
ΣΘΣΛΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ 

Διαδίκηςο. Θεηικά και απνηηικά.  
ρ. Δηνο: 2011-2012 

ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 2ν ΓΔ.Λ. ΚΑΡΓΙΣΑ 

 

Τπεύθςνοι καθηγηηέρ: Γθαηδήο Ισάλλεο. ΠΔ19 

      Καξθαιέηζνο Υξήζηνο ΠΔ01 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο νη καζεηέο ρωξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο, θάζε νκάδα αλέιαβε λα 

δηεξεπλήζεη κηα δηαθνξεηηθή ελόηεηα ηνπ ζέκαηνο.  

 

Ομάδα 1.  

Ενόηηηα: Διάδοζη και ανάπηςξη ηηρ εγκλημαηικόηηηαρ και ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ. 

Μαθηηέρ: Αζαλαζίνπ Δπαγγειία, Βαζηιάθνο Υαξίιανο,   Καξαγθάλε Μειίλα, Μπνπληόινπ  

      Παλαγηώηα,  Υαλή Υαξά 

 

       Αλακθηζβήηεηα έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα κία έμαξζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ θαηά θύξην ιόγν δηαδίδνληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ . Καη νη δύν απηνί παξάκεηξνη νθείινληαη ζε δηαθόξνπο θαη πνηθίινπο παξάγνληεο, 

όπσο  έρνπλ απνδείμεη πνιιέο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα απηό. 

           πγθεθξηκέλα,  ε εγθιεκαηηθόηεηα απνηειεί έλα από ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

πιήηηνπλ ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο.  Πνιινί είλαη απηνί πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηαδηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ηνπο απώηεξνπο ζθνπνύο ηνπο. Η ύπαξμε παηδόθηισλ 

αλάγεηαη ζηελ εκθάληζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ηεο απνπιάλεζεο αλειίθσλ , πνπ νδεγνύλ 

ζηελ θαθνπνίεζε θαη αθόκε θαη ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο παξελόριεζε.  Κπξίσο νη δξάζηεο 

εθκεηαιιεύνληαη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ chatrooms , facebook θαη γεληθόηεξα ηηο πύιεο 

επηθνηλσλίαο γηα λα πξνζειθύζνπλ “ηα ζύκαηά ηνπο”.  

           Δπηπξόζζεηα ,  ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν είλαη θαη ην θαηλόκελν ηεο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο 

ζθαίξαο (δσήο) . Αξθεηνί άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ δηαξξνή ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 

ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ. Έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ πόζνη 

είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ πέζεη ζύκαηα ππνθινπήο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο θαη ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ; Κη όκσο ζαο δηαβεβαηώλνπκε όηη ην πνζνζηό  ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ 

είλαη αξθεηά πςειό. ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο ππνινγίδεηαη όηη 

10,6% ησλ καζεηώλ κόλν ηεο πξώηεο ιπθείνπ έρεη πέζεη ζύκα εθκεηάιεπζεο ή εθβηαζκνύ.  

            Δπηπιένλ, εθηόο από απηά ζηελ εγθιεκαηηθόηεηα κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ αλήθνπλ θαη ηα 

θαηλόκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο. Έληνλε γηα παξάδεηγκα είλαη θαη ε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ θαη 

άιισλ παξάλνκσλ νπζηώλ , αθνύ πνιινί πξνζπαζνύλ λα παξαθηλήζνπλ θαη άιινπο αζώνπο 

ρξήζηεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή  θαη γη 'απηό απμάλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ν αξηζκόο ησλ 

εζηζκέλσλ ζηα λαξθσηηθά.  Από ηελ άιιε πιεπξά εθηθηή είλαη θαη ε δεκηνπξγία ζξεζθεπηηθώλ 

θηλεκάησλ θαη νξγαλώζεσλ( ζαηαληζηηθέο) κέζσ ηνπ επξένπ θάζκαηνο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη γη'απηό 

ξαγδαία είλαη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλζξώπσλ πνπ κπνύληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο νξγαλώζεηο 

θαη γίλνληαη κέιε παξά ηε ζέιεζή ηνπο θαη δίρσο λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζίγνπξα 

εγθπκνλνύλ.  

        Σέινο , έλαο αθόκε ρώξνο πνπ πιήηηεηαη από ηελ εγθιεκαηηθόηεηα είλαη θαη απηόο ηεο 

νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα , δεκηνπξγνύληαη πνιιέο παξάλνκεο ραξηνπαηρηηθέο ιέζρεο πνπ 

πξνσζνύλ ηνλ παξάλνκν ηδόγν θαη ηε γεληθόηεξε κε λόκηκε δηαθίλεζε ρξεκάησλ. Σα κέιε ηνπο 

σζόπληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο ,  δηόηη αξρηθά έρνπλ ηελ εληύπσζε όηη είλαη έλα κέζν 

ςπραγσγίαο  ην νπνίν όκσο ηειηθά θαηαιήγεη ζηνλ κε αλαζηξέςηκν εζηζκό ηνπο. Με άιια ιόγηα 

ινηπόλ ν κόλνο ζθνπόο ηνπο είλαη ε θεξδνζθνπία , ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηέηνησλ δόιησλ 

ηξόπσλ.  

 

Παγθνζκηνπνίεζε 



            

      Παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε απηνλόκεζε όισλ εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ (νηθνλνκία , επηθνηλσλία 

θηι.) νη νπνίεο κέρξη πξόζθαηα έρνπλ ζύλνξα κόλν ζε έλα θξάηνο -πξνζηάηε θαη αξρίδνπλ λα 

ειεπζεξώλνληαη θαη λα δηαρένληαη παγθνζκίσο.Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ηάζε απηή είλαη θαλεξό όηη 

βαζίδεηαη ζηε επξύηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Οη επηδξάζεηο  ηεο δηαρσξίδνληαη ηόζν ζε ζεηηθέο 

όζν θαη ζε αξλεηηθέο επεξεάδνληαο ηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά θαη ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα.     

       Σν δηαδίθηπν δελ γλσξίδεη ζύλνξα θαη όξηα ,πνιηηηθνύο ή ζξεζθεπηηθνύο θξαγκνύο. Μέζσ ησλ 

δηάθνξσλ ηζηνζειίδσλ νη άλζξσπνη έξρνληαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο ζε παγθόζκην επίπεδν. Σα 

άηνκα έηζη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηεπξύλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνύο ηνπο νξίδνληεο θαη λα 

αλαπηύμνπλ ζρέζεηο κε αιινεζλείο. Μηιάκε δειαδή γηα κηα  ελνπνίεζε ησλ εζλώλ ζε πνιηηηθό , 

νηθνλνκηθό , πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. πγθεθξηκέλα , κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ηα άηνκα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάζνπλ απόςεηο , ηδέεο θαη ζθέςεηο πάλσ ζε ζέκαηα ηεο επνρήο ηνπο 

πνπ αθνξνύλ ηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη αθόκε θαη ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ. 

Δπηπιένλ ην δηαδίθηπν ζπκβάιιεη θαη ζηε αληαιιαγή πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ησλ ιαώλ 

θαζώο θαη ζηε δηάδνζε ησλ παξαδόζεσλ θαη αληηιήςεσλ , ησλ εζώλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπ θάζε 

έζλνπο.  

      Χζηόζν , από ηελ άιιε πιεπξά, ε παγθνζκηνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη θαη δηαδίδεηαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ έρεη αξλεηηθέο  επηδξάζεηο ζηε αλάπηπμε ελόο έζλνπο θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ 

ηαπηόηεηα. Με ηελ πξνζθόιιεζε ηνπ αλζξώπνπ ζην δηαδίθηπν νδεγνύκαζηε ζηε καδνπνίεζε θαη 

ηελ δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ έζλνπο. Οη ιανί ζηγά ζηγά αξρίδνπλ λα ράλνπλ ηελ εζληθή ηνπο 

ηαπηόηεηα γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηε αιινίσζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη θπξίσο ηεο γιώζζαο. Έηζη έρνπκε 

ηελ επηθξάηεζε ζηεξενηύπσλ θαη πξνηύπσλ  παγθνζκίσο θαη δηαζηξεβιώλνληαη όινη νη ηνκείο πνπ 

απνηεινύζαλ θαηαιπηηθό παξάγνληα γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ εζλώλ. 

 

    πκπεξαζκαηηθά , δηαπηζηώλεη θαλείο όηη ην δηαδίθηπν είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ηελ εκθάληζε 

θαη ηε δεκηνπξγία πνιιώλ θαη δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ – όπσο είλαη ε έμαξζε ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο αιιά ζπγρξόλσο θαη ηεο αξλεηηθήο πιεπξάο από ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Γη' απηό θαιό ζα ήηαλ λα θάλνπκε κία πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζνπκε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν.     



 

 

Ομάδα 2.  

Ενόηηηα: Τγεία και νέορ ηπόπορ ζωήρ 

Μαθηηέρ:     Κακηλώηε Δπξπδίθε, Γθόγθνπ Μαξία, Κσζηνύιε Δξαζκία, Ναζηόπνπινο Γεκήηξεο 

 

ΧΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ 

Πξνβιήκαηα ζηελ πιάηε:ύκθσλα κε ην εξσηεκαηνιόγην ην 67.1% δελ έρεη αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ πιάηε ελώ ην 32.9% ερεη δηαπηζηώζεη νξηζκέλα  πξνβιήκαηα. 

 

Πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε:ύκθσλα κε ην εξσηεκαηνιόγην ην 65.8% δελ έρεη αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε ελώ ην 34.2% ερεη δηαπηζηώζεη νξηζκέλα  πξνβιήκαηα. 

 

Πνλνθεθαινη:Λόγσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο ηνπ ει. Τπνινγηζηή πνιιά άηνκα αληηκεησπίδνπλ 

θνβεξνύο πνλνθεθάινπο επεηδή δελ έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ. 

 

ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ 

 Εθιζμόρ: Ο εζηζκόο ζην Γηαδίθηπν (internet addiction) είλαη κηα ζρεηηθά λέα κνξθή εμάξηεζεο. 

Απηή ε κνξθή εζηζκνύ νξίδεηαη σο ηελ «ελαζρόιεζε κε ην Ίληεξλεη γηα άληιεζε αηζζήκαηνο 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ζπλνδεύεηαη κε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη γηα ηελ άληιεζε απηνύ 

ηνπ αηζζήκαηνο»  

 

Αίηια ηος εθιζμού:  Σν Ίληεξλεη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαιύςεη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο 

αλάγθεο ελόο αηόκνπ. Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη όηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

«ηδαληθή θαηάζηαζε εαπηνύ», όπνπ ην άηνκν κπνξεί λα απνθηήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ ρσξίο λα έρεη πεξηνξηζκνύο θαη ζπλέπεηεο. ην Γηαδίθηπν δελ ππάξρνπλ 

άκεζεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα κπεη θαη λα βγεη όπνηε ζέιεη, ελώ κπνξεί λα 

θαιύςεη ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, αθνύ δελ ππάξρεη ε νπηηθή επαθή. Σαπηόρξνλα, ν έθεβνο κπνξεί 

λα ππνδπζεί δηαθνξεηηθνύο ξόινπο, ή δηαθνξεηηθέο ηαπηόηεηεο.πλήζσο, ηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα ηνπ εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν είλαη αγόξηα θαη κεγαιώλνπλ ζε δύζθνιεο 

ζπλζήθεο (δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο) 

 

Σα ζπκπηώκαηα ηνπ εζηζκνύ: 

1. Καηαλάισζε ππεξβνιηθνύ ρξόλνπ ή θαη ρξήκαηνο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν 

(ινγηζκηθνί, ζθιεξνί δίζθνη θ.ι.π)  

   2. Έθπησζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ ζε θνηλσληθό, νηθνγελεηαθό αιιά θαη πξνζσπηθό 

επίπεδν.  

   3. Μεησκέλε επίδνζε ζην ζρνιείν ιόγσ ησλ πνιιώλ σξώλ πνπ πεξλάεη ν έθεβνο         ζην 

δηαδίθηπν.  

   4. Αππλία, παξακέιεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πγηεηλήο,αθόκε θαη πξνζσξηλή δηαθνπή απν ην 

ζρνιείν.  

   5. Απνκόλσζε από ηελ νηθνγελεία θαη ηνπο θίινπο ηνπο, γίλνληαη επηζεηηθνί, κπνξεί λα θιέβνπλ 

ρξήκαηα από ηνπο γνλείο γηα λα παίδνπλ ηπρεξά παηρλίδηα.  

6. Φηάλνπλ ζε ζεκείν λα κελ ηξώλε ή θαη ην αληίζεην( λα παρύλνπλ πνιύ). 

 

 

Αποξένωζη 

πκπηώκαηα:Αγρνο, λεπξηθόηεηα, θαηάζιηςε, αδηαθνξία πξνο ηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ 

επηκέιεηα, ερζξόηεηα, απέρζεηα, δελ ζέιεη ηειεθσληθή ή άιιε επαθή, θνβάηαη λα εθδειώζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ κπξνζηά ζηνλ γνλέα από ηνλ νπνίν εμαξηάηαη κε δηθαζηηθά απόθαζε.  

 

Παξαδείγκαηα: 



Πξώην παξάδεηγκα (βαξεηά κνξθή): Παηδί πέληε εηώλ άθνπζε ηελ κεηέξα ηνπ λα θαηεγνξεί ηνλ 

παηέξα γηα παξελόριεζή ηνπ θαη ελδερόκελε θαθνπνίεζή ηνπ. Απηό ην θαληαζηηθό γεγνλόο 

ελζσκάησζε ζην ππνζπλείδεηό ηνπ θαη κίζεζε ηνλ παηέξα. Γεύηεξν παξάδεηγκα (κέηξηα κνξθή): 

Μεηέξα θαηεγόξεζε ηνλ παηέξα, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ δηαδπγίνπ, γηα δηθή ηεο θαθνπνίεζε. Η 

ζπθνθαληία απηή άγγημε ηελ ςπρή ηνπ παηδηνύ θαη απηό δελ ζέιεη λα δεη θαη λα κηιήζεη ζηνλ 

παηέξα. Η κεηέξα όκσο ζπλεξγάδεηαη κε ςπρνιόγν. Σξίην παξάδεηγκα (ήπηα κνξθή): Τπάξρνπλ 

θαηεγνξίεο ελάληηα ζηνλ παηέξα θαη έληνλε δηακάρε δηαδπγίνπ . Σν παηδί θνβάηαη, νδεγείηαη ζε 

παηδνςπρίαηξν. Μεηά από ρξόληα, ε πάζεζε απηή είλαη αλαζηξέςηκε. 

 

Θεξαπεία 

1. Απεκπινθή απν δηθαζηήξηα, δηθαζηηθέο απνθάζεηο επηθνηλσλίαο. 

2. Να παξαθνινπζείηαη ην παηδί από παηδνςπρίαηξν  

3.Να ππάξρεη επηζπκία ςπρνινγηθήο-ςπρηαηξηθήο βνήζεηαο από ηνπο γνλείο                                                                           

 

Πιύζε Δγθεθάινπ.Ο έιεγρνο ηνπ κπαινύ (mind control)  είλαη έλαο γεληθόο νξηζκόο γηα ζεσξίεο νη 

νπνίεο εηζεγνύληαη όηη ε ζθέςε, ε ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα ή νη απνθάζεηο κπνξνύλ λα 

αιιάμνπλ θαη λα θαηεπζπλζνύλ από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 

 

Η αλακόξθσζε ηεο ζθέςεο (thought reform)  ζεκαίλεη ηε κεηαηξνπή ηεο βαζηθήο ζηάζεο θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ ελόο αηόκνπ από εμσηεξηθέο πεγέο θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πιύζε θαη ηνλ 

έιεγρν εγθεθάινπ. Σα ζεσξεηηθά κνληέια θαη νη κέζνδνη πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κπαινύ δελ έγηλαλ απνδεθηά από ηελ παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. 

 

ε γεληθέο γξακκέο όκσο, νη όξνη έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ θαη δηακάρεο κεηαμύ 

ςπρνιόγσλ, λεπξνεπηζηεκόλσλ θαη θνηλσληνιόγσλ.Οη ζύγρξνλεο κειέηεο απνδεηθλύνπλ όηη 

ππήξμαλ πξνγξάκκαηα-πεηξάκαηα, πνπ είραλ ζηόρν λα ππνηάμνπλ ηελ ειεύζεξε βνύιεζε θαη λα 

αζθήζνπλ έιεγρν ζηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν. 

 

Σν ζέκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ εγθεθάινπ παξακέλεη αλνηρηό,όπσο θαη ε πηζαλόηεηα επεξεαζκνύ ησλ 

αλζξώπσλ από κεζόδνπο π.ρ. δηαθήκηζε (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο)  

 

Δθεβηθόο Θπκόο Καη Δπηζεηηθόηεηα  

    * Υάλεη ηνλ έιεγρν ζπρλά, ζπάδεη ή ξίρλεη πξάγκαηα όηαλ ζπκώλεη 

    * Γεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, έρεη απνβιεζεί, ή έρεη ζπρλά αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο 

    * Κιέβεη, ιέεη ςέκαηα 

    * Έρεη πξνθαιέζεη αλεπαλόξζσηεο δεκηέο ζην ζπίηη ηνπ θαη έρεη θιέςεη ή έρεη βιάςεη μέλε 

ηδηνθηεζία 

    * Μπιέθεηαη ζε θαβγάδεο ή έρεη απεηιήζεη άιιν πξόζσπν κε έλα όπιν 

    * Έρεη ηξαπκαηίζεη ή έρεη ζθνηώζεη έλα δών ΄ 

    * Έρεη πξνβιήκαηα κε ην λόκν 

    * Βάδεη θσηηέο 

    * Δκθαλίδεηαη λα κελ έρεη ζπλείδεζε ή λα κελ αηζζάλεηαη ελνρέο 

    * Έρεη αλαγθάζεη ζπλάλζξσπό ηνπ ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα, ζπκκεηέρεη ζηελ 

απηνθαηαζηξνθηθή ή άλεπ δηαθξίζεσο ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

    * Κάλεη ρξήζε λαξθσηηθώλ ή θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδώλ 

    * Παξαβαίλεη ηνπο θαλόλεο, κέλεη έμσ αξγά, ή έρεη ηελ ηάζε λα θεύγεη καθξπά από ην ζπίηη 

     *Έρεη αλαθέξεη ή έρεη θάλεη απόπεηξα απηνθηνλίαο                     

      

 

Νέορ Σπόπορ Ζωήρ 

   Διαηποθή(ζςνηαγέρ):  Μέζσ ηνπ δηαδηθηίνπ κπνξνύκε λα βξνύκε πνιιέο ζπληαγέο θαη πνιιά 

κπζηηθά γηα ην πώο λα θηηάμνπκε δηάθνξα γιπθά ή θαγεηά.                                                



   Μόδα:  Πνιιά άηνκα κπνξνύλ λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηελ κόδα. Γηα ην πώο ζα ξάςνπλ ξνύρα θαη 

πώο ζα αγνξάζνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. 

  Ήθη και Έθιμα: Αλ έρνπκε θάπνηα εξγαζία ζην ζρνιείν γηα ηα ήζε θαη έζηκα άιισλ ρώξσλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξνύκε λα βξνύκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο. 

 Αγοπέρ :Πνιιά άηνκα πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ ηα ξνύρα ηνπο,ηα έπηπια ηνπο θαη γεληθόηεξα ηα 

πξάγκαηα ηνπο απν  ην ίληεξλεη γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο όπσο νηη νη αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ 

είλαη πην νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο θαη πην εύθνιεο. 

 

 



 

Ομάδα 3.  

Ενόηηηα:  Πληποθόπηζη και Πολιηική ζηο Διαδίκηςο 

Μαθηηέρ:     Γεζηνύλεο Γεκήηξηνο, Λάππαο Αζαλάζηνο, Ρνύιηαο Απόζηνινο, Σζηκπίδαο 

Παλαγηώηεο 

 

     

Τν Δηαδίθηπν, γλωζηό ζπλήζωο θαη κε ηελ αγγιηθή άθιηηε νλνκαζία Internet, είλαη έλα κέζν καδηθήο 

επηθνηλωλίαο (ΜΜΕ),πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κεηαμύ άιιωλ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο θαη 

ξπζκηζηή ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. 

   Πξώηα απ'όια ην δηαδίθηπν απνηειεί θαηαιύηε γέλεζεο θαη δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ 

εμειίμεωλ.Αξρηθά Τν ίληεξλεη ωο θπξίαξρν κέζν ζηελ πνιηηηθή νδεύεη  ηόζν γηα ηελ επηθνηλσλία 

ησλ ππνςεθίσλ κε ηνπο ςεθνθόξνπο, όζν θαη γηα ηελ άζθεζε πίεζεο από νκάδεο πνιηηώλ πξνο 

ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

 Δπηπξόζζεηα, ην δηαδίθηπν απνθηά όιν θαη κεγαιύηεξε ζεκαζία γηα ηηο πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο 

ησλ ππνςεθίσλ, αιιά παξάιιεια αλαδεηθλύεηαη θαη ζε νπζηαζηηθό κέζν γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο 

πνιηηώλ. 

Δπίζεο ην Internet κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα δηάθνξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

ζηελ έθθξαζε θαη πξνώζεζε λέσλ ηδεώλ αθόκα θαη άζθεζε πίεζεο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνύλ. Απηό είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, επεηδή 

πνιινί δελ ζέινπλ νύηε λα πεγαίλνπλ από πόξηα ζε πόξηα, νύηε λα θάλνπλ εθζηξαηεία κέζσ 

ηειεθώλνπ. 

     Σν  Ίληεξλεη, εθηόο από θαηαιύηε δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ εμειίμεσλ,απνηειεί θαη ζεκαληηθή 

πεγή πιεξνθόξεζεο.Σν δηαδίθηπν, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νινέλα αλαπηπζζόκελε ςεθηαθή 

ηερλνινγία, έρεη δεκηνπξγήζεη κία ηεξάζηηα αγνξά γλώζεσλ/πιεξνθνξηώλ. Παξαδνζηαθέο κνξθέο 

ηέρλεο (όπσο γηα παξάδεηγκα ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ε κνπζηθή) κέζσ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

παίξλνπλ ηελ ίδηα κνξθή (αξρείσλ δεδνκέλσλ) κε αληηθείκελα πνπ εθ πξώηεο όςεσο είλαη εληειώο 

δηαθνξεηηθά (όπσο γηα παξάδεηγκα ε ηαηξηθή επηζηήκε ή θάπνην πξόγξακκα ινγηζκηθνύ). 

Παξαηεξείηαη ινηπόλ κία ζπγθέληξσζε γλώζεο ή, αλ είλαη δπλαηό λα ιερηεί, πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην Ίληεξλεη. Σν κεγάιν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη πιένλ είλαη 

ην "πνηνο ζα δηνηθήζεη, πνηνο ζα ειέγμεη ηελ γλώζε απηή".Από ηε ζηηγκή πνπ ην Γηαδίθηπν είλαη 

έλα δίθηπν ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηώλ, θάζε ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κνηξαζηεί 

πιεξνθνξίεο κε άιινπο ρξήζηεο, γελόκελνο, πνιιέο θνξέο, ν ίδηνο δεκηνπξγόο θαη πάξνρνο ησλ 

πιεξνθνξηώλ απηώλ. Γελ ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ "αλεβαίλνπλ" ζην 

Γηαδίθηπν από θάπνηνλ ηεξαξρηθά αλώηεξν ρξήζηε ή νξγαληζκό. Σν ζέκα ηεο κε ηεξαξρεκέλεο 

πιεξνθνξίαο, όκσο, ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε. Ο όγθνο ηεο πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν είλαη 

πξάγκαηη κεγάινο. Παξ' όια απηά, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο επθνιόηεξα θαη δπζθνιόηεξα 

πξνζβάζηκεο από ηνλ ρξήζηε. 

     Σν Ίληεξλεη, ινηπόλ, ζπληειεί ζηελ πιεξνθόξεζε ηνπ αηόκνπ αιιά θαη ζηε δηακόξθσζε 

πνιηηηθώλ εμειίμεσλ θαη γεληθόηεξα ηεο ηξέρνπζαο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Όκσο,κπνξεί 

λα παξαηεξεζνύλ θαηλόκελα  

όπσο παξαπιεξνθόξεζε, ππεξπιεξνθόξεζε θαη ζηνρεπκέλε ελζπλείδεηα πιεξνθόξεζε. Όια 

απηά, αλ θαη  εθόζνλ ν δέθηεο πηνζεηεί άθξηηα ό,ηη πξνβάιιεηαη από ηα ΜΜΔ. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/Πληροφορία
http://el.wikipedia.org/wiki/Τέχνη
http://el.wikipedia.org/wiki/Κινηματογράφος
http://el.wikipedia.org/wiki/Μουσική
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιατρική
http://el.wikipedia.org/wiki/Λογισμικό
http://el.wikipedia.org/wiki/Γνώση


Ομάδα 4.  

Ενόηηηα:  Επικοινωνία - Οικονομία 

Μαθηηέρ:     Γεσξγαηδηάλ Γεώξγηνο, Παπαζηνιόπνπινο Νηθόιανο, Σδηληδαξάο Υξπζόζηνκνο, 

Μνύζηνο Ιππνθξάηεο, Μαλώιεο Μάξηνο. 

 

 
Με ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξνύκε θαη ςπραγσγνύκαζηε, δηεπξίλνπκε ηνπο 

πλεπκαηηθνύο καο νξίδνληεο, καζαίλνπκε θαηλνύξγηα πξάγκαηα, θνηλνληθνπνηνύκαζηε. Δπίζεο, 

έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε λενπο αλζξώπνπο, [θαηλνπξηεο 

γλσξηκίεο],πιεξνθνξνύκαζηε γηα ηνπο θηλδίλνπο ηεο δσήο, έηζη ώζηε λα κελ βξηζθόκαζηε ζε 

άγλνηα. Οζν αθνξά ηελ νηθνλνκηα, πνιινη αλζξσπνη κπνξνπλ λα βξνπλ λεα δνπιεηα, επηπξνζζεηα 

δηακεζνπ ηνπ δηαδηθηπνπ. Πξνβαίλνπκε ζε δηαδηθηπαθεο αγνξεο, νπνπ πνιια αηνκα κπνξνπλ λα 

αγνξαζνπλ αξθεηα ρξήζηκα πξάγκαηα. Απν ηελ αιιε κεξηα ην δηαδηθηπν κπνξεη λα καο 

αιινηξησζεη πλεπκαηηθα κε ηελ κε ζσζηε ρξεζε ηνπ. ηηο κεξεο καο δηακεζνπ ησλ θνηλσληθσλ 

δηθηπσλ γηλεηαη ρξεζε αηζρξνπ ιεμηινγηνπ, παξαιιεια αξθεηνη δερνληαη   θαθνβνπια κπλεκαηα , 

απνηειεζκα απηνπ ηνπ θαηλνκελνπ εηλαη ν επεξεαζκνο ηεο πξνζσπηθνηεηαο θαη ε δηακόξθσζε 

αξλεηηθνύ πξνηύπνπ.Δπηζεο ηα θνηλσληθα δηθηπα δεκηνπξγνπλ εηθνληθνπο ρσξνπο θαη εηθνληθεο 

θνηλνηεηεο. Δλα ζεκαληηθό θαηλόκελν ζηηο κέξεο καο είλαη ε πεηξαηεία όπνπ αξθεηά άηνκα 

θαηεβάδνπλ παξάλνκα εηθόλεο-ηαηλίεο.Δπηπιένλ δηακέζνπ ησλ ηπρεξώλ παηρληδησλ, αξθεηνη ραλνπλ 

άζθνπα ηα ρξεκαηα ηνπο θαη αιιάδεη δξακκαηηθά ην νηθνλνκηθό ηνπο ηνπίν. 

ύκθσλα κε ην εξσηεκαηνιόγην δελ ερνπλ δερηεη πνιια άηνκα θαθόβνπια κπλήκαηα. 

Δπηπξόζζεηα, έλα κεγάιν πνζνζηό έρεη δειώζεη πσο θαηεβάδεη ηαηλίεο αξθεηέο θνξέο 

.Παξάιιεια, έλαο κεγάινο αξηζκόο αηόκσλ έρεη δειώζεη πσο δελ πξνζπαζεί λα ζπλάςεη ζρέζεηο 

ζην δηαδηθηπν.Δπηπιένλ, έλα ζεηηθό ζηηρείν πνπ πξνθππηεη κεζα από ην εξσηεκαηνιόγην είλαη όηη 

έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό έρεη δειώζεη πσο δελ  έρεη πξνζπαζήζεη λα θξύςεη πόζε ώξα 

ρξεζηηθήο παξνπζίαο θαηαλαιώλεη ζην δηαδηθηπν. 

 

ΘΔΣΙΚΑ ΣΟΤ FACEBOOK  

 

Απνκαθξπζκέλε επαθή θαη ελεκέξσζε κε νηθνγελεηαθά κέιε. Δπηθνηλσλνύκε κε ζπγγεληθά 

πξόζσπα. Δύξεζε παιηώλ ζπκκαζεηώλ, θίισλ, ζπληξόθσλ. Αλάπηπμε (ειεθηξνληθήο) 

θνηλσληθόηεηαο θαη    δηέπξπλζε ηνπ θνηλσληθνύ θύθινπ  .Δλεκέξσζε γηα ηξέρνληα γεγνλόηα θαη 

εθδειώζεηο.Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο  αιιειεγγύεο θαη ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο.  

Δλεκέξσζε γηα θαιιηηερληθέο θαη πνηθίιεο εθδειώζεηο. Αλαδήηεζε ζπληξόθνπ, θηιίαο θαη 

ζπλαηζζεκεηηθήο πιεξσζεο. Αλάπηπμε επαγγεικαηηθνύ δηθηύνπ επαθώλ , ζύλαςε επαγγεικαηηθώλ 

ζπλεξγαζηώλ θαη ζρέζεσλ. Γσξεάλ ή πιεξσκέλε δηαθήκηζε ζην ελεξγόηεξν θαη πνιππιεζέζηεξν 

θνηλσληθό δίθηπν. Δπαθή κε αλζξώπνπο πνπ δελ ζα είρεο πξσηίζησο ηελ επθαηξία, όπσο 

δηαζεκόηεηεο ηνπ ρώξνπ ησλ Καιώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ. Πιεξνθνξηαθή ελεκέξσζε θαη πιηθό 

αθόκα θαη απν ζπάληεο πεξηπηώζεηο θαιιηηερληθήο, αζιεηηθήο ή θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Δπράξηζην θαη μεθνύξαζην πνιύρξσκν πεξηβάιινλ ζην νπνίν θπξηαξρεί ε απιόηεηα θαη ε αθζνλία. 

 

 Σα αξλεηηθά ηνπ FACEBOOK 

Facebook θαη ράζηκν ρξόλνπ. Όπσο θαη θάζε θνηλόηεηα, εηζη θαη ην Facebook, ζέιεη λα ζε 

θξαηήζεη κέζα ηεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν γίλεηαη.   

  Δπίζεο ζνπ δίλεη ηηο δεκόζηεο ζρέζεηο ζην πηάην, όπνπ αλαπηύζζεηο θηιίεο,   ζπλαηζζήκαηα, 

παξαθνινπζείο ηηο δσέο ησλ άιισλ, πξάγκαηα πνπ  αλαιώλνπλ ην ρξόλν ζνπ ζε  

"ςεύηηθα" - "θηηαρηά" δεδνκέλα καθξηά θαη πέξα από ηελ πξαγκαηηθόηεηα.Δπηπξόζζεηα αλαιώλεηο 

ρξόλν ζε "άγλσζηα" άηνκα κε απνηέιεζκα απηό  έκκεζα λα  "ξνπθάεη" ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζνπ 

θαη όζν πεξηζζόηεξνπο θίινπο απνθηάο, ηόζν πεξηζζόηεξν εθζέηεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο. Μία ζεκαληηθή παξάπιεπξε απώιεηα είλαη θαη ην όηη ππνθξίλνληαη 

δείρλνληαο ζηνπο άιινπο πσο πεξλάλε θαιά ρσξίο απηό      λα αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο 

δσήο ηνπο. 



                         


