχι μόνο έχουν 

Η/Υ στο σπίτι, αλλά είναι και συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις 

υπηρεσίες του. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα 

σχετικά με φαινόμενα εθισμού των μαθητών μας στο Διαδίκτυο και κατά πόσον 

επηρεάζεται η συμπεριφορά, ο χαρακτήρας τους και  η απόδοση στις σχολικές τους 

υποχρεώσεις από την χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

 

Ο τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων  περιπτώσεων και η σωστή χρήση του Διαδικτύου 

αποτελούν πράγματα μείζονος σημασίας όχι μόνο για την ιατρική κοινότητα αλλά και 

για την εκπαιδευτική, που στοχεύει όχι μόνο στην μετάδοση γνώσεων αλλά και στην 

ενδυνάμωση της συναισθηματικής ισορροπίας των μαθητών.  Τα ευρήματα της 

έρευνας αυτής παρουσιάζονται στην εργασία μας. 

 

 

2) ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Στράντζαλη-Καλκάνη Ασημένια¹, Δερεκενάρης Γρηγόρης¹, Αρδανιώτης Χρήστος¹, 

Καλκάνης Αλέξανδρος², Καραθάνος Αχιλλέας¹. 

1.Εκπαιδευτικοί ΓΕΛ Καλαμπάκας 

2.Ιατρός Σχολής Μ.Υ.Τρικάλων 

Η χρήση των υπολογιστών ολοένα και εξαπλώνεται στην ελληνική οικογένεια. Τα 

παιδιά από μικρές ηλικίες παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικά ενημερώνονται 

από το διαδίκτυο για παντός είδους θέματα. Υπάρχουν άραγε τρόποι να 

προφυλάξουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο χωρίς 

όμως να τα στερήσουμε από τα θετικά που αναμφίβολα αυτό προσφέρει; 

Σίγουρα το να ασχολούμαστε και εμείς με το διαδίκτυο και να τονίζουμε τις θετικές 

του επιδράσεις βοηθάει. Όπως και το να ενημερωνόμαστε και να συζητάμε με τα 

παιδιά μας για τους πιθανούς κινδύνους που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μία 

συμπληρωματική λύση είναι και τα προγράμματα γονικού ελέγχου (parental control 

programs). 
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Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να εφαρμόσουν κάποια 

προστατευτικά φίλτρα στις υπηρεσίες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν τα παιδιά, 

όπως στον παγκόσμιο ιστό (WWW – World Wide Web), στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (E-mail) και στα προγράμματα συνομιλίας (chat). Αποτελούν ένα 

φράγμα που αποτρέπει την πρόσβαση σε μη αποδεκτό περιεχόμενο, σε περιεχόμενο 

που προκαλεί βλάβες στη νοητική και ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ δεν 

μπλοκάρουν το κατάλληλο περιεχόμενο.  

Με αφορμή μια διημερίδα που οργάνωσε το 2009  το Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας 

σχετικά με τους κινδύνους του Διαδικτύου διερευνήσαμε υπάρχουσες λύσεις 

λογισμικών γονικού ελέγχου.  Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις δυνατότητες που 

προσφέρουν και με ποιο τρόπο μπορεί μια οικογένεια να τα χρησιμοποιήσει σαν 

μέσο προστασίας των παιδιών. Στα πλαίσια της διημερίδας στο εργαστήριο του 

σχολείου έγινε πρακτική εφαρμογή των συγκεκριμένων λογισμικών από γονείς της 

πόλης και συζήτηση πάνω στο θέμα. Τις εμπειρίες μας από την όλη προσπάθεια 

παρουσιάζουμε στην παρούσα εργασία. 

 

3)  ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Νταφούλη Ευαγγελία, Χρονάκη Άννα 

Διπλωματική Εργασία Π.Μ.Σ ‘Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην 

πρώτη παιδική ηλικία’, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Εισαγωγή: Η πλήρης ένταξη του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Εκπαίδευση είναι 

γεγονός τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πρακτικής, καθώς αποτελεί πολυλειτουργικό εργαλείο και δυναμικό 

μέσο διδασκαλίας για όλα τα επίπεδα και τα γνωστικά αντικείμενα.  

Δεδομένου ότι η αποτελεσματική χρήση του Η.Υ. και η αξιοποίησή του στη 

μαθησιακή διδασκαλία εξαρτάται άμεσα από τις θετικές στάσεις των χρηστών, αυτό 

καθιστά τη διερεύνηση των στάσεων απέναντι στον Υπολογιστή σκόπιμη και με 

ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον (Davis, 1993). 

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των 

μαθητών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές αλλά και των πιθανών συσχετίσεών 

τους με παράγοντες κοινωνικοδημογραφικούς.   
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Μεθοδολογία: Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 104 συνολικά μαθητές της Α’ 

Λυκείου δύο σχολείων –ενός Γενικού και ενός Τεχνικού Λυκείου- , εκ των οποίων 50 

ήταν αγόρια και 54 κορίτσια. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε –

τροποποιημένη- η κλίμακα αξιολόγησης στάσεων A.T.C.I. ( Shaft et al., 2004) καθώς 

επίσης, λήμματα κοινωνικοδημογραφικού χαρακτήρα.  

Αποτελέσματα: Στα ερευνητικά ευρήματα, αξίζει να αναφερθεί ότι έμφυλες διαφορές 

δεν εντοπίζονται στις στάσεις των μαθητών, ωστόσο δείχνουν να συνδέονται με τις 

παραμέτρους χρήσης του Υπολογιστή (είδος και ικανότητα χρήσης), ενώ σημαντική 

είναι η συσχέτιση του είδους χρήσης, του τύπου σχολείου και του μορφωτικού 

επιπέδου των γονέων των μαθητών με τις στάσεις των τελευταίων.  

Συζήτηση: Συμπερασματικά και στο βαθμό που οι παραπάνω μεταβλητές έχουν 

προβλεπτική αξία για μελλοντικές συμπεριφορές, καθορίζοντας έτσι τις στάσεις των 

χρηστών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, θα ήταν θεμιτή η αξιοποίησή τους, με 

στόχο τα μέγιστα μαθησιακά οφέλη. 

Βιβλιoγραφία 

Davis F.D. (1993). User acceptance of information technology: system 

characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of 

Man-Machine Studies, 38, 475-487. 

Shaft, T.M., Sharfman, M.P., & Wu, W.W.(2004). Reliability of the Attitude towards 

Computer Instrument (A.T.C.I.).Computers in Human Behavior, 20, 5, 661-689. 

  

4) ΓΟΝΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ» 

Λαμπαδά Βίκυ. & Στογιαννίδου Αριάδνη. 

Τομέας Σχολικής – Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Η διείσδυση της τεχνολογίας των Η/Υ στην καθημερινή οικογενειακή ζωή, είναι πλέον 

γεγονός. Σε αυτό συνηγορεί και το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς τη 

διερεύνηση και την καταγραφή αυτού του φαινομένου. Η πλειοψηφία των ερευνών, 

αντιμετωπίζουν το ζήτημα κυρίως από τη σκοπιά των παιδιών, αφού κυρίως σε αυτές 
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τις ηλικίες παρουσιάζονται  τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης, παρόλο που και οι 

γονείς επηρεάζουν, και ταυτόχρονα, επηρεάζονται από αυτήν την κατάσταση. 

Η παρούσα ερευνητική εργασία διερευνά τις στάσεις των γονέων εφήβων απέναντι 

στους Η/Υ και επιχειρεί τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένους κοινωνικο-

δημογραφικούς παράγοντες ,συμπληρώνοντας έτσι το παρατηρούμενο 

βιβλιογραφικό κενό αναφορικά με τον τρόπο που η διείσδυση των Η/Υ επηρεάζει την 

γονεϊκή  καθημερινότητα.  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 394 γονείς εφήβων, 155 

άντρες και 238 γυναίκες, από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και συγκεκριμένα από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), από την επαρχεία (Κοζάνη, Βόλος, 

Τρίκαλα), αλλά και από διάφορες αγροτικές περιοχές (κωμοπόλεις και χωριά), οι 

οποίοι και συμπλήρωσαν ανώνυμα μια σειρά από κλειστού τύπου ερωτηματολόγια.   

Η συζήτηση των αποτελεσμάτων περιστρέφεται κυρίως γύρω από το ερευνητικό 

εύρημα ότι το μορφωτικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των γονέων επιδρά στη 

διαδικασία υιοθέτησης των στάσεων απέναντι στους Η/Υ. Γίνεται, επίσης, φανερό ότι 

δυνητικά όλοι οι έφηβοι είναι σε θέση να εξοικειωθούν με τη χρήση των τεχνολογιών 

ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς οι ανάλογες ευκαιρίες τους παρέχονται πλέον 

και μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο 

 

5) ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΗΒΩΝ 

Παρασκευόπουλος Ηλίας 

Κοινωνικός λειτουργός / παιδαγωγός, συστημικός οικογενειακός ψυχοθεραπευτής 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων  ‘ΑΝΑΔΥΣΗ’, Θεσσαλονίκη 

Πρόκειται για παρουσίαση που βασίζεται στη σχεδόν τρίχρονη  εμπειρία που 

απέκτησα ως εθελοντής τηλεσύμβουλος στη γερμανική υπηρεσία 

τηλεσυμβουλευτικής Kids-Hotline (www.kids-hotline.de), καθώς και στην πρόσφατη 

επίσκεψή μου στη Γερμανία με σκοπό την εξειδίκευσή μου στο αντικείμενο της online 

- συμβουλευτικής. Η παρουσίαση αποτελεί απόσπασμα της πρότασης του 

Προγράμματος Εφήβων  ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ στη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία 

υπηρεσίας τηλεσυμβουλευτικής στο ΚΕΘΕΑ (Κέντρο θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων). 

  71



Η παρουσίαση έχει βασικό σκοπό να ενημερώσει γύρω από την συμβουλευτική 

μέσω διαδικτύου (τηλεσυμβουλευτική ή online – counseling), να διευκρινίσει τις 

διαφορές μεταξύ της τηλεφωνικής συμβουλευτικής και της τηλεσυμβουλευτικής, να 

εξηγήσει τις δυνατότητες και τα εργαλεία της καθώς και τις δυσκολίες και τα όριά της. 

Βασικός σκοπός είναι να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και επαγγελματίες του χώρου 

και να εμπνευστούν, έτσι ώστε το νέο εργαλείο της τηλεσυμβουλευτικής να 

αναπτυχθεί σε επιστημονική βάση στην Ελλάδα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος της 

αυθαίρετης χρήσης της τηλεσυμβουλευτικής.      

 

6) RESIST: ΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ   
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 

Ασκητοπούλου Βασιλική1, Γκιούρκα Γεωργία2,  Μεδίτσκος Ανδρέας3, Καντόγλου 

Ελένη4, Μελετίδου Λουκία5 

1.Ψυχολόγος - Συστημική Θεραπεύτρια, Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης 

2. Ψυχολόγος - Δραματοθεραπεύτρια  

3.Κοινωνιολόγος  

4.Ψυχολόγος Υγείας MSc.  

5.Ψυχολόγος MSc- Ψυχοθεραπεύτρια  

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ανατολικού Τομέα Νομού  

Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ», Θεσσαλονίκη 

Ο Η/Υ είναι από τα πλέον δημοφιλή μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας  των νέων 

που ενέχει όμως και τον  κίνδυνο της εξάρτησης, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. 

Μπορεί να προκαλέσει εθισμό και να χαρακτηρισθεί ως αυθύπαρκτη διαταραχή και 

εξάρτηση, με κριτήρια παρόμοια, με αυτά των άλλων εξαρτήσεων. Παράλληλα όμως 

η χρήση του διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης, γνώσης και 

επικοινωνίας όταν υπάρχουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά.   

Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό είναι το RESIST που δημιούργησε η «ΕΛΠΙΔΑ». 

Αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα καθώς έχει ως στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

και δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των νέων που συμμετείχαν σε μια ομάδα 

προσωπικής ανάπτυξης. 
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Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 12-18 ετών και δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 

δημιουργήσει την δική του εκδοχή στην εξέλιξη του παιχνιδιού, επιλέγοντας ήρωες 

και συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σε διαφορετικές καταστάσεις.   

Η ανταπόκριση των νέων ήταν πολύ ενθαρρυντική με επιστέγασμα τη βράβευση του 

παιχνιδιού με το βραβείο καινοτόμων υλικών πρόληψης από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και την Ομάδα Pompidou το 2008.  Αυτό μας έδωσε το κίνητρο να 

δημιουργήσουμε μια online εκδοχή του Resist (http://resist.transludic.net). 

Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου, εστιάζοντας στη βασική θέση ότι το διαδίκτυο εκτός 

από χώρος που ενέχει κινδύνους είναι ταυτόχρονα ένας χώρος με πολλαπλές 

δυνατότητες και προκλήσεις, θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στον κόσμο 

του RESIST και να ανταλλάξουν απόψεις με τους δημιουργούς ως προς τις 

δυνατότητες και την χρησιμότητα παρόμοιων εκπαιδευτικών υλικών σε προληπτικά 

προγράμματα κάθε είδους.  

 

7) ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ  

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ». ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Κολύβα Χρυσάνθη1, Λαμπαδά Βίκυ2 

1.Κλινική ψυχολόγος 

2.Σχολική ψυχολόγος 

Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας 

ΠΥΞΙΔΑ, Δήμος Συκεών, Θεσσαλονίκη 

Η ολοένα αυξανόμενη διάχυση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

αποτελεί μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει. Η άφιξη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή συνοδεύεται από υποσχέσεις για μεγάλα κοινωνικά και 

εκπαιδευτικά οφέλη, αλλά και ταυτόχρονα από μια μεγάλη ανησυχία των γονέων για 

την έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο και τυχόν επικίνδυνο υλικό. 

Η κατανόηση των στάσεων των γονέων απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι στάσεις φαίνεται να επηρεάζουν όχι μόνο την 

αρχική αποδοχή των τεχνολογιών πληροφόρησης, αλλά και τη μελλοντική 

συμπεριφορά των ατόμων απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
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Επιπρόσθετα, οι γονείς τείνουν να εφαρμόζουν ποικίλες πρακτικές ρύθμισης της 

χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τη σχετικά μη κατευθυντική στρατηγική 

του μοιράσματος των εμπειριών, μέχρι περισσότερο περιοριστικές και καθοδηγητικές 

στρατηγικές χειραγώγησης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, κρίναμε σημαντικό να υλοποιήσουμε μια ομάδα 

συμβουλευτικής για γονείς με παιδιά στην εφηβεία, με δύο στόχους: α) να 

διερευνήσουμε τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και τις τακτικές ρύθμισης που εφαρμόζουν στην οικογένειά τους και β) να 

επιδιώξουμε την ενίσχυση των θετικών τους στάσεων απέναντι στους υπολογιστές  

και την επιλογή των πλέον αποτελεσματικών τεχνικών ρύθμισης της χρήσης τους. 

Στην ακόλουθη εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την 

αξιολόγηση του άμεσου αποτελέσματος της ομάδας συμβουλευτικής γονέων με θέμα 

«εφηβεία και χρήση διαδικτύου», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόληψης 

Πυξίδα του Δήμου Συκεών κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008. 

 

8) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
(ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. 
 
Ασσιόγλου Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός, ειδικότητα ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός σε επαγγελματικό Λύκειο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης. Δημοσιογράφος, Εκπομπή 

«Κοινωνία Πληροφορίας και Επικοινωνίας», Τηλεοπτικός Σταθμός «4Ε». 

Καθημερινά διαπιστώνουμε ὅτι ἡ τεχνολογία ἀναπτύσεται, διεισδύει καί κατακτᾶ ὅλες 

τις περιοχές τοῦ ἀνθρώπινου βίου.Σύγχρονες στατιστικές ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ 

ἐκπαιδευτική ἀγωγή μέ τήν χρήση τῶν νέων τεχνολογιῶν πληροφορικῆς καί 

ἐπικοινωνιῶν εἶναι πιο ἀποδοτική στή νέα γενιά. 

Στό σχολεῖο οἱ σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι χρήσης (προγράμματα 

παρουσιάσεως, ἀναλυτική διδασκαλία,μικρές ταινίες) κρατοῦν σέ ἐγρήγορση τό 

ἐνδιαφέρον τῶν παιδαγωγουμένων μαθητῶν. Ἐπιβεβαιώνεται ἔτσι ἡ παιδαγωγική 

ἀξία τῶν νέων τεχνολογιῶν. Ὄσο ὄμως καί νά θέλουμε νά σταθοῦμε στήν θετική αὐτή 
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πλευρά, ἔρχονται γεγονότα ποῦ μᾶς πείθουν καί γιά τά ἀρνητικά στοιχεῖα τά ὁποῖα 

φοβούμαστε ὅτι εἶναι και τά περισσότερα. 

Ἡ ἐμπειρία μας ὄσον ἀφορά τήν σύνδεση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ μέ τό 

διαδίκτυο μᾶς ἔφερε σέ ἐπαφή μέ γονεῖς, μαθητές, φοιτητές, ἐκπαιδευτικούς, 

ἐπαγγελματίες, ὑπαλλήλους καί ἐν γένει χρῆστες. Ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μέ τήν δική 

μας ἐνημέρωση ἔβλεπαν γιά πρώτη φόρα τό διαδίκτυο καί ἄκουγαν μέ δέος τήν 

ἐπικινδυνότητα τῆς χρήσης τοῦ διαδικτύου. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς δέν τό 

πίστευαν, ἀλλά μετά ἀπό μικρό χρόνο χρήσης ἐπιβεβαίωναν τά προβλήματα πού 

ἀκολουθοῦσαν π.χ. τά παιδιά ξενυχτοῦσαν προσκολημένα στόν «ὑπολογιστή ἤ 

ξημέρωναν στά ἰντερνέτ καφέ ἤ πολλές φορές οἱ ἴδιοι ἐθίζονταν στήν χρήση τοῦ 

διαδικτύου ἤ καί οἱ συνεργάτες τους. 

Ἔτσι καταλήγουμε στίς παρακάτω ἐπισημάνσεις. 

-Τήν ἀδυναμία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου νά χειριστεῖ τίς μηχανές. 

-Ὡς ἐπίσης καί τήν ἐμφανῆ δυσκολία τοῦ ἀνθρώπου στίς διαπροσωπικές του 

σχέσεις. 

-Τήν σχέση ὅλων αὐτῶν μεταξύ τους. 

Ἡ εὐθύνη τῆς κοινωνίας εἶναι μεγάλη, ἡ μέχρι τώρα ἀδιάφορη στάση της ἐπιτρέπει 

την παραπέρα συνέχιση τοῦ φαινομένου μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις.Ἡ ἔγκυρη λύση 

γιά ὅλα αὐτά πιστεύουμε, ὅτι εἶναι ἡ σωστή ἐνημέρωση. 

Συνεπῶς εἶναι ἐπιτακτικό νά ἀναπτυχθεῖ ἕνα δίκτυο ἐνημέρωσης πρός ὅλους τους 

κοινωνικούς φορεῖς μέ κάθε πρόσφορο μέσον. Δηλαδή˙ὀργάνωση ἡμερίδων σέ 

σχολεῖα, συλλόγους, κατασκηνώσεις, χώρους ἐργασίας κ.ἀ. Παρέμβαση στήν 

τηλεόραση, τόν τῦπο καί μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Συνεχής ἐνημέρωση πρός τούς 

μαθητές, τούς συλλόγους τῶν καθηγητῶν καί τῶν γονέων γιά την χρήση τῆς 

τεχνολογίας τῆς πληροφορίας καί τους κινδύνους της. 

 

 

9) Ο ΙΣΤΟΣ 2.0 (WEB 2.0) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Φριλίγκος Γεώργιος  

Διευθυντής ΕΚΚΕΕ  ΟΚΑΝΑ, Κοινωνικός Λειτουργός 

Οι υπηρεσίες Ιστού 2.0 (Web 2.0) αριθμούν 5 έτη διατυπωμένης και εφαρμοσμένης 

πρακτικής, αφορούν δε στη νέα γενιά δυνατοτήτων των απλών χρηστών του 

Διαδικτύου: μοίρασμα πληροφοριών, συνεργασία και αλληλεπίδραση. Ο Ιστός 2.0 

χαρακτηριστικά, δεν απαιτεί από τους χρήστες εξειδικευμένες γνώσεις: γλώσσα 
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προγραμματισμού, πηγαίου κώδικα, λειτουργίας δικτύων κλπ. παρότι η ανάπτυξη 

τέτοιων Υπηρεσιών ή/και Εφαρμογών αποτελεί προνόμιο των Προγραμματιστών και 

των Σχεδιαστών Συστημάτων. 

Η παλαιά λειτουργία / χρήση του Ιστού 1.0 μετετράπη σε πλατφόρμα 

πολυλειτουργική κυρίως, δίνοντας τη δυνατότητα στον μέσο χρήστη να 

υποκαταστήσει τον Προσωπικό Υπολογιστή  και τις λειτουργίες του με τον ίδιο τον 

Παγκόσμιο Ιστό. Χαρακτηριστικότερες (σε προγραμματιστικό επίπεδο) εφαρμογές 

του Ιστού 2.0 είναι: τα κοινωνικά μέσα (social media), τα «γρήγορα» wikis και τα 

ιστολόγια (blogs). Στην πλατφόρμα των κοινωνικών δικτύων διαπρέπουν με 

εκατομμύρια μελών το Facebook και το YouTube, στα wikis η Wikipedia και στα 

Ιστολόγια το Blogger.  

Η παρούσα προφορική ανακοίνωση αναφέρεται στη χρήση των Facebook και 

Blogger, ως Κοινωνικό Μέσο και Ιστολόγιο αντίστοιχα: για την προβολή, 

επικοινωνία, συνεργασία και ενημέρωση των συμμετεχόντων. Το Εξειδικευμένο 

Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Οργανισμού Κατά των 

Ναρκωτικών (ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ) υλοποιεί προγράμματα Κατάρτισης, Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Δημιουργικής Απασχόλησης στα απεξαρτημένα ή  

υπό απεξάρτηση άτομα. Ο λογαριασμός του ΕΚΚΕΕ στο Facebook από τον 

περασμένο Μάρτιο αριθμεί περισσότερα από 380 μέλη, από τα οποία σχεδόν 45% 

συμμετέχουν και ως μέλη στην ομάδα Εθελοντικής Εργασίας στο ΕΚΚΕΕ.  

Διατρέχοντας τις θεωρητικές βάσεις του Ιστού 2.0, θα καταδειχθούν στην εφαρμογή 

τους στο ΕΚΚΕΕ (έναρξη, συντήρηση και μελλοντικό σχεδιασμό) και τέλος θα 

προταθούν προοπτικές χρήσης και ανάπτυξης. 

 

 

10) ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΩΣ  
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 

Κουτσοκώστα Αγάπη1, Χαρίση Ανθή2, Χρόνη Ευαγγελία3 

1. MSc Εκπαιδευτικός ΠΕ18 Νοσ/κής-Επισκέπτρια Υγείας, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 

Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκ/σης Ν. Μαγνησίας, 

2. Φοιτήτρια Πληροφοριακής ΑΤΕΙ Πάτρας 

3.Φοιτήτρια Τμήματος Ψυχολογίας Πάντειου Πανεπιστημίου  
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Στα σχολεία την τελευταία δεκαετία υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις μεταξύ αυτών 

και η Αγωγή Υγείας.Σκοπός της Αγωγής Υγείας στο σχολείο  είναι η προάσπιση, 

βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών  

Στόχος της η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης μαθητών/τριων ώστε 

να υιοθετήσουν υγιείς στάσεις και συμπεριφορές καθώς και η ευαισθητοποίηση-

ενεργοποίηση του οικογενειακού κοινωνικού τους περιβάλλοντος 

Το σχολείο  στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας  μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του 

εθισμού στο διαδίκτυο καθώς και να  διευκολύνει και να βελτιώσει την επικοινωνία με 

τους γονείς δεδομένου ότι βασικός άξονας θεματολογίας Αγωγής Υγείας ει ναι ο 

άξονας Διαπροσωπικές σχέσεις-Ψυχική Υγεία με περιεχόμενο:γνώση του εαυτού και 

φροντίδα του εαυτού-σχέση με τους άλλους και το περιβάλλον-αυτοεκτίμηση, 

συναισθήματα, επικοινωνία. Η μεθοδολογία προσέγγισης του  θέματος  έχει ως βάση 

τη μέθοδο project . 

Η εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας έδειξε ότι ένα 

πρόγραμμα δεν θεωρείται ολοκληρωμένο (όποια θεματολογία κι αν έχει) αν δεν 

εμπλακούν σε αυτό και οι γονείς, οι οποίοι αποτελούν τη βάση στη διαμόρφωση των 

στάσεών των παιδιών τους απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί  που εφαρμόζουν  προγράμματα Αγωγής Υγείας  σχετικά 

με την χρήση του διαδικτύου εμπλέκουν συστηματικά τους γονείς. 

Το κενό αυτό έρχονται να καλύψουν  κι άλλες δομές του ΥΠΕΠΘ όπως οι Σχολές 

Γονέων με τα προγράμματα «Συμβουλευτική Γονέων»και «Σχέσεις σχολείου 

οικογένειας» με βασικό στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια και της 

επικοινωνίας σχολείου –οικογένειας  

Βιβλιογραφία 

Παυλόπουλος και Τσιάντης (2000) «Αγωγή Υγείας»  ΚΕΘΕΑ-ΥΠΕΠΘ 

Μαλικιώση-Λοίζου, Καραθανάση & Μπότου (2006) «Συμβουλευτική Γονέων» 

ΥΠΕΠΘ-ΙΔΕΚΕ 

Μπεζεβέγκης Η,(2006) «Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας» ΥΠΕΠΘ-ΙΔΕΚΕ 

Πηγές: ΦΕΚ 543/1-5-02.τ Β   
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11)ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ MMORPGs 

Αλ-Μπάχρι Ιόλα1,2, Γεωργιάδη Έλλη2, Ραλλάτου Αφροδίτη1, Σωτηράκης Στρατής1, 

Καλπάκογλου Θωμάς1 

1.Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπερριφοράς,  

2. ΕΚΠΑ ΠΜΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» 

Η νέα εποχή που διανύουμε, η εποχή που χαρακτηρίζεται από τα επιτεύγματα στο 

χώρο της τεχνολογίας με κορύφωση τη δημιουργία του διαδικτύου, έδωσε μια νέα 

διάσταση στην πραγματικότητα. Δημιούργησε έναν νέο κοινωνικό και ψυχολογικό 

χώρο, τον κυβερνοχώρο, στον οποίο υπάρχουμε, δρούμε και διαμορφώνουμε 

σχέσεις σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Στην παρούσα εργασία θα αναπτύξουμε το 

φαινόμενο της προβληματικής χρήσης και του εθισμού στα online Games. Ειδικότερα 

θα εξετάσουμε τα Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPGs), 

δηλαδή τα μαζικά παιχνίδια ρόλων με πολλαπλούς συνδεδεμένους παίκτες και θα 

παρουσιαστούν τα δημοφιλέστερα από αυτά. Η έρευνα στον χώρο αυτό έχει γεννήσει 

καινούργιους προβληματισμούς για το είδος των αλληλεπιδράσεων και της 

επικοινωνίας μεταξύ των παικτών σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο αλλά και την 

επίδραση της ενασχόλησης τους με τα παιχνίδια στην πραγματική ζωή.  Για το λόγο 

αυτό θα επικεντρωθούμε στους παράγοντες που συμβάλλουν στον εθισμό στο 

διαδίκτυο και κυρίως στα MMORPGs, στους ενισχυτικούς παράγοντες της φύσης των 

παιχνιδιών καθώς και στις κυριότερες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τη 

λειτουργικότητα του ατόμου. Επιπλέον, στα πλαίσια της εργασίας θα παρουσιαστεί 

μια μελέτη περίπτωσης ενός παίχτη με προβληματική χρήση των MMORPG’s με 

στόχο να συνδεθεί το φαινόμενο του εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια με την 

καθημερινότητα. 

 

 

 

 11.00-11.30: Διάλειμμα 
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11.30-13.00: Στρογγυλή Τράπεζα: [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

Πρόεδρος 

Κατερέλος Ιωάννης  

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 

 

ON-LINE GAMES: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Κατερέλος  Ιωάννης 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Μια κοινωνιοψυχολογική οπτική ως προς τα online παιχνίδια και τους έφηβους 

χρήστες τους περιλαμβάνει τρεις κύριους άξονες ανάλυσης. Πρώτον, τη διάδοση της 

τεχνολογίας που συνεπάγεται η χρήση των online παιχνιδιών ως 

κοινωνιοψυχολογικό φαινόμενο. Δεύτερον, το περιεχόμενο και την κοινωνική 

δυναμική της εφηβικής εμπειρίας που παράγεται, μεταδίδεται και λαμβάνεται μέσω 

των online παιχνιδιών. Τρίτον, οι κοινωνικές περιστάσεις και διαδικασίες που 

οδήγησαν στην ανάδυση αυτού του φαινομένου. Ανεξάρτητα όμως από το είδος της 

συγκεκριμένης τεχνολογίας, η επιστημονική σκέψη υπήρξε πάντοτε καχύποπτη 

απέναντι στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ίδια την ανθρώπινη φύση 

και, αναπόφευκτα, σε αυτό που ορίζουμε ως φυσιολογικό. Εντοπίστηκε λοιπόν 

άμεσα η ανάγκη επικέντρωσης σε αυτόν τον «νέο» χώρο, τον χώρο των online 

παιχνιδιών, ιδιαίτερα έχοντας ως γνώμονα δύο άξονες: 1/ Τα όρια της φυσιολογικής 

συμπεριφοράς των εφήβων στον Κυβερνοχώρο και, 2/ οι διαδικασίες και οι όροι 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του «φυσικού» χώρου και του κυβερνοχώρου. 

 

ΤΑ ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

Τσέκερης Χαράλαμπος  Ph.D. 

Δρ. Κοινωνιολογίας και επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου 

Ψυχοκοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων 
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Η παρούσα εισήγηση έχει ως κύριο στόχο να ασκήσει αναστοχαστική κριτική στον – 

ευρέως διαδεδομένο – αναγωγιστικό χαρακτήρα της κλινικής ψυχολογικής 

προσέγγισης των online παιχνιδιών. Αντίθετα προς τον συνεχιζόμενο κλινικό 

αναγωγισμό και τις μυωπικές ατομικιστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αυτό το 

οποίο τελικά δείχνει να χαρακτηρίζει καθοριστικά τα online παιχνίδια είναι η 

εγγενής «κοινοτιστική» τους λογική. Πρόκειται δηλαδή για αναδυόμενες δυνητικές 

κοινότητες, «συναντήσεις» ατόμων ή ομάδων που συνδέονται μεταξύ τους στην 

αυτο-οργανούμενη και αυτο-εξελισσόμενη βάση κοινών ενδιαφερόντων, 

συμφερόντων και επιδιώξεων, στον ψηφιακό ή δυνητικό χώρo. Ένα πλήθος σχετικών 

παραδειγμάτων καταδεικνύει ότι, πράγματι, τα βασικά γνωρίσματα των online 

παιχνιδιών είναι ουσιώδη γνωρίσματα των δυνητικών κοινοτήτων, με επίκεντρο τον 

μη αποφασίσιμο συνδυασμό ρευστότητας και εμπιστοσύνης (εμπρόσωπης σχέσης), 

ιδιωτικότητας (ανωνυμίας) και δημοσιότητας, ατομικότητας και κοινωνικότητας, 

αποξένωσης και κοινωνικοποίησης, συνεργασίας και ανταγωνισμού, τάξης και 

αταξίας, τοπικότητας και παγκοσμιότητας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ;  

Δημητρίου Κατερίνα 

ΠΜΣ  Δυνητικές κοινότητες, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Τα online παιχνίδια έχουν καταφέρει να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών 

και των νέων. Οι δυνητικοί αυτοί κόσμοι χαρακτηρίζονται από την διττή τους φύση: 

τόσο ως τεχνολογία που έλκει όσο και ως ένας χώρος κοινωνικοποίησης. Στους 

δυνητικούς αυτούς χώρους λαμβάνει χώρα μια απρόβλεπτη αλληλεπίδραση που δεν 

γνωρίζουμε που  θα οδηγήσει. Έρευνες δείχνουν ότι τόσο η ενασχόληση με το 

διαδίκτυο στο πλαίσιο του σχολείου, όσο και η οικογενειακή εκπαίδευση στο internet, 

αποδεικνύονται προστατευτικός παράγοντας έναντι της ανάπτυξης προβληματικής 

χρήσης. Συνεπώς, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη να αποτυπωθεί η σχέση μεταξύ της 

μάθησης, της επικοινωνίας via τεχνολογίας και του παιχνιδιού. Τα ψηφιακό μέσα 

διαμορφώνουν εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι παίζουν, συμμετέχουν, 

κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν. Μέσα από προσομοιώσεις κοινωνικής εμπειρίας 

οι νέοι επιχειρούν να κατανοήσουν τον κόσμο: διαπραγματεύονται συγκρούσεις, 

κοινωνικά και πολιτικά θέματα και δοκιμάζουν συμπεριφορές μέσω της διαδικασίας 

trial and error. 

 

  80



ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Λάβδας Μιχαήλ 

Ψυχολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

Πραγματοποιείται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της υπερβολικής χρήσης και 

εθισμού του διαδικτύου. Επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση αφού αναλυθούν 

σύντομα τα διαγνωστικά κριτήρια, χαρακτηριστικά και συμπτώματα της εξάρτησης 

από το διαδίκτυο. Επίσης, παρουσιάζονται τα είδη των online παιχνιδιών, ενώ γίνεται 

ειδικότερη αναφορά στα MMORPG, και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά που 

διαθέτουν ώστε να προσομοιώνουν την πραγματικότητα. Σε αυτά τα πλαίσια, 

τονίζεται η σημασία του role playing και της κοινωνική αλληλεπίδρασης. 

Διατυπώνεται μια απόπειρα ανίχνευσης των χαρακτηριστικών προσωπικότητας στα 

οποία αποδίδεται εθισμός και ψυχαναγκαστική χρήση του διαδικτύου. Εν συνεχεία,  

διερευνώνται οι παράγοντες υψηλού κινδύνου και αναφέρονται οι προτεινόμενοι 

τρόποι αντιμετώπισης της συναφούς διαταραχής. Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά 

στα επιδημιολογικά μεγέθη της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου και 

απαριθμούνται προτάσεις για μια αναθεώρηση της υπάρχουσας οπτικής.  

 

 

  81



13.00-14.30: Στρογγυλή Τράπεζα: [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Προεδρείο 

Αγγελόπουλος Νικηφόρος - Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μαυρέας Βενετσάνος - Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ: HOMO VIRTUALIS    

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κυριαζής Δημήτρης  

Δρ. Ψυχίατρος - Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής  

Ο εθισμός στο διαδίκτυο φαίνεται να συνιστά μια νεοφανή κλινική οντότητα που   

προσβάλλει κυρίως νέα άτομα και  παρουσιάζει ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά., με  

βασικό κριτήριο, ότι η εθιστική σχέση με το διαδίκτυο παρεμποδίζει τη σχέση του 

υποκειμένου με τα ζωντανά πρόσωπα,  διαμορφώνει έναν ιδιότυπο τρόπο σχέσης με 

την αντικειμενική, εξωτερική πραγματικότητα, τον εαυτό του και το ιντερνέτ καθώς η 

εξάρτηση αυτή  ενισχύει τη δημιουργία ενός  νέου τύπου ανθρώπου,  του Homo 

Virtualis που σχετίζεται φετιχιστικά με τον υπολογιστή και  τον Κυβερνοχώρο.   

Η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική  και κοινωνική κρίση, η κρίση αξιών και θεσμών, η 

έλλειψη πολιτικών και  ακαδημαϊκών προτύπων, η αδιαφορία για το περιβάλλον, η 

απαξίωση του θεσμού της οικογένειας,  και η διαστροφική  ιδιαιτερότητα ορισμένων 

όψεων του νεοελληνικού κοινωνικού Φαντασιακού και της νεοελληνικής  

ιδιοπροσωπείας, όλα αυτά, έτσι όπως εκτίθενται δημοσίως, εγγράφονται και 

αναπαράγονται από τα ΜΜΕ και βιώνονται  καθημερινά, εγκλωβίζοντας και 

αλλοτριώνοντας  το βλέμμα, το νου και τη συνείδηση των πολλών και των νέων. Το 

Ιντερνέτ συμβαίνει να  εισάγει ορισμένους νέους  σε μια διακινδύνευση, μια 

παράδοση στον πνεύμα του  Αλάστορα της νέας εποχής., ο όποιος αναδύεται μέσα 

από την «εικονική πραγματικότητα»   και ρίχνει την σκιά του πάνω στο Έφηβο, 

παίζοντας με τα ζωτικά του ψευδή και υποσχόμενος μια διαφυγή ηδονικής 

απόλαυσης. Εκτιμάται ότι όλα αυτά επιδεινώνουν , μεταξύ άλλων , την εφηβική 

ψυχολογική ανασφάλεια καθώς αποσαρθρώνουν τους θεμελιους υγιείς δι-
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υποκειμενικούς δεσμούς ενισχύοντας έτσι  το άγχος και την  ψυχοπαθολογία  της 

εξάρτησης. 

Ο βαρύς εθισμός, σε νέα άτομα, αναπτύσσεται στην βάση προϋπάρχοντος σοβαρού 

ψυχικού τραύματος, και συνιστά ατυχή τρόπο και απόπειρα υπερβάσης του. Το 

«χαμένο παιδί»  χάνεται για δεύτερη φορά στον κόσμο  της «εικονικής 

πραγματικότητας», παίζοντας  και αναζητώντας το εικονικό εκμαγείο της απουσίας 

του αντικειμένου, σε μια προσπάθεια διαφυγής από το ψυχικό τραύμα   και την 

παρουσία της ορμής του θανάτου, που υπονομεύει  την ερωτική και σεξουαλική του 

ζωή,  ενώ παράλληλα οδηγεί σε κατάρρευση της μαθησιακής  λειτουργίας , με 

σοβαρές αρνητικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιπτώσεις.  

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά τόσο στην  κλινική  εικόνα παιδιών με 

εθισμό στο Διαδίκτυο όσο και στα δυναμικά της  οικογενειακή τους κατάστασης, ενώ 

γίνεται ειδικότερη μνεία  στη σχεσιακή  διάδραση μεταξύ του ασυνείδητου 

ανθρώπινου Φαντασιακού και της «εικονικής πραγματικότητας»  

 

Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πρωτοπρεσβύτερος  Θερμός Βασίλειος 

Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων 

Επίκουρος Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών 

Γιατί σε μια εποχή κατά την οποία το νεωτερικό αίτημα της ατομικής ανεξαρτησίας 

έχει απόλυτα κατοχυρωθεί και εμπεδωθεί, παρατηρούμε να αυξάνονται οι ποικίλες 

«εκούσιες» εξαρτήσεις; Στην παρουσίαση αυτή οι αντιφάσεις του μετανεωρικού 

υποκειμένου θα μελετηθούν στο παράδειγμα της εξάρτησης από το διαδίκτυο και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα διερευνάται το ψυχοπαθολογικό της αντίκρισμα, 

ενώ γίνεται προσπάθεια να συνδυαστούν τα κλινικά χαρακτηριστικά με υπαρξιακά και 

πολιτισμικά στοιχεία, ως παράγοντες πού προδιαθέτουν προς εξάρτηση. Μελετάται ἡ 

διαστροφική μεταβολή του υπερεγώ  το οποίο πλέον εντέλλεται την απόλαυση. Ἡ 

ψυχαναλυτική θεωρία χρησιμοποιείται ως το ερμηνευτικό  εργαλείο τόσο του 

ατομικού όσο και του κοινωνικού. Το όλο φαινόμενο εντάσσεται στο κοινωνικό και 

οικονομικό του πλαίσιο.  
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14.30-15.00: Ελαφρύ Γεύμα  

 

 

15.00-17.00: Στρογγυλή Τράπεζα: [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πρόεδρος 

Χριστιανόπουλος Κρίτων - Δρ. Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων  

 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Μάτσα Κατερίνα  

Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη της μονάδας απεξάρτησης τοξικομανών του 

Ψ.Ν.Α 18 ΑΝΩ  

Όσο βαθαίνει η κρίση των θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, τόσο η οικογένεια, στην 

παλιά ή τις νέες, υβριδικές μορφές της, διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εμφανίζονται τα «νέα κοινωνικά συμπτώματα» και αναπτύσσονται οι 

«προβληματικές» της εξάρτησης.  

Η ρήξη του κοινωνικού δεσμού, η συνεχής αιμορραγία της υποκειμενικότητας, η 

κρίση των αξιών, η απουσία προτύπων και σημείων κοινωνικής αναφοράς, ο 

ατομοκεντρισμός και η αποξένωση, που κυριαρχούν στην εποχή μας καθιστούν 

εξαιρετικά ελλειμματικές τις διαδικασίες των ταυτίσεων και της συμβολοποίησης, της 

δόμησης της σκέψης και του λόγου, της μετάδοσης των γνώσεων και των ιδανικών, 

της αποδοχής του Άλλου, μέσα από την συγκρότηση της ετερότητας. Διαμορφώνουν 

την κουλτούρα του καταναλωτισμού, της ανομίας, του χωρίς όρια, του επείγοντος. 

Επιταχύνουν την διαδικασία της «μελαγχολίας του κοινωνικού δεσμού», 

“mélancolisation du lien social” (Geberovitch, 2003). 

Απ’ αυτή την άποψη η καταφυγή στην εξάρτηση από τον ιστό αποβλέπει στο να 

δώσει στο άτομο την αίσθηση ότι είναι ικανό να αντιμετωπίσει μια βαθειά, εσωτερική 

οδύνη, απέναντι στην οποία δεν έχει τα μέσα να υπερασπισθεί τον εαυτό του. Οι 

εξαρτήσεις, λέει ο Geberovitch το 2003, τροποποιούν όχι μόνο τις νευροφυσιολογικές 
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λειτουργίες, αλλά και την ψυχική οικονομία του ατόμου, τη σχέση του υποκειμένου με 

τα θεμέλια της υποκειμενικότητας του. Με την κατάχρηση του διαδικτύου επιχειρείται 

να καλυθεί το εσωτερικό κενό, να αναπληρωθεί μέσα από τις έντονες αισθήσεις 

γεννιούνται, η απουσία (Μάτσα, 1997). Μόνο μέσα απ’ αυτό το πρίσμα μπορούμε να 

καταλάβουμε γιατί η εξαρτήσεις δεν αποτελούν μια μορφή αυτοκαταστροφής αλλά 

αντίθετα, μια μορφή «παράδοξης αυτοσυντήρησης» (Kaufman, 1980).  

  

Η ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Νταφούλης Βάιος   

Δρ. Ιατρικής ΑΠΘ, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Επιμελητής Β’, Ψυχιατρική 

κλινική παιδιών και εφήβων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης   

Η Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο (I.A.D) εκδηλώνεται σε παιδιά και εφήβους με 

κλινική συμπτωματολογία διαταραχών στη σκέψη(ανώτατες γνωστικές  

λειτουργίες),τη διάθεση και τη συμπεριφορά(με αποτέλεσμα συχνές συγκρούσεις και 

προβλήματα σχέσεων με τους γονείς). 

Συχνά εμφανίζεται συννοσηρότητα της I.A.D με άλλες ψυχικές διαταραχές στον 

άξονα Ι και στον άξονα ΙΙ κατά DSM-IV-TR (παρόλο του ότι η διάγνωση των 

διαταραχών προσωπικότητας μπαίνει οριστικά μετά την ηλικία των 18 ετών). 

Η συννοσηρότητα στον άξονα Ι αφορά συνηθέστερα διαταραχές της διάθεσης 

(διπολική τύπου Ι-μείζων κατάθλιψη σε ποσοστά που κυμαίνονται από 24-60%), ενώ 

ακολουθούν κατά σειρά συχνότητας οι διαταραχές άγχους (19%), διαταραχές χρήσης 

ουσιών (14%), ψυχωτικές διαταραχές (10%) και η  διαλείπουσα εκρηκτική 

διαταραχή(10%).Στον άξονα ΙΙ ως συννοσηρότητα εμφανίζονται συνηθέστερα η 

μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας (24%),η ναρκισσιστική διαταραχή 

προσωπικότητας (19%)και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας (19%). 

Η συννοσηρότητα, δηλαδή η συνύπαρξη περισσοτέρων της μίας ψυχικών 

διαταραχών, οι οποίες ορίζονται με συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια, μπορεί να 

ερμηνευτεί από το γεγονός πως οι ψυχικές διαταραχές που επικαλύπτονται 

μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου, από το ότι η μία ψυχική διαταραχή 

αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης της άλλης ψυχικής διαταραχής, ή από το ότι η 

συννοσηρότητα αυτή καθαυτή αποτελεί ξεχωριστή κλινική  συνδρομή 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  «18 ΆΝΩ» Ψ.Ν.Α. : OΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Σταυρόπουλος Βασίλης 

Ψυχολόγος, Τμήμα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου της Μονάδας Απεξάρτησης «18 

ΆΝΩ» του Ψ.Ν.Α 

 

Στα πλαίσια της Μονάδας Απεξάρτησης΄΄18 Άνω΄΄, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Αττικής, συγκροτήθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το Τμήμα Παθολογικής Χρήσης 

Διαδικτύου. Το τμήμα απευθύνεται σε ενήλικες, που κάνουν κατάχρηση υπηρεσιών 

διαδικτύου, ανεξάρτητα από την εφαρμογή προσκόλλησής τους (MMORPGs, 

Gambling, Blogs κτλ). Η θεραπευτική ομάδα του τμήματος δραστηριοποιείται στους 

τομείς της θεραπείας, της έρευνας και της πρόληψης.  

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της φιλοσοφίας, των 

δράσεων και του θεραπευτικού σχεδιασμού, που ακολουθείται. Θα παρουσιαστούν 

στοιχεία, αναφορικά με την προσέλευση των θεραπευομένων από την έναρξη 

λειτουργίας του τμήματος μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. 

Αναλυτικότερα, θα γίνει πλήρης αναφορά στις εφαρμογές κατάχρησής, τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα χαρακτηριστκά της συνυπάρχουσας 

ψυχοπαθολογίας, τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ιδιότητες, τον τόπο 

παραμονής αλλά και τις πηγές παραπομπής των ενηλίκων, που προσήλθαν. Η 

συλλογή των στοιχείων αυτών, γίνεται με τη χορήγηση ενός ερωτηματολογίου 

αυτοαναφοράς για τα χαρακτηριστικά της επαφής τους με τον ιστό, του ΙΑΤ για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης τους με το διαδίκτυο, του ΝΕΟ –FFI και του  

SCL-90, για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών προσωπικότητας και 

ψυχοπαθολογίας τους αντίστοιχα. 

 Παράλληλα, θα γίνει ενημερωτική παρουσίαση των παρεμβάσεων του τμήματος, σε 

επίπεδο ψηφιακού περιβάλλοντος, διαδικτυακής πρόληψης και διασύνδεσης. 

Επισημαίνεται, ότι συνολικά η θεραπευτική πρόταση και λειτουργία του τμήματος 

παθολογικής χρήσης διαδικτύου, είναι πλήρως εναρμονισμένη και εμπνευσμένη από 

τις αρχές και το κοινωνικό μοντέλο κατανόησης της εξάρτησης, που ακολουθείται στη 

Μονάδα Απεξάρτησης «18 Άνω». 
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Καραγιαννάκη-Καστάνη Ιωάννα 

Διευθύντρια Ψυχιατρικής κλινικής παιδιών και εφήβων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης   

To Ειδικό Ιατρείο δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει το κενό που υπάρχει στην 

Ελλάδα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για την αντιμετώπιση του 

εθισμού των παιδιών και των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το 

διαδίκτυο. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 και ήδη έχει δεχθεί 40 

εφήβους για εξέταση. Στο 100% των περιπτώσεων την πρώτη επαφή με το ειδικό 

ιατρείο την κάνουν οι γονείς, όπου 7 στις 10 περιπτώσεις κύριος συνοδός είναι ο 

πατέρας. Το προφίλ του εθισμένου εφήβου αφορά στο 100% των περιπτώσεων 

αγόρια, που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, με μέσο όρο καθημερινής χρήσης 5.5 

ώρες (min=3, max=16) και μ.ο ηλικίας τα 15 έτη, ενώ είναι συχνές και οι επισκέψεις 

τους σε Ίντερνετ καφέ. Όλοι διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ υπάρχει σε όλες 

τις περιπτώσεις Ευρυζωνική σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι. Οι έντονες 

ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, η έκπτωση στη σχολική επίδοση και το μειωμένο 

ενδιαφέρον για την εκπαίδευση στο σχολείο, η απομόνωση, ο περιορισμός της 

κοινωνικότητας και η απουσία άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων ως συνέπειες 

του διαδικτυακού εθισμού συμπληρώνουν το προφίλ του εθισμένου εφήβου. Στο 50% 

των διαγνωσμένων κλινικών περιπτώσεων συνυπάρχει και κάποια άλλη ψυχική 

διαταραχή (δυσθυμία, κατάθλιψη, άγχος). 

Στο 75% των περιπτώσεων η διερεύνηση πιθανού εθισμού στο διαδίκτυο ήταν το 

κύριο αίτημα, ενώ στο 25% κύριο αίτημα ήταν η διερεύνηση της σχέσης της 

πολύωρης χρήσης του διαδικτύου με μαθησιακές δυσκολίες και έκπτωση της 

σχολικής επίδοσης και αδιαφορίας για τα μαθήματα. Το ειδικό ιατρείο δέχθηκε και 20 

αιτήματα φοιτητών (από τους ίδιους, τους γονείς τους ή δομές ψυχικής υγείας) τα 

οποία λόγω του ηλικιακού περιορισμού που προκύπτει από το καταστατικό 

λειτουργίας της δομής, δεν ικανοποιήθηκαν. 

Το Ειδικό Ιατρείο στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων. Κύριοι στόχοι του ιατρείου αποτελούν: α)Εξέταση 

όλων των εφήβων 10-18 ετών με προβληματική χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και του διαδικτύου, β) η διάγνωση του εθισμού των εφήβων στους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με την Κλίμακα εθισμού των εφήβων στους Η.Υ 
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(Κ.Ε.ΕΦ.Υ) (Σιώμος και συν 2008) και την κλίμακα YDQ (Diagnostic Questionnaire 

for Internet Addiction), των 8 ερωτήσεων για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, βασισμένο 

στα κριτήρια του DSM-IV για το παθολογικό τυχερό παιχνίδι το οποίο μεταφράστηκε 

στην Ελληνική γλώσσα (Siomos et al 2008), γ) η θεραπευτική αντιμετώπιση των 

διαγνωσμένων περιπτώσεων εθισμού στο διαδίκτυο εφαρμόζοντας, συμβουλευτική 

παρέμβαση στον έφηβο και στην οικογένεια, ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα 

περιορισμού της υπερβολικής χρήσης και εκμάθησης ενός ορθολογικότερου τρόπου 

χρήσης των νέων τεχνολογιών από τον έφηβο, γνωστικο-συμπεριφορική 

ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και φαρμακοθεραπεία σε συνυπάρχουσα 

συννοσηρότητα με άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό ή άλλες ψυχικές 

διαταραχές. 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Μπραιμνιώτης Δημήτριος 

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Ψυχιατρική Κλινική παιδιών και 

εφήβων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης   

Ο εθισμός στο διαδίκτυο αν και δεν έχει επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα 

αποτελεί μια κατάσταση, που προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική και 

επαγγελματική ή ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του ατόμου. Οι ειδικοί της ψυχικής 

υγείας όλο και συχνότερα καλούνται, να προσεγγίσουν θεραπευτικά άτομα με 

προβληματική χρήση του διαδικτύου. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τους άλλους 

εθισμούς, όπως ο αλκοολισμός ή η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, στόχος της 

θεραπείας δεν είναι η πλήρης αποχή από τις διαδικτυακές δραστηριότητες αλλά η 

επανάκτηση του ελέγχου της χρήσης και η υγιής χρήση του διαδικτύου. 

  Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει προταθεί το γνωστικό- συμπεριφορικό 

μοντέλο θεραπείας, η συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια, οι ομάδες 

απεξάρτησης, ενώ ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για το ρόλο της φαρμακοθεραπείας 

στη θεραπεία. 

  Στα πλαίσια της γνωστικό- συμπεριφορικής θεραπείας, εντοπίζονται οι γνωστικές 

διαστρεβλώσεις που εκλύουν και διατηρούν την προβληματική χρήση του διαδικτύου, 

προωθείται η γνωσιακή αναδόμηση και ένας πιο ισορροπημένος και 

προσαρμοστικός τρόπος σκέψης. Παράλληλα χρησιμοποιούνται μια σειρά από 

συμπεριφορικές στρατηγικές, όπως η συγκρότηση μιας λίστας αγαπημένων 
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δραστηριοτήτων, που ο χρήστης είχε παραμελήσει λόγω της υπερεμπλοκής με το 

διαδίκτυο, η αναγνώριση του πρότυπου χρήσης του διαδικτύου και η εφαρμογή ενός 

διαμετρικά αντίθετου προγράμματος χρήσης, η οριοθέτηση των περιόδων χρήσης  με 

διάφορα εξωτερικά μέσα, παρακίνηση για ενασχόληση με ευχάριστες εναλλακτικές 

δραστηριότητες, η χρήση καρτών υπενθύμισης, η πλήρης αποχή από ιδιαίτερα 

προβληματικές διαδικτυακές εφαρμογές, η ενσωμάτωση καθορισμένων διαστημάτων 

χρήσης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του χρήστη. 

  Ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του εθισμού στα παιδιά και στους 

εφήβους είναι η ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων, η παροχή υποστήριξης αλλά όχι 

κάλυψης και η τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα ορατό σημείο στο σπίτι και όχι στο 

δωμάτιο του παιδιού. Οι ομάδες απεξάρτησης χρησιμοποιούν τις πρακτικές των 

ομάδων απεξάρτησης από άλλους εθισμούς, όπως το πρόγραμμα των 12 βημάτων.     

 Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο έχει και η 

συμβουλευτική στην οικογένεια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό 

πλαίσιο, που θα δράσει ευοδωτικά στη θεραπεία. Σε ό,τι αφορά τη 

φαρμακοθεραπεία, η χρήση της εσκιταλοπράμης φάνηκε αποτελεσματική σε μικρή 

ανοικτή μελέτη, ενώ έχει προταθεί και η ναλτρεξόνη λόγω του μηχανισμού δράσης 

της στα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου. 
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17.00-19.00: Στρογγυλή Τράπεζα [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Προεδρείο  

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος - Δρ. Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Α  ‘Ο Ευαγγελισμός’ 

Γκιουζέπας Ιωάννης - Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής 

Ψυχιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ  

Αγγελόπουλος Νικηφόρος  

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εφηβεία. Σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές, ψυχοσεξουαλικές και κοινωνικές 

αλλαγές με χαρακτήρα, μερικές φορές, ιδιαίτερα δριμύ εκδιπλώνονται κατά την 

ηλικιακή φάση της εφηβείας. Σε σχέση με την παιδική ηλικία ακόμη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, κυρίως νοηματικών, παρατηρείται σε αυτό το στάδιο, ενώ έχει 

σχεδόν περατωθεί η σωματική ωρίμανση μέχρι το επίπεδο της ανατομικής, 

λειτουργικής και αισθητικής τελειότητας. Η όλη διαδικασία συνοδεύεται από 

συναισθηματική αναστάτωση, που εκδηλώνεται με απαισιοδοξία, θλίψη και  

εναντιωματική συμπεριφορά, ενώ βαθμιαία εγκαθίσταται ένα αίσθημα ευθύνης και 

αυτοπεποίθησης. Αυτή η στροφή εγκαινιάζει αυτό που οι ψυχαναλυτές ονομάζουν 

δεύτερη περίοδο της ατομοποίησης (η πρώτη τελειώνει περί το τέλος του 3ου έτους) 

και χαρακτηρίζεται από την απομάκρυνση του παιδιού από εσωτερικευμένα 

αντικείμενα, κυρίως το γονεϊκό δίπολο. Οι ορμονικές αλλαγές προκαλούν ραγδαίες 

μετατοπίσεις της σωματικής κατασκευής και σηματοδοτούνται από την εμφάνιση των  

δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου με αναδιάταξη της σεξουαλικότητας, 

ισχυροποίηση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και σαφή στροφή της προτίμησης στο 

άλλο φύλο. Η στροφή του εφήβου προς μια σειρά ιδανικών, προς την αναζήτηση της 

αυτονομίας, της λήψης απόλυτων θέσεων και της απόρριψης των γονεϊκών 

μορφοειδώλων και των συγγενικών προς αυτά προτύπων, γίνεται σε μια παράλληλη 

προσπάθεια αναζήτησης του εαυτού του. Ο έφηβος εκδηλώνει μια ισχυρή ροπή 

προς την ομαδική ζωή, αλλά ταυτοχρόνως αναζητά τη δική του ταυτότητα. Αυτή η 

ροπή εκδηλώνεται με την ένταξή του σε ποικίλες ομάδες, παρέες, οργανώσεις, ακόμη 

και συμμορίες. Η ομάδα δίδει την αίσθηση του ανήκειν, παρέχει ευκαιρίες για την 
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ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, τρόπους εμφάνισης, επιλογής στυλ, είδους 

μουσικής, ακραίας κόμμωσης κ.λπ. Ηγετικές φυσιογνωμίες της πολιτικής, της τέχνης 

ή του αθλητισμού χρησιμοποιούνται ως πρότυπα για ταυτίσεις, με επιλογές όχι 

πάντοτε εύστοχες. Η έντονη αναζήτηση της συζήτησης και του διαλόγου, κυρίως  

σε θέματα κοινωνικοπολιτικά, προκαλεί την ένταξη σε πολιτικές οργανώσεις και τη 

συμμετοχή σε πρακτικές πολιτικού ακτιβισμού. Ο έφηβος μετουσιώνει και εξιδανικεύει 

αυτές τις τρεις τάσεις (σεξουαλική αναζήτηση, ομαδική ζωή, αναζήτηση ηγέτη) τόσο 

πολύ, που πολλές φορές όλα τα σχετικά στοιχεία των αντίστοιχων συμπεριφορών 

διαπλέκονται και καλύπτονται κάτω από ένα «παχύ στρώμα» αφηρημένων εννοιών, 

ιδεολογιών, φιλοσοφικών μελετών, θρησκευτικών ενασχολήσεων και τελετουργιών.  

Όλη αυτή η κατάσταση, φορτισμένη από μια πρωτοφανή αναζωπύρωση της 

οιδιπόδειας σύγκρουσης, προκαλεί μεγάλες εντάσεις και αναστατώσεις στην 

οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο χρόνος που ο έφηβος  

αφιερώνει στην οικογένεια υφίσταται δραστική συρρίκνωση προκειμένου να 

μεταγγισθεί στην παρέα, αφού οι συνομήλικοι επενδύονται πλέον με  

πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ολόκληρο το φάσμα των προτιμήσεών του γίνεται πεδίο 

αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων με τα άλλα μέλη της οικογένειας, κυρίως όμως με 

τους γονείς, και ιδιαίτερα με τον πατέρα. 

 

ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Λάππας Αλέξιος 

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, MRCPsych 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 είχαν ήδη διαφανεί ξεχωριστοί ρόλοι στην 

χρήση του διαδικτύου στο θέμα των αυτοκτονιών. Οι δυνατότητες διερεύνησης και 

πρόσβασης στην πληροφορία, η δημοσιότητα και η αμεσότητα του οπτικοαουστικού 

υλικού και η διασύνδεση προσώπων με τελικό σκοπό την αυτοκτονία ή παρα-

αυτοκτονικές πράξεις, προσέδωσαν νέα δεδομένα στους ερευνητές και 

επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, της επείγουσας ιατρικής,  της 

τοξικολογίας, του νόμου και της κοινωνιολογίας. 

Στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

που παγκοσμίως αυξάνεται με τα δύο τελευταία έτη να καθιστούν το φαινόμενο ως 

ιδιαίτερο επιστημονικό θέμα. Η γνώση των προβλημάτων της γεωγραφικής πατρίδας 

μας σε σχέση με τον εθισμό στο διαδίκτυο (υψηλότερα από άλλες περιοχές του 

πλανήτη, Σιώμος 2008) και η γεωμετρική αύξηση των περιστατικών που 
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καταγράφονται από την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σε εθνικό 

επίπεδο, καθιστούν την ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο, επιτακτική. 

Τέλος επιχειρείται η πρώτη παρουσίαση θετικής αντιμετώπισης εφήβου ασθενούς με 

σχετική ψυχοπαθολογία, ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας διασύνδεσης των 

προσώπων - φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με τα προβλήματα της 

χρήσης του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Παπαντωνίου Αντώνιος 

Προϊστάμενος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης 

Το διαδίκτυο είναι μία πραγματικότητα. Ένα εργαλείο που έχει μπει για τα καλά στη 

ζωή μας και μας επιτρέπει να επικοινωνούμε, να διασκεδάζουμε, να ενημερωνόμαστε 

σε πραγματικό χρόνο. Ένας εικονικός κόσμος όπου πάρα πολλοί άνθρωποι 

> Ο εικονικός αυτός κόσμος, ο οποίος δεν διαφέρει και πολύ από τον πραγματικό 

κόσμο, αποτελεί ταυτόχρονα ένα νέο πεδίο όπου τελούνται εγκλήματα. Εγκλήματα 

σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, εγκλήματα οικονομικής φύσεως, εγκλήματα 

κατά τις τιμής και της υπόληψης, σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και ο 

κατάλογος συνεχώς μεγαλώνει. Αυτά τα εγκλήματα καλείται να αντιμετωπίσει 

καθημερινά η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας 

και ταυτόχρονα έχει αναλάβει την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών του 

διαδικτύου σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την 

περιήγησή τους στον εικονικό κόσμο του Internet. 

 

CYBERBULLING: ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ; 

Γκουντσίδου Βασιλική 

Φυσικός, μέλος της διοικούσας επιτροπής του ευρωπαϊκού προγράμματος e-cost για 

το cyberbullying 

Ο σχολικός εκφοβισμός (Βullying) είναι ο επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός ατόμων 

με πραγματική ή απειλούμενη μαρτυρική ποινή φυσικής, προφορικής, γραπτής, ή 

συναισθηματικής κακομεταχείρισής τους ή της διάδοσης φημών με απώτερο σκοπό 

τον κοινωνικό τους αποκλεισμό, ή της αρπαγής της περιουσίας  τους.  
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 Ενώ το κλασικό bullying φαίνεται να μην παρουσιάζει έξαρση σε παγκόσμια κλίμακα 

τα τελευταία χρόνια, η νέα του μορφή, γνωστή ως cyberbullying λαμβάνει εκρηκτικές 

διαστάσεις και αναφέρεται στον εκφοβισμό και την παρενόχληση με τη χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων, blogs, 

κινητών τηλεφώνων, ιστοσελίδων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθηγητής 

P.Smith, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Goldsmith College του 

Πανεπιστημίου του Λονδίνου που ασχολείται για δεκαετίες με το bullying, επισημαίνει 

ότι το ποσοστό των θυμάτων του cyberbullying είναι αξιοσημείωτο, δείχνει ανοδική 

τάση και θα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα.  

Υπάρχουν διάφορες μορφές cyberbullying:δυσφήμιση, υποκλοπή και χρήση του 

προσωπικού λογαριασμού, αποκλεισμός του χρήστη από το διαδίκτυο, 

παρενόχληση, στοχοποίηση εκπαιδευτικών την ώρα του μαθήματος και διανομή του 

αντίστοιχου υλικού στη μαθητική κοινότητα, κ.λ.π.. 

Το θύμα του κλασικού  bullying μπορούσε να νιώσει ασφάλεια μακριά από τους 

πιθανούς χώρους επίθεσης των δραστών  και σίγουρα ήταν ήσυχο μέσα στο σπίτι 

του, κάτι που δεν συμβαίνει με το cyberbullying. Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι 

μεγαλύτερη από τη σωματική. Είναι συνήθως ανώνυμο, απρόσωπο και μπορεί να 

έχει μεγαλύτερο σύνολο αποδεκτών, ακόμη και από ένα δράστη. Είναι ανεξάρτητο 

από το σωματότυπο του δράστη. Οι έφηβοι είναι «ιθαγενείς» στο cyberspace και 

έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τους 

γονείς και τους δασκάλους τους.  

 

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Φλώρος Γεώργιος 

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος  ΜSc, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ 

Η χρήση του Διαδικτύου έχει αυξηθεί με εκθετικό ρυθμό και ανάμεσα στις πιθανές 

χρήσεις είναι και περιπτώσεις όπου κακόβουλοι χρήστες προσπαθούν να 

επιβάλλουν τη θέληση τους σε άλλους χρήστες με διάφορους σκοπούς. Σε αυτή τη  

παρουσίαση επιχειρείται μία συνεκτική κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων όπου η 

περιήγηση στο Διαδίκτυο συνδέεται με κακόβουλη συμπεριφορά τρίτων. 

Εισάγεται η έννοια του επιβλαβούς περιεχομένου ιστοσελίδας και εξετάζονται οι 

επιδράσεις του σε ανηλίκους και ενηλίκους. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

περιπτώσεις όπου χρήστες εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο με ευθύνη τρίτων 

και παρά τη θέληση των, ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber bullying), η παρενόχληση 
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και η προσβλητική μεταχείριση λόγω φύλου, η μη-ηθελημένη σεξουαλική προσοχή 

που μπορεί να προσελκύσουν άθελα τους οι χρήστες και η άμεση σεξουαλική 

παρενόχληση, περιλαμβάνοντας και περιπτώσεις παιδοφιλικών ενορμήσεων. 

Έμφαση δίδεται στον αντίκτυπο στις μικρότερες ηλικίες καθώς και στο ρόλο της 

πρόληψης, τόσο σε επίπεδο οικογένειας όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. 

Αναπτύσσονται προβληματισμοί ως προς τις ηθικές προκλήσεις που εισάγει η 

ανωνυμία, προσβασιμότητα, απομόνωση και αποδοχή του μέσου, ιδιότητες που 

συνδέονται με το Διαδίκτυο κατά τις σύγχρονες ηθολογικές προσεγγίσεις. 

 

19.00-19.30: Διάλειμμα  

 

19.30-21.00:  Στρογγυλή τράπεζα [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

Συντονιστής: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Τσιάρας Κωνσταντίνος 

Βουλευτής Καρδίτσας, Μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής  

Ζούμε σε μια εποχή, όπου η εμπειρία έχει παραδώσει τη σκυτάλη στη γνώση και 

τώρα η γνώση παραδίδει τη σκυτάλη στην πληροφόρηση. Ο παγκόσμιος ιστός, το 

internet, είναι το διαβατήριο στη γνώση. Αποτελεί τον  συνδετικό κρίκο για την 

επικοινωνία με ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, που καθιερώνει  νέα μοντέλα 

συμπεριφοράς και κοινωνικής δράσης.  

Η βασικότερη ένσταση, που εγείρουν όσοι επικρίνουν το Διαδίκτυο, είναι οι κίνδυνοι 

που ελλοχεύουν από την ανεξέλεγκτη πλοήγηση σε ένα χαοτικό, εικονικό κόσμο. Ο 

εθισμός στη χρήση των Ηλεκτρονικών Μέσων και του Διαδικτύου, είναι φαινόμενο 

που τώρα ενσκήπτει στο προσκήνιο και απειλεί τους νέους ανθρώπους. 

Το φαινόμενο απασχόλησε και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στην Ειδική Μόνιμη 

Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής, ολοκληρώθηκε ένας κύκλος 

συνεδριάσεων στην έρευνα για την κακή χρήση του διαδικτύου, με στόχο τη γόνιμη 

συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της νεολαίας μας. Κλήθηκαν σε 

ακρόαση σε ένα πλαίσιο διευρυμένης και ελεύθερης συζήτησης, χωρίς τυπολατρίες, 

  94



ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι Φορέων που ασχολούνται με το ζήτημα. 

Παρουσιάστηκαν  αναλυτικές, τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για το 

μέγεθος του προβλήματος.  

Η πρώτη διαπίστωση της Επιτροπής ήταν πως, προς το παρόν, το πρόβλημα της 

εξάρτησης των νέων από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, όπως 

μας κατέδειξαν οι Εισηγητές, δεν είναι τόσο εκτεταμένο και έντονο στην Ελλάδα όσο 

σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα, η Κίνα, η Κορέα, οι Η.Π.Α. Μόνο κατά το 

τελευταίο διάστημα αρχίζει να μεγεθύνεται και στην πατρίδα μας.  

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι ειδικοί επιστήμονες, που 

κλήθηκαν σε ακρόαση, αναφέρθηκαν σε μια σειρά στερητικών συμπτωμάτων, που 

παρατηρούνται στον χρήστη του Διαδικτύου. Σημειώνεται, εδώ, η επισήμανση των 

επιστημόνων, πως αρκεί μία έστω και ολιγόλεπτη επαφή με το αντικείμενο 

εξάρτησης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο υπολογιστής, για να 

εξαφανιστούν τα προαναφερόμενα συμπτώματα στέρησης.  

Στην αναζήτηση των γενεσιουργών αιτίων του εθισμού από τους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές και το Διαδίκτυο, ακούστηκαν πολλές απόψεις. Επικεντρωθήκαμε, 

κυρίως, στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, στον οικογενειακό ιστό  και τις 

αλλαγές του, στις προκλήσεις της αγοράς, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο άτομο και 

τις αγωνίες του, στις πολιτισμικές συνήθειες και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.  

Στις ημέρες μας, οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές, με τις μικρές οικογένειες σε μεγάλες 

πόλεις και την απουσία επίβλεψης από τους γονείς, το εξεταστικό και όχι 

εκπαιδευτικό σύστημα, ευθύνονται για την ανάπτυξη νέων μορφών εξάρτησης και 

μάλιστα στις μικρές ηλικίες. Ο πειραματισμός της εφηβικής ηλικίας και το έλλειμμα 

στην κοινωνική συμμετοχή των εφήβων, αποτελούν παράγοντες που κατευθύνουν 

τους νέους στην υπερβολική ενασχόλησή τους με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

και τους καθιστούν ευάλωτους και ευαίσθητους σε εξαρτήσεις. 

Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό, μεταβάλλεται στην πορεία του 

χρόνου  και, ως εκ τούτου, απαιτεί πολύπλευρη, διαχρονική και συνεχή 

παρακολούθηση και αντιμετώπιση. Χρειάζεται μελετημένος σχεδιασμός και σύνολο 

παράλληλων δράσεων για την πρόληψη, την περίθαλψη και την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπισή του φαινομένου εθισμού από την υπερβολική ή στρεβλή χρήση του 

Διαδικτύου.   

Κατά τις συνεδριάσεις της Βουλής διεπιστώθη η ανάγκη ενημέρωσης, κυρίως των 

παιδιών και των γονέων τους, για τις ύπουλες διαδρομές του διαδικτύου. Επιθυμία 

των μελών της Επιτροπής υπήρξε  η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους Φορείς 
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για την αποτελεσματική προστασία της νεολαίας Η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει, 

ώστε να θεσπισθεί πλέγμα όρων και κανόνων για τη λειτουργία του διαδικτύου και να 

διευρυνθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία των χρηστών. 

Ακόμη έχει  καταστεί, πλέον, σαφές ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός της στάσης 

των παιδαγωγών, των κοινωνιολόγων και των ψυχολόγων, για τον ορισμό 

διαχωριστικής γραμμής μεταξύ σωστής χρήσης και υπερβολής και αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεων, που επενεργούν σωρευτικά στην προσωπικότητα του 

χρήστη. 

Σήμερα, δυστυχώς, η επίδραση που έχει το Διαδίκτυο στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα των εφήβων είναι τεράστια. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα σε 

βάθος χρόνου. Έχοντας στο νου ότι πολλές φορές η αιτία που κάποιος 

απομονώνεται στον υπολογιστή του, είναι ότι δε δουλεύει καλά η κοινωνία στις 

διάφορες εκφάνσεις της. Είτε της κοινωνικής συμμετοχής είτε της πολιτικής 

συμμετοχής είτε της συμμετοχής του νέου σε κάτι που τον παρακινεί για να 

προσφέρει 

 

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η ΚΙΝΔΥΝΟΣ; 
 

Καρτάλης Κωνσταντίνος 

Βουλευτής Μαγνησίας, Μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΜΑΘΗΣΗ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΟΡΙΟ 

Χρονάκη Άννα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση, και παράλληλα έχει αναπτυχθεί έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον για την πολύπλευρη προσέγγιση στη μελέτη των ψηφιακών 

παιχνιδιών (βλ. DiGRA: Digital Games Research Association). Τόσο η σχεδίαση όσο 

και η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών εμπλέκουν ταυτόχρονα αισθητικές, πολιτισμικές 

και κοινωνικές διαστάσεις οι οποίες εγγράφονται σε πολλαπλούς τρόπους 

αλληλεπίδρασης, διασύνδεσης, αφηγηματικότητας και υποκειμενικοποίησης. Η 

Sherry Turkle στο γνωστό της έργο “Computer Games as Evocative Objects: From 

Projective Screens to Relational Artifacts” υποστηρίζει ότι μια σειρά ψηφιακών 
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παιχνιδιών (π.χ. προσομοιώσεις, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, MUDs κλπ) 

αποτελούν υλικότητες οι οποίες αφορούν τόσο την επιτέλεση ταυτοτήτων όσο και την 

εκτέλεση γνωστικών έργων (Turkle, 2005). Υπ’ αυτή την οπτική, το ψηφιακό παιχνίδι 

θεωρείται ως δυνητικό πλαίσιο μάθησης το οποίο, όμως, μας ωθεί να 

επανεξετάσουμε την σχέση παιχνιδιού-μάθησης ως ‘οριακή’  λαμβάνοντας υπόψη 

ζητήματα διαχείρισης μεταξύ τυπικών και άτυπων μορφών γνώσης, μεταξύ 

πραγματικού και φαντασιακού, καθώς και μεταξύ εαυτού και άλλου (Walkerdine, 

2007).    

 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Σιώμος Κωνσταντίνος 

Δρ. Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ 

Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι περίπου 9 εκατομμύρια Αμερικανοί και δέκα 

εκατομμύρια Κινέζοι πολίτες μπορούν να χαρακτηριστούν ως εθισμένοι στο 

διαδίκτυο,  με επιπτώσεις ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές. Από όλα τα 

είδη συμπεριφορικού εθισμού, το διαδίκτυο ξεχωρίζει λόγω των επιπτώσεων που 

ενδέχεται να επιφέρει σε εκατομμύρια χρήστες στο μέλλον, καθώς η πρόσβαση σε 

αυτό αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι έρευνες των ειδικών Ψυχικής Υγείας από 

το 1996, επάνω στο φαινόμενο του εθισμού στο Διαδίκτυο δεν έχουν οδηγήσει σε 

πλήρη συμφωνία μεταξύ τους, πάνω στην ονομασία, τα κριτήρια διάγνωσης, τα 

εργαλεία διάγνωσης και την ένταξή του ή όχι στο Ψυχιατρικό Ταξινομικό Σύστημα. Το 

κύριο ερώτημα που τίθεται είναι ότι, αν υπάρχουν άνθρωποι εθισμένοι στο Διαδίκτυο, 

τότε, σε τι είναι εθισμένοι αυτοί (π.χ., στην πληκτρολόγηση, στον υπολογιστή, στην 

ανωνυμία); (Griffiths 2001, Beard και Wolf 2001) Πρώτον, φαίνεται να υπάρχει 

ανάγκη για ένα κοινό και αποδεκτό διαγνωστικό εργαλείο και ανάλογα αποδεκτά 

διαγνωστικά κριτήρια (Griffiths 2001, Young et al 1999). Δεύτερον, οι ερευνητές του 

επιστημονικού πεδίου συμφωνούν, ότι οποιεσδήποτε συννοσηρές ψυχιατρικές 

διαταραχές πρέπει να αναγνωρίζονται σε ασθενείς που διαμαρτύρονται για 

προβληματική χρήση του Διαδικτύου και να αντιμετωπίζονται πρωτογενώς, πριν τη 

διάγνωση του εθισμού στο Διαδίκτυο (Kandell 1998, Young 1997). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, παραμένει το ερώτημα αν η χρήση του Διαδικτύου είναι συννοσηρή σε 

σχέση με προϋπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες οδηγούν σε 

προβληματική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο ή αν το μέσο αυτό καθαυτό, είναι ο 
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καταλύτης για συννοσηρά ψυχολογικά προβλήματα. Φαίνεται λογική επομένως η 

υπόθεση ότι η σωστή διάγνωση και θεραπεία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την 

προώθηση αυτού του ζητήματος. Έρευνες σε χρήστες του Διαδικτύου πριν και μετά 

την έναρξη της χρήσης μπορεί να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σε αυτό το 

ερώτημα. Τρίτον, η ραγδαία αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου, σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και στη βιομηχανία, θα απαιτήσει μια δημόσια 

πολιτική απάντηση όσον αφορά το μάρκετινγκ, την προώθηση και τη χρήση του 

διαδικτύου και πως αυτή συνδέεται με την ψυχική υγεία (Young et al 1999). Τέταρτον, 

αποτελεσματικές μέθοδοι θεραπείας που προκύπτουν από κλινικές μελέτες για τον 

εθισμό στο διαδίκτυο, πρέπει να γίνουν ευρέως γνωστές και διαθέσιμες (Young et al 

1999). 

 

Βιβλιογραφία 

1) Σιώμος Κωνσταντίνος. (2008). Εθισμός των εφήβων στους Η/Υ και το διαδίκτυο: 

Ψυχιατρικά συμπτώματα και διαταραχές ύπνου. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική 

Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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ΚΥΡ ΙΑΚΗ  2 9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 0 9  

 

10-11.30: Στρογγυλή Τράπεζα [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

 

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΟΙ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πρόεδρος 

 Κοσμίδης Χριστόφορος – Αρεοπαγίτης 

 

ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ & Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ   

Τσάγκαρη-Καφαντάρη Μαρία 

Ψυχολόγος-ειδική επιστήμονας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» στο 

Συνήγορο του Παιδιού  

Παρουσίαση του ρόλου και της λειτουργίας του θεσμού του Συνηγόρου του Παιδιού 

στην Ελλάδα, σε σχέση με την ευαισθητοποίηση, πρόληψη, και αντιμετώπιση του 

φαινομένου συνεχώς αυξανόμενης της χρήσης του διαδικτύου και την ανάγκη 

συνεργασίας συναρμόδιων αρχών, φορέων, οργανώσεων και οργανισμών για την 

κατάλληλη ενημέρωση γονέων και δασκάλων, αλλά και την εκπαίδευση & προστασία 

των ανηλίκων στην ασφαλή πλοήγηση στο θαυμαστό και αόρατο ιστοχώρο και τις 

νέες τεχνολογίες.  

Σύντομη αναφορά σε σχετικές αναφορές που έχει διαχειρισθεί ο Συνήγορος του 

Παιδιού, με έμφαση στη σχετικότητα της ασφαλούς εποπτείας, χρήσης και 

λειτουργίας των λεγόμενων «internet cafes» και των παρεχομένων υπηρεσιών τους 

προς τους ανηλίκους. 

Μνεία στην πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Παιδιού, ως προς την ανοικτή 

διαβούλευση για θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα, που αφορούν  την ασφαλή 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο και τα «internet cafes». 
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, Δικηγόρος 

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας το Διαδίκτυο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. Τα 

παιδιά και ιδίως οι έφηβοι εξοικειώνονται πολύ νωρίς με τις νέες τεχνολογίες και 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με μεγάλη άνεση. Ωστόσο οι ανήλικοι, λόγω της 

φυσικής, ψυχικής και διανοητικής ανωριμότητάς τους, είναι ίσως οι πιο ευάλωτοι 

χρήστες του Διαδικτύου απέναντι στους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί 

(πορνογραφία, ρατσισμός, ναρκωτικά, άσκηση φυσικής και ψυχολογικής βίας κ.ά.). 

΄Ενας από τους κινδύνους που συνεπάγεται η πλοήγηση των ανηλίκων στο 

Διαδίκτυο, είναι η επαπειλούμενη προσβολή των προσωπικών δεδομένων τόσο των 

ίδιων όσο και των κοντινών τους προσώπων (γονείς, λοιποί συγγενείς, φίλοι). Η 

προσβολή προέρχεται από τρίτους, οι οποίοι συλλέγουν και επεξεργάζονται τα 

παραπάνω δεδομένα, τα  οποία «αποσπούν» από τους ανήλικους χρήστες του 

Διαδικτύου για σκοπούς είτε νόμιμους (π.χ. εμπορικούς) είτε παράνομους (π.χ. 

απαγωγές, ληστείες, προσηλυτισμό και άλλες αξιόποινες πράξεις).  

Στην εργασία κατ’ αρχήν επιχειρείται η οριοθέτηση του προβλήματος μέσα και από 

μια κοινωνιολογική προσέγγισή του, που έγκειται στη διερεύνηση της 

ευαισθητοποίησης, αλλά και της δυνατότητας αντιμετώπισής του από τους γονείς και 

τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, μετά τη διαπίστωση ότι επιβάλλεται εξειδικευμένη 

νομοθετική προστασία, παρουσιάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες 

αναλήφθηκαν από τη διεθνή Κοινότητα  με στόχο την ασφάλεια των παραπάνω 

προσωπικών δεδομένων. Ακολουθεί η κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία, στον 

ελληνικό χώρο, ενός εξειδικευμένου νομικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων κατά την πλοήγηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, που θα λειτουργεί 

συμπληρωματικά με την ισχύουσα γενική ρύθμιση για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με το επίμετρο, το οποίο 

περιλαμβάνει τελικές παρατηρήσεις και προτάσεις.  
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ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
Νούσκαλης Γεώργιος  

 

Λέκτορας Ποινικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πραγματική παιδική πορνογραφία, δηλαδή εκείνη στην 

οποία απεικονίζονται συγκεκριμένα ανήλικα πρόσωπα, πρέπει να είναι ποινικά 

κολάσιμη, με το επιχείρημα της προστασίας των ανηλίκων στο 348 Α ΠΚ είτε ως 

πιθανών θυμάτων-πρωταγωνιστών είτε ως χρηστών του παραπάνω υλικκού). Τι 

συμβαίνει όμως στην περίπτωση της εικονικής μορφής της; Σε αυτό το ζήτημα οι 

απόψεις διϊστανται. Η εξίσωση τιμώρησης της εικονικής με τη πραγματική 

πορνογραφία, όπως υιοθετείται από την ελληνική νομοθεσία, προκαλεί πρόβλημα 

αναλογίας μεταξύ αδίκου και ποινής. Με κάθε χρήση του ψηφιακών 

πορνογραφημάτων ο «καταναλωτής» του  καθίσταται αναγκαία και παραγωγός 

αυτών Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από το ότι η ανωτέρω χρήση απαιτεί τεχνικά και την 

παραγωγή νέων αντιγράφων, ίδιας αξίας με την εικόνα πορνογραφίας που παρήχθη 

αρχικά και κυκλοφόρησε στη συνέχεια στο internet 

 

Η ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Παπάνης Ευστράτιος 

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σύμφωνα με το DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), ως παιδοφιλία 

ορίζεται η σεξουαλική διέγερση από ανήλικα παιδιά (ηλικίας έως 13 ετών), καθώς και 

η δημιουργία σεξουαλικών φαντασιώσεων με ανήλικους. Ο ορισμός της παιδοφιλίας 

δεν περιλαμβάνει την επιδίωξη σεξουαλικής επαφής με τον ανήλικο (παιδεραστία).Η 

παιδοφιλία ανήκει στην ίδια κατηγορία ψυχικών ανωμαλιών και διαταραχών που 

ανήκουν η νεκροφιλία, η αιμομιξία, η ζωοφιλία κ.α.  

Το διαδίκτυο αποτελεί τον πλέον κατάλληλο χώρο δράσης των  παιδεραστών, οι 

οποίοι μέσω των ομάδων συζήτησης επιδιώκουν τη συνομιλία με ανήλικους χρήστες. 

 Τα δωμάτια επικοινωνίας (chat rooms) στο διαδίκτυο, παρέχουν τη δυνατότητα 

σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων με άτομα όλων των ηλικιών, από διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές. Το γεγονός ότι πρόκειται για δημόσιους χώρους σύγχρονης 
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επικοινωνίας, που επιτρέπουν την ανωνυμία, δημιουργεί την ψευδαίσθηση της 

ασφάλειας και παρασύρει τα παιδιά. 

Για την εκπόνηση της έρευνας δημιουργήθηκαν  σε δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας 

(chat rooms) δύο ψεύτικα προφίλ. Ενός αγοριού από την Επαρχία (Μυτιλήνη) και 

ενός κοριτσιού από την Αθήνα, ηλικίας 10 ετών, τα οποία καλούσαν τους 

συνομιλητές τους σε προσωπική συνομιλία μέσω chat. Τα προφίλ προσεγγίστηκαν 

συνολικά από 50 άτομα. Το προφίλ  του κοριτσιού προσεγγίστηκε από 49 άτομα, 

ενώ το προφίλ του αγοριού από έναν. 

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των κοινωνικών  και ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών των ατόμων που προσέγγισαν τα παιδιά, η θετική ή αρνητική 

 πρόθεσή τους να έρθουν σε επαφή με αυτά, η θεματολογία της συνομιλίας και ο 

βαθμός διακίνησης πορνογραφικού υλικού. 

Το 16% (8 στους 50) των ατόμων που προσέγγισαν τα προφίλ εμφάνισε παιδοφιλικά 

χαρακτηρίστηκα, όπως αυτά ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρατηρήθηκαν 

τρείς διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης των παιδόφιλων, η πλειονότητα των 

οποίων επιχείρησε επανάληψη της συνομιλίας. 

 

 

11.30-12.00: Διάλειμμα 
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12.00-13.00: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: "Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ, ΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ" 

 

Πρόεδρος  

Πορφυρίδης Βασίλειος, τ. Δ/ντης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Ομιλητής 

 Δρ. Γκουτζίνης Απόστολος 

LLB ΑΠΘ, LLM University of London, LLM Harvard Law School, PhD University of 

London,Επισκέπτης Καθηγητής Νομικής, University of London, Shearman and 

Sterling  

Στην ομιλία μου θα εξετάσω το νομικό πλαίσιο της ασφάλειας των οικονομικών 

συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας, θα ασχοληθώ 

συνοπτικά με τις μορφές των οικονομικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, κυρίως το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική παροχή τραπεζικών και 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στην συνέχεια θα εξετάσω, συνοπτικά,  το νομικά 

ζητήματα που τίθενται, κυρίως από τη σκοπιά της ασφάλειας των εν λόγω 

συναλλαγών, και δη για τους καταναλωτές. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στο διεθνές 

και ελληνικό νομικό πλαίσιο. Θα εξετάσω τις διάφορες διακηρύξεις διεθνών 

οργανισμών, τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και τις κοινοτικές οδηγίες και 

κανονισμούς. Στη συνέχεια θα ασχοληθώ με το ελληνικό δίκαιο, το οποίο σε μεγάλο 

βαθμό καθορίζεται από, και ακολουθεί, τις διεθνείς εξελίξεις. Θα χαρώ να δεχθώ 

ερωτήσεις στο τέλος. 
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13-14.30: Στρογγυλή Τράπεζα [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ] 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πρόεδρος 

Κουράκης Νέστορας 

Καθηγητής Εγκληματολογίας, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Γεωργούλας Στράτος 

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Διευθυντής Εργαστηρίου 

Κοινωνιολογίας της Νεότητας του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού 

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση μιας άλλης εγκληματολογικής οπτικής 

περί του ζητήματος του διαδικτύου, και συνακόλουθα άλλων προτάσεων 

αντεγκληματικής πολιτικής από αυτές που κυριαρχούν στον επίσημο λόγο, αλλά 

ταυτόχρονα μιας οπτικής πιο ρεαλιστικής για το χώρο της διαδικτυακής επικοινωνίας 

και των παρεκκλινουσών συμπεριφορών σε αυτήν. 

Θα ανακινηθούν ζητήματα σύγκρουσης κοινωνικών αξιών, σύνδεσης της νομοθετικής 

διαδικασίας με ζητήματα κυριαρχίας, εφαρμογών του επίσημου κοινωνικού ελέγχου 

που βρίσκονται στην σκοτεινή εγκληματικότητα και στον αντίποδα μια επίσημη 

καταγραφή και αναπαραγωγή της από συλλογικές αναπαραστάσεις, που 

κατασκευάζουν κοινωνικά μια ψευδή πραγματικότητα.    

 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Παπάνης Ευστράτιος 

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Το διαδίκτυο παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα μόνο 

μέρος της πραγματικής τους ταυτότητας, να παραμείνουν ανώνυμοι, να επιδείξουν 

τον πραγματικό τους εαυτό ή να επιλέξουν ένα ολοκαίνουριο προσωπείο, ανάλογα με 

τα αποθέματα αυτοεκτίμησης, που διαθέτει ο καθένας και τους σκοπούς για τους 

οποίους επιδιώκει μία διαδικτυακή σχέση.  
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Σε παιχνίδια όπως το Second Life ο παίκτης ντύνεται ένα οπτικό κουστούμι, μια 

εικονική αντανάκλαση του εαυτού του (avatar) και μέσω αυτού ζει μια δεύτερη 

παράλληλη ζωή, που του δίνει την ευκαιρία να αναδείξει τα πιο κρυφά ένστικτα και 

επιθυμίες, να προβάλλει τον ιδεατό εαυτό ή να βυθιστεί σε μια συμβολική 

πραγματικότητα, που τον απαλλάσσει από τα άλγη και τις στερεοτυπίες της 

καθημερινότητας. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι οι συνέπειες των πράξεών τους 

δεν θα έχουν αντίκτυπο στην πραγματική τους ζωή και δεν απειλούν τον φανερό 

εαυτό τους, αίρουν ευκολότερα τις κοινωνικές συμβάσεις και αποδεσμεύονται από 

τους ψυχολογικούς μηχανισμούς, που επιβάλλει το υπερεγώ. Οι συμπεριφορές που 

αναπτύσσονται στο διαδίκτυο μέσω της ανωνυμίας δεν «ανήκουν» σε αυτόν που τις 

εκδηλώνει και, ενδεχομένως, δεν διαταράσσουν την αίσθηση του εαυτού. Η 

αποστασιοποίηση αυτή απενοχοποιεί το χρήστη και τον βοηθά να προβάρει 

εκφάνσεις της προσωπικότητας, που ειδάλλως θα παρέμεναν καθηλωμένες στο 

υποσυνείδητο. Στις διαδικτυακές κοινότητες οι χρήστες δεν θέλουν να παραμένουν 

εντελώς ανώνυμοι. Συνήθως προτιμούν να καθορίζουν εκείνοι ποια στοιχεία της 

προσωπικότητάς τους θα αποκαλυφθούν και ποια θα παρουσιαστούν αλλοιωμένα 

και συμπληρωμένα με διάφορες εκφάνσεις του εαυτού ή με φαντασιακά στοιχεία. Ο 

ναρκισσιστικός τύπος, που επιλέγει θέματα που φανερώνουν δύναμη, τελειότητα, 

μεγαλείο, ο σχιζοειδής που διαλέγει το προσωπείο του αδιάφορου συναισθηματικά, ο 

εσωστρεφής, ο καταθλιπτικός (πιο σκοτεινές και μοναχικές φιγούρες), ο μανιακός με 

θέματα που περιστρέφονται γύρω από τον κακό εαυτό, ο παρανοειδής, ο 

ψυχαναγκαστικός, που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια της εικόνας του και στην 

εμμονή στους κανόνες, οι τύποι με ψυχοπαθητική προσωπικότητα, που συνήθως δεν 

συμμορφώνονται σε κοινές παραδοχές, ο μαζοχιστής, που είναι αυτοκαταστροφικός 

και διαρκώς επιδιώκει να πληγωθεί από τη συμπεριφορά των άλλων.  

Όλη η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση συγκεκαλυμμένη και  λανθάνουσα, αναδομείται, 

φιλτράρεται και αναμειγνύεται στο διαδίκτυο. Ο ανιμισμός, τα τοτέμ και η 

συμβολοποίηση της πρωτόγονης νόησης διαχέει όσους προτιμούν μορφές ζώων, η 

καθήλωση στην παιδική ηλικία εμπνέεται από μορφές κινουμένων σχεδίων, ο ιδεατός 

εαυτός, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η προσκόλληση στη μόδα διατρανώνεται με την 

υιοθέτηση προσωπείων γνωστών καλλιτεχνών  και  στις περιπτώσεις που ο χρήστης 

εμφανίζει πραγματική φωτογραφία του, παράλληλα εκφράζει τη διάθεσή του να 

παίξει με διαφανείς και ειλικρινείς όρους. 

Σκοπός της παρουσίασης είναι να καταγράψει, κάνοντας χρήση της ανάλυσης 

περιεχομένου, την εξελικτική πορεία των αντιδράσεων των παικτών ενός παιχνιδιού 

εικονικής πραγματικότητας, του Second Life 
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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 

Σπυρόπουλος Φώτης 

υπ. Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου – Εγκληματολογίας, Τμήματος Νομικής Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Το Διαδίκτυο, σήμερα, ως ο βασικότερος χώρος ανάπτυξης της «ψηφιακής 

κοινωνίας», αποτελεί πεδίο εκδήλωσης διαφόρων μορφών παρεκκλίνουσας 

δραστηριότητας και συμπεριφοράς. Στην εν λόγω εισήγηση θα επιχειρηθεί μια 

προσέγγιση αυτής της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και ιδίως των αξιόποινων 

πράξεων που συνιστούν την ψηφιακή εγκληματικότητα.  

Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν σε επίπεδο φαινομενολογίας και ανά κατηγορίες -

ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του υπολογιστή και του Διαδικτύου- η οικονομική 

παραβατικότητα στο διαδίκτυο, τα σεξουαλικά εγκλήματα (με επίκεντρο την 

πορνογραφία ανηλίκων), οι πράξεις έκφρασης μίσους στο διαδίκτυο (π.χ. 

συκοφαντική δυσφήμηση – cyber bullying), η πειρατεία λογισμικού, η προσβολή των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι πράξεις αναφορικά με την παρεμβολή σε 

δίκτυα καθώς και η αθέμιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα (hacking) – ιδίως 

αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο της επικοινωνίας.  

Τέλος, θα επιχειρηθεί επισκόπηση της νομοθεσίας (ποινικός κώδικας, ειδικοί ποινικοί 

νόμοι, διεθνείς συμβάσεις) για τα ως άνω ζητήματα καθώς και η de lege ferenda 

προσέγγιση αυτών. 

 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Ο 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ 

Αλμπάνης Ανδρέας 

Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών 

 

Ο όρος ηθικός πανικός αναφέρεται στην – πολλές φορές αυθαίρετη - συγκέντρωση 

ετερόκλητων στοιχείων κάτω από την ίδια ετικέτα, για να περιγράψει μια κοινωνική 

κατάσταση με όρους επικινδυνότητας, ηθικής διάβρωσης και κρίσης των κοινωνικών 

αξιών. Την τελευταία δεκαετία, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου δημιούργησε μια κατάσταση όπου οι 

πρακτικές του ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προφτάσουν τον ρυθμό με τον οποίο 
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παράγονται νέες συμπεριφορές και νοοτροπίες. Όταν αυτές οι νέες συμπεριφορές, 

μάλιστα, φαίνεται να αφορούν τη νεολαία, το μίγμα γίνεται εκρηκτικό και η ανάγκη για 

έλεγχο και πρόληψη των βλαβερών συνεπειών αναδεικνύεται ως προτεραιότητα. Η 

γενική άγνοια για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου είναι 

ένας πρώτης τάξης παράγοντας για τη δημιουργία ηθικού πανικού. Οι φορείς που θα 

αναλάβουν τη μελέτη και την παραγωγή κατευθυντήριων προτάσεων για τις πολιτικές 

που θα πρέπει να ακολουθηθούν, οφείλουν να περιφρουρήσουν δυναμικά, τόσο το 

επιστημονικό αντικείμενό τους όσο και τις κοινωνικές ομάδες που αυτό αφορά, από 

την ενασχόληση του κοινού και των ΜΜΕ με όρους ηθικού πανικού.  

 

14.30-15.00: ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

15.00-17.00: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ) 
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (Workshop) 

1. ‘Εθισμός στο Διαδίκτυο: H ανάδυση μιας νέας ψυχοπαθολογικής 
οντότητας’. 

Αβαγιανού Πηνελόπη 

Ψυχολόγος, PhD 

Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας & Ψυχοπαθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Κανδρή Θεοδώρα 

Ψυχολόγος ΜSc, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του 

Διαδικτύου από τους εφήβους, οδήγησε στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες 

ενοχοποιήθηκε όμως, για την εμφάνιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.   

Στόχοι: Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα οριστεί το φαινόμενο του εθισμού στο 

διαδίκτυο, οι παράγοντες που σχετίζονται με αυτό και θα αναλυθούν τα διαγνωστικά 

κριτήρια που έχουν προταθεί από τη Young (1996). Θα γίνει εκτενής αναφορά  στους 

ευαίσθητους πληθυσμούς (ομάδες κινδύνου) και στα συμπτώματα που εμφανίζουν 

τα άτομα, που έχουν εθιστεί στο διαδίκτυο. Θα συζητηθούν οι ενδείξεις και οι 

συμπεριφορές των παιδιών που προμηνούν εθισμό στο διαδίκτυο δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στους οικογενειακούς παράγοντες (επικοινωνία και οικογενειακές σχέσεις). 

Θα γίνει επίσης, εκτενής ανάλυση των ψυχολογικών και βιολογικών παραγόντων που 

συνδέονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο με ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες της 

ιδιοσυγκρασίας και του χαρακτήρα, σύμφωνα με το βιοκοινωνικό μοντέλο του 

Cloninger.  

Θα αναλυθούν οι θεραπευτικές προσεγγίσεις κάνοντας αναφορά στη δημιουργία των 

ειδικών δομών για την αντιμετώπιση της διαταραχής. Θα δοθεί έμφαση στην 

παρέμβαση σε οικογένειες με παιδιά εθισμένα στο διαδίκτυο, αλλά και στους 

τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας στην οικογένεια. 

Θα συζητηθούν τέλος, τα ευρήματα της πρώτης επιδημιολογικής μελέτης του 

πληθυσμού των εφήβων που κάνουν υπερβολική χρήση των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και του Διαδικτύου στην περιοχή της Θεσσαλίας, τα κοινωνικό-

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τα ψυχιατρικά συμπτώματα τους (Σιώμος, 

2008). 
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Βιωματικό μέρος. Στα πλαίσια του παρόντος σεμιναρίου θα γίνει επίσης, άσκηση 

στο  περιστατικό ενός εφήβου εθισμένου στο διαδίκτυο. Θα συζητηθεί η διάγνωση 

του εθισμού, η ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητά και το οικογενειακό του περιβάλλον 

και πως αυτοί οι παράγοντες συνδέονται τόσο με την εκδήλωση της διαταραχής, όσο 

και με τη θεραπεία του.  Στα πλαίσια επίσης, της κατανόησης των διαφορετικών 

μορφών γονεϊκής σχέσης θα γίνουν βιωματικές ασκήσεις κάνοντας χρήση 

ερωτηματολογίων που καταγράφουν τους τύπους γονεϊκού δεσμού. 

 

2.Τι παίζουν τα παιδιά σήμερα; Προσεγγίζοντας τον εθισμό στα διαδικτυακά 
παιχνίδια. 

 

Μακρής Ευάγγελος  

Ψυχολόγος, M.Sc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας 

Σιώμος Κωνσταντίνος  

Δρ. Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ειδικευόμενος Ψυχίατρος παιδιών και 

εφήβων Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ 

 

Τα στοιχεία των ερευνών σχετικά με την εθιστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο 

συνηγορούν ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι η εφαρμογή με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά χρηστών που παρουσιάζουν τέτοια συμπεριφορά. Επομένως, κρίνεται 

απαραίτητη η κατάρτιση του ίδιου του χρήστη, του γονέα, του εκπαιδευτικού και 

,φυσικά, του ειδικού ψυχικής υγείας, σχετικά με τη φύση και τα ειδικά χαρακτηριστικά 

των παιχνιδιών αυτών, καθώς μέσα σε αυτά εντοπίζεται η μεγάλη τους εμπορική 

επιτυχία και, ίσως, η ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. 

Το εργαστήριο αυτό έχει σκοπό να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με τα 

διαδικτυακά παιχνίδια, μέσω κάποιων βασικών αξόνων, προχωρώντας από το γενικό 

στο εξειδικευμένο. Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου, θα αποσαφηνιστεί επακριβώς 

ο ορισμός και τα γενικά χαρακτηριστικά τους, ως απαραίτητα για την περαιτέρω 

ανάλυση. Θα παρατεθούν σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη τους, από την δεκαετία 

του ’70 μέχρι τη σημερινή τους μορφή, πάντα παράλληλα με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις προσταγές της εποχής. Έπειτα, θα αναφερθούν οι βασικές 

ψυχολογικές διεργασίες του διαδικτύου και η εφαρμογή τους στα αντίστοιχα 

παιχνίδια, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με περισσότερο εξειδικευμένες 

διεργασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτές οι διαδικτυακές διεργασίες αποτελούν, 
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ουσιαστικά, συνθήκες, κάτω από τις οποίες λειτουργούν και αναπτύσσουν σχέσεις 

μεταξύ τους  ή με το λογισμικό οι χρήστες. 

Σε περισσότερο εξειδικευμένο επίπεδο, θα παρουσιαστούν σύγχρονα ερευνητικά 

δεδομένα σχετικά με τα κίνητρα των παικτών και θα γίνει ξεχωριστή αναφορά, με 

συγκεκριμένα παραδείγματα, σε κάθε κατηγορία κινήτρου. Να σημειωθεί ότι, σε 

αντίθεση με τα παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα, τα νεώτερα έχουν μια 

ψυχοκοινωνική προσέγγιση, περισσότερο ολιστική και ολοκληρωμένη. Επιπρόσθετα, 

θα παρατεθούν ενισχυτικοί παράγοντες των παιχνιδιών για κάθε είδος κινήτρου, 

δηλαδή η συμμετοχή τους στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων στους παίκτες και η 

διατήρηση του υψηλού ενδιαφέροντος των παικτών. Τέλος, θα αναλυθεί λεπτομερώς 

η αποκλίνουσα συμπεριφορά στα πλαίσια των διαδικτυακών παιχνιδιών, η οποία 

φαίνεται να παρουσιάζει ποικίλα στοιχεία, πέρα από τη χρονική κατάχρηση τους. Στο 

σημείο αυτό θα συζητηθεί η γενίκευση της συμπεριφοράς από το παιχνίδι στην 

πραγματική ζωή. Τα παραπάνω θα συζητηθούν παράλληλα με την παρουσίαση ενός 

διαδικτυακού παιχνιδιού, προκειμένου να γίνουν ζωντανά κάποιες επισημάνσεις. 

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου θα προσεγγιστεί η παθολογική συμπεριφορά του 

χρήστη των διαδικτυακών παιχνιδιών, θα αναλυθούν οι συνέπειες στην καθημερινή 

του ζωή, στις κοινωνικές, οικογενειακές και επαγγελματικές του σχέσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό θα παρουσιαστούν κλινικά στοιχεία από το Ειδικό Ψυχιατρικό Ιατρείο παιδιών 

και εφήβων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Θα δοθεί έμφαση στην 

κλινική διάγνωση της διαταραχής, στα χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά εργαλεία και 

θα αναλυθεί η θεραπευτική παρέμβαση στο Ειδικό Ιατρείο στηριζόμενη στις αρχές 

της γνωστικής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. 

 

Βιβλιογραφία  

Μακρής, Ε.. (2009). Τα κίνητρα και η αποκλίνουσα συμπεριφορά των παικτών στο 

πλαίσιο των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής: μία μελέτη 

περίπτωσης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Σιώμος Κωνσταντίνος. (2008). Εθισμός των εφήβων στους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές και το Διαδίκτυο: Ψυχιατρικά συμπτώματα και διαταραχές ύπνου. 

Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
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3. «Είναι online, σκοτώνει και δεν έχει σύνορα: Cyber suicide, αυτοκτονία στο 
διαδίκτυο» 

Λάππας Αλέξιος 

Ειδικευόμενος Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων 

Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου των Ψυχιάτρων 

Νταφούλης Βάιος 

Δρ Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Επιμελητής Β’, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ. 

 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναγνωρίσει τις αυτοκτονίες ως ένα από τα κύρια 

προβλήματα δημόσιας υγείας. Η αυτοκτονία ως πράξη αφορά ιστορικά τον 

ανθρώπινο πολιτισμό από τα αρχαία χρόνια, αναγνωρίζοντας σε αυτήν ιδιαίτερα 

γνωρίσματα ως πράξη επιλογής τρόπου θανάτου, ακόμα και στην μη-ολοκλήρωσή 

της, ενώ στα θύματα συγκαταλέγονται και οι ψυχικά τραυματισμένοι άμεσοι και 

έμμεσοι μάρτυρες. 

Η ψυχοπαθολογία της αυτοκτονικής πράξης αποτελεί το πρώτο κομμάτι αυτού του 

Workshop, ως βασική θεωρητική τεκμηρίωση των απαραίτητων γνώσεων για την 

κατανόηση του φαινομένου των αυτοκτονιών με χρήση του διαδικτύου. 

Οι αυτοκτονίες στο διαδίκτυο απασχολούν όλο και περισσότερο τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Στα πλαίσια του Workshop θα αναδειχθεί άμεσα η τρέχουσα 

επιστημονική γνώση. Ειδική αναφορά θα υπάρξει στις παρα-αυτοκτονικές 

συμπεριφορές, καθώς η εξάπλωση του διαδικτύου προκάλεσε την δυνατότητα 

οργάνωσης σε ομάδες προσώπων με σποραδική κατά τα άλλα στατιστικά οργάνωση 

ψυχοπαθολογίας. Η διαπολιτισμική επιρροή συζητιέται. 

Η Ελλάδα ως γεωγραφικός χώρος συγκεντρώνει άμεσα χαρακτηριστικά που 

θεσμοθετούν μια ιδιομορφία των αυτοκτονικών συμπεριφορών στο διαδίκτυο, λόγω 

του αυξημένου παθολογικού τρόπου χρήσης του μέσου, της ανοργάνωτης και 

ασυντόνιστης διείσδυσης του μέσου σε μικρότερες ηλικίες και της πολιτικής μη-

πρόληψης στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Η συμμετοχή των μορφών οικογένειας 

(αύξηση «διαλυμένων σπιτικών») συζητιέται στους επιβαρυντικούς παράγοντες.  

Η χρήση του διαδικτύου ως μέσου ανθρώπινης θεραπευτικής επικοινωνίας 

προβάλλεται. Τέλος γίνεται παρουσίαση της θετικής έκβασης μέσω της ενημέρωσης 

προσώπων και φορέων για το φαινόμενο.  
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4.«Το φαινόμενο του cyber bullying, πρόληψη και αντιμετώπιση» 

 

Φισούν Βάνια 

Κλινική Ψυχολόγος M.Sc, 

Φλώρος Γεώργιος 

Ιατρός, Μ.Δ.Ε ‘Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία’ Α.Π.Θ 

Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ 

 

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καθημερινότητας 

του σύγχρονου ανθρώπου. Ολοένα και περισσότερο τα παιδιά και οι έφηβοι 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην Ελλάδα, σε πρόσφατη έρευνα προέκυψε ότι σε 

δείγμα 1726 εφήβων το 78,6% κάνει χρήση Η/Υ και 70,8% του Διαδικτύου. Αντίστοιχα 

σε επιδημιολογική έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό της Κω, μόλις 2 έτη αργότερα, σε 

δείγμα 1221 εφήβων το 92% κάνει χρήση Η/Υ και το 85% χρήση του Διαδικτύου. 

Τα οφέλη της τεχνολογίας, της χρήσης Η/Υ και του διαδικτύου, αναντίρρητα είναι 

τεράστια, ωστόσο συχνά ενδέχεται κανείς να κάνει χρήση αυτών, εις βάρος κάποιου 

άλλου. Μία τέτοια περίπτωση είναι το φαινόμενο του Cyber Bullying (εκφοβισμού 

μέσω του διαδικτύου) το οποίο και θα παρουσιαστεί διεξοδικά στο συγκεκριμένο 

εργαστήριο. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στη διαδικτυακή 

κοινότητα και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών καθώς συνδέεται με 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. 

Στόχος του εργαστηρίου, που απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, 

εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς, είναι η κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού 

μέσω του διαδικτύου, η ανάδειξη τρόπων πρόληψης καθώς και η αντιμετώπισή του, 

μέσω ενός βιωματικού τρόπου και στη συνέχεια μέσω ενός θεωρητικού πλαισίου.  

Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι διάφορες μορφές εκφοβισμού μέσω του 

διαδικτύου ενώ επίσης θα συζητηθούν τα χαρακτηριστικά των παιδιών και εφήβων 

που εκφοβίζουν, αλλά και αυτών που υπόκεινται στον εκφοβισμό, και θα μελετηθούν 

οι ψυχολογικοί παράγοντες που ενδεχομένως συνδέονται με το φαινόμενο.  

Επιπλέον, θα γίνει εκτενής αναφορά σε σύγχρονες μελέτες στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό που άπτονται του φαινομένου. Στόχος του εργαστηρίου είναι να  

καταδειχθεί ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού καθώς και του γονέα όσον αφορά 

στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου. Δίδονται 

πρακτικές οδηγίες για το γονέα και τον εκπαιδευτικό ώστε να διευκολυνθεί η πρόληψη 
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και να συντονιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο βιωματικό 

τμήμα του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα τεθούν σε διαδικασία υπόδυσης ρόλων 

(role-play) με ανάλογα σενάρια ώστε να μπορέσουν να εντυπώσουν και να 

καταστήσουν κτήμα τους την προσφερόμενη γνώση. 

Βιβλιογραφία  

Siomos K, Dafouli E, Braimiotis D, Mouzas O, Angelopoulos N (2008). Internet 

addiction among Greek adolescent students.  11(6):653-657. 
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