
 



 

 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με 

τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην οποία 

φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο πολυμεσικό 

εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ και διαρκεί 28 ώρες. 

Στοχεύει στο να καταδείξει ότι για την Εκκλησία η ανάπτυξη της επιστήμης και της 

τεχνολογίας είναι ευλογία Θεού, αρκεί να λειτουργεί με γνώμονα τον άνθρωπο και να 

ενεργεί για χάρη του. Οι επιμορφούμενοι με τη μελέτη των επιδράσεων της τεχνολογίας 

στην ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου,  αφενός μεν κατανοούν 

την ανάγκη χρήσης της στην ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας, αφετέρου δε, 

καθίστανται ικανοί να αναγνωρίζουν περιπτώσεις κατάχρησής της και να προτείνουν 

στους πιστούς του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου, ενδεδειγμένες στάσεις που συνάδουν 

με την Ορθόδοξη ζωή και την εκκλησιαστική παράδοση. 
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Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα. 
1 

1.2. Σύγχρονη Τεχνολογία: πηγή ευλογίας ή διακινδύνευσης; 3 

2. 
Οι επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στην ψυχοσωματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου 
4 

3. 

Άνθρωπος και μηχανή σε αναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus vivendi) – 

Η «αξία του ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου» ως απαντήσεις 

στην τεχνολογική ασφυξία   

4 

4. 
Νομικές παράμετροι της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας – Το αναγκαίο 

αξιακό υπόβαθρο στην αναζήτηση αυτορρύθμισης 
4 

5. 
Το ψηφιακό χάσμα γενεών και η υπέρβασή του -  Πρακτικές προτάσεις για 

τον τεχνολογικό εγγραμματισμό των ενηλίκων  
4 

6. 
Η χρήση και η κατάχρηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην ποιμαντική 

πράξη της Εκκλησίας 
4 

7.1. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2 

7.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες αρμόζουν 

και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του, 

τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα προγράμματά του και 

κυρίως προς τον Πανοσ. Αρχιμ. Ιωαννίκιο Γιαννόπουλο, Ιατρό-Θεολόγο, διευθυντή 

του Γραφείου Νεότητας της Ι.Μ Ιλίου, Αχαρνών &  Πετρουπόλεως, τον Πανοσ. Αρχιμ. 

Ιωαννίκιο Ζαμπέλη, Δρ Νομικής-Θεολόγο, διευθυντή του Κέντρου Νεότητας  της Ι.Μ 

Λευκάδος &   Ιθάκης, και τον κ. Αθανάσιο Κολιοφούτη, Δρ Θεολογίας,  για τη σύνταξη 

του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος ευχαριστούμε πολύ και όλους 
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εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει 

δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι του προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 

1.1.1. Σύντομη περιγραφή του επιμορφωτικού προγράμματος  

Την εποχή μας διακρίνει η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η 

ταχύτατη παροχή των υπηρεσιών της από το καταναλωτικό κοινό και γενικότερα τις 

σύγχρονες κοινωνικές δομές. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι αυτή η εποχή ορίστηκε από τον επιστημονικό 

κόσμο, ως εποχή «Μετανεωτερικότητας» ή «Ύστερης Νεωτερικότητας» ή «Ψηφιακής 

Τεχνολογίας». Ο «ψηφιακός πολιτισμός», η «τεχνητή νοημοσύνη», ὁ «συνθετικός 

άνθρωπος», το cyborg, η κλωνοποίηση, η παγκόσμια εποχή, που συνθέτουν το 

«ψηφιδωτό» της μετανεωτερικότητας και αποτελούν την νέα γλώσσα της επιστήμης 

και δείχνουν πως αλλάζουμε από το ανθρωπολογικό πλαίσιο του «έλλογου ζώου» σε 

εκείνο του «πληροφοριακού ζώου»1. 

Η τεχνητή νοημοσύνη, η πρόοδος της ρομποτικής, η εγκατάσταση του 5G, οι 

βελτιωμένες υπηρεσίες του διαδικτύου, το «ανδροειδή» κινητά τηλέφωνα κ.λ.π. από 

την μια πλευρά έρχονται να μας υποσχεθούν διευκόλυνση στη καθημερινότητά μας, 

έξοδο από τη ρουτίνα και να επενδύσουν στην εξοικονόμηση του χρόνου μας. Ο τρόπος 

διαχείρισης και χρήσης τους από τον άνθρωπο προφανώς έρχεται να ανατρέψει τόσο 

το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, όσο και τον ιδιωτικό και προσωπικό ανθρώπινο βίο.  

Από την αντίθετη πλευρά τα εντυπωσιακά αυτά «δώρα» της επιστήμης μπορεί να 

«κατατρώγουν» και να κατασπαταλούν το χρόνο αφήνοντας τα δικά τους «στίγματα» 

στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Η ανασφάλεια, που προέρχεται από την ανησυχία, 

που επιφέρει η αλλαγή σε παραδοσιακές δομές -όπως μέχρι τώρα τις γνωρίζαμε- 

καλλιεργεί συχνά την κινδυνολογία και την υπερβολή, την καχυποψία και τις βάσιμες 

ανησυχίες, όπως και τις θεωρίες συνομωσίας. Το τοπίο γίνεται «θολό», καθώς οι 

απόψεις των ειδικών επιστημόνων επί του θέματος είναι πενιχρές και ως εκ τούτου 

προσφέρονται διαδικτυακός χώρος, χρόνος και αφορμή για ανάπτυξη και 

αναπαραγωγή τοποθετήσεων χωρίς επιστημονική εγκυρότητα. Το 5G -για παράδειγμα- 

είναι η επόμενη γενιά σύνδεσης των συσκευών στο διαδίκτυο, που προσφέρει πολύ πιο 

γρήγορη και πιο αξιόπιστη σύνδεση κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών. Η 

                                                           
1 Michaelina Tenace, Καθηγήτρια Ποντιφηκικού Γρηγοριανού Πανεπιστημίου, Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, 

τόμος 91, τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020, σελ. 38-39.  
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συνδεσιμότητα στην καθημερινή πράξη θα φθάνει να έχει ταχύτητες 100 έως και 1000 

φορές μεγαλύτερες σε σχέση με το 4G. 

Το μεγαλύτερο θέμα, που έχει δώσει πολλές αφορμές συζητήσεων αφορά στα 

ζητήματα ασφάλειας των υπηρεσιών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα 

προσωπικά δεδομένα θα είναι περισσότερο ευάλωτα και ευκολότερα θα παραβιάζονται 

από τρίτους. Έτσι αναδύεται η ανάγκη ανάπτυξης καταλλήλων προγραμμάτων 

προστασίας. 

Συγχρόνως, έχουμε και ένα άλλο θέμα, που σχετίζεται με την υγεία. Η ανάγκη 

εγκατάστασης περισσότερων πυλώνων κινητής τηλεφωνίας -με ισχυρότερη εμβέλεια, 

με συνέπεια την αύξηση της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που 

επάγεται ανησυχίες για υγειονομικούς κινδύνους. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε συνεδρίαση της 3-12-2019 εξέδωσε ανακοίνωση με 

τις εξής διαπιστώσεις: 

α.  Το 5G θα ωφελήσει την επιχειρηματικότητα, τις δημόσιες παροχές, τις 

τηλεπικοινωνίες και την οικονομία. 

β. Τονίζει, ότι η Ε.Ε. έχει αναπτύξει το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση και την 

μείωση των κινδύνων στο διαδίκτυο, που συνδέονται με την τεχνολογία του 5G και με 

τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας των δικτύων και των πληροφοριών στην 

Ε.Ε.. 

γ. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση 

ανάπτυξη των δικτύων ώστε να προσφέρουν στους πολίτες λύσεις που συμβάλλουν 

στην βελτίωση βασικών τομέων, όπως η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη, η γεωργία 

κ.α. και 

δ. Επισημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, στην ασφάλεια στο internet, και 

στους κινδύνους που συνδέονται με τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 5G και άλλων 

σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών συστημάτων και υπηρεσιών. 

Ο καθηγητής Θεόδωρος Σαμαράς του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής 

Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνέντευξη του 

αναφέρει, ότι: «τα δίκτυα 5G χρησιμοποιούν τρεις περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος:  

 τη «χαμηλή» (low band) με συχνότητες μικρότερες του 1 GHz,  

 τη «μεσαία» (mid band) με συχνότητες μεταξύ 1 και 6 GHz και  
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 την «υψηλή» (high band) με συχνότητες μεγαλύτερες των 6 GHz και, κυρίως, 

στην περιοχή των 26 έως 28 GHz.  

Η τελευταία περιοχή συχνοτήτων ανήκει και στα λεγόμενα «χιλιοστομετρικά 

κύματα». Όσον αφορά σε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων 5G, τα νέα δίκτυα 

είναι γρηγορότερα στη μετάδοση της πληροφορίας, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι 

κεραίες μπορούν να αλλάζουν τον τρόπο ακτινοβολίας τους στο χώρο, για να μπορούν 

να εξυπηρετούν ταχύτερα περισσότερους χρήστες, μπορούν να υποστηρίζουν ιδεατά 

δίκτυα (virtual networks) με τη λειτουργία τεμαχισμού δικτύου (network slicing), ώστε 

να εξυπηρετούνται έκτακτες ανάγκες, όπως περιπτώσεις κρίσεων και φυσικών 

καταστροφών». 

Έχει αναφερθεί, ότι η τεχνολογία 5G δεν προωθεί ούτε μεταδίδει την ασθένεια, αλλά 

η ενέργεια της συχνότητάς της απορροφάται από το οξυγόνο. Η συχνότητα των 60 GHz 

έχει μήκος κύματος ίδιο με αυτό των μορίων του οξυγόνου, γεγονός που προκαλεί 

επίδραση. Τα μόρια του οξυγόνου στροβιλίζονται κάτω από τις συχνότητες των 60 

GHz και φαίνεται ότι δημιουργούν πρόβλημα στην απορρόφηση του οξυγόνου από 

τους πνεύμονες ή μάλλον στην οξυγόνωση του αίματος. Το πρόβλημα που 

παρατηρείται στους ασθενείς που εισάγονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 

παρουσιάζεται από τους πολλούς επιστήμονες ως έλλειψη οξυγόνου και όχι ως 

αναπνευστική αδυναμία των πνευμόνων. 

Συνεπώς, η ενασχόληση με την επίδραση και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στο 

σύγχρονο άνθρωπο είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας διότι θα δώσει τη δυνατότητα να 

φανεί πώς η τεχνολογία επιδρά στην ψυχική και σωματική υγεία και συμπεριφορά του 

συγχρόνου ανθρώπου και με ποιον τρόπο επηρεάζεται η κοινωνική του ανάπτυξη. Η 

σωστή χρήση της τεχνολογίας και ο «πειρασμός» της κατάχρησης και προσκόλλησης 

οδηγούν στο διαχωρισμό των εννοιών και την οριοθέτηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς απέναντι στις νέες αυτές εφευρέσεις.  

Από την άλλη πλευρά, η Εκκλησία μιλάει μια διάλεκτο πνευματική, που αγκαλιάζει 

τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Η βιολογική του ακμή δεν είναι άσχετη με 

την ψυχοπνευματική του αρμονία. Η προοπτική του είναι αιώνια στο χρόνο και θεϊκή 

στο μέγεθος. Κάτι τέτοιο είναι πολύ ξένο προς τη σύγχρονη τεχνοκρατούμενη και 

ορθολογιστική αντίληψη της κοινωνίας, η οποία το περισσότερο που αναγνωρίζει και 

κατανοεί από την Εκκλησία είναι η κοινωνική της δύναμη και δυνατότητα και τίποτε 

παραπάνω. Η Εκκλησία, εν τούτοις, έδειξε μέσα στην ιστορία ότι κάθε νέο επίτευγμα 
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μπορεί να το κάνει χρήσιμο εργαλείο ποιμαντικής πράξης και πνευματικής οικοδομής 

των τέκνων της.  

Ο άνθρωπος ενώ διαχειρίζεται τον κυβερνοχώρο χρειάζεται να γνωρίζει τόσο τους 

κινδύνους, που ελλοχεύουν κατά το «ταξίδι» του στο διαδίκτυο, όσο και τα οφέλη, που 

μπορεί να κερδίσει από αυτό διασφαλίζοντας συγχρόνως την ύπαρξή του και των 

οικείων και συνεργατών του. 

 

1.1.2. Σκοπός του Προγράμματος  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να:   

 Βελτιώσει το γνωστικό υπόβαθρο των επιμορφούμενων σε θέματα που αφορούν 

στη σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή εποχή και τη μετανεωτερικότητα. Να 

εμβαθύνουν στις έννοιες της ψηφιακής τεχνολογίας, να ενημερωθούν διεξοδικά 

για τις μεγάλες αλλαγές, που επιφέρει στη δομή της κοινωνίας και στον 

επαναπροσδιορισμό των εννοιών «άνθρωπος» και «πρόσωπο».  

 Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους ιερείς και τα στελέχη της 

Εκκλησίας, που επιμορφώνονται πάνω στα θέματα της ψηφιακής τεχνολογίας 

και του δίπολου χρήση και κατάχρηση. Να αξιολογούν στάσεις απέναντι στη 

σύγχρονη τεχνολογία και να διακρίνουν ανάμεσα στις θετικές και τις αρνητικές 

συνέπειές τους. Να διαμορφώνουν και να προτείνουν κριτήρια στάθμισης των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων και εξελίξεων με αναζήτηση της ενδεδειγμένης 

χρήσης τους. 

 Να μπορούν οι επιμορφούμενοι να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα από την 

επίδραση της τεχνολογίας. Να παραπέμπουν έγκαιρα στους ειδικούς φορείς για 

επίρρωση των προβλημάτων και να επισημαίνουν και να αιτιολογούν 

αναδυόμενες δυσλειτουργίες και αδιέξοδα από τη συνύπαρξη του ανθρώπου με 

τα τεχνολογικά του επιτεύγματα. 

 Να τεθούν τα νομοθετικά όρια και οι κόκκινες γραμμές, που θα καθορίσουν την 

ευχρησία της τεχνολογίας στην ενορία και την «ψηφιακή ενορία», που θα 

συμβάλλει σε μια πιο βελτιωμένη και πιο άμεση άσκηση της ποιμαντικής δράσης 

της ενορίας. Να κατανοούν τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη 

τεχνολογία ως ουδέτερες ηθικά, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα την ευθύνη του 

ανθρώπου (γενικά, αλλά και προσωπικά) για την επωφελή ή επιβλαβή για την 

σωτηρία του αξιοποίησή τους. 
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 Να αξιοποιήσει η Εκκλησία θετικά την δυνατότητα, που παρέχει η σύγχρονη 

τεχνολογία σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς και να δώσει αφορμές για 

δημιουργικές πρακτικές ιδέες. Να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους 

σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας και τα κοινωνικά δίκτυα στον ενοριακό 

χώρο. Να γνωρίζουν και να κατανοούν την ανάγκη για τη χρήση της τεχνολογίας 

στην Ποιμαντική Πράξη της Εκκλησίας και να συμβάλλουν στην εφαρμογή τους 

ανάλογα με το χώρο, που δραστηριοποιούνται. 

 Να κατανοήσουν οι επιμορφούμενοι τις ιδιαιτερότητες του κυβερνοχώρου, 

επισημαίνοντας νομικά και κανονικά ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά από 

την χρήση των ψηφιακών κ.ά. τεχνικών μέσων. Να μπορούν να αξιολογήσουν 

τόσο τις συνέπειες του ψηφιακού χάσματος στην καθημερινή ζωή όσο και τη 

θεραπευτική διάσταση της ψηφιακής διακυβέρνησης επί του χάσματος αυτού. 

Να συμβάλλουν στην πρόληψη και θεραπεία των κινδύνων του διαδικτύου. Και 

να μπορούν να συστήσουν τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση ανάλογων 

προβλημάτων. 

 Να αναζητούν οι επιμορφούμενοι και να εντοπίζουν στο αξιακό απόθεμα της 

Ορθόδοξης παράδοσης αρχές κατάλληλες και ικανές να εμπνεύσουν στους 

πολίτες – πιστούς κανόνες αυτορρύθμισης της παρουσίας και συμμετοχής τους 

στον ψηφιακό – τεχνικό κόσμο.  
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1.2.  Σύγχρονη Τεχνολογία: πηγή ευλογίας ή διακινδύνευσης; 

 

Λέξεις –κλειδιά: τεχνικό πνεύμα, ψηφιακός κόσμος, ανθρώπινη ευθύνη, διάκριση, 

εγρήγορση,  ηθικά διλήμματα, κριτήρια στάθμισης, ασκητικό ήθος, τεχνολογική 

εξέλιξη – πρόοδος, Δημιουργός –δημιουργός. 

 

1.2.1. Εισαγωγικός προβληματισμός: Η ιλιγγιώδης ταχύτητα των εξελίξεων –

και των προβληματισμών 

«Το (...) 5G είναι εδώ, για να μας βοηθήσει να ξανασχεδιάσουμε τον κόσμο από την 

αρχή! Υπάρχουν εξελίξεις που αλλάζουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Το δίκτυο 

5G, η ταχύτερη και πιο αξιόπιστη τεχνολογία κινητής που έχουμε γνωρίσει έως σήμερα 

ήρθε για να αλλάξει θεαματικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και 

διασκεδάζουμε!»2 

Το άγγελμα μιας τέτοιας σύγχρονης διαφήμισης δεν θα μπορούσε παρά να γεμίζει 

αισιοδοξία τους αποδέκτες της για ένα μέλλον ακόμη πιο ευοίωνο, με ακόμη 

περισσότερη άνεση και ευδαιμονία. Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις «εξελίξεις 

που αλλάζουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο» ή ποιος θα τολμούσε να αντισταθεί 

στην τεχνολογική πρόοδο –και για ποιον λόγο;  

Κι όμως, η εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων που η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει 

στον άνθρωπο για την βελτίωση της «ποιότητας ζωής» και, τελικά, την «ευημερία» του 

είναι συνυφασμένη με έναν διάχυτο σκεπτικισμό για το εύρος και το βάθος της τεχνικής 

προόδου, ενώ πληθώρα τεχνοηθικών διλημμάτων ανακύπτουν σε κάθε βήμα –ή, 

καλύτερα, άλμα- της εξελικτικής πορείας του σύγχρονού μας τεχνικού πολιτισμού. 

Εντυπωσιακός είναι ακόμη κι ο ίδιος ο καταιγιστικός ρυθμός εμφάνισης των νέων 

τεχνολογικών επιτευγμάτων, καθώς και η ιλιγγιώδης ταχύτητα με την οποία 

διαδίδονται ευρύτατα και επικρατούν καθολικά3. Αρκεί να σκεφτεί κανείς με πόση 

βραδύτητα πραγματοποίησε ο άνθρωπος τα πρώτα του βήματα στο πεδίο του τεχνικού 

πολιτισμού. Πόσες χιλιετίες χρειάστηκε να περάσουν, ώσπου να ανακαλύψει τη φωτιά· 

                                                           
2Πηγή: https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/5g.html?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3Pa 

FOitUWE 4iPfOchISI54YPjMK7PrKDXjbyMP6uagytf4aTDOfLc31Q8aAj6yEALw_wcB . Τελευταία 

ανάκτηση: 02.04.2021. 
3 Αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τον σχετικό την επιτάχυνση των ρυθμών της σύγχρονης ζωής από 

και εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης, όπως αποτυπώνεται στο εξής: Αργυριάδης Βασίλης, «Τι τρέχει 

με την τεχνολογία;», Σύναξη 147 (Ιουλ. -  Σεπτ. 2018), σ. 5 – 15. 



Σύγχρονη Τεχνολογία: πηγή ευλογίας ή διακινδύνευσης; 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
14 

να εφεύρει τον τροχό· να κατασκευάσει τα πρώτα γεωργικά ή τεχνικά εργαλεία, λίθινα 

στην αρχή, μεταλλικά στη συνέχεια· να επινοήσει τη γραφή κ.ά. Ήταν, βέβαια, βήματα 

αργά, αλλά σταθερά και καθοριστικά, που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο της ανθρώπινης 

ζωής και διάνοιξαν νέες προοπτικές στην κοινωνική οργάνωση και την ιστορική πορεία 

της ανθρωπότητας.  

Με συγκριτικά ταχύτατους ρυθμούς κινήθηκε η τεχνολογική εξέλιξη στους 

Νεότερους Χρόνους, προκαλώντας -κατ’ αναλογίαν- εξίσου επαναστατικές συνέπειες 

και οδηγώντας σε μία κυριολεκτική «βιομηχανική επανάσταση»: από την παραγωγή 

χαρτιού και την εφεύρεση της τυπογραφίας στην διευκόλυνση της διάδοσης της 

επιστημονικής γνώσης· από την εφεύρεση της πυξίδας και την κατασκευή ανθεκτικών 

ποντοπόρων πλοίων στις μεγάλες ανακαλύψεις που «διεύρυναν» τα σύνορα του 

κόσμου· από την επιστημονική κατανόηση και απομάγευση των φυσικών δυνάμεων 

(π.χ. ηλεκτρισμός) και του ίδιου του ανθρώπου (π.χ. εξέλιξη της ανατομίας) ή την 

(επαν)ανακάλυψη θεμελιωδών φυσικών νόμων (π.χ. βαρύτητας) και άγνωστων 

χημικών στοιχείων (π.χ. ράδιο) στην αξιοποίησή τους για τις πρωτοποριακές μεγάλες 

εφευρέσεις του 19ου και 20ού αιώνα, όπως το ατμόπλοιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το 

τηλέφωνο, το αυτοκίνητο, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τόσα άλλα.  

Αυτό που συντελείται όμως από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αι. και βλέπουμε 

να γιγαντώνεται ολοένα ως «ψηφιακή επανάσταση» μέχρι τις μέρες μας, δεν έχει 

προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και τίποτε δεν φαίνεται ικανό να 

ανασχέσει τους ρυθμούς της,. Η πληροφορία, αληθής ή ψευδής, διαδίδεται σε όλα τα 

μήκη και τα πλάτη του πλανήτη με ταχύτητα αστραπής. Θεμελιώδεις ανάγκες της 

(μεταπτωτικής) ανθρώπινης φύσης φαίνεται να καλύπτονται με όρους εικονικής 

πραγματικότητας. 

Ως επιτομή όλων των σπουδαίων τεχνολογικών εφευρέσεων μοιάζει στις μέρες μας 

ένα «έξυπνο τηλέφωνο» (smartphone) που συγκεντρώνει στην παλάμη του ανθρώπινου 

χεριού, πέρα από τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων, τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο, τις συσκευές 

αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο, τους χάρτες και την ψηφίδα, σύστημα γεωεντοπισμού (gps), φακό, 

καθρέφτη, πρόγνωση καιρού, λεξικό, αλληλογραφία μέσω μηνυμάτων γραπτών (sms) 

και ηλεκτρονικών (e-mail ή μηνυμάτων στο messenger, viber κλπ) και άπειρες ακόμη 

εφαρμογές που μοιάζει αδύνατο και να τις καταγράψει κανείς, αλλά και να φανταστεί 

τον χώρο που θα καταλάμβαναν στη συμβατική (μη ψηφιακή) εκδοχή τους, όπως και 
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τον χώρο, τον κόπο, τις γνώσεις, τις δαπάνες και τις μετακινήσεις που θα απαιτούσαν 

για να επιτευχθεί το ανάλογο αποτέλεσμα. 

Μένει πραγματικά εκστασιασμένος κανείς διαπιστώνοντας πόσες πολλές και 

διαφορετικές τεχνολογικές δυνατότητες παρέχει η εποχή μας, αλλά και πόσο γρήγορα 

εξελίσσονται και θεωρούνται ξεπερασμένες.  

Με ικανοποίηση και θαυμασμό, ανάμικτα με δέος και αμηχανία διαπιστώνει κανείς 

ότι μπορεί ταυτόχρονα να υλοποιήσει πλήθος εργασιών από την ασφάλεια και την 

άνεση του γραφείου του4.  

Για να υλοποιήσει μια διαδικτυακή εκδήλωση, λόγου χάρη, συχνά δεν απαιτείται 

καν η μεσολάβηση εξειδικευμένου τεχνικού. Φτάνει να ανοίξει στην οθόνη του 

υπολογιστή του μερικές καρτέλες ταυτόχρονα, να πραγματοποιήσει κάποιες 

στοχευμένες αναρτήσεις σε κατάλληλες ιστοσελίδες, να προχωρήσει στις κατάλληλες 

τηλεφωνικές επικοινωνίες ή να ανταλλάξει ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

Για να δημοσιοποιήσει κανείς την άποψή του ή να διαδώσει μια πληροφορία, αληθή 

κατά την υποκειμενική του εκτίμηση, στα πέρατα του κόσμου, δεν χρειάζεται να 

διέλθει επιτυχώς αλλεπάλληλους μηχανισμούς διήθισης (όπως αρχισυντάκτες, εκδότες 

κ.ά. φίλτρα ελέγχου της συμβατικής ενημέρωσης). Φτάνει να αναρτήσει μια εικόνα ή 

ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, συνοδεία λίγων λέξεων ή και χωρίς αυτές, για να 

κοινολογήσει χωρίς κόστος, αναστολές ή χρονοτριβή τις πλέον μύχιες σκέψεις του. Η 

απόλυτη «δημοκρατία του διαδικτύου» θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Ο κάθε 

άνθρωπος, όσο άσημος και αδύναμος κι αν μοιάζει, αδέσμευτος και ανεξάρτητος στον 

απέραντο ψηφιακό κόσμο. 

Την ίδια ώρα, ηλεκτρονικές συσκευές, υπολογιστικά συστήματα και προγράμματα 

που ελάχιστους μήνες πριν βρίσκονταν στην αιχμή της πρωτοπορίας, πολύ σύντομα 

θεωρούνται παρωχημένα και χρήζοντα αναβάθμισης ή και αντικατάστασης από νέα 

προϊόντα. 

Και ο πολίτης της νέας «ψηφιακής δημοκρατίας», ο οποίος κατ’ αρχάς 

ενθουσιάζεται με την απατηλή φαντασίωση ότι «λύθηκαν τα χέρια του» και έγινε 

                                                           
4 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προβληματισμός «Κερδίζουμε πραγματικά κάτι με το multitasking ή 

κινδυνεύουμε τελικά από μια ψηφιακή υποβάθμιση των γνωστικών ικανοτήτων μας;» που προσεγγίζεται 

στο: Σφακιανάκης Εμμανουήλ – Σιώμος Κωνσταντίνος – Φλώρος Γεώργιος, Εθισμός στο Διαδίκτυο και 

άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, εκδ. οίκος Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 2012, σ. 241 – 242. 
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«παντεχνήμων»5, μικρός θεός˙ απέκτησε την παντοδυναμία να υλοποιεί σε χρόνο 

παράλληλο όσες ψηφιακές εργασίες ή επικοινωνίες θελήσει, «τρέχοντας» στον 

υπολογιστή ή στο κινητό του τηλέφωνο αρκετά προγράμματα ταυτόχρονα, σύντομα 

ομολογεί την αδυναμία του μπροστά στη διανοητική πίεση και την ψυχοσωματική 

καταπόνηση που τελικά υφίσταται. Ο πολυμερισμός του ενδιαφέροντος και της 

μέριμνάς του και η αναγκαστική πολυδιάσπαση της προσοχής τείνουν να εξελιχθούν 

σε μάστιγα για το σημερινό εργαζόμενο –και μάλιστα το νέο, που έχει περισσότερο 

εξοικειωθεί με τον τρόπο λειτουργίας της νέας τεχνολογικής πραγματικότητας, του 

παράλληλου ψηφιακού σύμπαντος. 

Σχολιάζοντας «το πάθος της ταχύτητας» στην εποχή μας –ή καλύτερα στη δική του 

εποχή, αν αναλογιστούμε ότι μας χωρίζουν περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες απ’ 

όταν συνέγραψε το δοκίμιό του, που ισοδυναμούν όμως με χιλιετίες ίσως στην 

ιστοριογραμμή της τεχνολογικής προόδου που φτάνει ως τις μέρες μας- ο Ευάγγελος 

Παπανούτσος σημειώνει: 

«Να συμπιέσεις τον χρόνο που δεν αποτελείται από σημαντικά γεγονότα (τον ψυχικά 

άδειο ή περίπου άδειο), για να επιμηκύνεις κάποιον άλλο που τον περιμένεις πλούσιο σε 

βιώματα «ποιότητος» είναι μία καλή τακτική: επιστρέφω με το ταχύτερο μέσον στο σπίτι 

από τη δουλειά μου, για ν’ απολαύσω μουσική με τους αγαπητούς φίλους. Τέτοια δεν 

είναι η βιασύνη του σημερινού ανθρώπου. Αυτή μοιάζει με άγχος. Τρέχοντας μεταθέτουμε 

διαρκώς τους στόχους μας, μήπως αυτοί που τους προσπεράσαμε κάνουν περιττούς τους 

παρακάτω. Έτσι το τυχόν κέρδος μας από τη συμπίεση του χρόνου δεν το επενδύουμε 

έπειτα σε μία προσοδοφόρο επιχείρηση, αλλά το θυσιάζουμε ανώφελα... 

«Χρονοκτόνους» ονομάζουν μερικοί τους ανθρώπους της αγχώδους βιασύνης (νόσου 

του αιώνα μας). Λάθος. Δεν «σκοτώνεται» ο χρόνος, αυτοί «σκοτώνουν» την ψυχή τους, 

όταν την καταδικάζουν σ’ ένα ασταμάτητο κυνηγητό που φέρνει μοιραία τη φθορά. Γιατί 

άραγε αυτή η φυγή προς τα μπρος; Οι άνθρωποι της εποχής μας φεύγουν, διαρκώς 

φεύγουν; Φεύγουν από ποιον; 

Θα αποτολμήσω μίαν απάντηση. –Από τον εαυτό τους. Όταν αυτός κάποτε τους 

προλαβαίνει, το βάζουν στα πόδια. Τρέχουν για να μην τον συναντήσουν και 

αναγκαστούν να λογαριαστούν μαζί του, πράγμα φοβερά δυσάρεστο. Απόδειξη το γεγονός 

                                                           
5 Πρβλ. ειρμό θ΄ ωδής α΄ κανόνος Όρθρου Κυριακής της Πεντηκοστής: «Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ 

κυοφορήσασα καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε». 
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ότι αποστρέφονται την περισυλλογή, τον αργό ρυθμό της ζωής, το διάλογο με αυτόν τον 

σύντροφο που τους καταδιώκει...»6 

Οι ρυθμοί της εποχής, λοιπόν, είναι ταχύτατοι σε όλα τα επίπεδα και επιταχύνονται 

ολοένα, διαμορφώνοντας ένα νέο περιβάλλον στον «κόσμο». Λόγιος Ιεράρχης του 

Οικουμενικού Θρόνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να είναι διακριτικά παρούσα η 

Εκκλησία στην αγωνία του «κόσμου» και φιλόστοργα συμπορευόμενη μαζί του στις 

ατραπούς της Ιστορίας, συμπύκνωσε σε λίγες γραμμές καίριες θεολογικές παραδοχές: 

«Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα ἡ Ὀρθόδοξος, ἡ δική μας Ἐκκλησία, νὰ 

νοηθῇ ὡς ἄσχετη πρὸς τὴ ζωή, πρὸς τοὺς καιρούς, πρὸς τὴν ἀγωνίαν αὐτῆς τῆς ὥρας, 

πρὸς τὰ φλέγοντα προβλήματα αὐτῆς τῆς στιγμῆς, ἁπλῶς ὡς πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη 

καὶ θεωροῦσα τὰ περὶ αὐτήν. Ὡς Ἐκκλησία εἴμεθα ἐμπεπλεγμένοι εἰς τὴν πορείαν τοῦ 

γένους τῶν ἀνθρώπων, εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν περιπέτεια, ποὺ ὀνομάζεται Ἱστορία, 

ἄγουσα εἰς τὴν τελείωσιν τῶν ἐσχάτων. 

Ὑποκρινόμενοι τὴν χθές, ἀπουσιάζομεν ἀπὸ τὴν σήμερον καὶ ἡ αὔριον ἔρχεται ἄνευ 

ἡμῶν. 

Ὁμιλῶν εἰς τὴν 4ην Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τῆς Γενεύης, εἶχον εἰπεῖ: «Ἡ χθὲς 

παρῆλθε πρὸ πολλοῦ, οὔτε κἂν τὴν σήμερον ζῶμεν, μᾶς προέλαβεν ἡ μεθαύριον». Τὸ 

ἐπαναλαμβάνω αὐτὸ σήμερον ἐντονώτερον. Διότι εἶναι ἡ πέραν τῆς αὐτάρκους 

ὑποκρισίας ἀλήθεια, ἡ ἁπλή, ἡ εὐκολωτέρα ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων εἶναι νὰ τὰ 

χλευάσῃ καὶ νὰ τὰ κατακρίνῃ κανεὶς καὶ νὰ ἀντιπαρέλθῃ, ὅπως ὁ Ἱερεὺς καὶ ὁ λευΐτης 

τῆς Σαμαρειτικῆς παραβολῆς. Ἀλλὰ ἡ πληγὴ εἶναι ἐδῶ καὶ κράζει. 

Ποιὸς μπορεῖ ὑπευθύνως νὰ μᾶς πῇ, ὅτι εἶναι ἔξω κάθε ἱστορικῆς, ἐξελικτικῆς 

πραγματικότητας ὅλα αὐτὰ τὰ συνταρακτικὰ γεγονότα καὶ φαινόμενα τῆς νέας γενεᾶς τῆς 

ἀνθρωπότητος, ἡ ἔξαλλος μουσική, οἱ ἔξαλλοι χοροί, ἡ ἔξαλλος ἐπένδυσις, ὅλη αὐτὴ ἡ 

παγκόσμιος ἐπανάστασις τῆς νεολαίας; 

Άν ὅλοι οἱ μικρόνοες, ὅλοι οἱ ἐθελοτυφλοῦντες, ὅλοι οἱ παρελθοντολόγοι καὶ 

ἐγκαυχώμενοι διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς ἐποχῆς των συνωμοτήσουν, διὰ νὰ κατακρίνουν ὅλα 

αὐτὰ τὰ πράγματα, ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νὰ σταθῇ μὲ θεανδρικὴν κατανόησιν, 

ἐνανθρωπιζομένη ὅπως ὁ Κύριός της ἐν μέσῳ ἑνὸς νέου κόσμου, ποὺ ἔρχεται μακρόθεν, 

καὶ νὰ ἀκούσῃ αὐτὴ τὴν ἀγωνιώδη κραυγήν, ποὺ ἀναπηδᾶ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ θεωρούμενα 

                                                           
6 Παπανούτσος Ε(υάγγελος), «Το πάθος της ταχύτητας», Η κρίση του πολιτισμού μας, εκδ. Φιλιππότη, 

Αθήνα 21979, σ. 258 – 259. 



Σύγχρονη Τεχνολογία: πηγή ευλογίας ή διακινδύνευσης; 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
18 

ἀπὸ ἐμᾶς ἔξαλλα πράγματα. Κάτι ἔχει νὰ μᾶς πῇ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα αὐτὸς ὁ 

κόσμος, ποὺ ἔρχεται νέος εἰς τὸ προσκήνιον τῆς Ἱστορίας. 

Τὰ νομιζόμενα ἔξαλλα δι᾿ ἡμᾶς τοὺς παλαιούς, ὅταν λάβωμεν ὑπ᾿ ὄψιν τὸ φοβερὸν 

γεγονός, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ἡ τεραστία ἀπόστασις, ποὺ 

ὑπάρχει στὴ διαδοχὴ τῶν γενεῶν, δηλαδὴ ἡ γενεά, ἡ ὁποία ἔρχεται ἔπειτα ἀπὸ ἐμένα ἔχει 

ἀπόστασιν τριῶν γενεῶν. Πῶς ἔχομεν τὴν ἀξίωσιν νὰ τὴν κατανοήσωμεν ἡμεῖς αὐτὴν τὴν 

νέαν γενεάν, ποὺ ἔρχεται, ἐὰν δὲν εἴμεθα Ἐκκλησία Χριστοῦ συνεχῶς ἐνανθρωπίζομενη, 

συνεχῶς μεταμορφουμένη καὶ συνεχῶς μεταμορφώνουσα;»7 

 

1.2.2. Το «τεχνικό πνεύμα» και η κρίση του πολιτισμού μας  

Χωρίς φοβικά και καταστροφολογικά σύνδρομα, αλλά με διάθεση ψύχραιμης και 

αντικειμενικής προσέγγισης, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, ήδη 

από τη δεκαετία του 1980, πραγματευόμενος σε νομικό ακροατήριο το θέμα: 

«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ανθρώπινα δικαιώματα», έθετε τις βάσεις για έναν 

κριτικό προβληματισμό πάνω στο φαινόμενο που για τους πολλούς αναγόταν ακόμη 

στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: 

«Οι τρομακτικές  εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποκαλύπτουν όλο και 

περισσότερο τις υπάρχουσες και διανοιγόμενες προοπτικές για το άμεσο μέλλον που 

κατευθύνονται, όπως πολλοί μελετητές ισχυρίζονται, προς την απομόνωση, 

αποδυνάμωση και περιθωριοποίηση του ανθρώπινου προσώπου. Έτσι ο άνθρωπος, 

αφού είδε τη μηχανή να καθιστά περιττά τα χέρια του εργατικού δυναμικού, αφού 

επλήρωσε στο βωμό της εκβιομηχάνισης την απώλεια του φυσικού τρόπου ζωής, αφού 

γεύθηκε στις τσιμεντουπόλεις τη μοναξιά της πολυκατοικίας και τη ρύπανση της 

ατμόσφαιρας, αφού ξέχασε μέσα στη βουή της μεγαλούπολης την αίσθηση της γειτονιάς, 

τώρα απειλείται από μία τραγική μαζοποίηση που συνοδεύεται από την εξουθένωση του 

προσώπου με τη μετατροπή του σε κινούμενο πιόνι, ανώνυμο αριθμό, απρόσωπη 

οντότητα. Και ο κίνδυνος αυτός για τον οποίο μιλώ υποστασιάζεται, κατά τρόπον σαφή 

και εναργή, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) που, ενώ στην πρώτη τους γενεά 

ενθάρρυναν τις ελπίδες του κόσμου για μία πιο άνετη και ανθρώπινη ζωή, τώρα τελευταία 

προβληματίζουν όλους μας, με την παντοδύναμη ισχύ τους και την εκπληκτική τους 

                                                           
7 Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, «Κατηγορώ την υποκρισίαν...», Λόγοι καὶ Ὁμιλίαι, 

1991, ἐκδ. Πανσέληνος. Είναι γνωστή ως «Ομιλία για τον καρνάβαλο» και εκφωνήθηκε στὸν 

Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν (Κυριακὴ Τυροφάγου, 8 Μαρτίου 1970). Βλ. και: 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/accuse_hypocrisy.htm . Τελευταία επίσκεψη: 

20.04.2021. 
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ικανότητα να φθάσουν μέχρι του σημείου να υποκαθιστούν τη σκέψη των πολλών και 

επομένως και την καθοριστική τους παρουσία στο ιστορικό προσκήνιο. Εφθάσαμε δηλ. 

στο σημείο εκείνο, που συνειδητοποιούμε ότι κινδυνεύουμε από τα ίδια τα έργα των 

χειρών μας, σαν τον μυθικό Αίολο, που άπαξ και άνοιξε τους ασκούς του, δεν ήταν σε 

θέση κατόπιν να τιθασσεύσει την καταστροφική μανία τους»8. 

Χρειάζεται να μας προβληματίσει η παραδοχή πως «ο μεγάλος πειρασμός, ιδιαίτερα 

των νεώτερων χρόνων, είναι η γοητεία του νέου ή της ανανεώσεως, των εφευρέσεων και 

των ανακαλύψεων, των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, των ανακατατάξεων και των 

αναδιοργανώσεων, που διά της Επιστήμης και μάλιστα της Τεχνολογίας μεταβάλλονται 

σε καθημερινό άρτο των μαζικών και αστικών κοινωνιών. Η επιστήμη εξαντλείται σε 

τεχνική· τεχνολογία και τεχνοκρατία είναι οι νέες δυνάμεις του ανθρωποθεού, που ζητούν 

να καταργήσουν τις καινές δωρεές του Θεανθρώπου. Εξαιτίας του θάμβους ή της 

φαντασμαγορίας των τεχνολογικών κατορθωμάτων και των τεχνοκρατικών θαυμάτων, 

επιμένουμε να αγνοούμε ότι μια καθαρά τεχνολογική ή τεχνοκρατική θεώρηση είναι μια 

παραμόρφωση ή αποϊέρωση του κόσμου, ένα παγερό τέλος του, η μεταβολή του σε 

καταδυναστευτικό περιβάλλον. Κι όμως οι άνθρωποι εξακολουθούν να αρνούνται τον 

κόσμο της δημιουργίας, εκπλησσόμενοι από τον μύθο της Τεχνικής. Το μυστήριο, που 

υπάρχει παντού, αντικαταστάθηκε από την επιφάνεια με τα νεκρά ζητήματα και τα θνητά 

πράγματα»9. 

Η προσκόλληση του ανθρώπου στην τεχνική και η εξάρτηση της ζωής του όλης απ’ 

αυτήν, αυτό που ο Σπυρίδων Κυριαζόπουλος προσδιόρισε ως «τεχνικό πνεύμα»10, 

φαίνεται να είναι η εστία του προβλήματος· η πηγή της κρίσης του σύγχρονου 

πολιτισμού. Όχι η ηθική ποιότητα της χρήσης της τεχνολογίας, αλλά η αλλοτρίωση του 

ανθρώπου απ’ αυτήν· η ακύρωση της αξιακής του αυτοτέλειας σε σχέση με τα 

πράγματα και η επίδοσή του σε ένα αέναο κυνήγι της ευδαιμονίας και της επέκτασης 

των ορίων του με όχημα τη συνεχή εξέλιξη και πρόοδο της τεχνικής.  

Και άλλοι θύραθεν διανοητές, όπως ο Ευάγγελος Παπανούτσος, δεν μένουν 

αμέτοχοι του προβληματισμού γύρω από την σχέση του ανθρώπου με τον πολιτισμό 

του σήμερα. Χωρίς να δαιμονοποιεί τα τεχνικά επιτεύγματα, ο σημαντικός νεοέλληνας 

                                                           
8 (Παρασκευαΐδης) Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, «Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και ανθρώπινα δικαιώματα», Νομικά Ανάλεκτα. Εξέτασι νομικών θεμάτων υπό το φως της 

ορθοδόξου πνευματικότητος και της εν Χριστώ εμπειρίας. Ομιλίες προς Νομικούς, εκδ. Ι. Μ. Καισαριανής, 

Βύρωνος και Υμηττού, Καισαριανή 2009, σ. 66 - 67. 
9 Καρδαμάκης Μιχαήλ, Πρωτ., Από τα πάθη στα νοήματα των πραγμάτων, εκδ. Αρμός, 1998, σ. 10. 
10 Σπ. Κυριαζόπουλος, Η καταγωγή του τεχνικού πνεύματος, Αθήνα 1965. 
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στοχαστής διαπιστώνει ότι η αμφισβήτηση συνυφαίνεται εγγενώς με τον φαινομενικά 

παντοδύναμο μηχανοκρατικό πολιτισμό, που εξελίσσεται όμως σε έναν αδυσώπητο και 

αδιέξοδο φαύλο κύκλο για τον άνθρωπο που, γεμάτος αυτοπεποίθηση τον δημιούργησε 

και πλήρης αλαζονείας στηρίχθηκε στα επιτεύγματά του και απέκτησε μια 

ψευδαίσθηση αυτάρκειας. Γράφει χαρακτηριστικά: 

«Γιατί έπαψε ο σημερινός άνθρωπος (ο στοχαστικός, φυσικά, και ευαίσθητος) να 

πιστεύει στον πολιτισμό του;  

Η απάντηση στο ερώτημα είναι, νομίζω, η εξής: Γιατί μέσα στα αγαθά και παρ’ όλα 

τα αγαθά – τα υλικά εννοώ- που έχει αποκτήσει δεν είναι ευτυχής. Με την εφεύρεση νέων 

μηχανών και την αδιάκοπη τελειοποίησή τους, προπάντων όμως με τη συγκέντρωση 

αυτής της φοβερής δύναμης που δίνει στον άνθρωπο η μηχανή, σε λίγα και άπληστα 

χέρια, έχει μπει σε ένα αδυσώπητο κύκλωμα από το οποίο μάταια αγωνίζεται να βγει. Η 

φορά του συστήματος τον σπρώχνει όχι να κάνει σε όλους προσιτότερα τα μέσα που 

μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες τους, αλλά να πολλαπλασιάζει τις 

ανάγκες του μεγάλου αριθμού, διαδίνοντας την πολυτέλεια της ματαιοδοξίας, για να 

αυξάνει διαρκώς η κατανάλωση αγαθών που αποφέρει ανέλεγκτα κέρδη στους 

παραγωγούς των... 

Ιδού λοιπόν γιατί αμφισβητείται ο πολιτισμός μας. Με το κυνηγητό των ανέσεων, τη 

δίψα της πολυτέλειας, την επιδειξιομανία υποδούλωσε τον δημιουργό στα δημιουργήματά 

τους, το πνεύμα στις επινοήσεις και στις κατασκευές του. Έκανε τον άνθρωπο δυστυχή 

(σωματικά και ψυχικά τσακισμένο, νευρικά εξαντλημένο, πρόωρα γερασμένο - ή ηθικά 

ανάπηρο, κοινωνικά απόβλητο, αποθηριωμένο) μ’ εκείνα ακριβώς τα μέσα που περίμενε 

να του ελαφρώσουν το βάρος της ζωής. Από κύριο τον κατάντησε δούλο της μηχανής. 

Που φυσικά δεν μπορεί να σκεφτεί για μας και να μας διδάξει τον ορθό, τον πραγματικά 

ανθρώπινο τρόπο της χρήσης της. «Αν τουλάχιστον» είπε ένας ευφυής Αμερικανός 

εφευρέτης «οι computers των τεχνικών συστημάτων που είναι ικανά να τινάξουν τον 

πλανήτη μας στον αέρα, μπορούσαν να μας φοβίσουν, να μας θυμήσουν τις ευθύνες μας! 

Αλλά δεν το κάνουν, δεν το μπορούν. Έτσι εμείς γίναμε έμποροι σκλάβων, αλυσοδεμένοι 

σ’ αυτούς τους βουβούς σκλάβους που ορίζουμε» (Η πληροφορία από το βιβλίο του 

Robert Jungk, «Ο άνθρωπος της χιλιετηρίδας», ελλην. Μετάφραση Μαρία Μαλαγάρδη, 

εκδ. Δωδώνη, σ. 95). 

Και το προβληματικό για τον «πολύξερο» άνθρωπο της μεταβιομηχανικής κοινωνίας 

μας είναι ότι λαοί άλλων πολιτισμών, παλαιών και «απολιθωμένων», όπως τους λέμε με 

συγκατάβαση, τον οικτείρουν και τον ειρωνεύονται για την απερισκεψία του. Ένας Ινδός 
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είπε κάποτε στον κοινωνιολόγο καθηγητή Skolimovsky χαμογελώντας: «Εσείς οι λευκοί 

είστε τρελοί! Πιεσμένοι από τις μηχανές σας δουλεύετε σκληρά σαν άγριοι ως τα εξήντα. 

Μετά, όταν πια είσαστε πολύ γέροι για δουλειά, ψαρεύετε, ταξιδεύετε και αρχίζετε τότε 

μόνο να απολαμβάνετε. Εμείς τις ευχάριστες ώρες μας τις μοιράζουμε σε όλο το διάστημα 

της ζωής μας. Αυτό δεν είναι πιο φρόνιμο;» (Και αυτή η πληροφορία από το ίδιο βιβλίο, 

σ. 71).  

 Η «μηχανή» μπήκε πια στη ζωή μας· να τη βγάλουμε, είναι αδύνατον. Και αυτός ο 

Μαχάτμα Γκάντι θα είχε –υποθέτω- αποφασίσει να καταφύγει στο γάλα της κατσίκας του 

και στα υφαντά του αργαλειού του προσωρινά, για ορισμένο, χρονικά περιορισμένο, 

σκοπό, όχι για πάντα, ως πρόγραμμα στο διηνεκές... Γίνεται να καταργήσουμε το 

αυτοκίνητο, το τηλέφωνο, το ψυγείο, την ηλεκτρική κουζίνα, τη γραφομηχανή –που 

επιτέλους δεν μας φταίνε αν εμείς δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε σωστή χρήση 

τους; Να υποταχτούμε πάλι παθητικά στο πεπρωμένο μας είναι όχι φιλοσοφική παραδοχή 

της Ανάγκης, στην οποία υποτάσσονται τάχα και οι θεοί, αλλά υπόδειξη ηθικής 

αδράνειας, ευθυνοφοβίας, ασυμβίβαστης με την «ιστορία» του είδους μας, που 

απομακρύνθηκε από την κατάσταση του θηρίου και έφτασε εκεί που έφτασε, επειδή δεν 

έστερξε να υποχωρεί μπροστά στις οποιεσδήποτε δυσχέρειες. 

Κάτι λοιπόν, και κάτι όχι αδύνατο αλλά κατορθωτό, μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό, 

κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πρώτα και κύρια να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα 

σε όλη την έκταση και το βάθος του. Να καταλάβουμε (και να δώσουμε και στους άλλους 

να καταλάβουν) ότι με την ξέφρενη συζήτηση και ανάλωση υλικών αγαθών που έχει ως 

αποτέλεσμα από το ένα μέρος την αλόγιστη σπατάλη των πόρων της γης, τη ρύπανση και 

μόλυνση των στοιχείων της, και από το άλλο την παγίδευσή μας σε ένα κύκλωμα 

αφόρητης για τον άνθρωπο δουλείας, γινόμαστε καθεμέρα δυστυχέστεροι. Η επίγνωση 

των όρων ενός προβλήματος είναι το πρώτο βήμα προς τη λύση του. Επομένως αυτό 

είναι που έχουμε αμέσως να κάνουμε. Αλλά υπάρχει κι ένα δεύτερο βήμα, δυσκολότερο 

ασφαλώς από το πρώτο. Με όλο που ξέρουμε (οφείλουμε να ξέρουμε) ότι χωρίς βαθιά 

μεταβολή του κοινωνικού μας συστήματος που θα δημιουργήσει νέες παραμέτρους στη 

συλλογική και στην ατομική μας ζωή, χωρίς δηλαδή να υπάρξει ένας άλλος τύπος 

κοινωνίας, διαφορετικός από τον δικό μας (τόσο τον «αστικό» της Δύσης, όσο και τον 

«προλεταριακό» της Ανατολής, γιατί κι αυτός εδώ κληρονόμησε τα στίγματα εκείνου), τα 

δεινά μας θα συνεχιστούν, μπορεί και να χειροτερεύσουν –ο καθένας μας (για να είναι 

επιτέλους ήσυχος με τη συνείδησή του) μπορεί να αντιδράσει στο ρεύμα της καταστροφής 
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κλείνοντας τ’ αυτιά του στις Σειρήνες της καταναλωτικής πρόκλησης και περιορίζοντας 

τις ανάγκες του, αφού έτσι δεν θα θυσιάζεται πια στις ανέσεις η ελευθερία του. 

-Θα βρει άραγε η αυριανή ανθρωπότητα τον τρόπο να σωθεί από τις «προόδους» της; 

Δεν το ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την 

ελπίδα»11. 

 

1.2.3. Ελπίδα (και) του σύγχρονου ανθρώπου: η Εκκλησία και η μαρτυρία Της 

Φορέας αυτής της σώζουσας ελπίδας, που εναγώνια αναζητεί ο σύγχρονος 

άνθρωπος, μπορεί να είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με την θεολογική προίκα, την 

αγιαστική εμπειρία και την ασκητική παράδοσή της. Η Εκκλησία καλείται να 

διαιωνίζει και να συνεχίζει την κενωτική κάθοδο της Αγίας Κεφαλής της και να 

λειτουργεί ως ανάχωμα του «κόσμου». Καλείται να αναδέχεται «τα πάθη και τους 

καημούς του κόσμου» και να διαλέγεται με τον «κόσμο», φορώντας το δικό του 

γλωσσικό ένδυμα και γινόμενη «τοῖς πάσι τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινας σώσῃ»12. Όπως 

είναι χρέος της και ίδιον της ταυτότητάς της, αφουγκράζεται ενεργητικά την αγωνία 

του κόσμου, πασχίζοντας να τον κατανοήσει. Συγκαταβαίνει στις αδυναμίες και τις 

πτώσεις του, δίχως να τον καταδικάζει, χωρίς να απορρίπτει εκ των προτέρων τις 

επιλογές του «πρὶν ἀμφοῖν μύθων ἀκούσῃ».  

Δεν διαθέτει απλώς τη σοφία αιώνων για να το πράξει ούτε δρα υστερόβουλα, 

θέλοντας να αποφύγει τα ατοπήματα της –ξένης προς τον τρόπο της ύπαρξης και της 

εν τω κόσμω πολιτείας της- Ιεράς Εξέτασης στην περίπτωση του Γαλιλαίου κλπ. 

Απλούστατα, η πεμπτουσία της αποστολής της Εκκλησίας είναι να γίνεται διαρκώς ο 

σωστικός χώρος συνάντησης του «κατελθόντος εκ των Ουρανών» και 

ενανθρωπήσαντος Θεού Λόγου, του σταυρωθέντος και αναστάντος Θεανθρώπου, με 

τον πάσχοντα και απεγνωσμένο άνθρωπο. Σε κάθε πτώση του ανθρώπου, που 

απελπισμένα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αναζητώντας «χείρα βοηθείας», ο «πρωτότοκος 

των νεκρών» απλώνει πρώτος το δικό Του χέρι, για να τον συναναστήσει και να τον 

απαλλάξει από την οδυνηρή μεταπτωτική περιπέτειά του (τα πάθη, τη φθορά και τον 

θάνατο), όπως ακριβώς βλέπουμε τον Αναστάντα Χριστό να ανυψώνει τον προπάτορα 

Αδάμ στην εικόνα της εις Άδου καθόδου, την Ορθόδοξη δηλαδή εικόνα της 

Αναστάσεως. 

                                                           
11 Παπανούτσος Ε(υάγγελος), «Πολιτισμός υπό αμφισβήτηση», Η κρίση του πολιτισμού μας, εκδ. 

Φιλιππότη, Αθήνα 21979, σ. 43 - 47. 
12 Α΄ Κορ. 9, 22. 
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Όπως ορθά επισημαίνει ο Αλέξανδρος Κατσιάρας, «το τεχνικό έργο προϋποθέτει, 

προβάλλει και αναπαράγει ένα “πνεύμα” (ερήμην μας πλέον;). Και εδώ ακριβώς 

βρίσκεται η ευθύνη και της θεολογικής σκέψεως να το “ανακρίνει” και να αναρωτηθεί 

με θεολογικούς και οντολογικούς όρους και όχι με κοινωνιολογικές ή ψυχολογικές ή 

ηθικιστικές προϋποθέσεις και κριτήρια εάν και σε ποιον βαθμό αυτές οι ψηφιακές 

“αποκαλυπτικές” εφαρμογές, τα μέσα και τα εργαλεία (τα οποία μπορεί εκ των υστέρων 

να δικαιολογούνται κατ’ οικονομίαν ως έναν βαθμό), εάν εκφράζουν το τεχνικό πνεύμα 

και εάν προωθούν και προβάλλουν ή νοθεύουν, αμφισβητούν ή υποσκάπτουν το 

Ευαγγελικό ήθος, το εκκλησιαστικό γεγονός, την Εκκλησία ως σύναξη, την ταυτότητα και 

την αποστολή της Εκκλησίας και μάλιστα της Ορθόδοξης»13. 

 

1.2.4. Άνθρωπος και «τέχνη» πριν και μετά την πτώση - Το δημιουργικό 

χάρισμα του Αδάμ 

Καίριο είναι, λοιπόν, πριν τοποθετηθεί κανείς στο ερώτημα αν η σύγχρονη 

τεχνολογία είναι ή μπορεί να εξελιχθεί για τον άνθρωπο σε πηγή ευλογίας ή σε εστία 

διακινδύνευσης, να διευκρινισθεί η σχέση της επιστήμης και της τεχνολογίας, της 

θεωρητικής και της εφαρμοσμένης γνώσης δηλαδή, με την ανθρώπινη φύση και την 

κτιστή πραγματικότητα, όπως προήλθε από τα άχραντα χέρια του Δημιουργού. Με λίγα 

λόγια, αν η τεχνολογία συνιστά ίδιον της μεταπτωτικής κατάστασης και πορείας του 

ανθρώπου και φέρει εγγενώς το στοιχείο της φθοράς και συνδέεται αναπόσπαστα με 

την αμαρτία, τα πάθη, τη διαίρεση. 

Στον δυτικό χριστιανικό κόσμο, τόσο κατά τη βιομηχανική επανάσταση όσο και 

κυρίως μετά την αποκορύφωση (όπως τότε νόμιζαν) της καταστρεπτικής χρήσης της 

τεχνολογίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (ιδίως με τη ρίψη των δύο ατομικών 

βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι), η τεχνολογία θεωρήθηκε ηθικά ουδέτερη 

και ο ηθικός προβληματισμός στράφηκε γύρω από την καλή ή κακή, αγαθοποιό ή 

ολέθρια χρήση της.  

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δεν χωρούν τέτοιου είδους περιπτωσιολογικές - 

ηθικιστικές προσεγγίσεις ούτε η Ορθοδοξία συνιστά ένα ηθικό σύστημα για τη 

βελτίωση και τη συγκρότηση της κοινωνίας. Το δόγμα συνδέεται με το ήθος του 

ανθρώπου. Όπως τονίζει ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης, «η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει 

                                                           
13 Κατσιάρας Αλέξανδρος, «Σώμα: από τη βιβλική κατάφαση στη μετανεωτερική από-σωματοποίηση;», 

Θεολογία 91/ Γ΄ (Ιούλ. – Σεπτ. 2020), σ. 15. 
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απλώς ηθική, όπως το βλέπουμε στα φιλοσοφικά, θρησκευτικά και δυτικά χριστιανικά 

συστήματα, αλλά έχει ασκητική. Διά της ορθοδόξου ασκητικής που απορρέει από το 

ορθόδοξο δόγμα και είναι η κάθαρση και ο φωτισμός, ο άνθρωπος βιώνει το δόγμα, 

δηλαδή το δόγμα γίνεται βίωμα και ο άνθρωπος φθάνει στη θέωση. Η ορθόδοξη 

ασκητική είναι συνέργεια του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Θεού»14. 

Το ενδιαφέρον στην Ορθόδοξη ασκητική στρέφεται στον άνθρωπο και μάλιστα 

στον «ἔσω ἄνθρωπον», όχι στις συγκεκριμένες ενέργειές του που συνιστούν 

εξωτερίκευση της αλλοτριωμένης από την αμαρτία και τα πάθη προσωπικότητάς του. 

«Για τους Πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: Είναι άνθρωποι που 

έχουν εσκοτισμένον τον νουν, έχουν την όψη ανήθικων ανθρώπων, αυτό που λέμε 

σήμερα είναι κακοί άνθρωποι, ανήθικοι άνθρωποι˙ αλλά οι Πατέρες το εννοούν ως 

σκοτασμό του νοός. Και είναι οι άνθρωποι που έχουν φωτισμό νοός»15. Δεν υπάρχουν 

όμως στεγανά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις, αφού αρκεί η μετάνοια, για να 

θεραπευθεί ο άνθρωπος: να καθαρθεί «τὸ ὀπτικὸν τῆς ψυχῆς», να φωτισθεί ο 

«ἐσκοτισμένος νοῦς» καί νά θεωθεί με την Χάρη του Θεού ο άνθρωπος που μετανόησε 

και «ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω», όπως ο Ληστής, η Πόρνη, ο Τελώνης, ο Άσωτος. 

Ήδη ο ανώνυμος συγγραφέας της προς Διόγνητον επιστολής (1ος αι. μ.Χ.), 

παραπέμποντας στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, διευκρινίζει ότι στον Παράδεισο 

«έχει φυτευθεί το ξύλο της γνώσεως και το ξύλο της ζωής. Και δεν εναντιώνεται (ο 

Θεός) στο ξύλο της γνώσεως, αλλά στην παρακοή. Γιατί ο Θεός με την ίδια σημασία από 

την αρχή εφύτευσε στο μέσον του Παραδείσου το ξύλο της γνώσεως και το ξύλο της ζωής, 

παρουσιάζοντας την ζωή διά μέσου της γνώσεως, την οποία δεν χρησιμοποίησαν καθαρά 

(οι Πρωτόπλαστοι) και εγυμνώθηκαν με την πλάνη του όφεως. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς 

γνώση και δεν υπάρχει γνώση που ασφαλίζει χωρίς ζωή αληθινή. Γι' αυτό φυτεύθηκαν 

το ένα κοντά στο άλλο. Αυτήν την δύναμη έχοντας υπ’ όψη ο απόστολος (Παύλος: Α΄ 

Κορ. 8,1) να εκφράζεται με μια γνώση χωρίς αλήθεια, κατηγορώντας, λέει: “Η γνώση 

φυσιώνει, η αγάπη όμως οικοδομεί”. Γι’ αυτό εκείνος που νομίζει ότι κάτι ξέρει, χωρίς 

όμως αληθινή γνώση που να μαρτυρείται από τα πράγματα, στην πραγματικότητα τίποτε 

δεν γνωρίζει. Σύρεται στην πλάνη από τον όφι, χωρίς να αγαπά την αληθινή ζωή. Ενώ 

                                                           
14 (Βλάχος) Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Εμπειρική Δογματική της 

Ορθοδόξου Καθολικής εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου Ρωμανίδη, τ. Α΄: Δόγμα 

– Ηθική – Αποκάλυψη, κριτική παρουσίαση, εκδ. Ι. Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), 2010, σ. 

153 – 154. 
15 (Βλάχος), Εμπειρική Δογματική, σ. 149. 
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εκείνος που με διάκριση γνωρίζει και επιζητά την αληθινή ζωή, φυτεύει με μια ελπίδα, 

που του εξασφαλίζει καρπό»16. 

Ο άνθρωπος, πιστός στην κλήση του μέχρι την «διαβολή» του Θεού από τον όφι 

στην ανθρωπομορφική διήγηση της Γένεσης, απολαμβάνει την μακαριότητα του 

Παραδείσου και την άμεση σχέση και κοινωνία με τον Θεό, τον έτερο άνθρωπο και 

σύνολη τη δημιουργία. Μετέχει της τρυφής του Παραδείσου και των χαρισμάτων, με 

τα οποία τον προίκισε ο Θεός όταν τον έπλασε κατ’ εικόνα Του17, και οδεύει προς το 

καθ’ ομοίωσιν -«το δημιούργημα τείνει να γίνει θεός κατά χάρη, να φτάσει στην άκρα 

τελείωση, να μοιάσει τον Θεό»18- χωρίς οποιοσδήποτε κίνδυνος να απειλεί άμεσα, μέχρι 

τον πειρασμό και την πτώση, την κτιστή ύπαρξή του. Προκειμένου ο άνθρωπος να 

συγκρατηθεί σε αυτή τη συνεχή και άπειρη φορά προς τον ζωοδότη Θεό είναι 

απαραίτητη, και μέσα στον Παράδεισο, η άσκηση και η συνεχής ανθρώπινη 

«συνεργία»19.  

Ο Δημιουργός ευθύς εξαρχής προίκισε τον άνθρωπο με «ενσωματωμένα χαρίσματα 

– δεξιότητες, που είχαν όμως άλλης τάξεως λειτουργικότητα, στόχευση και προοπτική. Η 

κλήση του ανθρώπου να άρχει “τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς...” (Γεν. 1,26), να κυριαρχεί επί πάντων των 

κτισμάτων, το “αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε” (Γεν. 1,28), το “ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ 

φυλάττειν” (Γεν. 2,15), η εργασία, από χαρίσματα προσωπικής ευθύνης προσαγωγής της 

κτίσεως στον “πρωτότοκο πάσης κτίσεως” (Κολ. 1,15), διαστρέφονται μεταπτωτικά σε 

πάλη, εχθρότητα, ανταγωνισμό, κατάχρηση εξουσίας, μετάδοση θανάτου, αγώνα 

επιβίωσης. Τα προπτωτικά χαρίσματα όμως δεν αφαιρούνται από τον Θεό στον άνθρωπο 

μετά από την πτώση –ο Θεός δεν αφαιρεί, παρά μόνο προσθέτει- αλλά, αν και πλέον 

έχουν διαστραφεί, χρησιμοποιούνται για την ιστορική επιβίωση του ανθρώπου όσο, από 

τούδε και στο εξής, και για την ιστορική του αυτοεξόντωση. Δεν είναι τυχαίο, “ἐν τῷ 

ἄμα” της πτώσεως και της συνειδητοποιήσεως της “γυμνότητάς” των, αμέσως 

εκδήλωσαν την δεξιότητα της τεχνικότητας, στη συρραφή περιζωμάτων διά φύλλων 

συκής. Η ανάγκη όμως ασκήσεως της τεχνικότητας προήλθε από την αποσύνδεση του 

ανθρώπου από τον Θεό, από “κάτι” δηλαδή πρωταρχικώς μη τεχνικό. Αιτία της 

                                                           
16 Ιουστίνος, φιλόσοφος και μάρτυς, Προς Διόγνητον επιστολή, μετάφραση: Μητροπολίτου Κίτρους – 

Κατερίνης και Πλαταμώνος Αγαθονίκου, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 21996, σ. 41 – 42. 
17 Σταύρος Ε. Καλαντζάκης, “Εν αρχή εποίησεν ο Θεός”. Ερμηνευτική ανάλυση των περί Δημιουργίας 

διηγήσεων της Γενέσεως, εκδ. Π. Σ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 242 επ. 
18 Νίκος Α. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία – τ. Β΄: Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε 

αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη,. Εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 196. 
19 Βλ. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, ό.π., σ. 196. 
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εμφανίσεως τεχνημάτων και τεχνών, με τον ιστορικό τρόπο που γνωρίζουμε, δεν ήταν ο 

Θεός ή η φύση του ανθρώπου αλλά η αρνητική άσκηση της ανθρώπινης ελευθερίας. Με 

την προπατορική παράβαση αρχίζει η “ζωή” της επιβίωσης, η ιστορική φάση του 

ανθρώπου που... είναι συνυφασμένη με την άσκηση των τεχνών»20. 

Επικαλούμενος τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο Αλέξανδρος Κατσιάρας 

επισημαίνει ότι «η όλη κατασκευή του ανθρώπου ήταν προσιδιασμένη ώστε ο άνθρωπος 

να ζει “γυμνὸς τῇ ἁπλότητι καὶ ζωῇ τῇ ἀτέχνῳ καὶ δίχα παντὸς ἐπικαλύμματος καὶ 

προβλήματος”, “ἄφυλος”. Η διέλευση από την ιστορία δεν ήταν απαραίτητη για να 

βρεθεί ο άνθρωπος στην εσχατολογία. Η τεχνική πριν από την πτώση ήταν περιττή. Οι 

τέχνες και η τεχνική μετά από την πτώση είναι μία αναγκαία, αναγκαστική συνθήκη για 

την επιβίωση του ανθρώπου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πτώσεως, αλλά 

και που πλέον και ταυτόχρονα παραπαίουν ανάμεσα στην εμπειρία του καλού και του 

κακού»21. 

Την απάντηση στο ερώτημα αν η «τέχνη» (με την έννοια κάθε τέχνης, δεξιότητας, 

δεξιοτεχνίας ή τεχνουργήματος, κάθε είδους τεχνολογικού επιτεύγματος) συγκροτούσε 

την προπτωτική ύπαρξη του ανθρώπου, το «πρωτόκτιστον κάλλος», ο Alexis Torrance 

αναζήτησε στη θεολογική μαρτυρία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. 

Κωδικοποίησε, λοιπόν, τη θεώρηση της τεχνολογίας από τον ιερό Πατέρα ως 

συνέπειας της πτώσης στα εξής σημεία: 

«Για τον Άγιο Μάξιμο, η τέχνη δεν είναι συγκροτητική της προπτωτικής ύπαρξης του 

ανθρωπίνου όντος. Ακολουθεί και ερμηνεύει τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του 

Θεολόγου, που υποστηρίζει ότι στην αρχή το ανθρώπινο ον ήταν “γυμνὸν τῇ ἁπλότητι, 

καὶ ζωῇ τῇ ἀτέχνῳ (χωρίς τέχνη ή τεχνουργήματα)”22. Ερμηνεύει αυτή τη θέση με τρεις 

σχετιζόμενους τρόπους:  

Πρώτον, η τέλεια ισορροπία της σωματικής κατάστασης του Αδάμ πριν από την πτώση 

κατέστησε την τέχνη περιττή, από τη στιγμή που “η φυσική κατάσταση της καλής του 

υγείας” και η “εσωτερική του απάθεια” κατέστησε μη αναγκαίο το να φτιάξει ενδύματα 

ή κάποιο κατάλυμα.  

Δεύτερον, ο Άγιος Γρηγόριος αποδίδει αυτήν την ποιότητα στον μη προπτωτικό Αδάμ 

για να δείξει ότι στην αρχή το σχέδιο της τεχνολογίας ή κάποιων τεχνουργημάτων δεν 

                                                           
20 Κατσιάρας Αλέξανδρος, «Προπατορικό αμάρτημα και τεχνικό πνεύμα», Θεολογία 91/Α΄ (Ιαν. – Μάρτ. 

2020), σ. 211. 
21 Κατσιάρας, «Προπατορικό αμάρτημα και τεχνικό πνεύμα», σ. 222 - 223. 
22 Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Λόγος με΄, Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, 45.8, PG 36: 632 C. 
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ήταν αναγκαίος παράγοντας κινητοποίησης για την ανθρώπινη ζωή, αντίθετα με αυτό 

που συχνά παρατηρείται στην τωρινή πτωτική ανθρώπινη κατάσταση, που ο άνθρωπος 

με ολέθριο τρόπο “προσηλώνεται στις αρχές των τεχνικών δεξιοτήτων, λόγω των 

περιστάσεων και για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του”.  

Τρίτον, ο Μάξιμος ερμηνεύει ότι “ζωή δίχως τέχνη” σημαίνει ότι ο Αδάμ “υπήρχε 

πέρα από τις ποικίλες επιδιώξεις που αφορούν τον πρακτικό βίο”, ευρισκόμενος σε μία 

κατάσταση αρετής “δεν είχε καμία ανάγκη να στηριχθεί σε ιδέες που προκύπτουν μέσω 

συλλογισμών από τα αισθητά αντικείμενα ώστε να κατανοήσει τις θείες 

πραγματικότητες”, ενώ τώρα τα πεπτωκότα ανθρώπινα όντα τελικά καλούνται “να 

σταματήσουν να απασχολούν τους εαυτούς τους με τις αρχές των τεχνικών δεξιοτήτων”, 

ώστε να κατορθώσουν μία “ζωή ελεύθερη από περισπασμούς”»23.  

Ο Θεός αυτεξουσίως, λοιπόν, εν αγάπη και ελευθερία, δημιουργεί τον άνθρωπο κατ’ 

εικόνα Του, προικισμένο με το «αυτεξούσιο», το χάρισμα της ελευθερίας σε όλες τις 

πτυχές της ύπαρξης και της δράσης του. Τον καλεί να αξιοποιήσει κατ’ εξοχήν το 

χάρισμα αυτό για την πορεία του προς το καθ’ ομοίωσιν, ήδη στον Παράδεισο, στη 

σχέση δηλαδή κοινωνίας με τον Θεό και την υπόλοιπη –πέραν του ιδίου- κτιστή 

δημιουργία. Εκδηλώνοντας όμως την απέραντη αγαθότητα, την αγάπη και την πρόνοιά 

Του για το πλάσμα Του, καλεί τον άνθρωπο να ασκήσει τα θεόσδοτα χαρίσματά του 

και μετά την πτώση τόσο για την επιβίωσή του όσο και για την επιστροφή, την 

επανασύνδεση και επανακοινωνία του με τον Θεό –Πατέρα του.  

Τον καλεί να ενεργήσει ως μικρός δημιουργός και ο ίδιος, κατ’ εικόνα του μεγάλου 

και μόνου Δημιουργού των απάντων. «Φτιαγμένοι κατ’ εικόνα του Θεού, εμείς οι 

άνθρωποι συνεργαζόμαστε μαζί του. Είμαστε συμμέτοχοι και συνδημιουργοί24. Με την 

τέχνη και την ποίηση, με την τεχνολογία και την επιστημονική έρευνα, μεταμορφώνουμε 

την υλική δημιουργία και την καθιστούμε ικανή να δοξολογήσει τον Θεό. Δίδουμε φωνή 

στα φυσικά πράγματα που δεν έχουν από μόνα τους».25  

Κατά τον καθηγητή Νίκο Ματσούκα, ο άνθρωπος «ρίχνεται ελεύθερος σ’ ένα 

περιβάλλον, όπου καλείται παρ’ όλη την κτιστότητά του και τον κίνδυνο εκμηδενισμού 

του να γίνει συνδημιουργός. Γι’ αυτό το αυτεξούσιο αυτό είναι μια εκρηκτική δυνατότητα 

                                                           
23 Torrance Alexis, «Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον; Αρχές μιας Ορθόδοξης προσέγγισης της τεχνολογίας 

και της καινοτομίας», μετάφραση: Νίκος Μανωλόπουλος, Σύναξη 147 (Ιουλ. -  Σεπτ. 2018), σ. 23. 
24 Α’ Κορ. 3, 9. 
25 Ware Κάλλιστος, επίσκοπος Διοκλείας – καθηγ. Παν. Οξφόρδης (μτφρ. Νίκος Χριστοδούλου), «Η 

αξία της υλικής δημιουργίας», Συλλογικός τόμος, Άνθρωπος και περιβάλλον, εκδ. Ι.Μ. Μαχαιρά 

Κύπρου, 1994, σ. 30 
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με μεγάλες δημιουργικές ικανότητες που ωστόσο πρέπει να συντρίψουν πρώτα την 

αντίσταση των μηδενιστικών δυνάμεων. Μονάχα έτσι ο άνθρωπος πορεύεται από το κατ’ 

εικόνα προς το καθ’ ομοίωσιν. Αλλιώτικα δεν υπάρχει καμιά δημιουργική κίνηση. Η 

δημιουργία είναι νίκη κατά του μηδενός, και η αποτυχία αποτελεί τραγική έκπτωση του 

ανθρώπου από τον δημιουργικό του προορισμό»26. 

Η μεγάλη ευθύνη που έχει, ωστόσο, ο άνθρωπος έναντι της δημιουργίας δεν 

αναφέρεται απλώς στη συντήρηση, αλλά κυρίως την καλλιέργεια και μεταμόρφωση 

της κτίσης με τη δημιουργική του παρέμβαση, «έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το έσχατο 

νόημα και ο σκοπός της δημιουργίας και να εκπληρωθεί μέσα από τα ανθρώπινα όντα»27. 

Καλείται ακόμη να ενεργήσει ως «βασιλεύς τῆς κτίσεως»28, ως φιλόστοργος 

ηγεμόνας που προνοεί και μεριμνά για την συντήρηση του «καλού λίαν» κόσμου και 

την συμπόρευση μαζί του προς την τελειότητα, με όρους όμως «συνταγματικής 

μοναρχίας», όπως σημειώνει ο π. Δημήτριος Στανιλοάε29. Έσχατο όριο της ανθρώπινης 

παρέμβασης στην υπόλοιπη δημιουργία τίθεται η εντολή «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν»30, 

προϋποθέτοντας έτσι χρήση του κόσμου συνετή και λελογισμένη. 

 

1.2.5. Τεχνολογία και διακινδύνευση του ανθρώπινου «προσώπου» - Παραδείγματα 

Η εστία της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνει μεταπτωτικά ο άνθρωπος, με 

θεολογικούς όρους μιλώντας, βρίσκεται στην «πτώση» του, στην επιλογή του να μείνει 

μακριά από τον Θεό. Διαστρέφεται τότε ο τρόπος θέασης και διαχείρισης του κόσμου. 

Η εχθρότητα που προκάλεσε ο ίδιος με την επιλογή του συνεπάγεται εγωκεντρισμό, 

ιδιοτέλεια, χρησιμοθηρία, αποξένωση από τους πάντες και τα πάντα, απομόνωση, 

ακύρωση της προσωπικότητάς του31.  

Αν η έννοια του «προσώπου», κεντρικής σημασίας στην Ορθόδοξη 

ανθρωπολογία32, προσδιορίζεται ως «σχέση προς έτερον» (τον κατ’ εξοχήν Έτερον Θεό 

                                                           
26 Νίκος Α. Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, εκδ. Π. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 32002, σ. 67. 
27 Ζηζιούλας Ιωάννης, Μητροπολίτου Περγάμου, «Αποκάλυψη και φυσικό περιβάλλον», Σύναξη 56, σ. 

19 
28 Πρβλ. Γεν. 1, 26. Βλ. και Καλαντζάκης, “Εν αρχή εποίησεν ο Θεός”, σ. 268 – 272. 
29 Πρβλ. Ware Κάλλιστος, «Η αξία της υλικής δημιουργίας», ό.π., σ. 30. 
30 Γεν. 2, 15. 
31 Πρβλ. Γεν. 3, 17-19: «Επειδή άκουσες τη γυναίκα σου κι έφαγες από το δέντρο, απ’ το οποίο σε είχα 

διατάξει να μη φας, καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου. Με μόχθο θα την καλλιεργείς σ’ όλη σου τη 

ζωή. Αγκάθια και τριβόλια θα σου βλασταίνει και θα τρως το χορτάρι του αγρού. Με τον ιδρώτα του 

προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στη γη απ’ την οποία προήλθες, γιατί χώμα 

είσαι και στο χώμα θα καταλήξεις». 
32 Ενδεικτικά βλ. Καρδαμάκης, Από τα πάθη στα νοήματα των πραγμάτων, σ. 52 – 53: «Το κρίσιμο, για 

όλη τη ζωή ή τον πολιτισμό, είναι πώς από την ατομική αυθαιρεσία ή αποχωρισμένη αντίληψη για την 
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πρωτίστως και στη συνέχεια κάθε έτερο πρόσωπο, αλλά και την επίσης έτερη / 

ετερούσια δημιουργία), η απομόνωση και εγωκεντρική στροφή του ανθρώπου, η 

διάρρηξη κάθε δεσμού και σχέσης με ό,τι έτερο, συνιστά θόλωση του νοός και 

συσκότιση της όρασής του, αλλοίωση της θέας του κτιστού κόσμου (τόσο των 

κτισμάτων του Θεού όσο και των δημιουργημάτων του ίδιου του ανθρώπου).  

Τη διαστρέβλωση του δημιουργικού χαρίσματος του ανθρώπου και την παράχρηση 

των συναφών δυνατοτήτων του, περιγράφει παραστατικά ο καθηγητής Βασίλειος 

Γιούλτσης: «Η πτώση, λοιπόν, δεν αλλοίωσε μόνο οντολογικά και ηθικά τον άνθρωπο, 

αλλά και αυτό το φυσικό περιβάλλον του. Το καλόν λίαν της δημιουργίας αλλοιώθηκε 

πρωτογενώς στον άνθρωπο και μέσω αυτού, ως φθορά, εξαχρείωση και θάνατος πέρασε 

και σε ολόκληρη την κτίση. Η αδυναμία του ανθρώπου να επικοινωνήσει με το 

περιβάλλον του δεν οφείλεται τόσο στην εχθρότητα του περιβάλλοντος όσο στους 

εσωτερικούς φόβους του ανθρώπου από την απειλή του θανάτου. Αυτοί οι φόβοι 

αποπροσανατολίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη από την πίστη στην πρόνοια του Θεού και 

δημιουργούν συναισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Χωρίς την πίστη που 

τροφοδοτεί η βεβαιότητα της σχέσεως πλάσματος και Πλάστη, η δημιουργικότητα του 

ανθρώπου κυριαρχείται από την ιδιοτέλεια και το φόβο. Στα συναισθήματα αυτά πρέπει 

να αναζητηθεί όχι μόνο η κατάχρηση, η αλόγιστη σπατάλη των φυσικών αγαθών ή η 

προνομιακή τους χρήση από λίγους ανθρώπους, αλλά και η απίστευτη σκληρότητα στις 

περιοχής της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής εκμεταλλεύσεως».33  

Οι τεχνικές δυνατότητες του ανθρώπου, λοιπόν, ως εκδήλωση του δημιουργικού του 

χαρίσματος –ανάμεσα σε αυτές και η σύγχρονη τεχνολογία- μπορούν να αποτελέσουν 

για τον άνθρωπο και τον κόσμο πηγή ευλογίας, αλλά και πηγή δυστυχίας· ευεργεσία ή 

κατάρα. Είναι ζήτημα επιλογής. Όχι όμως συγκεκριμένων και μεμονωμένων επιλογών, 

αλλά συνολικής στάσης ζωής ή, καλύτερα, πορείας μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος 

                                                           
ανθρώπινη ύπαρξη ή φύση, από τις συγκεχυμένες ή εωσφορικές διεκδικήσεις και υπερασπίσεις των 

ατομικών δικαιωμάτων, την ατομική σκληρότητα ή την ατομική δικαιοσύνη, θα επιστρέψουμε στην 

προσωπική κοινωνία ή στην πληρότητα των προσωπικών σχέσεων, στην ελεύθερη παραίτηση και την 

ανιδιοτελή αγάπη, στην πνευματική ευγένεια και την καρδιακή τρυφερότητα, στη χαρισματικότητα και 

αποστολικότητα του προσώπου. Πώς από τον μαζάνθρωπο ή την αθλιότητα των μαζών, που συνθέτεται 

από την ανωνυμία των ανθρώπων ή την αριθμοποίηση των ατόμων, την κακή μοναξιά και την αφόρητη 

παγερότητα, θα επιστρέψουμε στον επώνυμο άνθρωπο, στη σοφία των ονομάτων, στη μοναδικότητα και 

ετερότητα των προσώπων. Η σωτηρία μας ταυτίζεται με το γεγονός του προσώπου μας, με την εκ νέου 

ανάδειξη ή φανέρωση του προσώπου, ενός μυστηρίου που υπερβαίνει τη φύση ή που καταξιώνει τη φύση 

στη Χάρη.Το πρόσωπο είναι χάρη και δωρεά, ευεργεσία και ευλογία, ζωή και αγάπη· το πλήρωμα της ζωής 

ως πλήρωμα αγάπης στην απόλυτη εσωτερίκευση και έκφρασή της». 
33 Γιούλτσης Τρ. Βασίλειος, «Δημιουργία και οικολογικό πρόβλημα», Άνθρωπος και περιβάλλον, ό.π., 

σ. 18-19 
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καλείται πρωταρχικά να επιλέξει αν θα αξιοποιήσει την τεχνολογία θετικά, για να 

συμπορευθεί με τον αδελφό του προς το τέλος του κόσμου, προς τον Θεό ή εγωιστικά 

και ανταγωνιστικά· αν θα ευεργετήσει τον συνάνθρωπο και θα πασχίσει να συμβιώσει 

επί ίσοις όροις μαζί του ή θα επιδιώξει την πάση θυσία ατομική του ευδαιμονία και 

ευημερία, πατώντας επί πτωμάτων με την ισχύ που του παρέχει η τεχνική και οι 

ποικιλώνυμες εφαρμογές της. 

Όπως τονίζει σύγχρονος ακαδημαϊκός ιεράρχης, «ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την 

τεχνολογία... είναι η καταστροφή της ιδιοπροσωπίας του ανθρώπου και κατά συνέπειαν 

της ανθρώπινης ύπαρξης, γι’  αυτό και η τεχνική, υπό την προοπτική αυτή, καθίσταται 

«απειλή» για τον άνθρωπο ως προς την ακεραιότητά του και ως “εικόνος του Θεού”. 

Υπ’  αυτή τη θεώρηση η σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία πρέπει να προσεγγίζεται 

ως ερώτημα για τη ζωή και την ύπαρξη και όχι ως προς τη χρηστικότητά της, όταν μέσα 

από αυτή μάλιστα προβάλλεται μία νέα οντολογία για τον άνθρωπο, με την οποία 

νομιμοποιείται ο ατομισμός, η αποξένωση, η απομόνωση και επιβεβαιώνεται η 

ελευθερία όχι ως το «ασκητικό κατόρθωμα» σεβασμού και αποδοχής του συνανθρώπου, 

αλλ’ ως διαδικασία ικανοποίησης ατομικών δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει 

και στα όρια της ασυδοσίας (πρβλ. Ρωμ. 15, 1 – 2). Γι’  αυτό στη “νέα” αυτή πρόταση 

πρέπει να απαντήσουμε με όρους οντολογίας και όχι ηθικής, γιατί τα ζητήματα, τα οποία 

αναδεικνύονται είναι πρώτιστα οντολογικά και υπαρξιακά»34. 

 

Παράδειγμα 1ο: Η απροσωποποίηση εργασίας και ανθρώπινης δημιουργίας 

Χαρακτηριστικές εκδηλώσεις αυτής της αλλοτρίωσης των ανθρώπινων σχέσεων, 

πολύ κοντινές στις σύγχρονες προσλαμβάνουσες, αναδεικνύει ο καθηγητής Ανέστης 

Κεσελόπουλος, όταν σημειώνει: 

«Η μαζοποίηση και η παραθεώρηση της αξίας του ανθρώπινου προσώπου μέσα από 

ισοπεδωτικούς θεσμούς εξουθενώνει την ιδιαιτερότητά του και κάνει τραγική τη ζωή του. 

Η αποπροσωποποίηση της εργασίας και η άμεση σύνδεσή της με τη μηχανή περιόρισαν 

τη συμβολή της στην κοινωνική προσέγγιση και την προσωπική συνεργασία των 

ανθρώπων, ενώ παράλληλα ευνόησαν τον αυτοπεριορισμό και τον ατομοκεντρισμό. Ο 

εργάτης μιας σύγχρονης βιομηχανίας που εκτελεί μηχανικά μία μονότονη εργασία δεν 

έχει καμία προσωπική σχέση –τουλάχιστον με βάση την εργασία του- με τους άλλους 

                                                           
34 Σαββάτος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Ο άνθρωπος και η ανάπτυξη της σύγχρονης 

τεχνολογίας. Μια πρόκληση για την Ορθόδοξη θεολογία, εκδ. Ι. Μ. Μεσσηνίας, Καλαμάτα 2019, σ. 10 – 

11 
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εργάτες της ίδιας βιομηχανίας. Αντίθετα μάλιστα ένα αίσθημα απομονώσεως και 

αυτοπεριορισμού καλλιεργείται συχνά εξαιτίας της ίδιας της εργασίας. 

Με την παρεμβολή εξάλλου των επιστημονικών και τεχνολογικών μέσων και τη 

μεγάλη εξειδίκευση στους εργασιακούς χώρους αμβλύνεται και εξασθενεί η σχέση του 

ανθρώπου όχι μόνο με τους άλλους συνανθρώπους του, αλλά και με τη φύση και το 

φυσικό περιβάλλον.  

Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και μέσα στη σημερινή οικογένεια. Άνθρωποι που 

συνυπάρχουν σε ένα σπίτι νιώθουν αδυναμία να αποδεχτούν ο ένας τον άλλον και 

έλλειψη κοινωνίας με τον άλλον. Αλλά και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, αυτό που 

συνήθως χαρακτηρίζουμε ως κοινωνία, γίνεται τις περισσότερες φορές το κατ’ εξοχήν 

αντικοινωνικό μέγεθος, αφού εκφυλίζεται σε απλό άθροισμα ατόμων. Δεν έχουμε 

πρόσωπα, τα οποία κοινωνούν μεταξύ τους, αλλά «κοινωνικότητα» και «κοινωνικές 

εκδηλώσεις», που μαρτυρούν τις περισσότερες φορές την ακοινωνησία των προσώπων. 

Εξάλλου η άκριτη και αδιάκριτη κατάφαση στις ανέσεις του δικού μας τεχνολογικού 

πολιτισμού, ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους, έχει εμφανείς προεκτάσεις και στην 

υπόλοιπη ζωή τους. Ο σημερινός νέος έμαθε πατώντας ένα κουμπί να βρίσκει φωτιά, με 

ένα άλλο κουμπί να έχει φως, με ένα τρίτο να απολαμβάνει εικόνα στην τηλεόραση, με 

ένα ακόμη τέταρτο να εξασφαλίζει ήχο και μουσική κοκ. Παλαιότερα όλα αυτά 

χρειάζονταν και προϋπέθεταν μία άλλη σχέση του ανθρώπου με τα πράγματα, έναν άλλο 

τρόπο καταθέσεως κόπου και αγώνα ή μία άλλη ασκητική. Τότε με μία νέα προοπτική, 

δηλαδή ως άθλημα και άσκηση, έβλεπαν οι άνθρωποι και τον έρωτα, ενώ σήμερα 

υπάρχει ο κίνδυνος – που υφέρπει ως αντίληψη και εκδηλώνεται στη ζωή πολλών 

ανθρώπων ως καθημερινή πρακτική- ότι και αυτός είναι θέμα ενός κουμπιού, δηλαδή 

μιας τεχνικής και μηχανικής διαδικασίας»35. 

 

Παράδειγμα 2ο: Ψηφιακά υποκατάστατα στις ανθρώπινες σχέσεις – Οι κίνδυνοι 

του διαδικτύου 

Είναι έκδηλη στην εποχή μας η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπληρώσει με 

ψηφιακά υποκατάστατα τις σχέσεις και τη δραστηριότητά του σε όλο το φάσμα του 

επιστητού.  

                                                           
35 Κεσελόπουλος Ανέστης, Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2003, 

σ. 107 – 109. 
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Το κινητό τηλέφωνο, ο μικρός αυτός ηλεκτρονικός υπολογιστής που συνοψίζει τις 

εμβληματικότερες των εφευρέσεων όπως εξαρχής επισημάνθηκε, είναι η 

χαρακτηριστικότερη εκδήλωση αυτής της τάσης. Ενώ, για παράδειγμα, φαίνεται να 

αναπληρώνει την έλλειψη φυσικής ανθρώπινης παρουσίας, τελικά «λειτουργεί ως ένα 

ψυχολογικό ναρκωτικό που όμως συντηρεί και αυξάνει το πρόβλημα» της πνευματικής 

και ψυχολογικής μοναξιάς – έλλειψης επικοινωνίας»36. 

Στη άμετρη και αλόγιστη χρήση των «μέσων κοινωνικής δικτύωσης», όπως ορθά 

επισημαίνεται, ελλοχεύει ο κίνδυνος να διαμορφωθεί μια «νέα» ανθρωπολογική 

ταυτότητα, με την έννοια ότι «στη σχέση μεταξύ των χρηστών δεν περιλαμβάνεται το 

σώμα και η φυσική επικοινωνία, δεν υφίσταται δηλαδή μία άμεση φυσική σχέση, αλλά 

δημιουργείται μία φαντασιακή – εικονική πραγματικότητα (virtual reality), μία 

«απρόσωπη παρουσία», η οποία καθορίζει και τα στοιχεία της «νέας» ταυτότητας, 

ηλεκτρονικού τύπου και η οποία παραμορφώνει τη σχέση προσώπου και «εικόνας». 

Με τη «νέα» αυτή ταυτότητα καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίσει ο ένας τον 

άλλον ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ακόμη και ως άτομο («άτμητο»), ενώ οι 

προσωπικές σχέσεις κινούνται στο πεδίο του «μηδενικού αθροίσματος». Αυτό σημαίνει 

ότι όταν κάποιος φίλος βρίσκεται μαζί μας ως φυσική – σωματική παρουσία σπάνια 

επικοινωνούμε μαζί του άμεσα γιατί είτε «συνομιλούμε» μέσα από το facebook με έναν 

άλλον φίλο, ο οποίος δεν είναι φυσικά – σωματικά παρών, αδιαφορώντας με τον τρόπο 

αυτό για την προσωπική παρουσία του διπλανού μας φίλου ή συνομιλητή, είτε κοιτάζουμε 

συνεχώς το κινητό μας αντί να κοιτάζουμε εκείνον που μας μιλάει και επικοινωνεί μαζί 

μας. Μία τέτοια σχέση όμως υποκαθιστά το φυσικό και προσωπικό περιβάλλον και η 

φυσική και σωματική παρουσία του άλλου για τον χρήστη του «μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης» είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη... 

Η χρήση αυτή των «μέσων κοινωνικής δικτύωσης» δεν είναι μόνο ηθικά κακή, αλλά 

οντολογικά καταστροφική για τον άνθρωπο, γιατί δημιουργεί μία άλλη μορφή σχέσης και 

«κτίζει» μία «νέα ψηφιακή ταυτότητα» με στοιχεία την ατομική ικανοποίηση και το 

ναρκισσισμό, τρόποι ύπαρξης οι οποίοι οδηγούν στον απομονωτισμό και στη φίλαυτη 

αποξένωση από τον άλλον, εκτός του εαυτού του»37. 

                                                           
36 (Βλάχος) Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, «Τηλεφωνική μοναξιά», Χωρίς 

υποσημειώσεις. Σχολιασμός γεγονότων 1995 – 2015, εκδ. Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου 

(Πελαγίας), 2017, σ. 267. 
37 (Σαββάτος), σ. 31 – 32. 
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Επιπλέον, η αδιάλειπτη διοχέτευση προσωπικών δεδομένη, ακόμη και 

«ευαίσθητων», σε διάφορους διαύλους και εφαρμογές του διαδικτύου, θέτει σε κίνδυνο 

την προσωπική σφαίρα του ανθρώπου, ακόμη όταν γίνεται με δική του πρωτοβουλία ή 

συναίνεση. Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου να βρεθεί «το ίντερνετ πάνω μας», 

ως ένας ιδιότυπος δυνάστης της προσωπικότητάς μας, ο λόγιος Μητροπολίτης 

σχολιάζει:  

«Τελικά, με όλες αυτές τις νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις ο άνθρωπος γίνεται θύτης 

και θύμα, ένα εξαρτημένο ον, ένας μόνιμος κατάσκοπος της ζωής των άλλων και, 

βεβαίως, τίθεται θέμα προστασίας της ζωής μας. Ο άνθρωπος προσπαθεί να γίνει 

«ανθρωποθεός», να αποκτήσει υψηλή γνώση, πράγμα που συνιστά την εωσφορική και 

προπατορική αμαρτία και την πυργοποιΐα στην Βαβέλ, αλλά και να κυριαρχεί πάνω στους 

συνανθρώπους του.  

Τέτοια επικίνδυνα παιχνίδια έχουν συνέπειες και στην σωματική υγεία του ανθρώπου, 

αλλά και στην πνευματική του κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο νους του ανθρώπου 

κυριεύεται από τη λογική και το περιβάλλον, κυριαρχείται από λογισμούς, από 

παραστάσεις και φαντασίες, είναι σκοτισμένος και αυτό συνιστά την προπατορική 

αμαρτία από θεολογικής πλευράς. Πρόκειται για μία πτωτική κατάσταση, για την 

αιχμαλωσία του νου. Ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στο είδωλο του εαυτού του, τη 

φιλαυτία. Η απεξάρτηση από τέτοιες καταστάσεις είναι υπόθεση της Εκκλησίας μας με 

την ησυχαστική παράδοσή της»38. 

 

Παράδειγμα 3ο: Νέα μέσα κηρύγματος - ιεραποστολής  

Από την άλλη, δεν πρέπει να παραθεωρείται πως «οι διάκονοι του Λόγου του Θεού 

αξιοποίησαν όλα τα πρόσφορα επιτεύγματα του ανθρώπου σε κάθε εποχή. Από την χρήση 

της παγκόσμιας τότε ελληνικής γλώσσας, στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και 

κηρύχθηκε ο Χριστιανισμός, από το πρώτο τυπογραφικό προϊόν που είναι η Αγία Γραφή 

φτάνουμε στη σύγχρονη τεχνολογία που αποτελεί μία πρόκληση και μία ευκαιρία για τη 

διακονία του Λόγου του Θεού. Οι Πατέρες της Εκκλησίας μαθήτευσαν στη θύραθεν 

παιδεία για να εκφραστούν με τον ιδανικότερο τρόπο οι Αλήθειες του Ευαγγελίου, να 

διδάξουν, να κατηχήσουν. Σήμερα προβάλλει η ανάγκη οι σύγχρονοι υπηρέτες και 

διάκονοι να μαθητεύσουν και να διδάξουν και μέσα από έναν χώρο, τη σύγχρονη 

                                                           
38 (Βλάχος), «Το ίντερνετ πάνω μας!», Χωρίς υποσημειώσεις, σ. 456. 
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τεχνολογία, που μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία των πνευματικών αξιών και να μην 

απαιτεί να γίνει αποκλειστικό όργανο της οικονομίας της αγοράς ή ό,τι άλλο»39. 

 

1.2.6. Το όριο και τα κριτήρια 

Ανάμεσα στην υποδούλωση στην τεχνολογία και στην άρνησή της καλείται να θέσει 

το όριο η Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον κενωτικό αλλά λυτρωτικό της τρόπο. Καλείται 

να εισφέρει στον διαπορούντα κόσμο τη θεολογική μαρτυρία της ως «φωνή αὔρας 

λεπτῆς» και ταυτόχρονα, ως εμπειρία ζωής και πλήρωμα ελπίδος. Αναμφίβολα, σε 

όσους ελεύθερα και αβίαστα θελήσουν να την αφουγκρασθούν και να την 

αξιοποιήσουν, θα χρησιμεύσει ως «λυδία λίθος» των επιλογών τους.  

«Η πιστεύουσα εκκλησιαστική κοινότητα καλείται να ασκήσει το έργο της και την 

αποστολή της, να αναζητήσει την καταγωγή του σύγχρονου τεχνικού πνεύματος, να 

οριοθετήσει τη σχέση που μπορεί να έχουν οι πιστοί –αλλά και κάθε άνθρωπος- μαζί του 

και τις σωτηριολογικές προεκτάσεις, να διακρίνει εν τέλει την ταυτότητα και την ποιότητα 

αυτού του πνεύματος, κατά το ευαγγελικό: “δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ 

ἐστιν” (Α. Ιω. 4, 1). Καλείται ταυτοχρόνως να αναγγέλλει στο εδώ και τώρα το αίσιο 

τέλος του κόσμου, την «καλώς λίαν» εσχατολογική του ολοκλήρωση...»40 

Η Ορθόδοξη θεολογία δεν διαθέτει ηθικιστικές συνταγές, για να προσφέρει στον 

κόσμο, αλλά κριτήρια. Ούτως ή άλλως, αυτά λείπουν από τη σύγχρονη κοινωνία, την 

τόσο κορεσμένη από ιδεολογίες, συνθήματα και ευχολόγια. Και «ο θεολογικός λόγος 

δεν καλείται να απαντήσει εάν έχουμε «καλό» ή «κακό» άνθρωπο, αλλά εάν έχουμε την 

αλήθεια άνθρωπος, ως μία ψυχοσωματική οντότητα, μοναδική και ανεπανάληπτη 

ευρισκόμενη σε συνεχή σχέση κοινωνίας»41. 

Η πρόταση ζωής που κομίζει ο Χριστός, η Εκκλησία, αφορά «έναν πολιτισμό, που 

δεν δουλώνεται στο έσχατο της αντικειμενοποιήσεως, δεν υποκύπτει στη γοητεία της 

τεχνολογίας ή δεν εξαντλείται στην απάτη των τεχνοκρατικών παράδεισων. Και τότε 

τίθεται το ζήτημα της φιλοσοφίας, όταν ένας πολιτισμός πνευματικότητας και 

ανθρωπινότητας προϋποθέτει την επιστροφή από την τεχνολογία στη φιλοσοφία, όχι 

βέβαια για να αντιπαρατάξουμε φιλοσοφία και τεχνολογία, αλλά για να μη μείνουμε στο 

ενδεχόμενο της αλογίας της τεχνολογίας, να μην απογοητευθούμε από τα ξυλοκέρατα της 

                                                           
39 Χαρίσης Αθανάσιος, «Ενοριακή Κατήχηση και Νέες Τεχνολογίες», Κογκούλης Ιωάννης κ.ά. (επιμ.), 

Κατηχητική Διακονία, Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Φράγκο, εκδ. οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 376 – 377. 
40 Κατσιάρας, «Σώμα: από τη βιβλική κατάφαση στη μετανεωτερική από-σωματοποίηση;», σ. 17. 
41 (Σαββάτος), σ. 27 – 28. 
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μαθηματικής ακρίβειας ή της ορθολογιστικής αυτάρκειας. Αν η τεχνολογία, που γνωρίζει 

πραγματικό θρίαμβο με τρομακτικές συνέπειες, αρκείται σε τυποποιημένες γνώσεις ή 

ακριβείς πληροφορίες, τότε όχι μόνο είναι ενδεής, αλλά και επικίνδυνη. Και τότε το 

αίτημα, η αναζήτηση και η επιστροφή στη σοφία και στους λειμώνες της, γίνεται ιδιαίτερα 

επιτακτικό ή βαθύτατα ανθρώπινο»42. 

Τελικά, «έργο της ορθόδοξης θεολογίας σήμερα σε διάλογο με τη μοντέρνα επιστήμη 

είναι να αξιοποιήσει την προσωποκρατική της παράδοση και τον ησυχαστικό της πλούτο 

συμβάλλοντας στην επαναθεμελίωση της επιστήμης όχι πια σε νομιναλιστικές, αλλά σε 

ησυχαστικές βάσεις... Χρέος της ορθόδοξης θεολογίας παραμένει η διεξαγωγή ενός 

τέτοιου διαλόγου, για να προσφερθεί ουσιαστική συμβολή όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά 

και στη Δύση, κυρίως αυτήν, της οποίας γινόμαστε θετά παιδιά, στον βαθμό που 

υιοθετούμε τον τεχνολογικό πολιτισμό του καιρού μας. Έργο μας δεν είναι ούτε η κυνική 

συνέχιση του μοντέρνου πολιτισμού (σα να μη συνέβη τίποτα μετά τη Χιροσίμα) ούτε πάλι 

η ρομαντική άρνησή του (λες και είμαστε μανιχαίοι!), αλλά η μεταμόρφωση και 

ανακαίνιση, συμβάλλοντας στην επαναθεμελίωση της επιστήμης, συνεργαζόμενοι σε μία 

στροφή της από τον νομιναλισμό στον ησυχασμό, καλλιεργώντας μίαν ορθόδοξη 

θεολογία της φύσης και προτείνοντας ένα προσωποκρατικό κοσμοείδωλο πέρα από τις 

συμπληγάδες της μεσαιωνικής ουσιοκρατίας και της νεώτερης ατομοκρατίας»43. 
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42 Καρδαμάκης, Από τα πάθη στα νοήματα των πραγμάτων, σ. 77. 
43 Μπέγζος Μάριος, «Μεταξύ απολογητικής και αποκαλυπτικής. Πίστη και Επιστήμη σε ορθόδοξη 
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2. Οι επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στην ψυχοσωματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου 

 

Λέξεις κλειδιά: εθισμός, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά προβλήματα, συμπεριφορά, 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, διεπιφάνεια χρήστη, απόσυρση, αρνητικά 

συμπτώματα, ευχρησία, κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία, 

τζόγος, κατάχρηση, μοντέλο δημόσιας υγείας, παράγοντες κοινωνικοί, δημογραφικοί, 

ξενιστής. 

 

2.1. Εισαγωγή 

 Τη σύγχρονη εποχή μας διακρίνει η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής 

τεχνολογίας και η ταχύτατη παροχή των υπηρεσιών της στο καταναλωτικό κοινό. Οι 

γρήγορες αυτές εξελίξεις βρήκαν απροετοίμαστη την καθημερινότητά μας.  Μπήκαν 

στη ζωή μας χωρίς συγχρόνως να προσφέρεται και ο απαραίτητος χρόνος αφομοίωσης 

των καινούργιων δεδομένων και εκμάθησης της ασφαλούς χρήσης τους. Η τεχνητή 

νοημοσύνη, το 5G, οι υπηρεσίες του διαδικτύου, το smartphone, η ρομποτική κ.ά. 

χωρίς καμία αμφιβολία διευκολύνουν τη ζωή μας αφάνταστα. Κερδίζουμε το χρόνο 

μας, έχουμε αυξήσει τη δυνατότητα επιλογών μας έξω από τα γεωγραφικά μας σύνορα, 

αυτοματοποιήσαμε πράξεις ρουτίνας, γλυτώσαμε κόπο, χρήμα, διευρύναμε τη γνώση, 

αυξήσαμε τις απαιτήσεις ποιότητας και πολλά άλλα. Είναι γνωστό, πως τα δίκτυα 5G44 

λ.χ. σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε τομείς όπως είναι οι 

μεταφορές, η εκπαίδευση και η ιατρική, και γενικότερα στους τομείς που ευνοείται η 

εξ αποστάσεως κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα των πολιτών, με τεράστιο 

όφελος, για το περιβάλλον. Τα νέα δίκτυα συνεισφέρουν και στην αυτοματοποίηση 

                                                           
44 Ισχυρισμός:Οι συχνότητες της τεχνολογίας 5G επηρεάζουν αρνητικά την απορρόφηση οξυγόνου στον 

οργανισμό επηρεάζοντας και την εξέλιξη της COVID-19.Συμπέρασμα: Το 5G ανήκει στη κατηγορία 

των ραδιοκυμάτων τα οποία δεν έχουν επαρκή ενέργεια για να επηρεάσουν χημικούς δεσμούς. Καμία 

έγκριτη επιστημονική μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει ότι το 5G ή κάποια από τις τεχνολογίες που 

προηγήθηκαν όπως το 4G έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν χημικούς δεσμούς ή πως έχουν αρνητική 

επίδραση στη ανθρώπινη υγεία στο πλαίσιο που χρησιμοποιούνται. Το 5G δεν μπορεί να επηρεάσει 

μόρια οξυγόνου ενώ δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη επιστημονική μελέτη που να έχει κάνει την 

οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ αυτής της τεχνολογίας και αναπνευστικών ή άλλων προβλημάτων υγείας 

(πηγή το ελεύθερο διαδίκτυο). 
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πολλών διαδικασιών, με τη μαζική συλλογή δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ 

των συσκευών.   

Η περίοδος των lockdown εξ αιτίας της πανδημίας του COVID-19, φανέρωσαν 

πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η ψηφιακή τεχνολογία στη ζωή μας και σε «δύσκολες» 

συνθήκες διαβίωσης. Η επικοινωνία με όλο τον πλανήτη, τα προγράμματα 

εκπαίδευσης, οι αγορές, οι συνεδριάσεις των συμβουλίων και πολλά άλλα 

υλοποιήθηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του διαδικτύου. Τα ίδια «δώρα» 

της επιστήμης, όμως, συχνά μπορούν να αντί να ωφελούν, να κατατρώγουν και να 

κατασπαταλούν το χρόνο αφήνοντας τα δικά τους «στίγματα» στην ανθρώπινη ύπαρξη. 

«Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη μορφή εξέλιξης και υπέρβασης των συνόρων 

της ανθρώπινης γνώσης -διαπιστώνει ο Καθηγητής κ. Γ.Πιπερόπουλος, Dr 

Κοινωνιολογίας-Ψυχολογίας45- η Τεχνογνωσία και η Τεχνολογία εξελίσσονται και 

προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από την αναγκαία παράλληλη εξέλιξη των πλαισίων 

ηθικής και δεοντολογίας και της θέσπισης κάποιων, έστω άγραφων, κανόνων 

συμπεριφοράς απέναντι στον πλούτο πληροφοριών και της χρήσης τους». Το 

διαδίκτυο (internet) αποτελεί μια πολύτιμη και ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, που 

μας επιτρέπει οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρισκόμαστε να έχουμε πρόσβαση στην 

πληροφορία, που χρειαζόμαστε. Δεν γνωρίζει σύνορα, οπότε, όπως είναι φυσικό, με 

κάθε ανοικτή πηγή πληροφοριών, υπάρχουν και πληροφορίες, που είναι δυνατόν να 

βλάψουν. Προφανώς και δεν θέλουμε να «δαιμονοποιήσουμε» την υψηλή τεχνολογία 

και να γίνουμε μάντεις του «κακού», αλλά με τη συγκεκριμένη θεματική μας ενότητα 

προσπαθούμε να αναφερθούμε στις επιδράσεις της σύγχρονης αυτής τεχνολογίας στον 

ψυχικό, σωματικό και κοινωνικό τομέα. Επιθυμία μας είναι να ευαισθητοποιηθούμε 

απέναντι στα νέα δεδομένα και να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το 

σκοπό για τον οποίο και κατασκευάστηκαν. «Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες 

των επιστημόνων συμπεριφοράς επικεντρώνονται και στο χώρο της επίδρασης 

που μπορεί να έχει η πολύωρη και μακρόχρονη χρήση δικτύων πληροφόρησης 

στον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο και την κοινωνική συμπεριφορά του χρήστη. 

Ήδη ερευνητικές προσπάθειες τεκμηριώνουν σποραδικά κρούσματα ψυχωσικής 

                                                           
45 Πιπερόπουλου Γ. Καθηγητού Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: «Ιντερνετομανία, μια 
σύγχρονη μορφή ... εξάρτησης», Περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 189, (2008), σελ. 34. 
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συμπεριφοράς που συνδέεται με υπερβολική χρήση των κομπιούτερς σε άτομα με 

ανώριμες προσωπικότητες46». 

 

2.1.1. Η αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή47. 

Οι υπολογιστές σήμερα έχουν μετεξελιχθεί από «μηχανές υπολογισμών και 

αποθήκευσης πληροφορίας» που ήταν αρχικά, σε απαραίτητα εργαλεία της 

καθημερινής μας ζωής. Εργαλεία τα οποία μας περιβάλλουν και μας υποστηρίζουν σε 

πολλές δραστηριότητες αφού έχουν γίνει συγχρόνως εργαλεία επικοινωνίας, 

πληροφόρησης, διασκέδασης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων, 

υποστήριξης της ατομικής μας παραγωγικότητας κλπ. Αποτελούν υποδομή που 

επιτρέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και 

των σύγχρονων κοινωνιών εν γένει. Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πολιτών στις 

σύγχρονες κοινωνίες αλληλεπιδρά σε καθημερινή βάση με υπολογιστές ή με συσκευές 

που περιέχουν υπολογιστές (όπως είναι πολλές οικιακές συσκευές, βιομηχανικά 

συστήματα και διατάξεις αυτοματισμού, μηχανές τραπεζικών συναλλαγών κλπ.).  

Σημαντικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης αυτής είναι η διεπιφάνεια χρήστη 

(user interface), δηλαδή το σύνολο των στοιχείων του υπολογιστικού συστήματος με 

τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή και με τα οποία αλληλεπιδρά. Τέτοια στοιχεία 

είναι για παράδειγμα, οι οθόνες αφής που αποτελούν στοιχεία εισόδου-εξόδου, δηλαδή 

μέσα παρουσίασης πληροφορίας προς τον χρήστη, αλλά και μέσα με τα οποία ο 

χρήστης δίνει εντολές προς τη συσκευή, εισάγοντας κείμενο ή κάνοντας χειρονομίες 

με τα δάκτυλα του σε αντικείμενα που εμφανίζονται στην επιφάνεια. Ως συσκευές 

εισόδου-εξόδου λειτουργούν και το πληκτρολόγιο, το ποντίκι η οθόνη, αλλά και επί 

μέρους στοιχεία, όπως είναι τα γραφικά αντικείμενα, οι ήχοι και πληροφορίες που 

απευθύνονται στο χρήστη, οι εντολές και οι χειρισμοί που ο χρήστης του συστήματος 

έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει. O καλός σχεδιασμός της διεπιφάνειας  χρήστη των 

σύγχρονων υπολογιστών αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την επιτυχή 

ενσωμάτωσή τους σε παραγωγικές διαδικασίες όσο και για την αποδοχή τους από τους 

χρήστες τους. Ειδικότερα, ο σχεδιαστής των σύγχρονων εφαρμογών και συστημάτων 

                                                           
46 Πιπερόπουλου Γ. Καθηγητού Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: «Ιντερνετομανία, μια 

σύγχρονη μορφή ... εξάρτησης», Περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 189, (2008), σελ. 35. 
47 Ν.Αβούρη, Χρ.Κατσάνου, Ν.Τσέλιου, Κ.Μουστάκα, Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-

Υπολογιστή, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

Αθήνα 2015, ISBN: 978-960-603-407-7, σελ. 1-5. 
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είναι απαραίτητο να εντάξει τη διεπιφάνεια χρήστη στη σχεδίαση της αλληλεπίδρασης 

(δηλαδή το διάλογο χρήστη-συστήματος) με στόχο τελικά η εμπειρία του χρήστη να 

είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του και τα χαρακτηριστικά του. Για το λόγο αυτό, 

σήμερα η διαδικασία της σχεδίασης των σύγχρονων διεπιφανειών χρήστη εμπλέκει όχι 

μόνο τη σχεδίαση της διεπιφάνειας, αλλά και τη συνολική εμπειρία χρήσης (user 

experience).  

Ένας τομέας της επιστήμης είναι γνωστός ως Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-

Υπολογιστή (HumanComputer Interaction, HCI) και έχει ως αντικείμενο αφενός τη 

μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ανθρώπων και 

υπολογιστών, αφετέρου την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για το σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και αξιολόγηση Διαδραστικών Υπολογιστικών Συστημάτων (interactive 

computer systems), δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό με τους 

χρήστες τους (ACM SIGCHI 1992). Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου 

με τις μηχανές έχει αρχίσει να απασχολεί τον άνθρωπο από την εποχή των πρώτων 

σύνθετων εργαλείων που εμφανίστηκαν κατά τη βιομηχανική επανάσταση. Το 

Διαδίκτυο, συστήματα εικονικής πραγματικότητας, φορητές υπολογιστικές συσκευές, 

υπολογιστές ενσωματωμένοι σε ενδύματα, αυτόνομα συστήματα, χρήση αισθητήρων 

ήχου και ομιλίας για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, πολλαπλά μέσα και 

πολλές εφαρμογές των υπολογιστών, αποτελούν νέες προκλήσεις με τη σχεδίαση τους. 

Είναι αναγκαίο να ορίζονται συνεχώς νέοι κανόνες και νέες μεθοδολογίες σχεδίασης 

των σύγχρονων υπολογιστών, με στόχο την ανάπτυξη εύχρηστων συστημάτων. Η 

σημασία της ευχρηστίας (usability) των υπολογιστών καθώς και της συνολικής 

εμπειρίας χρήσης (user experience) τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη σήμερα, λόγω της 

ευρείας διάδοσής τους, αλλά και λόγω των πολλαπλών χρήσεων τους. Η εξασφάλιση 

της ευχρηστίας είναι μάλιστα ιδιαίτερη πρόκληση για τους σχεδιαστές των 

συστημάτων λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος και των 

νέων εφαρμογών που συνεχώς επινοούνται. Η σημασία της ευχρηστίας φαίνεται πολύ 

ξεκάθαρα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου οι υπολογιστές συμβάλουν αποφασιστικά 

στην προστασία της υγείας και της ζωής των πολιτών καθώς και σε οικονομία πόρων 

για τους χρήστες τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν συστήματα που ελέγχουν κρίσιμες 

λειτουργίες στη βιομηχανία, στην υγεία ή στις μεταφορές. Η ευχρηστία του 

συστήματος στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπει στον χειριστή του να λαμβάνει γρήγορα 

και αποτελεσματικά αποφάσεις από τις οποίες εξαρτάται η ζωή και υγεία των πολιτών. 
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Η μελέτη των συνθηκών γνωστών ατυχημάτων, όπως τα πυρηνικά ατυχήματα του 

Chernobyl και του Three Mile Island, καθώς και κάποιων αεροπορικών ατυχημάτων, 

έχει δείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης για το συμβάν οφείλεται στον κακό 

σχεδιασμό της διεπιφάνειας χρήστη του συστήματος. Όμως και σε συστήματα που 

χρησιμοποιούνται σε λιγότερο κρίσιμες λειτουργίες, η καλή σχεδίαση της διεπιφάνειας 

χρήστη μπορεί να συντελέσει σε σπανιότερα σφάλματα του χρήστη, μεγαλύτερη 

απόδοση και περισσότερη ικανοποίησή του. Μπορεί ακόμη να έχει συχνά ως συνέπεια 

μετρήσιμη οικονομία πόρων, λόγω αύξησης της παραγωγικότητας, π.χ. η 

επανασχεδίαση της διεπιφάνειας μίας εφαρμογής υποστήριξης πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου (Springer, 1987), μείωσε της μέση διάρκειας κλήσης κατά 5% 

και απέφερε ετήσιο κέρδος 40 εκατομμύρια δολάρια για την Αμερικανική τηλεφωνική 

εταιρία που χρησιμοποιούσε την εφαρμογή. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-

υπολογιστή έχει αποκτήσει σήμερα και μία νέα σημασία στο χώρο εργασίας, αφού οι 

υπολογιστές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μηχανές υποστήριξης 

συνεργασίας και οργάνωσης ομάδων. Στο παρελθόν, όπου η έμφαση στο χώρο 

εργασίας είχε δοθεί στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, η αποδοχή των τεχνολογικών 

εξελίξεων ήταν άμεση, αφού στις συνθήκες εκείνες ήταν θεμιτή η απαίτηση της άμεσης 

προσαρμογής της εργασιακής δομής και πρακτικής στις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι 

αλλαγές ήταν ευπρόσδεκτες και είχαν κοινωνική αποδοχή καθώς οι πρώτες εργασίες 

που αυτοματοποιήθηκαν ήταν εργασίες ρουτίνας. Στις σημερινές επιχειρήσεις πρέπει 

αντί η τεχνολογία να καθορίζει το περιεχόμενο της εργασίας και την οργανωτική δομή 

όπως παλιότερα, οι άνθρωποι να είναι εκείνοι που αποφασίζουν για την καλύτερη 

χρήση της τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός των συστημάτων θα πρέπει να γίνεται με 

σεβασμό και προσεκτική μελέτη των χαρακτηριστικών του χρήστη είτε ως ατόμου, είτε 

ως μέλους μιας ευρύτερης ομάδας. Όμως πέραν αυτών των σημαντικών επιπτώσεων 

στο σύγχρονο χώρο εργασίας, η σχεδίαση των υπολογιστών σήμερα, εστιάζεται όλο 

και περισσότερο σε δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινή μας ζωή και 

λαμβάνουν χώρα στα σπίτια μας, ή ενώ είμαστε σε κίνηση.  

2.2. Επιδράσεις από τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. 

 Η όλη αυτή προσπάθεια της επιστήμης για αμεσότητα στη σχέση ανθρώπου-

υπολογιστή, η εξυπηρέτηση, η ταχύτητα, η σύνδεση με απομακρυσμένα σημεία, η 

επικοινωνία, που παρέχονται με εκπληκτικό τρόπο, έχουν σαν συνέπεια να 

χρησιμοποιείται  η σύγχρονη τεχνολογία από τον ανθρώπινο οργανισμό, ως κομμάτι 
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της ψυχοσωματικής ύπαρξής του. Πολύ συχνά αντικαθιστά λειτουργίες και ανάγκες 

του σώματος, λειτουργίες και ανάγκες της ψυχικής σφαίρας. Αυτό  οπωσδήποτε επιδρά 

θετικά ή αρνητικά στην ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου και του 

συνόλου. Οι μεταβολές, που επισυμβαίνουν στην σύγχρονη ανθρώπινη 

πραγματικότητα υπό το καθεστώς της τεχνολογικής εξέλιξης οπωσδήποτε θα 

επηρεάσουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η παρουσία και η χρήση της τεχνολογίας 

στην καθημερινή ζωή επηρεάζει τόσο την ανθρώπινη συμπεριφορά, όσο και 

γενικότερα την νοοτροπία της ζωής. Οι νέοι σήμερα με τη σταθερή χρήση της 

τεχνολογίας βρίσκονται σε μια κατάσταση εγρήγορσης λόγω της συνεχούς έκθεσής 

τους σε ερεθίσματα (ειδοποιήσεις, μηνύματα, likes) με αρνητικές συνέπειες στον ύπνο, 

την συγκέντρωση και τη μνήμη. 

Και όταν αποσυνδέονται παρουσιάζουν:  

 επιθετικές εκρήξεις θυμού, όταν τους αφαιρούνται βίαια οι συσκευές 

 ελλιπή ικανότητα συγκέντρωσης, όταν παύουν να δέχονται αδιάκοπα 

ερεθίσματα από τις συσκευές τους 

 αίσθηση ότι βαριούνται, ότι όλα είναι αδιάφορα και βαρετά, όταν δεν έχουν μια 

συσκευή στα χέρια τους. 

Τα διλήμματα οπωσδήποτε είναι πολλά και, πολλά από αυτά έχουν και ηθική 

υπόσταση. Θα αναφερθούμε στις κυριότερες επιπτώσεις: 

2.2.1. Επίδραση στην σκέψη και τον ανθρώπινο λόγο48. 

 Το λεξιλόγιο έχει εμπλουτιστεί ή και εμποτιστεί από την «ουσία» της ψηφιακής 

ορολογίας. Φράσεις όπως «σου κάνω αντ», «σπαμάρω», «το αβατάρ σου», «σε 

μπλοκάρω», chat, copy, comment, data και δεκάδες άλλες λέξεις και φράσεις, έχουν 

μπει στο καθημερινό λεξιλόγιο της σύγχρονης γενιάς. Οι διάλογοι με τη σχετική 

«ψηφιακή» ορολογία μεταξύ των νέων συχνά αν δεν είναι ακατανόητοι από τους 

μεγαλυτέρους, τουλάχιστον είναι δυσνόητοι. Εξ άλλου ο άνθρωπος σήμερα σκέπτεται 

περισσότερο αυτοματοποιημένα και επενδύει «ψυχολογικά» στις τεχνολογικές 

δυνατότητες, που του προσφέρονται, π.χ. «lol», «χαχαχα», «hi», «like»... 

ή: , , κ.λ.π. 

                                                           
48 Πέτρου Παναγιωτόπουλου, Επίκουρου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

του ΑΠΘ, «Χριστιανική Θεολογία και Σύγχρονη Τεχνολογία: Η τιμή επί τον άνθρωπον να διαβαίνει» 

Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 91, τεύχος 3, (2020) , σελ. 60. 
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2.2.2.  Επίδραση στον ανθρώπινο χρόνο49. 

 Ο περιορισμός της χρήσης του σώματος και η ενέργεια, που προκύπτει από την 

κίνηση των δακτύλων και το πάτημα των πλήκτρων, προσφέρει «άϋλη» υλοποίηση των 

επιθυμιών και των αναγκών του χρήστη σε χρόνο «μηδέν». Ο άνθρωπος εθισμένος 

στην ταχύτητα, γίνεται ανυπόμονος, περισσότερο απαιτητικός στη χωρική και χρονική 

αμεσότητα και πιο εξαρτημένος από τη μηχανή, που πλέον έχει γίνει «μέλος» του 

ανθρωπίνου οργανισμού. 

2.2.3. Απλοποίηση της καθημερινότητας50. 

 Στις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο υλοποιούνται οραματισμοί ανθρώπων από 

διάφορες εποχές και τόπους, αλλά βρισκόμαστε πλέον και στην 4η (κατ’ άλλους 5η) 

γενιά των ρομπότ. Ο λόγος για την εξέλιξη αυτή είναι σχετικά απλός: τα ρομπότ 

ενσαρκώνουν το βασικό σκοπό της τεχνολογίας, που είναι η εξυπηρέτηση των 

ανθρωπίνων αναγκών και η απλοποίηση της καθημερινότητας. Μια σειρά από 

περιπτώσεις δείχνει να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο: Κάτοικοι που ζουν σε δυσπρόσιτες 

περιοχές της Αφρικής δέχονται ιατροφαρμακευτικό υλικό (π.χ. φιάλες αίματος) και 

άλλα είδη πρώτης ανάγκης  από ιπτάμενα drones. Η χρήση μηχανών σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις μειώνει την εμπλοκή ανθρώπων σε αυτές, άρα και το κόστος σε 

ανθρώπινες ζωές. Η κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων επίσης προβλέπεται να μειώσει 

θεαματικά τα τροχαία ατυχήματα. Ευρεία και αυξανόμενη ανάπτυξη στη χρήση ρομπότ 

γνωρίζει ακόμη ο χώρος συντροφιάς, προστασίας, φροντίδας και αποκατάστασης 

ηλικιωμένων, μοναχικών ατόμων, ΑμΕΑ και παιδιών. Η αυτοματοποίηση στη 

βιομηχανία προβλέπεται να επιφέρει μεταξύ άλλων αύξηση παραγωγής, βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και απελευθέρωση των εργαζομένων από βαριές και 

επαναλαμβανόμενες εργασίες. Στην Ιατρική, εδώ και αρκετά χρόνια η τηλεχειρουργική 

προσφέρει ορατά οφέλη (άνεση για τον χειρουργό, περισσότερη ακρίβεια, μικρότερη 

παραμονή στο νοσοκομείο, λιγότερη απώλεια αίματος και ελαχιστοποίηση της τομής), 

ενώ εξελίσσεται η τεχνολογία προσθετικής τεχνητών άκρων, που μπορούν να 

συνδεθούν απευθείας με το ανθρώπινο σώμα και θεωρούνται από τον εγκέφαλο ως 

μέρος αυτού του σώματος (βιορομπότ). Στην εκπαίδευση μπορούν να 

                                                           
49 Πέτρου Παναγιωτόπουλου, Επίκουρου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

του ΑΠΘ, «Χριστιανική Θεολογία και Σύγχρονη Τεχνολογία: Η τιμή επί τον άνθρωπον να διαβαίνει» 

Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 91, τεύχος 3, (2020) , σελ. 60. 
50 Πέτρου Παναγιωτόπουλου, Επίκουρου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

του ΑΠΘ, «Χριστιανική Θεολογία και Σύγχρονη Τεχνολογία: Η τιμή επί τον άνθρωπον να διαβαίνει» 

Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 91, τεύχος 3, (2020) , σελ. 67. 
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χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της επιστημονικής διαδικασίας και των 

αντίστοιχων εννοιών ή λ.χ. στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στη Γεωργία οι «έξυπνες» 

μηχανές μπορούν να φανούν χρήσιμες σε βαριές και επικίνδυνες αγροτικές εργασίες, 

στην αύξηση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη βέλτιστη χρήση διαθέσιμων 

πόρων (όπως λ.χ. στη στοχοθετημένη χρήση θρεπτικών συστατικών και φαρμάκων, 

χάριν της μείωσης των περιβαλλοντικών και αγροτικών ζημιών, καθώς και του κόστους 

παραγωγής). Μπορούν παράλληλα να ενταχθούν και σε ευρύτερες περιβαλλοντικές 

δράσεις (καθαρισμός μολυσμένων περιοχών, ωκεανών κ.λ.π.). Η ρουτίνα του 

καθημερινού νοικοκυριού τέλος δείχνει να αντιμετωπίζεται με τη χρήση ρομπότ. Αν 

αυτές ήταν μεταξύ άλλων οι θετικές πλευρές της χρήσης των μηχανών στη ζωή μας, 

για καθεμιά από αυτές υπάρχει και ένας τουλάχιστον προβληματισμός. Η 

αποστασιοποίηση από το πεδίο της μάχης , λ.χ. καθιστά τον πόλεμο ένα παιχνίδι σε 

οθόνες, που απαλλάσσει τους εμπλεκόμενους από το ηθικό βάρος της απώλειας 

ανθρωπίνων ζωών. Τι είδους επιλογές θα έχει ένα αυτόνομο όχημα σε περίπτωση 

ατυχήματος; Μπορούμε να εκχωρήσουμε τα συναισθήματά μας σε μηχανές φροντίδας;   

Η είσοδος των ρομπότ στην οικονομία θα δημιουργήσει κύματα ανεργίας, άρα 

και κοινωνική αποσταθεροποίηση. Μπορεί να αντικατασταθεί η σχέση του γιατρού με 

τον ασθενή του; Μήπως οδηγούμαστε σε κοινωνία υβριδίων με μια ευρεία χρήση 

μηχανικών βοηθητικών μελών (cyborgs); Ποιος θα είναι ο ρόλος του δασκάλου σε μια 

εκπαίδευση με μηχανές; Ήδη από πολλούς εκπαιδευτικούς και ψυχιάτρους 

διαπιστώνεται ότι η τηλεκπαίδευση, που επικράτησε λόγῳ της πανδημίας του COVID- 

19, δεν μπόρεσε να αναπτύξει τον έρωτα του μαθητή για τη γνώση, ούτε τον 

εκπαιδευτικό «έρωτα» μαθητή και δασκάλου, όπως συμβαίνει στη διά ζώσης 

εκπαίδευση. Τέλος αν η σχέση μας με τη φύση θα διαμεσολαβείται από ρομπότ θα 

πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κατασκευή και η λειτουργία τους επιφέρουν περαιτέρω 

περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.  

2.2.4. Ο Εθισμός στο Διαδίκτυο και η Προβληματική χρήση του Διαδικτύου 

 Στην κορυφή της πυραμίδας των συνεπειών της χρήσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας βρίσκεται ο εθισμός στο διαδίκτυο και η προβληματική χρήση του 

διαδικτύου, κάτι που θα μας απασχολήσει εκτενέστερα σε αυτή την ενότητα, 

δεδομένου, ότι σχετίζεται περισσότερο με την ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη 

του ανθρώπου. Ο νέος π.χ. επηρεάζεται (=εθίζεται) στο διαδίκτυο από την 

ψευδαίσθηση, που αποκτά ότι μπορεί να κάνει τα πάντα: να σκοτώσει, να πεθάνει και 
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να αναστηθεί, να γίνει ήρωας, μοντέλο, αγρότης, πυρηνικός επιστήμονας και να τον 

χειροκροτεί το εικονικό κοινό του. Παίζει παιγνίδια μεταμορφώσεων. Οδηγεί το avatar 

του σε κόσμους μαγικούς, που θα ήθελε να ζήσει, κατρακυλώντας σε μια ψεύτικη 

παντοδυναμία που τον παρασύρει στη σύγχυση της εικονικής με την φυσική 

πραγματικότητα. Απομονωμένοι χάνουν το τραίνο της εφηβείας, μιας εφηβείας 

σημαντικής για την ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους: 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι ανυπόμονοι, γίνονται ανικανοποίητοι, ανασφαλείς, 

φοβισμένοι, αγχωμένοι. Οι έφηβοι αγαπούν το διαδίκτυο, επειδή μέσα από αυτό: 

μπορούν και διασκεδάζουν, βρίσκουν ανταπόκριση στην ανάγκη να ενσωματωθούν σε 

κάποια ομάδα, ικανοποιούν την επιθυμία τους να ζήσουν καινούργιες εμπειρίες και να 

ρισκάρουν, τους κάνει να ηρεμούν, να αντιμετωπίσουν το άγχος, τον πόνο ή την ανία. 

2.2.4.1. Στατιστικά στοιχεία. 

Συμπεριφορές διαδικτυακής εξάρτησης στην Ελληνική επικράτεια, από έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε το 2019 σε νέους ηλικίας 12-18 ετών, εκ των οποίων 50.8% 

ήταν κορίτσια. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το: 

• 37% παρουσιάζει συμπεριφορά διαδικτυακής εξάρτησης(οριακή) – 8% του 

δείγματος εμφανίζει σοβαρή εξάρτηση από το διαδίκτυο 

• 71% χρησιμοποιεί smartphone, και από αυτούς οι 9 στους 10 καθημερινά 

• 70.6% το χρησιμοποιεί για τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ 27,6% για σχολικές 

εργασίες 

• Ανέφεραν, ότι: 

• «Αμελώ να κάνω πράγματα που έχω προγραμματίσει»: 30.9% 

• «Επηρεάζεται η όρασή μου (θολερότητα κλπ)»:   30%  

• «Νιώθω κουρασμένη/ος ή/και κοιμάμαι λιγότερο»:  42.6%  

• «Χαλαρώνω όταν χρησιμοποιώ το κινητό»:  61.6% 

• «Νιώθω αυτοπεποίθηση όταν χρησιμοποιώ το κινητό»: 28.5% 

Τα τελευταία 15 χρόνια, ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου έχει αυξηθεί 

κατά 1000% και ταυτόχρονα, η έρευνα για την εθιστική χρήση του Διαδικτύου έχει 

πολλαπλασιαστεί. Ο εθισμός στο Διαδίκτυο δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητός πολύ 

καλά, και η έρευνα για την αιτιολογία και τη φυσική ιστορία του είναι ακόμα στα 

σπάργανα. Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι μεταξύ 0,8% των νέων ατόμων στην Ιταλία 

και 8,8% των κινέζων εφήβων είναι εθισμένοι. Τα αναφερόμενα υψηλότερα ποσοστά 

επικράτησης στην Κίνα δείχνουν ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι ένα σοβαρό 
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πρόβλημα στην Κίνα, και η χώρα έχει αναγνωρίσει τον εθισμό στο Διαδίκτυο ως 

επίσημη διαταραχή από το 2008. Χρησιμοποιώντας το τεστ εθισμού στο Διαδίκτυο 

του Young K.S. φάνηκε ότι από τους μαθητές της 9ης και 10ης τάξης επτά ευρωπαϊκών 

χωρών (Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία, Ρουμανία, Κάτω Χώρες και Ισλανδία) 

το 0,8% έως 1,7% ήταν ύποπτοι για εθισμό στο Διαδίκτυο. Άλλη μελέτη σε 31 έθνη 

διαπίστωσε ότι η παγκόσμια εμφάνιση εθισμού στο Διαδίκτυο φθάνει στο 6%. Ωστόσο, 

έχουν αναφερθεί υψηλότερες εκτιμήσεις του προβλήματος στην Κορέα: σύμφωνα με 

πληροφορίες, σχεδόν το 100% των εφήβων της Νότιας Κορέας είναι χρήστες του 

Διαδικτύου, και ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας 

μεταξύ των εφήβων της Κορέας. Σύμφωνα με εθνική έρευνα, οι έφηβοι είχαν το 

υψηλότερο ποσοστό εξάρτησης υψηλού κινδύνου από το Διαδίκτυο (13,1%), 

ακολουθούμενοι από ενήλικες (5,8%), και στη συνέχεια παιδιά (5,0%).  

2.2.4.2. Ορισμός «εθισμού στο διαδίκτυο51». 

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο γίνεται ευρέως αποδεκτός ως πρόβλημα που μπορεί 

να απαιτήσει επαγγελματική θεραπεία. Ορίζεται ως η υπερβολική χρήση του 

Διαδικτύου που συνοδεύεται από: απόσυρση, ανοχή και αρνητικές επιπτώσεις. Είναι 

μια παθολογική κατάσταση που εμφανίζεται λόγω της κατάχρησης Διαδικτύου. Ο 

«εθισμός» έχει συνδεθεί ιστορικά με την προβληματική υπερκατανάλωση ναρκωτικών 

ή/και αλκοόλ. Η αναπτυσσόμενη νευροεπιστημονική έρευνα, όμως, στον τομέα αυτό 

έχει αλλάξει την κατανόησή μας τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουν βρεθεί κοινοί 

μηχανισμοί, μέσα στον «εγκέφαλο» του ανθρώπου, που αφορούν από τη μία πλευρά 

διάφορες ψυχοδραστικές ουσίες όπως το αλκοόλ, τα οπιοειδή και την κοκαΐνη· και από 

την άλλη πλευρά παθολογικές συμπεριφορές όπως τα ανεξέλεγκτα τυχερά παιχνίδια, 

τη χρήση του διαδικτύου, τα τυχερά παιχνίδια, την πορνογραφία και τη σεξουαλική 

δράση52. Ο εθισμός θεωρείται ότι είναι μια πρωταρχική, χρόνια ασθένεια της 

ανταμοιβής του εγκεφάλου, που αφορά στα κίνητρα, τη μνήμη και τα σχετικά 

κυκλώματα. Η δυσλειτουργία σε αυτά τα κυκλώματα οδηγεί σε χαρακτηριστικές 

                                                           
51 Sulki Chung, Jaekyoung Lee, and Hae Kook Lee «Προσωπικοί παράγοντες, χαρακτηριστικά 

διαδικτύου, και περιβαλλοντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στον έφηβο εθισμό Διαδικτύου: Μια 

προοπτική δημόσιας υγείας» Int J Περιβάλλον Res Δημόσια Υγεία. 2019 Δεκ; 16(23): 4635. 

Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο 2019 Νοε 21. doi: 10.3390/ijerph16234635, PMCID: PMC6926822, 

PMID: 31766527. 
52 Todd Love,1,†* Christian Laier,2,† Matthias Brand,2,3,† Linda Hatch,4,† and Raju Hajela 

«Νευροεπιστήμη του εθισμού πορνογραφίας στο Διαδίκτυο: Μια αναθεώρηση και ενημέρωση», Behav 

Sci (Basel). (2015) Sep; 5(3): 388–433. Published online 2015 Sep 18. doi: 10.3390/bs5030388, 

PMCID: PMC4600144, PMID: 26393658. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31766527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31766527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31766527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6926822/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph16234635
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Love%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26393658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laier%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26393658
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600144/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fbs5030388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26393658
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βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές εκδηλώσεις. Αυτό αντανακλάται 

σε ένα άτομο που παθολογικά επιδιώκει να λάβει την ανταμοιβή που θα του προσφέρει 

ή την ανακούφιση, που θα λάβει από τη χρήση ουσιών και άλλες συμπεριφορές53. Η 

Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (APA) έχει συμπεριλάβει από το 2013, την 

Διαταραχή Διαδικτυακού Παιχνιδιού στις ψυχικές διαταραχές54 (DSM-5). Ο εθισμός 

στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει εθισμούς που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και 

προβληματική χρήση του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της «διαταραχής 

GAMING» στο Διαδίκτυο.  

2.2.4.3. Σωματικά συμπτώματα από την κατάχρηση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

 Ο εθισμός στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει ως συνέπεια την μείωση 

της σωματικής δραστηριότητας, την υπερβολική χρήση ορισμένων μελών του σώματος 

(δείκτης, αντίχειρας, οφθαλμοί), την αύξηση του χρόνου καθιστικής ζωής, την 

αφοσίωση στο αντικείμενο. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια την επίδραση στις 

λειτουργίες του ανθρωπίνου οργανισμού. Έτσι η μείωση της σωματικής 

δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, 

σε παχυσαρκία, σε φλεβική ανεπάρκεια, σε διαταραχές του πεπτικού συστήματος, 

ημικρανίες και πονοκεφάλους. Στις σωματικές επιπτώσεις θα αναφέρουμε ακόμα το 

αίσθημα βάρους και κόπωσης, αδυναμία, δακρύρροια, ερυθρότητα στους οφθαλμούς, 

θόλωση στην όραση, πόνος στα μάτια. 

 Η χρήση συγκεκριμένων μελών του σώματος με υπερβολή οδηγεί στην 

καταπόνησή τους, στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, πόνο στον 

αυχένα, σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, λόγω στάσης του σώματος, σε 

οσφυαλγίες κ.α.. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

φάνηκε, ότι η χρήση του υπολογιστή και του κινητού τηλεφώνου οδηγούν σε 

δυσανάλογη ανάπτυξη του δείκτη και του αντίχειρα του χεριού, που χρησιμοποιεί ο 

χρήστης σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία δάκτυλα. Η ξηροφθαλμία είναι συχνό 

φαινόμενο από την θέαση της οθόνης, η θόλωση της όρασης και η μυωπία τείνουν να 

αναχθούν σε πανδημία από τις προσχολικές ηλικίες. Η παραμέληση των γευμάτων και 

                                                           
53Todd Love,1,†* Christian Laier,2,† Matthias Brand,2,3,† Linda Hatch,4,† and Raju Hajela «Νευροεπιστήμη 

του εθισμού πορνογραφίας στο Διαδίκτυο: Μια αναθεώρηση και ενημέρωση», Behav Sci (Basel). (2015) 

Sep; 5(3): 388–433. Published online 2015 Sep 18. doi: 10.3390/bs5030388, PMCID: PMC4600144, 

PMID: 26393658.  
54Daria J Kuss, Olatz Lopez-Fernandez «Εθισμός στο Διαδίκτυο και προβληματική χρήση του 

Διαδικτύου: Μια συστηματική ανασκόπηση της κλινικής έρευνας» Παγκόσμια Ψυχιατρική J. (2016) 22 

Μαρ? 6(1): 143–176. Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο 2016 Μαρ 22. doi: 10.5498/wjp.v6.i1.143 . 

PMCID: PMC4804263. PMID: 27014605.  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatch%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26393658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajela%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26393658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600144/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fbs5030388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26393658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4804263/
https://dx.doi.org/10.5498%2Fwjp.v6.i1.143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27014605
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η πρόχειρη και συνήθως «έτοιμη» διατροφή οδηγούν σε διατροφικά ελλείματα ή και 

σε παχυσαρκία ή ακόμα και νευρική ανορεξία (διατροφικές διαταραχές). Το ταξίδι 

στην κατανάλωση online προϊόντων κατευθύνει προς τον υπερκαταναλωτισμό. Ο 

χρήστης αποκτά ψευδείς ή επίπλαστες ανάγκες και πολύ συχνά η αγορά υλικών αγαθών 

διαδικτυακά ενισχύει την ανάγκη του για διαφυγή από τη μοναξιά, τη ρουτίνα, την 

μονοτονία. Παρατηρήθηκε ακόμη ότι παραμελείται η προσωπική υγιεινή εις βάρος της 

υγείας του ατόμου-χρήστη και ακόμη να παρουσιάζονται Διαταραχές του ύπνου ή 

και  αλλαγές στις ώρες του ύπνου, όπως υπνηλία τις πρωινές ώρες εξαιτίας της χρήσης 

του Διαδικτύου τη νύχτα. Θα αναφέρουμε ακόμα την αύξηση των τροχαίων 

ατυχημάτων από τη χρήση του κινητού κατά την οδήγηση. «Επισημαίνουμε κατ’ αρχήν 

-γράφει ο κ. Δημήτριος Μπούκουρας, Ψυχολόγος55- τις συχνές διαταραχές στο ρυθμό 

του ύπνου, της μελέτης και άλλων δραστηριοτήτων. Κι αν μιλάμε για κατάχρηση, 

εμφανίζονται συμπτώματα, τόσο στους νέους όσο και στους ενήλικες. Και αυτά είναι 

η βραδύτητα της σκέψης, η αδράνεια λόγω έλλειψης ομαδικής δραστηριότητας -άρα 

και η μείωση της κοινωνικότητας- η τάση για εξάρτηση και παθητικότητα. Έχουμε 

επίσης, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα: το σώμα, τα αισθητήρια όργανα και ολόκληρο 

το κινητικό σύστημα, αδρανοποιούνται για ένα μεγάλο διάστημα. Το μάτι λ.χ. δεν 

βλέπει, αλλά κοιτάει σταθερά σε ένα σημείο. Έτσι οι σημαντικές λειτουργίες της 

όρασης, όπως είναι η αντίληψη του χώρου, δεν χρησιμοποιούνται, αφού η εικόνα 

προβάλλει επίπεδα. Με το κομπιούτερ, λοιπόν, δεν αποκτάει κάποιος οπτικοκινητικό 

συντονισμό και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Διότι μιλάμε για μια από τις σημαντικότερες 

προϋποθέσεις της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Η συγκεκριμένη αντίληψη του 

περιβάλλοντος με τις αισθήσεις, αντικαθίσταται από την απόλαυση των ταχύτατων και 

αλάνθαστων πραγμάτων που δίνει το κομπιούτερ. Με αποτέλεσμα να 

αποστασιοποιείται το άτομο από τις πραγματικές διανοητικές του αντιδράσεις, διότι 

δεν αντιμετωπίζει την ανάλυση και τη σύνθεση της σκέψης, δεν λειτουργεί, δηλαδή, η 

αφαιρετική ικανότητα της ευφυΐας. Κι αυτό είναι σημαντικό, επίσης, για τα παιδιά, 

διότι η ικανότητα αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται από την ηλικία των 7 χρόνων». 

2.2.4.4. Παράγοντες, που συνδέονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο και 

συμπτωματολογία. 

                                                           
55 Κ.Γ.Παπαδημητρακόπουλου, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, Εκδόσεις Φωτοδότες, Αθήνα 

1997, σελ. 33-34. 
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Επιστημονική μελέτη56 που δημοσιεύτηκε το 2016 αναγράφει, ότι ο εθισμός 

στο Διαδίκτυο για την τελευταία δεκαετία συνδέεται με διάφορους παράγοντες 

κινδύνου, όπως: 

α. οι κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες, όπως το αρσενικό φύλο, η μικρότερη 

ηλικία και το υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα,  

β. παράγοντες χρήσης Διαδικτύου, όπως ο χρόνος που δαπανάται on-line, 

χρησιμοποιώντας τις κοινωνικές εφαρμογές και τις εφαρμογές τυχερού παιχνιδιού,  

γ. οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως η παρορμητικότητα, η νεύρωση και η 

μοναξιά, και  

δ. τα συμπτώματα από συνοσηρότητες, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, και η 

ψυχοπαθολογία γενικά. 

Αυτοί οι τέσσερις (α, β, γ & δ) παράγοντες συμβάλλουν σε μια αυξανόμενη 

ευπάθεια, όσον αφορά στην ανάπτυξη προβλημάτων που έχουν σχέση με τη χρήση του 

Διαδικτύου. Για αρκετά άτομα, οι διαδικτυακές τους συμπεριφορές ξεφεύγουν από τα 

όρια της φυσιολογικής συμπεριφοράς και χρειάζονται επαγγελματική βοήθεια για 

θεραπεία, καθώς αδυνατούν από μόνοι τους να κάνουν κάτι. Οι Kuss και Griffiths - 

εξειδικευμένοι στη θεραπεία του εθισμού στο διαδίκτυο στην Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αμερική- έλαβαν εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις από  ασθενείς, που προσήλθαν σε 

κλινικά, νοσοκομειακά και εξωτερικά ιατρεία. Διαπίστωσαν πως ο εθισμός στο 

Διαδίκτυο και τα προβλήματα, που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου 

παρουσιάζουν συμπτώματα, όπως:  σημαντική εξασθένηση και δυσφορία. Τα 

συμπτώματα αυτά αποτελούν συγχρόνως και κριτήρια που οριοθετούν τις ψυχικές 

διαταραχές. Αυτό σημαίνει πως ο εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ως 

ψυχική διαταραχή που απαιτεί επαγγελματική θεραπεία εφόσον το άτομο παρουσιάζει 

συγχρόνως σημαντικά επίπεδα εξασθένησης. Επίσης επισημαίνεται, ότι τα 

συμπτώματα που βιώνουν τα άτομα, που προσέρχονται για θεραπεία είναι παρόμοια 

με τα συμπτώματα, που παρουσιάζονται σε άλλα είδη γνωστών μέχρι τώρα εθισμών, 

που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών. Κυριότερα από αυτά είναι: η αλλαγή διάθεσης, 

η ανοχή, η απόσυρση, η σύγκρουση και η υποτροπή. Η ανωτέρω διαπίστωση 

παρατηρήθηκε σε ασθενείς, που αναζητούν θεραπεία για το υπερβολικό παιχνίδι στο 

                                                           
56Daria J Kuss, Olatz Lopez-Fernandez  «Εθισμός στο Διαδίκτυο και προβληματική χρήση του 

Διαδικτύου: Μια συστηματική ανασκόπηση της κλινικής έρευνας» Παγκόσμια Ψυχιατρική J. (2016) 22 

Μαρ? 6(1): 143–176. Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο 2016 Μαρ 22. doi: 10.5498/wjp.v6.i1.143 . 

PMCID: PMC4804263. PMID: 27014605.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4804263/
https://dx.doi.org/10.5498%2Fwjp.v6.i1.143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27014605
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διαδίκτυο. Το 2002, η Εθνική Υπηρεσία Κοινωνίας της Πληροφορίας, άνοιξε στη νότια 

Κορέα, το πρώτο κέντρο παροχής συμβουλών για την πρόληψη του εθισμού στο 

Διαδίκτυο παγκοσμίως και έκτοτε ανέπτυξε έργα μεγάλης κλίμακας 

(συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της κατάρτισης, της παροχής συμβουλών, της 

θεραπείας και της διαμόρφωσης πολιτικής) για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 

προβλήματος της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

την Ευρώπη, η θεραπεία του εθισμού στο Διαδίκτυο δεν χρηματοδοτείται από την 

κυβέρνηση σε αντίθεση με την περίπτωση της Ν.Κορέας. Αυτό έχει σα συνέπεια τα 

άτομα, που νοσούν και ζητούν βοήθεια να αντιμετωπιστούν είτε ως ασθενείς με άλλες 

πρωτογενείς διαταραχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς. Ωστόσο αναπτύσσονται 

δειλά-δειλά κάποια νέα κλινικά κέντρα που ειδικεύονται στη θεραπεία προβλημάτων 

που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου. Οι πρόσφατες έρευνες έδειξαν πλέον ότι 

η καλύτερη και πιο αποτελεσματική προσέγγιση για τη θεραπεία του εθισμού στο 

διαδίκτυο είναι μια ατομική προσέγγιση και ένας συνδυασμός ψυχοφαρμακοθεραπείας 

με ψυχοθεραπεία.  

2.2.4.5. Συμπεριφορές με ένδειξη τάσης εθισμού στο διαδίκτυο. 

 Είτε ως γονείς, είτε ως παθόντες, είτε ως πρόσωπα, που εργαζόμαστε σε χώρους 

που μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο του εθισμού στη σύγχρονη τεχνολογία 

χρειαζόμαστε έναν ασφαλή οδηγό, μια «πυξίδα» που θα μας δείχνει κάθε φορά ποια 

είναι τα συμπτώματα εκείνα που μπορεί να μας προβληματίσουν και να μας υποδείξουν 

μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου. Ο καθηγητής 

κ. Πιπερόπουλος57 επισημαίνει πως χωρίς να οδηγηθούμε σε υστερικές αντιδράσεις, 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμπτωματολογία που προδίδει 

προβλήματα στη γένεση ή την εξέλιξή τους. Και προτείνει έναν απλό αλγόριθμο ο 

οποίος θα μας κατευθύνει προς τα άτομα που είναι ήδη εξαρτημένα από το 

διαδίκτυο. Αυτά παρουσιάζουν τουλάχιστον τα 4 από τα ακόλουθα 10 

χαρακτηριστικά: 

1.  Το ιντερνέτ βρίσκεται διαρκώς στη σκέψη τους, 

2.  Αναλώνουν αυξανόμενα χρονικά διαστήματα για να αντλήσουν 

ικανοποίηση από τη χρήση του ιντερνετ, 

3. Παρουσιάζουν αδυναμία ελέγχου της επιθυμίας για χρήση του ιντερνετ, 

                                                           
57 Γ.Πιπερόπουλου, Καθηγ.Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Μοναξιά και εθισμός στο 

ίντερνετ», Περιοδικό «ΤΑ ΚΡΙΝΑ» (2011) τεύχος 304, σελ. 14,23 (πηγή: pentapostagma.gr). 
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4. Αισθάνονται νευρικότητα και δείχνουν ευερεθιστικότητα όταν 

προσπαθούν να περιορίσουν ή να κόψουν εντελώς τη χρήση του διαδικτύου, 

5. Χρησιμοποιούν το ιντερνέτ ως μέθοδο «φυγής» από προβλήματα που 

τα απασχολούν ή για να ξεπεράσουν μια άσχημη ψυχική διάθεση, 

6. Αναγκάζονται να πουν ψέματα σε συγγενείς και φίλους για το χρόνο 

που αναλώνουν στη χρήση του ιντερνετ, 

7. Θέτουν σε κίνδυνο μια προσωπική σχέση ή επαγγελματικά 

ενδιαφέροντα και καριέρα καθώς εμπλέκονται στον κόσμο του διαδικτύου, 

8. Εξακολουθούν να παίζουν στο ιντερνέτ μολονότι έχουν ήδη ξεπεράσει 

τον προϋπολογισμό στα έξοδα των τηλεφωνικών συνδέσεων, 

9. Αισθάνονται συμπτώματα στερητικού συνδρόμου όταν αδυνατούν να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, 

10. Ασχολούνται με το δίκτυο περισσότερο χρόνο από αυτόν που αρχικά 

προγραμματίζουν. 

Τέλος υπογραμμίζει ότι άτομα με πρόβλημα εθισμού στο ιντερνέτ 

(ιντερνετομανείς) μοιάζουν στις δομές προσωπικότητας, στον χαρακτήρα και το 

συναισθηματικό τους φάσμα με παθολογικούς παίκτες, αυτούς που όλοι αποκαλούμε 

τζογαδόρους όλων των μορφών, ακριβώς επειδή τους διακρίνει η γνωστή αποτυχία 

ελέγχου της συμπεριφοράς τους, χωρίς να βρίσκονται υπό την επίδραση ψυχοτρόπων 

ουσιών. Για το λόγο αυτό, και η θεραπευτική αντιμετώπισή τους έχει εμφανή υποδομή 

ψυχοκοινωνικής δυναμικής. 

2.2.4.6. Οι έφηβοι πιό ευάλωτοι: μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τον εθισμό 

στο διαδίκτυο58. 

Τα smartphones και η εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχουν επιφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα. Πολλοί άνθρωποι τυχαίνει να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με αυτή την 

ευκολία πρόσβασης και κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως για τους εφήβους. Αποτελέσματα 

έρευνας από διαφορετικές χώρες ανέφεραν επίσης ότι οι έφηβοι ως ομάδα είναι οι 

πιο ευάλωτοι στον εθισμό στο Διαδίκτυο. Τα παιδιά και οι έφηβοι, έχοντας 

μεγαλώσει στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές 

                                                           
58Sulki Chung, Jaekyoung Lee, and Hae Kook Lee  «Προσωπικοί παράγοντες, χαρακτηριστικά 

διαδικτύου, και περιβαλλοντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στον έφηβο εθισμό Διαδικτύου: Μια 

προοπτική δημόσιας υγείας» Int J Περιβάλλον Res Δημόσια Υγεία. (2019) Δεκ; 16(23): 4635. 

Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο 2019 Νοε 21. doi: 10.3390/ijerph16234635, PMCID: PMC6926822, 

PMID: 31766527. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31766527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31766527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31766527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6926822/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph16234635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31766527
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συσκευές και το Διαδίκτυο από μικρή ηλικία. Ένα τυπικό 15χρονο το 2015 θα 

χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο από την ηλικία των 10 ετών και οι ώρες που 

δαπανήθηκαν στο Διαδίκτυο αυξάνονται αισθητά μεταξύ των χωρών του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η χρήση ουσιών αυξάνει τον κίνδυνο 

εθισμού στο διαδίκτυο. Ερευνητικές μελέτες στον τομέα του εθισμού έχουν δείξει ότι 

η έκθεση στη χρήση ουσιών σε μεγαλύτερη ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο εθισμού και 

επικίνδυνων συμπεριφορών αργότερα στη ζωή. Αυτό μπορεί επίσης να ειπωθεί για 

χρήση του Διαδικτύου σε νεαρή ηλικία, και υπάρχει η ανησυχία ότι η έγκαιρη 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση των 

κινδύνων για τον εθισμό. Επίσης σημαντικό είναι το περιεχόμενο του Διαδικτύου. 

Διαφορετικά περιεχόμενα του Διαδικτύου επηρεάζουν τους νέους στο να κάνουν 

υπερβολική χρήση του Διαδικτύου. Για παράδειγμα, η Greenfield προτείνει ότι οι πιο 

εθιστικές πτυχές του Διαδικτύου είναι το σεξουαλικό περιεχόμενο και τα τυχερά 

παιχνίδια στον υπολογιστή. Αν και το περιεχόμενο αυτών των πτυχών δεν 

περιορίζεται στο Διαδίκτυο, όταν, όμως, αυτά είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου, 

το εθιστικό δυναμικό του περιεχομένου είναι γνωστό ότι ενισχύεται. Μια πρόσφατη 

μελέτη ανέφερε επίσης ότι οι άνθρωποι που συχνά ασχολούνται με την εμπειρία του 

web surfing έχουν τις ίδιες ψυχολογικές επιπτώσεις με εκείνους που έχουν γαντζωθεί 

από τα τυχερά παιχνίδια. Φάνηκε για μια ακόμα φορά ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο 

μπορεί να εκδηλώσει τις ίδιες ανησυχητικές συνέπειες με την κατάχρηση ουσιών ή τις 

διαταραχές των τυχερών παιχνιδιών. Ο εθισμός στο Διαδίκτυο έχει συσχετιστεί με 

διάφορα:  

 σωματικά και  

 ψυχολογικά προβλήματα.  

Εκδηλώνεται κυρίως στους εφήβους ως:  

 κοινωνική απόσυρση,  

 μοναξιά,  

 χαμηλό κίνητρο, και  

 χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις. 

Παράγοντες που συνδέονται με τον εθισμό στο Διαδίκτυο, είναι συνήθως 

ψυχολογικοί παράγοντες, όπως:  

 την κατάθλιψη,  

 άγχος,  
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 επιθετικότητα,  

 παρορμητικότητα, και  

 χαμηλή αυτοεκτίμηση.  

Μεταξύ πολλών προσωπικών παραγόντων κινδύνου του εθισμού στο 

Διαδίκτυο, κατάθλιψη, επιθετικότητα, και παρορμητικότητα παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον λόγω της σύνδεσής τους με άλλους κλινικούς υποτύπους. Η κατάθλιψη 

σχετίζεται με συναισθηματική ευπάθεια ή με προβλήματα εσωστρέφειας. Η 

επιθετικότητα και η παρορμητικότητα σχετίζονται με προβλήματα εξωτερικής 

συμπεριφοράς, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Τα 

δύο τελευταία είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για εθισμό στο Διαδίκτυο. 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης είναι πιο 

ευάλωτα στην ανάπτυξη εθισμού στο Διαδίκτυο. Ορισμένες μελέτες έχουν εντοπίσει 

την επιθετικότητα ως προάγγελο του εθισμού στο Διαδίκτυο.Στατιστική μελέτη σε 

μαθητές του Λιβάνου έδειξε ότι, τα υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας συσχετίστηκαν 

με ένα υψηλότερο επίπεδο εθισμού στο Διαδίκτυο. Παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε 

και για τους νέους στην Ταϊβάν και την Κορέα. Η παρορμητικότητα είναι ένα άλλο 

ψυχολογικό χαρακτηριστικό που συνδέεται θετικά με τον εθισμό στο Διαδίκτυο.  

Επίσης διαπροσωπικοί παράγοντες συμβάλλουν στον εθισμό στο Διαδίκτυο, 

καθώς είναι σημαντικός ο ρόλος των οικογενειακών και σχολικών συνθηκών, που 

βιώνει ο έφηβος σε σχέση με τον εθισμό στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η σύγκρουση 

με τους γονείς, η οικογενειακή λειτουργία και η ανθεκτικότητα της οικογένειας έχουν 

εντοπιστεί ότι επηρεάζουν τον εθισμό στο Διαδίκτυο. Οι μεταβλητές που σχετίζονται 

με το σχολείο, όπως η υποστήριξη και η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

σχολική ζωή, συνδέονται επίσης με τον εθισμό των νέων στο Διαδίκτυο. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για τους κορεάτες εφήβους, όπου υπάρχει τεράστια πίεση για υψηλό 

ακαδημαϊκό επίτευγμα. Ένα άλλο σύνολο παραγόντων που έχει λάβει σχετικά λιγότερη 

προσοχή σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και την επιρροή του στην 

εθιστική συμπεριφορά. Σαγηνευτικές και ευχάριστες ιδιότητες του Διαδικτύου 

προσελκύουν τους χρήστες και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για εθισμό στο 

Διαδίκτυο, όπως:  

 η ευχαρίστηση του ελέγχου,  

 η αντιληπτή ρευστότητα της ταυτότητας,  

 η αυτο-παρουσίαση,  



Οι επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στην ψυχοσωματική και κοινωνική 

ανάπτυξη του ανθρώπου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
56 

 η εκτροπή,  

 η δημιουργία σχέσεων και  

 η εικονική κοινότητα. 

2.2.4.7. Ο τρόπος δράσης της δημόσιας υγείας στον εθισμό. 

Η αποτελεσματική πρόληψη και παρέμβαση του εθισμού στο Διαδίκτυο απαιτεί 

ένα πλαίσιο που ενσωματώνει παράγοντες ατομικού και περιβαλλοντικού επιπέδου. Το 

μοντέλο δημόσιας υγείας εξετάζει τρεις τομείς σαν αίτια για την κατανόηση και 

παρέμβαση σε τυχόν προβλήματα υγείας. Ο πρώτος τομέας είναι ο εξωτερικός 

παράγοντας που μπορεί να περιέχει ορισμένες καταστροφικές δυνατότητες. Δεύτερος 

είναι ο οικοδεσπότης, ο οποίος έχει ατομική ευαισθησία. Ο τρίτος και τελευταίος 

παράγοντας είναι το περιβάλλον που προωθεί ή αποθαρρύνει ορισμένες 

συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται και 

για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, και επικεντρώνεται στη σημασία:  

ι.  του ξενιστή (ατομικά χαρακτηριστικά),  

ιι. του εξωτερικού παράγοντα (χαρακτηριστικά του Διαδικτύου), και  

ιιι. του περιβάλλοντος (δηλαδή, κοινωνική επιρροή και 

προσβασιμότητα).  

Το μοντέλο δημόσιας υγείας υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας 

είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τριών παραγόντων. Ως εκ 

τούτου, η ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων για τη δημόσια υγεία για την πρόληψη 

και την παρέμβαση απαιτεί συνήθως την αξιολόγηση και των τριών συνιστωσών και 

των αλληλεπιδράσεών τους.  

2.2.4.7.1. Μια άλλη μελέτη θα διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των επιμέρους 

μεταβλητών: της οικογένειας / σχολείου, τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στον εθισμό στο Διαδίκτυο.  

Η έρευνα έγινε το 2015 και πραγματοποιήθηκε σε 1628 μαθητές γυμνασίου 

στους οποίους αναφέρθηκε  υψηλότερος κίνδυνος εθισμού στο Διαδίκτυο στην Κορέα. 

Από τους μαθητές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 52,0%(n = 847) ήταν 

άνδρες και το 47,0%(n = 781) ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία ήταν 14,9 (SD = 0,34). 

Διαπιστώθηκε, ότι την εθιστική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσουν: 

 Ψυχολογικές μεταβλητές 

 Οικογενειακοί και Σχολικοί παράγοντες 

 Αντιληπτά χαρακτηριστικά του Διαδικτύου:  
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 ψυχαγωγία-ευχαρίστηση (αναφέρεται στην αντίληψη ότι το Διαδίκτυο 

παρέχει διασκέδαση και ενθουσιασμό π.χ., "το Διαδίκτυο παρέχει 

ψυχαγωγία"),  

 διαπροσωπική σχέση (αναφέρεται στην αντίληψη του Διαδικτύου ως 

λόγου για την οικοδόμηση σχέσεων π.χ., "το Διαδίκτυο παρέχει 

ευκαιρίες για να συναντηθεί κάποιος με διαφορετικούς ανθρώπους"),  

 προσβασιμότητα, κερδοφορία, ανωνυμία (αναφέρεται στην αντίληψη 

του Διαδικτύου ως τόπου όπου οι άνθρωποι μπορούν να ενεργούν 

ελεύθερα χωρίς να ταυτοποιούνται  π.χ., "Οι άνθρωποι μπορούν να 

προσελκύσουν την προσοχή χωρίς να αποκαλύψουν τον εαυτό τους"), 

βύθιση, ανταγωνισμός και διαφυγή.  

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες: προσβασιμότητα σε καφέ pc, έκθεση σε διαφημίσεις 

παιχνιδιών στο Διαδίκτυο, ερωτήσεις αποδοχής διαφημίσεων που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον προσδιορισμό της χρήσης οινοπνεύματος.  

 Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά: σύμφωνα με τα κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, τόπος διαμονής, διαβίωση με γονείς και εργασιακή κατάσταση 

γονέων) φάνηκε ότι το 6,6% των ανδρών και το 6,4% των γυναικών ήταν στην ομάδα 

εθισμού και το 66,7% των ανδρών και του 64,3% των γυναικών μαθητών κρίθηκαν σε 

κίνδυνο εθισμού (μέτριος εθισμός). Δεν υπήρχαν συνεπώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τριών ομάδων όσον αφορά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. 
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2.2.4.7.2. Συμπεριφορές χρήσης διαδικτύου 
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Στον παράγοντα συμπεριφορά χρήσης διαδικτύου έχουμε τρεις κατηγορίες: 

ομάδες κανονικής χρήσης, ομάδες μετρίου εθισμού και ομάδες σοβαρού εθισμού 

στο διαδίκτυο. Περίπου το 74% των μαθητών είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο στο δημοτικό σχολείο, και το 19,7% είχε αρχίσει να το χρησιμοποιεί, από 

την προσχολική ηλικία. Από εκείνους που άρχισαν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ήδη 

από την προσχολική ηλικία: το 9,4% εντοπίστηκαν ως εθισμένοι, σε σύγκριση με το 

10,0% και το 5,4% που άρχισαν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε προσχολική ηλικία 

και την ηλικία του δημοτικού σχολείου, αντίστοιχα. Περισσότεροι έφηβοι στην ομάδα 
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κανονικής χρήσης ανέφεραν μια μεταγενέστερη ηλικία της πρώτης χρήσης του 

Διαδικτύου. Από την ομάδα κανονικής χρήσης, το 81,3%(n = 370) άρχισε να 

χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο στο δημοτικό σχολείο (έναντι 71,8% και 61,3% για τις 

ομάδες μέτριου εθισμού και εθισμού, αντίστοιχα) (Πίνακας 2). Όταν ζητήθηκε από 

τους μαθητές να επιλέξουν το περιεχόμενο του Διαδικτύου που χρησιμοποιούσαν 

τακτικά, οι πιο συχνά αναφερόμενες απαντήσεις ήταν webtoons, ταινίες ή τηλεόραση 

(91,8%) και υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης ή messenger (91,5%), ακολουθούμενη 

από τα παιχνίδια (82,1%). Σημαντικές διαφορές ανά ομάδα βρέθηκαν για τα παιχνίδια 

και web surfing, με υψηλότερο ποσοστό στη μέτριου εθισμού και στις σοβαρού 

εθισμού ομάδες σε σύγκριση με την ομάδα κανονικής χρήσης. 

 

Μια σύγκριση των οικογενειακών και σχολικών παραγόντων μεταξύ των τριών 

ομάδων έδειξε ένα παρόμοιο πρότυπο. Οι μαθητές στην ομάδα κανονικής χρήσης 

παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερο επίπεδο οικογενειακής συνοχής, καλής σχέσης με 

τους εκπαιδευτικούς, καλής σχέσης με τους συνομηλίκους, καλής στάσης απέναντι στις 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες και σχολικής συμμετοχής.  
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Όσον αφορά τους ψυχολογικούς παράγοντες, τα καταθλιπτικά συμπτώματα, η 

παρορμητικότητα και η επιθετικότητα ήταν σταθερά υψηλότερα μεταξύ των ομάδων 

εθισμού και μέτριου εθισμού σε σύγκριση με την κανονική ομάδα χρήσης. Η 

παρορμητικότητα σχετίζεται με λαχτάρα και δυσλειτουργική αντιμετώπιση της 

συναισθηματικής κατάστασης διάθεσης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εθιστικής 

συμπεριφοράς. Η παρορμητικότητα είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα της ADHD 

(=Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής /υπερκινητικότητας ή ΔΕΠΥ). Η υψηλή 

συνοσηρότητα μεταξύ ADHD και εθισμού στο Διαδίκτυο μπορεί να έχει ως 

διαμεσολαβητή την παρορμητικότητα.  Άτομα με υψηλό επίπεδο επιθετικότητας είχαν 
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μια υψηλότερη τάση προς τον εθισμό στο Διαδίκτυο. Οι έφηβοι που χρησιμοποιούσαν 

το Διαδίκτυο χωρίς προβλήματα είχαν υψηλότερο επίπεδο οικογενειακής συνοχής και 

πιο θετική στάση απέναντι στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες σε σύγκριση με την 

εξαρτημένη ομάδα. Οικογενειακοί παράγοντες  μπορεί να επιτείνουν τον εθισμό στο 

Διαδίκτυο. Π.χ., για τους Ιταλούς εφήβους, η συναισθηματική συμμετοχή των μελών 

της οικογένειας έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα εθισμού στο 

Διαδίκτυο. Η διαγονεϊκή σύγκρουση επέφερε μεγαλύτερη συχνότητα εθισμού στο 

Διαδίκτυο μεταξύ Ταϊβανέζων εφήβων. Οι έφηβοι που βιώνουν χαμηλότερη 

οικογενειακή συνοχή ή βρίσκουν τη σχολική ζωή αγχωτική μπορεί να βρουν καταφύγιο 

σε κοντινά καφέ PC, όπου μπορούν να επιδοθούν σε παιχνίδια και δραστηριότητες στο 

Διαδίκτυο χωρίς απόσπαση της προσοχής. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα για τους 

νέους, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση για ακαδημαϊκές επιδόσεις τόσο στην 

οικογένεια όσο και στο σχολείο. Δηλαδή συχνά το διαδίκτυο αποτελεί μηχανισμό 

αναπλήρωσης για αγχωτικά γεγονότα της καθημερινότητας, που στρεσάρουν τον 

σύγχρονο άνθρωπο. 

2.2.4.8. Θεραπευτικές προτάσεις. 

Ο κρισιμότερος ίσως, ψυχολογικός, προβλεπτικός παράγοντας για τον εθισμό 

στο διαδίκτυο, είναι η ανάγκη μετριασμού έντονων αρνητικών συναισθημάτων. Ως 

άλλη όψη του ίδιου ωστόσο παράγοντα θα μπορούσε να εκληφθεί η ανάγκη για 

εξασφάλιση θετικών βιωμάτων, που ικανοποιείται από τη χρήση υπηρεσιών του ιστού, 

μέσα από αισθήματα ενθουσιασμού, ανεξαρτησίας και απελευθέρωσης, όσο κάποιος 

είναι σε σύνδεση. Η διαδικτυακή εξάρτηση είδαμε ότι είναι ένα σύνθετο και 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα σε: Άτομο <> 

Περιβάλλον <> Διαδικτυακό Περιβάλλον <> Εξάρτηση από το διαδίκτυο. Στο άτομο 

επιδρούν οι γενετικοί παράγοντες, η συννοσηρότητα, το ψυχολογικό προφίλ. Το 

περιβάλλον σχετίζεται με την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία, την ομάδα των 

συνομιλήκων. Από το διαδικτυακό περιβάλλον ρόλο παίζει το περιεχόμενο, η 

διαδικασία πρόσβασης, η διαθεσιμότητα, οι μηχανισμοί ενίσχυσης και ανταμοιβής, οι 

κοινωνικοί παράγοντες, η γενιά του ιντερνετ (Net Generation). Οι έρευνες έδειξαν ότι 

στην κατάσταση του εθισμού βρίσκεται ο χρήστης, όταν πλέον φθάνει 42 ώρες 

χρήσης/εβδομάδα (Σιώμος 2013). Όμως, με την παραμονή για πάνω από τις 15 

ώρες/εβδομάδα αρχίζουν τα προβλήματα σε επίπεδο οργάνωσης της καθημερινότητας. 

Πως πραγματοποιείται το πέρασμα από τη χρήση στην εξάρτηση;  
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1ο στάδιο: Η χρήση του διαδικτύου ικανοποιεί ανάγκες (διασκέδαση, πληροφόρηση, 

κοινωνική αλληλεπίδραση). 

2ο στάδιο: Επανάληψη της χρήσης (οι αγαπημένες δραστηριότητες μετατρέπονται σε 

αυτόματες, συνήθεις συμπεριφορές οι οποίες ενεργοποιούνται με λιγότερη επίγνωση, 

προσοχή, σκοπιμότητα, έλεγχο) 

3ο στάδιο: Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι οποίες ανακουφίζουν τη δυσφορική 

διάθεση είναι εν δυνάμει παράγοντες, που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια του 

ελέγχου. 

Αν και η κατάχρηση του Διαδικτύου μπορεί να είναι επιλογή ενός ατόμου, 

ωστόσο οι παράγοντες που προαναφέραμε επαυξάνουν το πρόβλημα. Οι στρατηγικές 

θα πρέπει να στοχεύουν τόσο στην αλλαγή των συμπεριφορών των ατόμων όσο και 

στον καθορισμό του στόχου της δημόσιας υγείας για τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης 

του Διαδικτύου σε επίπεδο χώρας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν κανονισμούς 

σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των pc cafe για εφήβους και περιορισμούς σχετικά με 

την προώθηση και τη χορηγία των online παιχνιδιών σε δραστηριότητες για τη νεολαία.  

Μια πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα59 συνέκρινε δύο μεγάλα τυχαία επιλεγμένα 

δείγματα μαθητών από δεκαεπτά Γυμνάσια της πόλης της Λάρισας, από το 2006 έως 

το 2011. Θα λάβουμε υπόψιν ότι η διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα από το 2006 

έως το 2011 αυξήθηκε από 3,8 εκατομμύρια σε 5,2 εκατομμύρια χρήστες, αύξηση 

55,8%. Επίσης η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα στα τέλη του 2009 και 

εκδηλώθηκε πλήρως στα τέλη της έρευνας. Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν αντίκτυπο, 

οπωσδήποτε, στην ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού. Όσον αφορά τις διαφορές 

μεταξύ των φύλων, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια είναι συχνότεροι χρήστες από τις 

γυναίκες της διαδικτυακής πορνογραφίας, των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, των 

τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, της συμμετοχής σε διαδικτυακές συζητήσεις με 

δημοσιεύσεις (ασύγχρονη επικοινωνία), της λήψης διαδικτυακού περιεχομένου, της 

ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τη μελέτη, της 

πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών, της ανάγνωσης διαδικτυακών πηγών 

ειδήσεων και της αναζήτησης γενικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Τα κορίτσια είναι 

                                                           
59K. Siomos,1,* G. Floros,1,2 E. Makris,1 G. Christou,1 and M. Hadjulis3,4 «Εθισμός στο Διαδίκτυο και 

ψυχοπαθολογία σε μια κοινότητα πριν και κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης», Epidemiol 

Psychiatr Sci. 2014 Sep; 23(3): 301–310. Published online 2013 Aug 

20. doi: 10.1017/S2045796013000437 PMCID: PMC6998354 PMID: 23962651.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siomos%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23962651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Floros%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23962651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makris%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23962651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christou%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23962651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadjulis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23962651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6998354/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6998354/
https://dx.doi.org/10.1017%2FS2045796013000437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23962651
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συχνότεροι χρήστες των χώρων κοινωνικής δικτύωσης, απολαμβάνουν συχνότερα τη 

συμμετοχή σε online συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο, την τυχαία περιήγηση και την 

ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φίλους και συγγενείς. Η θεραπευτική 

επιλογή που έχουμε στο πρόβλημα της υπερβολικής ενασχόλησης ή εθισμού με το 

διαδίκτυο είναι η ψυχοθεραπεία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 

έφηβο σε αυτή τη στάση, στοχεύοντας στο να ξαναβρεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό 

του και στη ζωή. Καμιά φορά, αν υποκρύπτεται και άλλη διαταραχή, μπορεί 

συνοδευτικά με την ψυχοθεραπεία να χρειαστεί και φαρμακευτική υποστήριξη. Να 

αναφέρουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κλινικές απεξάρτησης από το διαδίκτυο 

(Γερμανία, Ολλανδία). Οι στόχοι τους είναι να αποδείξουν στους έφηβους ότι η 

αληθινή περιπέτεια είναι πολύ πιο συναρπαστική από την εικονική. Έτσι θα τους 

βοηθήσουν ώστε να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας δε διακόπτεται η χρήση, αλλά ο έφηβος μαθαίνει να θέτει όρια στη χρήση 

και να αρχίσει και πάλι την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από αυτού του είδους την εξάρτηση και την 

εκλογικεύουν με τη σκέψη ότι το internet αποτελεί απλά ένα μέσο διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας που το χρησιμοποιούν αρκετοί. 

2.2.4.9. Τι να κάνω, πού να απευθυνθώ; 

  Αν αισθάνεστε ότι εσείς ή κάποιος δικός σας είναι σε κίνδυνο, είναι καλό να 

απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σε σας, κέντρο πρόληψης. Επιπλέον είναι σημαντικό 

να γνωρίζετε, ότι στη θεραπεία των εξαρτήσεων γενικότερα και της εξάρτησης από το 

διαδίκτυο ειδικότερα, η επιτυχία της θεραπείας είναι υψηλότερη σε οργανωμένα 

πλαίσια, που περιλαμβάνουν και ομαδικές δραστηριότητες. Τα άτομα που κάνουν 

κατάχρηση, συχνά δεν συνειδητοποιούν το πρόβλημα ή το αρνούνται. Για το λόγο αυτό 

και επειδή κάθε προσωπικότητα ανταποκρίνεται καλύτερα σε διαφορετική προσέγγιση, 

είναι καλό να συμβουλευετείτε ειδικό, για να σχεδιάσετε την καταλληλότερη 

παρέμβαση. Αν δεν μπορούμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε όσα μας δυσκολεύουν 

μπορούμε να ζητήσουμε την βοήθεια ενός κατάλληλα καταρτισμένου ειδικού Ψυχικής 

υγείας. Το να ζητάμε βοήθεια δε σημαίνει ότι παραδεχόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι 

και ανίκανοι να κάνουμε καλά τον εαυτό μας. Αντίθετα σημαίνει ότι πιστεύουμε στον 

εαυτό μας και επιθυμούμε πραγματικά να γίνουμε καλά. Ακόμη και αν έχουμε 

προσπαθήσει να ζητήσουμε βοήθεια και δεν έχουμε δει γρήγορα αποτελέσματα 
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χρειάζεται να έχουμε υπομονή. Όσο διάστημα έχουμε αφήσει να πονάμε θέλει τον 

κατάλληλο χρόνο να επουλωθεί. 

2.2.4.10. Μερικά περιστατικά. 

 Στη συνέχεια παραθέτουμε κείμενο από το βιβλίο «Εφηβεία» του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου60, που αναφέρεται σε διάφορα 

πραγματικά περιστατικά επίδρασης της ψηφιακής τεχνολογίας στους νέους. «Ήδη 

κατά τη δεκαετία του ’80 όταν άρχισε να γενικεύεται η χρήση των Η/Υ άρχισαν να 

αναφαίνονται τα πρώτα προβλήματα. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν τότε μια είδηση που 

έκανε το γύρο του κόσμου και έβαλε σε ανησυχία πολλούς ειδικούς και γονείς. «Τον 

τρέλαναν οι Η/Υ. Η μανία ενός νεαρού Δανού με τους Η/Υ τον παρέσυρε σε μια 

κατάσταση «μηχανικής νοημοσύνης», η οποία τον οδήγησε σε ψυχιατρική κλινική σαν 

το πρώτο διαπιστωμένο θύμα μιας νέας ασθένειας, της «ασθένειας των υπολογιστών». 

Αυτή την ονομασία έδωσαν οι συντάκτες ιατρικής επιθεώρησης στα περίεργα 

συμπτώματα που παρουσιάζει ο δεκαοχτάχρονος σήμερα νεαρός, τα οποία εκθέτονται 

εν εκτάσει στις σελίδες της. Ο νεαρός, του οποίου δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα, 

ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με Η/Υ σε ηλικία 8 ετών. Σε ηλικία 10 ετών περνούσε 

κιόλας τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του μπροστά στον υπολογιστή του πατέρα 

του, ενώ όταν μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, άρχισε να περνάει 12-16 ώρες 

καθημερινά μπροστά στο δικό του πια υπολογιστή. Η συσκευή αυτή αντικατέστησε με 

τον καιρό όλες τις επαφές με τους φίλους του και κατέληξε να κυριαρχήσει πλέον 

ολοκληρωτικά στη ζωή του. Οι τρείς γιατροί που υπογράφουν το άρθρο τονίζουν ότι 

αυτή η μονομανία του με τον υπολογιστή, τελικά του προκάλεσε τη συναισθηματική 

ανάπτυξή του». Σήμερα μια τέτοια είδηση δεν μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ο 

εθισμός στο διαδίκτυο έχει πάρει τη μορφή πανδημίας. Ήδη στην Ελλάδα το ποσοστό 

εθισμού είναι γύρω στο 10% με αυξανόμενες τάσεις. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν 

ψυχιατρικά και άλλα προβλήματα υγείας, ενώ παγκοσμίως καταγράφονται ακόμη και 

θάνατοι νέων παιδιών που είχαν ξεχάσει για πάνω από 35 ώρες να φάνε ή να πάνε στην 

τουαλέτα! Μια μαθήτρια που διάβασε την πρώτη γραφή του βιβλίου αυτού επισημαίνει 

πως σήμερα «δεν μιλάμε «για ασθένεια των υπολογιστών» αλλά για εθισμό σ’ αυτούς. 

Πλήθος νέων παιδιών-gamers καυχώνται και συναγωνίζονται μεταξύ τους για τον 

διψήφιο αριθμό ωρών που πέρασαν στην οθόνη των Η/Υ χωρίς να σηκωθούν ούτε για 

                                                           
60 Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου (Αντωνόπουλου), ΕΦΗΒΕΙΑ, το ταξίδι που σε διαμορφώνει, 

Εκδόσεις Επιστροφή, Ναύπλιο, Α’ Έκδοση, Δεκέμβριος 2015, σελ. 283-285. 
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φαγητό ούτε για τουαλέτα. Ακόμη περισσότερο αγωνιούν για την εικόνα τους στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης παρά για οτιδήποτε άλλο. Η καταμέτρηση των likes που πήραν 

σε σχόλιό τους ή στην ανάρτηση μιας φωτογραφίας είναι σημείο ζωτικής σημασίας γι’ 

αυτά. Απ’ αυτά «εξαρτάται» η φήμη τους, η αναγνωρισιμότητά τους και η θέση τους 

γενικότερα στην παρέα...» (Μαρία 16 ετών). Γράφουν οι Α. Τίτσικα και Ε.Τζαβέλα: 

«Πολλά επιστημονικά ευρήματα καταδεικνύουν ως αβάσιμες τις ανησυχίες ότι οι 

χρήστες κοινωνικών δικτύων έχουν λιγότερα πραγματικά κοινωνικά δίκτυα ή ότι 

εκτίθενται σε λιγότερο ποικίλες εμπειρίες και υποστηρίζουν ότι η χρήση του facebook 

ενισχύει την οικειότητα αντί να την υποσκάπτει. Ωστόσο κι εδώ χρειάζεται να τηρηθεί 

η ισορροπία. Υπάρχουν έφηβοι που υπερβάλλουν σημαντικά και «ξεχνούν» τη γλώσσα 

του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου, τις κινήσεις των χεριών και την αμεσότητα 

της ζωντανής επικοινωνίας. Κάποιοι παρουσιάζονται με χαρακτηριστικά που θα 

ήθελαν να έχουν και όχι με αυτό που διαθέτουν ως εμφάνιση ή προσωπικότητα, 

δυσκολεύοντας την αυτοκριτική και την αυτοβελτίωση. Τέλος υπάρχουν έφηβοι που 

έχουν το άγχος να «ανεβάζουν» όλες τις στιγμές τους στο διαδίκτυο και ζουν 

κυριολεκτικά μέσα από αυτό, στερώντας τον εαυτό τους από τις προσωπικές 

καθημερινές ή και ιδιαίτερες ευτυχισμένες στιγμές». Πέρα από αυτούς τους κινδύνους 

υγείας υπάρχουν κι άλλοι. Πολύ επιγραμματικά κι επιλεκτικά αναφέρουμε κάποιους. 

Ο παγκόσμιος Ιστός σίγουρα προσφέρει πολλές δυνατότητες έρευνας επικοινωνίας και 

ψυχαγωγίας. Μπορείς π.χ. να αναγνωρίσεις ανθρώπους που δεν θα είχες ευκαιρία λόγω 

της απόστασης να γνωρίσεις. Μπορείς να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου με την 

ανταλλαγή πολιτισμικών αγαθών, μουσικής ταινιών, έργων τέχνης λογοτεχνικών 

κειμένων. Δεν χρειάζεται να απαριθμήσω όλες αυτές τις δυνατότητες που σου 

προσφέρονται. Υπάρχει όμως και η τρομαχτική πλευρά του. Κάποια νέα παιδιά μπορεί 

να αναπτύξουν έντονες σχέσεις με άτομα, που υποκρίνονται, που κρύβουν τον 

πραγματικό εαυτό τους και τους σκοπούς τους. Ανυποψίαστα για τις προθέσεις τους 

μπορούν εύκολα να πέσουν σε παγίδες και να μπουν σε απίστευτες περιπέτειες. Ειδικά 

τα παιδιά που έχουν οικογενειακά προβλήματα και δυσκολία επικοινωνίας με τους 

γονείς τους βρίσκουν διέξοδο στο διαδίκτυο. Αναζητούν άνθρωπο ή κοινότητα, 

αναζητούν κάποιους, που να τους αποδέχονται. Και αυτοί οι κάποιοι μπορεί να είναι 

διεστραμμένοι, εκμεταλλευτές, οπαδοί παραθρησκευτικών ή καταστροφικών 

λατρειών, φονταμενταλιστές και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Κάθε τόσο τα 
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ΜΜΕ, οι εφημερίδες, τα περιοδικά αναφέρονται σε τραγικά περιστατικά με θύματα 

κυρίως τα νέα παιδιά. 

Γράφουν γι’ αυτό το θέμα οι Α.Τίτσικα και Ε.Τζαβέλα: «Όπως είναι εύλογο, 

εξαιτίας της ανωνυμίας που θεωρείται ότι παρέχει, το διαδίκτυο επιτρέπει στη 

«σκοτεινή» πλευρά της ανθρώπινης φύσης να εκφραστεί πιο εύκολα. Ενήλικες με 

κακόβουλες προθέσεις μπορεί να πλησιάσουν τα παιδιά υποδυόμενοι συνομιλήκους 

τους, να επιδιώξουν να τα συναντήσουν σε φυσικό χώρο και να τα κακοποιήσουν ή να 

τα βλάψουν με ποικίλους τρόπους. Διάφορα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, 

παιδοφιλίας και εκμετάλλευσης έχουν επιλέξει το διαδίκτυο ως πεδίο δράσης. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα EUNETADB (http://www.eunetadb.eu 2012), 

63% των εφήβων επικοινωνεί με αγνώστους στο διαδίκτυο. Οι μισοί από αυτούς τους 

συναντούν στο φυσικό περιβάλλον και 10% αναφέρουν ότι η εμπειρία τούς 

αναστάτωσε. Σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι 70% των γονέων δεν γνωρίζουν για τη 

συνάντηση αυτή!» Η επικράτηση των Η/Υ παραμέρισε το βιβλίο. Τα νέα παιδιά έχουν 

μάθει να ζουν στον ψευδαισθητικό και επίπλαστο κόσμο της εικόνας, κάτι που φέρνει 

δομικές αλλοιώσεις στην ψυχή του. Το σημερινό παιδί π.χ. δεν μπορεί να συγκεντρωθεί 

για πολλή ώρα  σε κάτι, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο διάβασμα. Ένα σοβαρό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι είναι η αδυναμία συγκέντρωσης της 

προσοχής των παιδιών, Τα παιδιά θέλουν εικόνα, έχουν μάθει με την εικόνα. Κι αν 

πιάσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο, κοιτάζουν τις εικόνες όχι το κείμενο. Ακόμη και 

μεγάλοι άνθρωποι παίρνουν μια εφημερίδα και δεν την διαβάζουν. Κοιτάζουν μόνο τις 

φωτογραφίες. Το κείμενο θέλει μελέτη, σκέψη και αφοσίωση. Έτσι δημιουργείται ένας 

τύπος ανθρώπου που υστερεί στη σκέψη και στην κριτική ικανότητα. Προτιμάει να 

βλέπει παρά να διαβάζει. Μου διηγείται ένας φίλος ότι λίγο καιρό πριν περίμενε με 

χαρά τον εξάδελφό του, τη γυναίκα του και τον γιό τους από την Αμερική. Ο γιός ήταν 

μόλις 11 χρονών. Εντελώς εξαρτημένος από το κινητό. Από τη στιγμή που έφυγαν από 

το σπίτι δεν ξεκόλλησε τα μάτια του από την οθόνη. Μπήκε στο αεροπλάνο, δεν 

κατάλαβε ότι έκανε υπερατλαντικό ταξίδι. Κατέβηκε από το αεροπλάνο, μπήκε στο 

κτίριο του αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος», συνάντησε το θείο, δεν σήκωσε τα μάτια από 

την οθόνη του κινητού. Μπήκαν στο αυτοκίνητο, έφθασαν στο σπίτι. Έμειναν είκοσι 

μέρες, τους πήγαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε νησιά, αρχαιολογικούς χώρους 

κ.λ.π. Είναι απίστευτο. Ο μικρός δεν γύρισε το κεφάλι του να δει ένα τοπίο. Έφυγαν, 

http://www.eunetadb.eu/
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αλλά για τον ανιψιό είναι σαν να μην ήλθε. Αν τον ρωτήσουν οι φίλοι του στην Αμερική 

τι είδε στην Ελλάδα, δεν θα τους πει «τίποτα», αλλά «ποια Ελλάδα:». 

Έχω δει επανειλημμένα νέα παιδιά να κάθονται στην καφετέρεια και να μη 

μιλούν μεταξύ τους. Ασχολούνται με το κινητό. Χαμογελούν, παραμιλούν, αλλά δεν 

μιλούν με τον απέναντι φίλο τους. Κάποτε ρώτησα ένα γνωστό νεαρό. «Βγήκατε 

παρέα, γιατί δεν κλείσατε το κινητό σας και να μιλάτε μεταξύ σας;». Η απάντηση με 

άφησε άναυδο: «Μα δεν καταλαβαίνετε; Μιλάμε μεταξύ μας μέσω του κινητού!». 

Είμαι σίγουρος πως τα περισσότερα παιδιά μπορούν να στερηθούν πολλά πράγματα 

και να το αντέξουν. Όμως με τίποτα δεν μπορούν να στερηθούν το κινητό ή τον Η/Υ. 

Το σύνδρομο στέρησης σίγουρα θα είναι εντονότατο. Κανείς δεν καταδικάζει την 

επιστήμη, την εξέλιξη, την ευκολία, εφόσον μείνουν στα όριά τους. Ο κίνδυνος αρχίζει 

από τη στιγμή που ο υπηρέτης γίνεται δυνάστης. Τότε που η μηχανή αντί να υπηρετεί 

τον άνθρωπο, τον υποδουλώνει και τον μεταβάλλει σε ένα άβουλο ρομπότ, σε «φυτό»! 

... Η Αλεξία, 14 χρονών, από την Αργολίδα πέρασε μια επικίνδυνη περιπέτεια μέσω 

του facebook, η οποία αφού την ταλαιπώρησε αρκετά, ευτυχώς σταμάτησε χωρίς άλλες 

παρενέργειες. Η Αλεξία θέλησε να καταθέσει την εμπειρία της, πιστεύοντας πως θα 

βοηθηθούν και πολλά άλλα παιδιά, που έχουν πέσει θύματα αδίστακτων εκβιαστών. 

«Αγαπητό μου ημερολόγιο, Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό το θέμα, μάλλον αυτό 

το πρόβλημα που μου συνέβη και όμως το ξεπέρασα και ας μην το ήξεραν οι γονείς 

μου. Κοίτα να δεις πως έχουν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησα το Γυμνάσιο, ζητούσα 

συχνά από τον αδελφό μου να μου ανοίξει το facebook. Οι γονείς μου είχαν συνεχώς 

το φόβο του διαδικτύου και δεν μου το άνοιγαν. Εγώ, όπως πολλά άλλα παιδιά που 

βρίσκονταν στη θέση μου, άνοιξα χωρίς να το ξέρουν οι γονείς μου και δυστυχώς αυτό 

ήταν το μεγαλύτερό μου λάθος. Το πρώτο facebook το ανακάλυψαν, έτσι δεν 

ξανάνοιξα άλλο με το όνομά μου. Όμως δεν σταμάτησα εκεί να χρησιμοποιώ αυτή την 

τόσο επικίνδυνη εφαρμογή ή μάλλον ιστοσελίδα του διαδικτύου. Τότε έμπαινα από της 

κολλητής μου. Από τότε ξεκίνησαν όλα. Η κολλητή μου μιλούσε μ’ έναν «χάκερ», ο 

οποίος δεν φαινόταν επικίνδυνος. Ώσπου μια μέρα ξαφνικά άρχισε να την απειλεί. Εγώ 

ως κολλητή της είχα το δικαίωμα να επέμβω και το έκανα. Του είπα να την αφήσει 

ήσυχη, γιατί η κοπέλα δεν του είχε κάνει κάτι για να την απειλεί. Έπειτα από πολύ 

καιρό το facebook έγινε δικό μου. Φυσικά ούτε που το ήξεραν οι γονείς μου, αλλά το 

κράτησα για δικό μου, αφού η κοπέλα δεν το ήθελε. Αυτός ο χάκερ είχε πάψει πλέον 

να την ενοχλεί. Ένα λοιπόν βράδυ, εκείνος μου έστειλε μήνυμα και εγώ του απάντησα 
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χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο σκοπός του. Σιγά-σιγά άρχισε κι εμένα να με απειλεί. Μόνο 

που εγώ δεν είχα κάποιον να με υποστηρίξει. Οι γονείς μου κι ο αδελφός μου δεν 

ήξεραν ότι έχω facebook, έτσι δεν μπορούσα να τους πω να με βοηθήσουν γιατί 

φοβόμουν. Όλο αυτό ξεκίνησε το καλοκαίρι που τελείωσα την πρώτη Γυμνασίου. Ήταν 

Αύγουστος. Αυτός με απειλούσε με διάφορα θέματα. Δηλαδή μου έλεγε ότι, εάν δεν 

κάνω αυτό θα ανεβάσει φωτογραφίες πορνογραφικές στο διαδίκτυο που είχε ο ίδιος 

τραβήξει και φαίνονταν σαν αληθινές. Υπήρχαν περιπτώσεις που μου ζητούσε 

ακατάλληλα δικά μου βίντεο ή προσωπικές φωτογραφίες. Παρά τις απειλές του ότι θα 

τηλεφωνήσει σπίτι μου, εγώ δεν έκανα όσα ήθελε. Όμως αυτό με επηρέασε αρνητικά 

στην ψυχολογία μου. Η ζωή μου είχε αλλάξει ριζικά. Δεν ήξερα τι να κάνω και πως να 

φερθώ. Όλο αυτό κράτησε δύο χρόνια. Τα βράδια που ήθελα να διαβάσω με έπαιρνε 

τηλέφωνο και με ανάγκαζε να μπω στο Skype, αλλιώς θα τηλεφωνούσε σπίτι και θα 

μιλούσε στους γονείς μου, ενώ δεν είχε κάτι να τους πει. Ένα βράδυ, μάλλον το 

τελευταίο βράδυ που μιλήσαμε Skype, του είχα πει: «Όλα αυτά που κάνεις σε μένα και 

σε άλλες κοπέλες, ο Θεός θα σου τα φέρει πίσω. Όλα αυτά τα βράδια που εγώ δεν 

κοιμάμαι εξαιτίας σου, εσύ δεν θα κοιμηθείς γιατί δεν θα σε αφήνουν εκεί που θα πας. 

Ο τροχός όμως γυρίζει. Πόσο μάλλον σε έναν κακομαθημένο όπως εσύ». Τότε έκλεισα 

το Skype και πήγα για ύπνο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια που κοιμήθηκα 

ήρεμα. Μετά από δύο εβδομάδες μου ήλθε ένα μήνυμα  πως εκείνος που παινευόταν 

ότι όλοι οι αστυνομικοί τον ξέραν και κανένας δεν μπορεί να του κάνει κακό, μπήκε 

στη φυλακή. Τον κατήγγειλε μια άλλη κοπέλα. Έμαθα πως κι εγώ μπορούσα να κάνω 

κατάθεση. Πήγα κι έκανα, χωρίς φυσικά να το ξέρει η οικογένειά μου, επειδή δεν 

ήξεραν γενικώς για όλο το περιστατικό. Πλέον αυτός είναι στη φυλακή, η οικογένειά 

μου ξέρει τα πάντα γι’ αυτό το θέμα κι εγώ είμαι πολύ ήρεμη. Δεν ανησυχώ μη με 

απειλήσει, αν και ξέρω πως όταν βγει από τη φυλακή, θα γυρίσει πάλι. Ο Κ. δεν 

αλλάζει. Λοιπόν τι περιμένεις; Μην αφήσεις κανέναν να σου προξενήσει κακό. Η ζωή 

σου είναι για σένα. Τη ζεις εσύ, κανένας άλλος»». Οι χρήστες των Social Media 

δημιουργούν μια εξιδανικευμένη εκδοχή του εαυτού τους. «Οργανώνουμε τις ζωές 

μας γύρω από μια λανθασμένη άποψη για την τελειότητα επειδή παίρνουμε ως 

ανταμοιβή τα likes τα οποία θεωρούμε πως έχουν αξία. Αντίθετα, πρόκειται για μια 

ψεύτικη δημοφιλία, που είναι βραχυπρόθεσμη και οδηγούν τον άνθρωπο σε έναν 

φαύλο κύκλο» θα τονίσει ο  Chamath Palihapitiya, πρώην αντιπρόεδρος του FB. 

2.2.4.11. Πρακτικές οδηγίες για θεραπεία του εθισμού. 
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Στόχος της θεραπείας δεν είναι η αποσύνδεση από την τεχνολογία, αλλά η 

κοινωνική και συναισθηματική ευεξία, ως συνέπεια υγειών προσωπικών επιλογών. 

Στην πράξη στόχοι της θεραπείας είναι: ο έλεγχος της χρήσης, η βελτίωση της 

συμπτωματολογίας, η ανάληψη ευθυνών, η επιλογή σωστής διατροφής, ο καλός ύπνος, 

η άθληση, η ολοκλήρωση των σπουδών, η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, η 

δημιουργία στενής σχέσης και η συνειδητή επιλογή ζωής μέσα στον πραγματικό. Για 

να προστατεύσουμε τα παιδιά «το κλειδί είναι να τα αποτρέψουμε από το να 

κολλήσουν σε οθόνες. Αυτό σημαίνει πραγματικά τουβλάκια αντί των ψηφιακών τους 

avatar, βιβλία αντί για tablets, φύση και άθληση αντί για τηλεόραση...». Πόση ώρα 

επιτρέπεται να βρίσκεται το παιδί μπροστά στην οθόνη; Οι νέες συστάσεις της 

Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής συνιστούν τα παρακάτω: 

18 μηνών ή μικρότερο:  Ιδανικά καθόλου οθόνη. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα live 

video chat με μέλη της οικογένειας ή φίλους. 

18 μηνών με 2 ετών: Ιδανικά καθόλου οθόνη. Κατ’ εξαίρεση εκπαιδευτικά βίντεο 

κατάλληλα για παιδιά 2 ετών για μερικά λεπτά παρουσία γονέα. 

2-5 ετών: Όχι περισσότερο από μια ώρα ημερησίως. Οι γονείς θα πρέπει να βλέπουν 

αυτό που παρακολουθεί το παιδί για να βεβαιώνονται, ότι είναι κατάλληλο για την 

ηλικία του και κατανοητό. 

6 και άνω: Πρέπει να μπαίνουν σαφή όρια στο χρόνο θέασης και στον τύπο οθόνης 

που χρησιμοποιεί το παιδί. Χρειάζεται να καθοριστεί από το οικογενειακό περιβάλλον 

οικογενειακός χρόνος με κλειστές οθόνες, όπως η ώρα του φαγητού ή της οδήγησης, 

αλλά και δωμάτια χωρίς οθόνες, όπως π.χ. οι κρεββατοκάμαρες. Ο γονέας δεν πρέπει 

να σταματά να μιλά στα παιδιά για την ασφάλεια και τον εθισμό στις οθόνες, αλλά και 

για το σεβασμό στους άλλους τόσο online όσο και offline. Μεγάλο βάρος πρέπει να 

πέσει στην πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει να διδάξουμε τους νέους πως:  

 Η πραγματική ζωή δεν είναι μέσα στον υπολογιστή, αλλά έξω από αυτόν. Το 

διαδίκτυο μας βοηθά να την κάνουμε ευκολότερη και πιο δημιουργική αλλά 

σίγουρα δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να την αντικαταστήσει. 

 Για να πείσουμε όμως πρέπει να έχουμε κι εμείς οι «μεγάλοι και σοφοί» 

ξεκάθαρες απόψεις για τη ζωή, την οικογένεια και την κοινωνία. 
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 Αν το παιδί σας ξέρει να παίζει και να χρησιμοποιεί το κινητό, τότε ξέρει να 

χρησιμοποιήσει και το πλυντήριο, το φούρνο, τις ηλεκτρικές συσκευές, τη 

σκούπα, το φαράσι, τη σφουγγαρίστρα, τον κουβά και το σφουγγάρι με τα 

απορρυπαντικά... 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

του εθισμού στο διαδίκτυο. Βέβαια ο κυβερνοχώρος μας δίδει την δυνατότητα να 

λάβουμε πολλές πληροφορίες σχετικά από πολλές έγκυρες ιστοσελίδες. 

Παραθέτουμε ορισμένες συμβουλές για γονείς/ενήλικες 

Οριοθετούμε από την αρχή τις ώρες που τα παιδιά μπορούν να είναι στο 

Διαδίκτυο, εξηγώντας πάντα τους λόγους που γίνεται αυτό, και ορίζουμε από την αρχή 

τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν τα παιδιά παραβούν τους κανόνες αυτούς. Ο σκοπός 

μας είναι  να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν τα ίδια τον απαραίτητο αυτό-

έλεγχο και αυτοπειθαρχία αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου. Ο χρόνος που 

μένουν τα παιδιά μας στον υπολογιστή και το Διαδίκτυο δεν πρέπει να τους στερεί ούτε 

ένα λεπτό από την οικογένειά τους, το παιχνίδι τους, τα χόμπι τους, τους φίλους τους, 

το διάβασμά τους και τον ύπνο τους. Είναι σημαντικό να μη χρησιμοποιούμε την 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο σαν ανταμοιβή μιας καλής συμπεριφοράς του παιδιού ή να 

απαγορεύουμε την πρόσβαση στον υπολογιστή σαν τιμωρία. Πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας ότι τα παιδιά μπορεί να προσποιούνται πως είναι κάποιοι άλλοι όταν βρίσκονται 

στο Διαδίκτυο. Συνεπώς, εάν δεν είναι ευτυχισμένα στον πραγματικό κόσμο, μπορεί 

να θέλουν να ξοδεύουν συνεχώς περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο. Ας εξερευνήσουμε 

τις δικές μας διαδικτυακές συνήθειες, καθώς ως γονείς ή εκπαιδευτικοί αποτελούμε 

από τα πιο σημαντικά πρότυπα προς μίμηση. Καλό είναι να έχουμε τους υπολογιστές 

που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μακριά από τα υπνοδωμάτια των παιδιών και σε 

κοινόχρηστους χώρους, ώστε να μπορούμε να επιβλέψουμε τις ώρες που δαπανούν. 

Ας θυμόμαστε ότι ο προτεινόμενος καθημερινός χρόνος μπροστά στην οθόνη 

(υπολογιστή, τηλεόρασης κ.λπ.) δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2 ώρες. Ας αφιερώσουμε 

χρόνο στα παιδιά μας. Το Διαδίκτυο και ο υπολογιστής δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

υποκαταστήσει τη δική μας παρουσία. Καλό είναι να εγκαταστήσουμε φίλτρα γονικού 

ελέγχου σε όλες τις  συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο. Τα φίλτρα δεν αφορούν 

μόνο στο μπλοκάρισμα ή στο κλείδωμα ακατάλληλου υλικού, αλλά αποτελούν και ένα 
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εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στη θέσπιση συγκεκριμένων ορίων καθώς τα παιδιά 

αναπτύσσονται και μεγαλώνουν. Ας έχουμε υπόψη ότι από μόνα τους τα φίλτρα δεν 

είναι η λύση ή η απάντηση για την ασφάλεια των παιδιών, αλλά αποτελούν ένα καλό 

ξεκίνημα. Ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχολούνται με νέες δραστηριότητες και 

χόμπι που δεν περιλαμβάνουν τον υπολογιστή και ας ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές 

τους αλληλεπιδράσεις. Η έκθεση των παιδιών σε ποικίλα ερεθίσματα και η συμμετοχή 

τους σε καλλιτεχνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ένας πολύ 

καλός τρόπος που θα τα βοηθήσει να υιοθετήσουν έναν ισορροπημένο και δημιουργικό 

τρόπο ζωής. 

Παρόλα αυτά, αν τα συμπτώματα επιμένουν, θα ήταν καλό να ζητήσουμε 

άμεσα βοήθεια από κάποιον ειδικό. 

Συμβουλές για παιδιά/εφήβους 

Ενώ το Διαδίκτυο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορούν να αποτελούν 

απεριόριστες πηγές διασκέδασης, επικοινωνίας και χαράς. Είναι πολύ σημαντικό να 

ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε για την ύπαρξη του «εθισμού», ώστε: 

Να βάλουμε τα απαραίτητα ΟΡΙΑ και να απολαμβάνουμε τα θετικά της 

τεχνολογίας χωρίς αρνητικές συνέπειες. 

Να αναζητήσουμε βοήθεια, εάν χρειαστεί. 

Να ενημερώσουμε τους φίλους μας εάν ΔΕΝ βάζουν όρια ή χρειάζονται 

βοήθεια. 

Να μην παραμελούμε τις δραστηριότητές μας, τον ύπνο μας, τους φίλους μας 

και την οικογένειά μας προς χάρη του Διαδικτύου. 

Ας έχουμε υπόψη ότι αν το πρόβλημα αναγνωριστεί σε αρχικό στάδιο, είναι 

πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπισθεί. Όταν παίζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια μετά την 

επιστροφή μας από το σχολείο, η απόδοσή μας στις άλλες δραστηριότητες (διάβασμα, 

αθλητισμός κλπ) είναι σαφώς περιορισμένη. 

2.2.4.12. Ενδεικτικά παραθέτουμε χρήσιμες σελίδες.  

 Γραμμή Βοηθείας ‘help-line 210 6007686′ απευθύνεται σε παιδιά & εφήβους 

και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που 

σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών – http://www.help-line.gr/ 

http://www.help-line.gr/
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 Γραμμή Βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 σε συνεργασία με τη Μονάδα 

Εφηβικής Υγείας (M.E.Y.) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Νοσοκομείο Παίδων ?Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/cr/relation/society/close-to-

children/5 

 Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» – http://youth-

health.gr/ 

 Αρχείο με κέντρα ψυχικής υγείας στην Ελληνική Επικράτεια. 

 Τμήμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου 18Άνω, Ψ.Ν.Α., οδός 

Βουρνάζου 37 Αμπελόκηποι 11521 Αθήνα, Τηλ. 2106448003, 2106448980, Fax.: 

2106444824, Mail: net18ano@gmail.com 
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Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη: 

1. Η επίδραση της τεχνολογίας στην ψυχοσωματική υγεία του ενήλικα. 

2. Η επίδραση του κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά του εφήβου. Θετικές και 

αρνητικές παράμετροι. 

3. Ψυχοσωματικά προβλήματα από την επίδραση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

στα παιδιά. 

4. Η συμβολή -θετική και αρνητική- της σύγχρονης τεχνολογίας στην επικοινωνία 

μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. 

5. Ο εθισμός -αύξηση ή μείωση- σε σχέση με την βελτίωση της ευχρησίας της 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή. 

6. Η αϋπνία, η αύξηση της εγρήγορσης, έλλειψη συγκέντρωσης και η διαταραχή 

της μνήμης σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου. Μπορεί το διαδίκτυο να βοηθήσει 

θετικά; Υπάρχουν δομές υποβοήθησης; 

7. Επίδραση της τεχνολογίας στον ανθρώπινο λόγο και την έκφραση. 

8.   Προτάσεις για την συμβολή της ενορίας στην θεραπευτική προσέγγιση από τις 

αρνητικές επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. 

9. Η επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας στον χρόνο του ανθρώπου της εποχής 

μας. 

10. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην περίοδο της πανδημίας. Κατά πόσο αυξήθηκαν 

τα ψυχοκοινωνικά και σωματικά προβλήματα του ανθρώπου από την αυξημένη χρήση 

της τεχνολογίας κατά την καραντίνα και μετά την καραντίνα;  
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3. Άνθρωπος και μηχανή σε αναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus 

vivendi) – Η «αξία του ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου» 

ως απαντήσεις στην τεχνολογική ασφυξία 

 

Λέξεις - κλειδιά: τεχνικός πολιτισμός, ψηφιακός κόσμος, διαδίκτυο των 

πραγμάτων, τεχνοκρατία, δυσλειτουργίες – αδιέξοδα, συνύπαρξη, εξάρτηση – 

κατάχρηση – παράχρηση, μηχανικά και ψηφιακά μέσα, ανθρώπινο πρόσωπο, 

ελευθερία – αυτονομία βούλησης και έκφρασης, κριτήρια, ήθος εκκλησιαστικό 

(λειτουργικό –κοινοτικό – ασκητικό), υπεράνθρωπος – ανθρωποθεός, αξία του 

ανθρώπου, ιερότητα του προσώπου, δοξολογία, ευχαριστία, αγάπη, κοινωνία, 

διάκριση, άσκηση, εγκράτεια, αλληλοπεριχώρηση.  

 

3.1. Εισαγωγικός προβληματισμός: Ο άνθρωπος σε αναμέτρηση με τα 

τεχνουργήματά του 

Από την αρχή της αυτονόμησής του από τον Θεό και της μοναχικής οδοιπορίας του 

μέσα στον κόσμο, ο άνθρωπος επιδόθηκε σε έναν ακατάπαυστο και πολυμέτωπο αγώνα 

για τη διάσωσή του, αντιπαλεύοντας με τα στοιχεία της φύσης και ασκώντας το 

δημιουργικό χάρισμα που προνοητικά του είχε χορηγήσει ο Δημιουργός.  

Μοχθώντας αδιάλειπτα, ώστε να εξελίσσονται ολοένα οι τεχνικές του δυνατότητες 

και κυνηγώντας τη φενάκη μιας παντοδύναμης αυτάρκειας, δεν περιορίστηκε στην 

διαμόρφωση κατοικίας προστατευτικής από τις καιρικές συνθήκες και τις επιθέσεις 

αγρίων ζώων ή αντιπάλων συνανθρώπων· στην κατασκευή των όλων αναγκαίων 

ενδυμάτων· στην εξασφάλιση τροφής και γενικά στη διαμόρφωση των στοιχειωδών 

όρων επιβίωσής του. Αναμετρώμενος συνεχώς με τον ίδιο του τον εαυτό, πύργωσε τον 

τεχνικό του πολιτισμό, λαχταρώντας να ξεπεράσει το ύψος του Ουρανού, πολύ 

περισσότερο στη σύγχρονη εποχή, στην οποία μετέφερε «τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας» 

της παλαιοδιαθηκικής Βαβέλ.  

Χωρίς να ικανοποιείται με τίποτε, έφτασε να λατρεύει «τὴν κτίσιν παρὰ τὸν 

Κτίσαντα». Και, ακόμη τραγικότερα, δεν περιορίστηκε καν στην παγανιστική λατρεία 

της Θεόκτιστης δημιουργίας, αλλά φαίνεται πλέον να δοξολογεί και να λατρεύει τα 

δικά του, ανθρώπινα τεχνουργήματα, τις κατακτήσεις του δικού του «τεχνικού 

πνεύματος», τον απάνθρωπο στην ουσία του και τεχνοκρατικό στις εκφάνσεις του 

σύγχρονο πολιτισμό. Αυτοπαγιδεύτηκε, τελικά, σε έναν φαύλο κύκλο αυτοθαυμασμού 



Άνθρωπος και μηχανή σε αναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus vivendi) – Η «αξία του 

ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου» ως απαντήσεις στην τεχνολογική ασφυξία 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
78 

και αυτοδοξολογίας. Ταυτόχρονα εκλαμβάνει τον ίδιο του τον Δημιουργό, αντί για 

συνεργό εις το αγαθόν, ως ανταγωνιστή και αντίπαλο μέσα στον κόσμο, βιώνοντας 

ίσως τα επίχειρα της αποστασίας του.  

Την ίδια ώρα αγωνίζεται να διακρίνει στον ορίζοντα μια ακαθόριστη απειλή από τα 

ίδια του τα δημιουργήματα, επιζητώντας –μάταια;- τρόπο να προστατευθεί από τα δικά 

του έργα.  

Ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας των αρχών του 19ου αιώνα, ο 

«Φρανκεστάιν ή Σύγχρονος Προμηθέας»61 της Mary Shelley, διαζωγραφίζει 

παραστατικά τον κίνδυνο που συνιστά για τον άνθρωπο η αυτονόμηση των καρπών της 

τεχνικής και της επιστήμης του από τον ίδιο. Ο επιστήμονας Βίκτορ Φρανκενστάιν, 

συναρμολογώντας μέλη ανθρώπινων πτωμάτων στο εργαστήριό του, κατασκεύασε ένα 

«τέρας» (creature - πλάσμα), στο οποίο, άγνωστο πώς, έδωσε ζωή. Όταν 

ο Φρανκενστάιν αποφασίζει να το καταστρέψει, συνειδητοποιεί ότι το τέρας 

εξαφανίστηκε και ο ίδιος αδυνατεί να ελέγξει την εγκληματική του δράση. Προσπαθεί, 

λοιπόν, να πείσει τον συνομιλητή του, καπετάνιο Ρόμπερτ Γουάλτον που ταξιδεύει για 

να αποκτήσει περισσότερη γνώση, πως «η υπερβολική γνώση μπορεί να καταστρέψει 

τον άνθρωπο».  

Το πάθημα του Φρανκεστάιν δεν διαφέρει πολύ από την περιπέτεια της σύγχρονης 

τεχνολογικής και επιστημονικής κοινότητας γενικά. Η επιδίωξη των τεχνολογικά 

προηγμένων κοινωνιών να συναγάγουν μέσα από τον δημόσιο διάλογο και να 

θεσπίσουν νομοθετικά κανόνες «βιοηθικής» αρχικά και «τεχνοηθικής», πλάι σε 

αυτούς, σήμερα μαρτυρεί την ανάγκη οριοθέτησης της τεχνικής εξέλιξης μέσα από 

κοινά παραδεκτές αρχές και αξίες. Για παράδειγμα, στην «Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 

και Τεχνοηθικής» που συστάθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα, υπαγόμενη μάλιστα 

απευθείας στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ανατέθηκε ως αποστολή η «διερεύνηση των 

ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών στους τομείς, ιδίως, της 

βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και της γενετικής, καθώς και των νέων 

τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των προηγμένων αλγορίθμων και της 

                                                           
61 Διατίθεται ελεύθερο για ανάγνωση στο διαδίκτυο από το αγγλικό πρωτότυπο στον σύνδεσμο: 

https://www.gutenberg.org/files/84/84-h/84-h.htm . Πληροφορίες για το περιεχόμενο του έργου: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CE%B5%CE%BD

%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD_%CE%AE_%CE%BF_%CE%A3%CF%8D%CE

%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE

%BC%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82. Τελευταία πρόσβαση και στους δύο 

ιστοτόπους:  23.04.2021. 
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ρομποτικής»62. Πρόκειται για ένα αρκετά εκτεταμένο πεδίο αρμοδιοτήτων που 

καλύπτει τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες αναδιατάσσουν ραγδαία το τοπίο 

της κοινωνικής μας πραγματικότητας και τις οποίες η ευνομούμενη Πολιτεία πασχίζει 

ασθμαίνοντας να προλάβει. 

Τέσσερα χαρακτηριστικά κείμενα, δύο της σύγχρονης λογοτεχνίας και δύο 

αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούν να δώσουν περαιτέρω αφορμές στον 

βασικό, εισαγωγικό προβληματισμό, που επιχειρείται να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. 

 

Κείμενο 1ο:  «Το Μηχάνημα» - Του Ευγένιου Τριβιζά63. 

Το έφεραν ένα πρωί στο κτίριο που ήταν τα γραφεία μας και το τοποθέτησαν κοντά 

στη σκάλα του τρίτου ορόφου. 

Ο Γιάννης ο καφετζής, σαν από ένστικτο, κατάλαβε την απειλή. Έμεινε με τον δίσκο 

μετέωρο να κοιτά φιλύποπτα τον εχθρό. Η λειτουργία του ήταν απλή. 

Κανόνιζες μ’ έναν διακόπτη το ποτό που ήθελες, έριχνες ένα δίφραγκο και περίμενες 

να γεμίσει το πλαστικό ποτήρι. Ο Γιάννης συνέχισε ν’ ανεβαίνει σκεφτικός. Στο 

κατέβασμα βρήκε το μηχάνημα τριγυρισμένο απ’ τους πρώτους θαυμαστές. Χωρίς να 

χάσει καιρό, πήγε να παραπονεθεί στον προσωπάρχη. Ο προσωπάρχης τού εξήγησε ότι 

το μηχάνημα εξυπηρετούσε. Η δουλειά θα μοιραζόταν. Έπρεπε να συμβιώσουν. 

«Δε φαντάζομαι να μου κάνει μεγάλη ζημιά το μηχάνημα» προσπάθησε να πείσει τον 

εαυτό του ο Γιάννης. «Γιατί να σηκώνεται ο κόσμος απ’ τα γραφεία και να πηγαίνει να 

προσκυνά; Άλλωστε το μηχάνημα δεν ξέρει να χαμογελά». 

Άρχισε να πυκνώνει τις βόλτες, να γίνεται πιο σβέλτος και χαμογελαστός, ώστε να 

προλαβαίνει να τους εξυπηρετεί, προτού επιθυμήσουν κάτι παγωμένο και πάνε στο 

μηχάνημα. Αλλά παρ’ όλα αυτά, όταν κάτι έλειπε από το δίσκο του, οι δυσαρεστημένοι 

δεν περίμεναν να τους το φέρει! Έσπευδαν στο μασίνι. Ξέχασα να σας πω ότι έτσι το 

λέγανε χαϊδευτικά «μασίνι». 

Ο Γιάννης αναγκάστηκε ν’ αλλάξει τακτική. Άρχισε μία άνευ προηγουμένου 

συκοφαντική δυσφήμιση κατά του εχθρού του. Η πρώτη διάδοση, που έβαλε σε 

κυκλοφορία, έλεγε ότι το μηχάνημα τρώει τα κέρματα. Αυτό αναχαίτισε για κάμποσο τα 

                                                           
62 Άρθρο 30 εδ. γ΄ Ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής» (ΦΕΚ A’ 30/28.02.2021). 
63 Ευγένιος Τριβιζάς, «Το μηχάνημα», Η Γλώσσα μου. Βιβλίο Μαθητή Ε' τάξης Δημοτικού, μέρος 

Β΄, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1984, σ. 54 – 58. 
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κύματα των πιστών. Αποδείχτηκε όμως τελικά ότι κάτι τέτοιο γινόταν πολύ σπάνια για 

να το πάρει κανείς σοβαρά υπόψη. 

Τα συνθήματα «ανακατεύει την πορτοκαλάδα με τον καφέ» και «ρίχνει σκουριά στο 

κακάο» δεν έπιασαν καθόλου, κι ας ξενύχτησε ο Γιάννης για να τα σοφιστεί. 

Το μηχάνημα του έγινε εφιάλτης. Οι σκάλες τού φαίνονταν ατελείωτες. Τα γνώριμα 

πρόσωπα των γραφείων, μάσκες εχθρικές. Κάθε φορά που περνούσε μπροστά απ’ το 

μασίνι, το ’βλεπε με το μάτι να λάμπει θριαμβικά, τη σχισμή του να χαμογελά. Ο ακέραιος 

χαρακτήρας του λύγισε. Άρχισε να ρίχνει κρυφά στη σχισμή του μηχανήματος δίφραγκα 

που τα στράβωνε στο πεζούλι του καφενείου. Το μηχάνημα χάλαγε βέβαια, αλλά οι δούλοι 

του έσπευδαν να το διορθώσουν. 

«Μα γιατί; συλλογιζόταν. Γιατί;» Τον έπνιγε το δίκιο. 

«Τόσα χρόνια να ιδρώνεις, να τρέχεις, να λες την πρώτη καλημέρα, να χαμογελάς 

και να ’ρχεται ξαφνικά ένα μασίνι να σου τρώει το ψωμί; Άτιμο πράμα!» 

Ώσπου μια μέρα πήρε τη μεγάλη απόφαση: το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν θα 

’φευγε ο κόσμος, θα ’μενε στα γραφεία και θα κανόνιζε τους λογαριασμούς του με το 

μηχάνημα. Θα του ’κοβε τις χοντρές, μαύρες αρτηρίες! Θα ’σβηνε το απαίσιο κίτρινο 

μάτι! Θα ξεβίδωνε τα σωθικά του! Θα ανάδευε τα σπλάχνα του! Θα ’βρισκε την καρδιά 

του! Και θα ’δινε εκεί το θανάσιμο πλήγμα! 

Το πρωί του Σαββάτου ήταν κεφάτος. Το μηχάνημα ανύποπτο μοίραζε καφέ, κακάο 

και αναψυκτικά. 

Ήρθε μεσημέρι. Τα γραφεία άδειασαν. Ο Γιάννης έμεινε μόνος. 

Άφησε να περάσει μισή ώρα, τρία τέταρτα. 

Άρχισε να κατεβαίνει αργά τις σκάλες, κρατώντας τα όργανα του θανάτου: μια 

τανάλια κι ένα παλιό κατσαβίδι. 

Έφτασε στο πλατύσκαλο. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι. Ο Γιάννης και το μηχάνημα! 

Αναμετρήθηκαν! 

Το μηχάνημα αστραφτερό, με το κίτρινο μάτι να λάμπει! Ο Γιάννης με τα καλαμάκια 

στο τσεπάκι, σκυφτός, κουρασμένος, μα αποφασισμένος! 

Παράξενη ησυχία απλωνόταν γύρω. Απόμακρα ακουγόντουσαν όπως σε όνειρο οι 

θόρυβοι της πόλης. Ο Γιάννης προχώρησε, έσπρωξε το βαρύ μηχάνημα δαγκώνοντας τα 

χείλη και ξεβίδωσε με το κατσαβίδι τη λεία πλάτη. 

Βρέθηκε μπροστά σ’ ένα λαβύρινθο από πυκνά, μπλεγμένα καλώδια... 

Ποιο απ’ όλα οδηγούσε στην καρδιά; 
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Ζαλίζεται παρακολουθώντας τη δαιδαλώδη διαδρομή τους. Τα καλώδια σαλεύουν 

απειλητικά. Μοιάζουν με φίδια. Αναδεύονται, θαρρείς και ζωντανεύουν. Ένας βόμβος 

στ’ αυτιά του. Η ανάσα του κοφτή. Σφίγγει τα δόντια. Απλώνει το χέρι. Εκεί έπαθε 

ηλεκτροπληξία ο Γιάννης. Τινάχτηκε! Γονάτισε! Τον βρήκαν κάρβουνο τ’ άλλο πρωί, 

πλάι στο μηχάνημα. 

Στη θέση του Γιάννη έφεραν ένα μηχάνημα ακόμα». 

 

Κείμενο 2ο:  «Ο Παπαλάνγκι» - Του Erich Scheurmann64. 

[Το μεγάλο Πνεύμα είναι ισχυρότερο από τη μηχανή] 

Ο Παπαλάνγκι φτιάχνει πολλά πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε, 

που ποτέ δεν θα καταλάβουμε, που για το μυαλό μας δεν είναι τίποτε άλλο από βαριές 

πέτρες. Πράγματα που εμείς ελάχιστα τα επιθυμούμε, που μπορούν να κάνουν τους 

αδύνατους ανάμεσά μας να παγώσουν και να νιώσουν λαθεμένα ταπεινοί. Γι’ αυτό ας 

δούμε χωρίς ντροπή τις θαυμαστές τέχνες του Παπαλάνγκι. 

Ο Παπαλάνγκι έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τα πάντα σε ακόντια και σε ρόπαλα. 

Παίρνει την άγρια αστραπή, την καυτή φωτιά και το γρήγορο νερό και τα κάνει να 

υπακούσουν στη θέλησή του. Τα φυλακίζει και τους δίνει διαταγές και αυτά υπακούουν. 

Είναι οι πιο δυνατοί πολεμιστές του. Γνωρίζει το μεγάλο μυστικό να κάνει την άγρια 

αστραπή γρηγορότερη και λαμπρότερη, την καυτή φωτιά ακόμα πιο καυτή, το γρήγορο 

νερό ακόμη πιο γρήγορο. 

Ο Παπαλάνγκι φαίνεται να είναι πράγματι ο ουρανοδιαπεραστής, ο απεσταλμένος 

του Θεού, διότι εξουσιάζει τον ουρανό και τη γη κατά το κέφι του. Είναι ταυτόχρονα ψάρι 

και πουλί και σκουλήκι και άλογο. 

Τρυπώνει μέσα στη γη, διαπερνάει τη γη. Περνάει μέσα από τα φαρδύτερα ποτάμια 

του γλυκού νερού. Χώνεται μέσα από βουνά και βράχους. Δένει κάτω από τα πόδια του 

σιδερένιες ρόδες και τρέχει γρηγορότερα κι από το ταχύτερο άλογο. Ανεβαίνει στους 

ουρανούς. Μπορεί να πετάει. Τον είδα να γλιστράει στον ουρανό σαν τον γλάρο. Έχει ένα 

τεράστιο κανό για να πλέει στη θάλασσα, έχει ένα κανό για να ταξιδεύει κάτω από τη 

θάλασσα. Πετάει μ’ ένα κανό από σύννεφο σε σύννεφο... 

                                                           
64 Erich Scheurmann, Ο Παπαλάνγκι. Οι λόγοι του φυλάρχου Τιουάβιι από το νησί Τιαβέα του 

Ειρηνικού, μετάφραση: Κατερίνα Λιαπτσή, εκδ. Ύψιλον, 1988, σ. 76 – 83. Στο εντυπωσιακό και μεστό 

αυτό βιβλίο, ο συγγραφέας, ιεραπόστολος στα νησιά Τιαβέα του Ειρηνικού, παρουσιάζει την 

καταπληκτική μαρτυρία ενός ''άγριου'' φύλαρχου που ταξίδεψε στην Ευρώπη στις αρχές του 20ού αι. και 

κατέγραψε όσα είδε και άκουσε. "Παπαλάνγκι" ονομάζεται στα νησιά ο λευκός, ο ξένος, ο Ευρωπαίος, 

ο σύγχρονος άνθρωπος.  
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Η μηχανή είναι το ισχυρότερο ρόπαλο του Παπαλάνγκι. Δώσ’ του το σκληρότερο και 

δυνατότερο δέντρο της ζούγκλας, το χέρι της μηχανής κομματιάζει τον κορμό του όπως 

η μάνα κόβει τον καρπό του Ταρό για τα παιδιά της. Η μηχανή είναι ο μεγαλύτερος μάγος 

της Ευρώπης. Το χέρι της είναι δυνατό και ποτέ κουρασμένο. Αν θέλει, κόβει εκατό και 

χίλια Τανόε σε μία μέρα. Την είδα να υφαίνει πανιά, τόσο λεπτά και χαριτωμένα σα να 

τα ‘χε υφάνει μια παρθένα με τα λεπτά της χεράκια. Ύφαινε από το πρωί μέχρι τη νύχτα. 

Έβγαζε πανιά, σχεδόν σαν ένα μεγάλο λόφο. Ντροπιασμένη και φτωχική είναι η δική μας 

δύναμη μπροστά στην τρομακτική δύναμη της μηχανής. 

Ο Παπαλάνγκι είναι μάγος. Τραγουδάς ένα τραγούδι και αυτός πιάνει το τραγούδι 

σου και σου το ξαναδίνει όποια ώρα και αν θελήσεις εσύ. Κρατάει μία γυάλινη πλάκα 

μπροστά σου και πιάνει πάνω της το είδωλό σου. Και χίλιες φορές αντιγράφει από εκεί 

την εικόνα σου, όσες θέλεις εσύ να ‘χεις. 

Και όμως είδα και μεγαλύτερα θαύματα από αυτά. Σας είπα ότι ο Παπαλάνγκι πιάνει 

τις αστραπές του ουρανού. Αυτό είναι αλήθεια. Τις φυλακίζει, η μηχανή πρέπει να τις 

φάει, να τις καταβροχθίσει, και τη νύχτα τις ξερνάει ξανά σε χιλιάδες αστεράκια, 

πυγολαμπίδες και μικρά φεγγάρια. Θα του ήταν πολύ εύκολο να περιλούσει τη νύχτα τα 

νησάκια μας με φως, έτσι που να γίνουν φωτεινά και λαμπερά όπως την ημέρα. 

Συχνά στέλνει πάλι τις αστραπές για δική του χρήση. Κανονίζει τον δρόμο που θα 

πάρουν και τους δίνει μηνύματα για τα μακρινά του αδέρφια. Και οι αστραπές υπακούουν 

και παίρνουν μαζί τους το μήνυμα.  

Ο Παπαλάνγκι έχει κάνει όλα τα μέλη του πιο δυνατά. Τα χέρια του φτάνουν πέρα 

από τις θάλασσες και μέχρι τα άστρα, και τα πόδια του ξεπερνάν τον αέρα και τα κύματα. 

Το αυτί του ακούει κάθε ψίθυρο στη Σαβάη και η φωνή του έχει φτερούγες σαν το πουλί. 

Τα μάτια του βλέπουν στη νύχτα. Βλέπει μέσα από σένα τον ίδιο σα να ‘ταν το κρέας σου 

διάφανο σαν νερό, και βλέπει κάθε ακαθαρσία στο βυθό αυτού του νερού... 

Ο λευκός πετάει στα σύννεφα σαν πουλί, όπως σας είπα. Αλλά ο μεγάλος γλάρος 

πετάει πιο ψηλά και πιο γρήγορα από τον άνθρωπο και με κάθε καταιγίδα. Και τα φτερά 

του βγαίνουν από το σώμα του, ενώ τα φτερά του Παπαλάνγκι είναι μόνο μία απάτη και 

μπορούν εύκολα να σπάσουν και να πέσουν. 

Έτσι, όλα τα θαύματά του έχουν κρυφό ψεγάδι και δεν υπάρχει μηχανή που να μη 

χρειάζεται τον φύλακά της και τον χειριστή της και καθεμιά κρύβει μέσα της μία κρυφή 

κατάρα. Γιατί, παρόλο που το δυνατό χέρι της μηχανής κάνει τα πάντα, καταστρέφει με 

τη λειτουργία της την αγάπη που έχει μέσα του κάθε πράγμα που έφτιαξαν τα ίδια μας τα 
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χέρια. Τι θα μπορούσε να σημαίνει για μένα ένα κανό κι ένα ρόπαλο φτιαγμένο από τη 

μηχανή, απ’  αυτό το ψυχρό χωρίς αίμα πλάσμα, που δεν μπορεί να μιλήσει για τη δουλειά 

του, δεν μπορεί να χαρεί όταν την τελειώνει, και δεν μπορεί να τη δείξει στη μάνα και 

στον πατέρα του για να χαρούν κι αυτοί; Πώς μπορώ ν’ αγαπώ την Τανόα μου, όπως την 

αγαπώ τώρα, όταν μία μηχανή θα μπορούσε κάθε στιγμή να την ξαναφτιάχνει χωρίς τη 

σύμπραξή μου; Αυτό είναι η μεγάλη κατάρα της μηχανής: ο Παπαλάνγκι να μην αγαπά 

τίποτα πια, γιατί αυτή μπορεί να του ξαναφτιάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Πρέπει να 

τροφοδοτεί τη μηχανή από την ίδια του την καρδιά, για να δέχεται τα χωρίς αγάπη 

θαύματά της. 

Το μεγάλο Πνεύμα  θέλει να ορίζει το ίδιο τις δυνάμεις του ουρανού και της γης και 

να τις μοιράζει κατά τη δική του κρίση. Αυτό το δικαίωμα ποτέ δεν το ΄χουν οι άνθρωποι. 

Ο λευκός δεν προσπαθεί ατιμώρητα να κάνει τον εαυτό του ψάρι και πουλί, άλογο και 

σκουλήκι. Και το κέρδος του είναι πολύ μικρότερο απ’ ό,τι ο ίδιος τολμά να παραδεχτεί. 

Όταν γυρνώ μ’ ένα άλογο από ένα χωριό, σίγουρα το παίρνω γρηγορότερα. Όταν όμως 

περπατώ, βλέπω περισσότερα και οι φίλοι με καλούν στις καλύβες τους. Να φτάσεις 

γρήγορα σ’ ένα στόχο σπάνια είναι κέρδος. Ο Παπαλάνγκι θέλει πάντα να φτάσει γρήγορα 

στον στόχο του. Οι περισσότερες μηχανές έχουν μοναδικό σκοπό να φτάσει κανείς 

γρήγορα σε έναν στόχο. Μόλις όμως φτάσει στον ένα, τον καλεί κιόλας κάποιος άλλος 

στόχος. Έτσι, ο Παπαλάνγκι κυνηγά τη ζωή του, χωρίς να ησυχάζει, ξεχνά όλο και 

περισσότερο να περπατά και να κινείται και να βαδίζει χαρούμενα προς τον στόχο που 

έρχεται και μας βρίσκει, που εμείς δεν τον ψάχνουμε. 

Γι’  αυτό σας λέω: Η μηχανή είναι ένα ωραίο παιχνίδι των λευκών μεγάλων παιδιών 

και όλες τους οι τέχνες δεν πρέπει να σας τρομάζουν. Ακόμη ο Παπαλάνγκι δεν έφτιαξε 

τη μηχανή που να τον προφυλάγει από τον θάνατο. Δεν έχει κάνει ακόμη τίποτε που να 

είναι μεγαλύτερο από αυτό που κάνει ο Θεός σε κάθε στιγμή. Όλες οι μηχανές και όλες 

οι τέχνες και οι μαγείες δεν έχουν μακρύνει τη ζωή κανενός ανθρώπου, κι ούτε τον 

έκαναν πιο ευτυχισμένο και πιο χαρούμενο. Γι’  αυτό ας παραμείνουμε στις θαυμαστές 

μηχανές και τις υψηλές τέχνες του Θεού. Και ας περιφρονούμε τον λευκό όταν παριστάνει 

τον Θεό. 

 



Άνθρωπος και μηχανή σε αναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus vivendi) – Η «αξία του 

ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου» ως απαντήσεις στην τεχνολογική ασφυξία 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
84 

Κείμενο 3ο: Ο διάλογος του Ναβουχοδονόσορ με τους Αγίους Τρεις Παίδες, όταν 

δεν προσκύνησαν την «εικόνα» του65.  

Τότε Ναβουχοδονόσορ ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδράχ, Μισὰχ καὶ 

Ἀβδεναγώ, καὶ ἤχθησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.  

Καὶ ἀπεκρίθη Ναβουχοδονόσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Εἰ ἀληθῶς Σεδράχ, Μισάχ, 

᾿Αβδεναγώ, τοῖς θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα, οὐ 

προσκυνεῖτε; Νῦν οὖν εἰ ἔχετε ἑτοίμως, ἵνα ὡς ἂν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, 

σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης τε καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς  γένους 

μουσικῶν, πεσόντες προσκυνήσητε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἐποίησα· ἐὰν δὲ μὴ 

προσκυνήσητε, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην. καὶ 

τίς ἐστι Θεός, ὃς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου;  

Καὶ ἀπεκρίθησαν Σεδράχ, Μισάχ, ᾿Αβδεναγὼ λέγοντες τῷ βασιλεῖ 

Ναβουχοδονόσορ· οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς περὶ τοῦ ρήματος τούτου ἀποκριθῆναί σοι· 

Ἔστι γὰρ Θεὸς ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς, ᾧ ἡμεῖς λατρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς 

καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, ρύσεται ἡμᾶς·  καὶ 

ἐὰν μή, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύομεν καὶ τῇ εἰκόνι, ᾗ 

ἔστησας, οὐ προσκυνοῦμεν.    

 

Κείμενο 4ο: Ο Προφήτης και Βασιλιάς Δαβίδ για τη λατρεία των ανθρώπινων  

έργων66.  

Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων· στόμα ἔχουσι 

καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσι καὶ οὐκ ὄψονται, ὦτα ἔχουσι καὶ οὐκ 

ἐνωτισθήσονται, οὐδὲ γάρ ἐστι πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. Ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ 

ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτοῖς. 

                                                           
65 Δανιήλ 3, 13 - 18. Είναι γνωστή η ιστορία του Προφήτη Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παίδων 

που έζησαν στα χρόνια της Βαβυλώνειας Αιχμαλωσίας. Νήπιο ακόμα, οδηγήθηκε μαζί με τους γονείς 

του αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Ο Ναβουχοδονόσορ ξεχώρισε τον Δανιήλ (Βαλτάσαρ στα περσικά) και 

τους τρεις νεαρούς Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ (Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ). Σπούδασαν στην Αυλή 

του και χάρη στις άριστες επιδόσεις τους, ο βασιλιάς τους τίμησε με αξιώματα. Όταν όμως ο 

αυτοκράτορας έφτιαξε ένα δικό του άγαλμα («χρυσή εικόνα») και απαίτησε απ' όλους τους 

αξιωματούχους και το λαό να το προσκυνήσουν, οι Τρεις Παίδες αρνήθηκαν και καταγγέλθηκαν στο 

βασιλιά, οπότε διημείφθη ο παραπάνω διάλογος. Η απάντησή τους με απλά λόγια: «Άκου βασιλιά, ο 

ουράνιος Θεός, τον οποίο εμείς λατρεύουμε, είναι τόσο δυνατός, που μπορεί να μας βγάλει σώους και 

αβλαβείς από το καμίνι της φωτιάς και να μας σώσει από τα χέρια σου. Αλλά και αν ακόμα δεν το κάνει, 

να ξέρεις ότι τους θεούς σου δε λατρεύουμε και την εικόνα σου δεν προσκυνάμε». Πράγματι, όταν τους 

έριξαν στη φωτιά, οι Άγιοι Τρεις Παίδες βγήκαν αλώβητοι και αναδείχθηκαν τύπος της Ενανθρώπησης 

του Θεού Λόγου εκ της Παρθένου και της Αναστάσεως του Κυρίου. 
66 Ψλμ. 134, 15 – 18. 
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Τα τέσσερα κείμενα μοιάζουν ασύνδετα και άσχετα μεταξύ τους. Με 

προσεκτικότερη παρατήρηση διαπιστώνει κανείς ότι αναφέρονται, σε τελευταία 

ανάλυση, στο ίδιο ζήτημα: στη σχέση του ανθρώπου με τα ίδια του τα επιστημονικά 

και τεχνολογικά επιτεύγματα, τα έργα των χειρών και της διανοίας του. Σχέση που 

καταλήγει ανταγωνιστική –τηρουμένων των αναλογιών, σαν σχέση μητέρας και 

κόρης67. 

Στο κείμενο του Τριβιζά ο προβληματισμός σε ένα πρώτο επίπεδο, το προφανές, 

φαίνεται να αφορά την υποκατάσταση του ανθρώπου από τη μηχανή στον εργασιακό 

χώρο, την επαπειλούμενη απώλεια θέσεων εργασίας κτλ. Το υπόβαθρο συγκροτείται 

όμως από την απειλή που συνιστά για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου και την 

κοινωνική του παρουσία η παράλληλη δράση μηχανημάτων που αναλαμβάνουν να 

καλύψουν ένα μέρος της δράσης που παραδοσιακά αναλογούσε στον ίδιο. Μοιάζει να 

εξορίζεται από έναν προνομιακά δικό του χώρο και να απομένει μετέωρος με ένα 

αίσθημα αμηχανίας και ανεστιότητας. Πολύ περισσότερο που ο κοινός πλέον 

κοινωνικός τους περίγυρος αρχίζει να περιβάλλει το «μηχάνημα» με την αποδοχή, την 

αναγνώριση και τις φιλοφρονήσεις που κανονικά θα επεφύλασσε στον Γιάννη. Όπως 

ο ίδιος τουλάχιστον το αντιλαμβάνεται, το «μασίνι» ακυρώνει την προσωπική και 

κοινωνική του λειτουργία. Το ερώτημα «ποιος νίκησε τελικά;» που ετίθετο ως θέμα 

στις σχολικές εκθέσεις των μαθητών της Ε΄ τάξης Δημοτικού μοιάζει εύκολο να 

απαντηθεί. Είναι πράγματι έτσι; 

Ο φύλαρχος Τιουάβιι μεταφέρει στο λαό του, χωρίς αισθήματα μειονεξίας ή 

εντυπωσιασμού, τη στάση του «Παπαλάνγκι» απέναντι στις δικές του «θαυμαστές 

τέχνες». Έχοντας αξιοποιήσει το δημιουργικό του χάρισμα στο έπακρο, ο λευκός 

άνθρωπος μοιάζει να εξουσιάζει απόλυτα τα άβια κατά τη θέλησή του και να 

συγκεντρώνει στα χέρια του τη δύναμη των έμβιων όντων, υπερνικώντας του φυσικούς 

νόμους με ισχυρότερο όπλο του τη μηχανή. Δεν κατόρθωσε παρά ταύτα ποτέ να 

ξεπεράσει ποτέ το έσχατο όριο της δύναμής του, τον θάνατο, ο οποίος βρίσκεται 

αποκλειστικά στην κρίση του Θεού.  

Για τον λυρισμό τους, τα λόγια του Τιουάβιι θα μπορούσαν να θεωρηθούν «ο 

ύμνος της Μηχανής» και των κατορθωμάτων της· εγκώμιο του «τεχνικού πνεύματος» 

                                                           
67 Αντί πολλών, βλ. για τη δυναμική αυτή σχέση την εκφραστική συνέντευξη της ψυχολόγου και 

συγγραφέως Φωτεινής Τσαλίκογλου: https://www.lifo.gr/prosopa/synenteyjeis/sti-shesi-miteras-kai-

koris-paizetai-ena-paihnidi- tis-zois-me-thanato. Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
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και του σύγχρονου πολιτισμού μας. Με μεγάλη δόση υπερβολής, θα μπορούσαμε να 

τα παραβάλουμε με το «Άσμα Ασμάτων», τις «Παροιμίες» ή την «Σοφία» του 

Σολομώντα. Για την οξυδέρκειά τους όμως, τα ίδια λόγια θα έμοιαζαν προφητικές 

επισημάνσεις μπροστά στον κίνδυνο της σύγχρονης ειδωλολατρείας, ικανά να 

αναδείξουν τα τρωτά σημεία και να καλέσουν σε εγρήγορση και ανάνηψη από τις 

ψευδαισθήσεις.  

Ο φύλαρχος βλέπει ως μεγαλύτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο την ψυχική του 

αποσύνδεση απ’ όσα τεχνουργεί με τη δύναμη της μηχανής, την άμβλυνση της αγάπης 

για τα έργα του, την αδυναμία του να γευθεί τον χορτασμό και την πλησμονή από τους 

καρπούς της προσωπικής του δημιουργίας. Είναι το πρώτο τίμημα που πληρώνει ο 

«Παπαλάνγκι». Το δεύτερο είναι το αίσθημα του ανικανοποίητου, το διαρκές άγχος, ο 

εγκλωβισμός σε ένα αδιέξοδο κυνήγι νέων στόχων και υπέρβασης καινούριων 

εμποδίων. Το τρίτο και ακριβότερο τίμημα είναι ο θάνατος, τον οποίον δεν μπορεί να 

ελέγξει με τις δικές του δυνάμεις. Έρχεται ως «τίσις», κατά το γνωστό αρχαιοελληνικό 

σχήμα, να ξεπληρώσει την «ύβριν», την αλαζονεία και την έπαρση που βιώνει ο 

«Παπαλάνγκι», όταν αυτοδοξάζεται και νέμεται τον αυτοθαυμασμό για τα έργα των 

μηχανικών του κατασκευών, αντί να απονέμει την δόξα και τον ύμνο στον αληθινό 

Δημιουργό, τον χορηγό και του δικού του δημιουργικού χαρίσματος.  

Την «αυτειδωλοποίηση» του ανθρώπου68 που έμμεσα στιγματίζει ο 

«Παπαλάνγκι», καυτηριάζουν με γενναιότητα μπροστά στην προσωποποιημένη 

αλαζονεία, τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, οι Άγιοι Τρεις Παίδες. «Πεφυσιωμένος» ο 

βασιλιάς, πλαισιωμένος από αυλοκόλακες «κνηθομένους τὴν ἀκοήν»69 του, επιζητεί την 

λατρεία του εαυτού του μπροστά σε ένα τεχνούργημα κατασκευασμένο με τις δικές 

του οδηγίες· μπροστά στην «χρυσή εικόνα» του, ένα εντυπωσιακό και περίτεχνο, 

κολοσσιαίων διαστάσεων άγαλμα70.  

Η αποθέωση ενός ανθρώπου, του Ναβουχοδονόσορ, και των τεχνικών του 

δυνατοτήτων παραπέμπει συνειρμικά και συνδυαστικά στην αλαζονεία των 

πυργοποιών της Βαβέλ που θέλησαν να διαιωνισθεί το όνομά του στη γη και να 

                                                           
68 Πρβλ. και την έκφραση του Αγίου Ανδρέα, αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο οποίος αναφέρει στον 

Μέγα Κανόνα, σε ένα από τα τροπάρια της δ΄ ωδής: «Αὐτείδωλον ἐγενόμην, τοῖς πάθεσι τὴν ψυχήν μου 

βλάπτων, Οἰκτίρμον· ἀλλ᾿ ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι· μὴ γένωμαι κτῆμα, μὴ 

βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου· Σωτήρ, αὐτός με οἴκτειρον». Τριώδιον Κατανυκτικόν, Πέμπτη Ε΄ εβδομάδος των 

Νηστειών. 
69 Πρβλ. Β΄ Τιμ. 4, 3. 
70 Εντυπωσιάζει η περιγραφή της στο Δαν. 3,1. 
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φτάσουν με τις δικές τους δυνάμεις τον Ουρανό71, αλλά και στην ψευδοθεΐα των εν 

Εξόδω Ισραηλιτών που ζήτησαν πιεστικά από τον Ααρών έναν οφθαλμοφανή και 

ψηλαφητό «θεό», ένα χρυσό μοσχάρι για να λατρέψουν αντί για τον αληθινό Θεό που 

τους έβγαλε από τη δουλεία των Αιγυπτίων και την ίδια ώρα χορηγούσε στον Μωυσή 

τον Νόμο Του πάνω στο υπερκείμενο όρος Σινά γι’ αυτόν τον απείθαρχο και 

ευμετάβολο λαό Του72. 

Αυτό που σώζει τους Τρεις Παίδες και τους διακρίνει από το πλήθος των 

πρόθυμων να προσκυνήσουν μαζικά τον ανθρωποθεό Ναβουχοδονόσορ είναι η 

σωτήρια ομολογία τους· η εμμονή τους στην πατρεία του ενός και μόνου αληθινού 

Θεού. Με την στάση τους δίνουν την ίδια απάντηση που έδωσαν τα μέλη της φυλής 

του Λευΐ στην έκκληση του Μωυσή: «τίς πρὸς Κύριον; ἴτω πρός με». Αιώνες πριν τους 

Αγίους Μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων, που αρνούνταν να κάψουν λιβάνι 

μπροστά στους ανδριάντες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, οι εν Βαβυλώνι Παίδες 

αψηφούν τὴν «ἑπταπλασίως καιομένην κάμινον». Με όποιο κόστος, ορθοφρονούν και 

αντιστέκονται στην αυτειδωλοποίηση ενός παντοδύναμου, με τα κοσμικά μέτρα, 

ανθρώπου. 

Όταν ο Προφήτης και Βασιλιάς Δαβίδ αντιδιαστέλλει στον 134ο Ψαλμό του τα 

άψυχα και αναίσθητα «εἴδωλα τῶν ἐθνῶν» με «τὸν Θεὸν τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα»73, 

επιδιώκει να συγκρατήσει τον λαό του και να ενισχύσει τα πνευματικά του κριτήρια.  

Τονίζει προφητικά πως δεν μπορεί να θεοποιείται ό,τι εντυπωσιάζει πρόσκαιρα, 

είναι όμως κτιστό, ενδοκοσμικό και μάλιστα, ανθρώπινο. Δεν μπορεί να υποκλίνεται ο 

άνθρωπος ή και να υποτάσσει την ελευθερία του στα δικά του έργα, απονέμοντάς τους 

ιδιότητες και τιμές που προσιδιάζουν αποκλειστικά στον Δημιουργό του.  

Κανείς και τίποτε άλλο δεν νομιμοποιείται να διεκδικεί θεία λατρεία ή να αναιρεί 

τις δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο. Στο χέρι του ελεύθερου ανθρώπου είναι να 

διαφυλάξει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά του· να διατηρήσει ζωντανή τη 

σχέση του με τον Θεό της αγάπης, της ελευθερίας και της διάκρισης. Ο αληθινός Θεός 

εξάλλου εν ελευθερία και αγάπη τον δημιούργησε και ο οποίος φιλόστοργα και 

πατρικά, με διάκριση και σεβασμό παρακολουθεί τον άνθρωπο στη ριψοκίνδυνη 

άσκηση αυτής της ελευθερίας του μέχρι και το έσχατο σημείο της πτώσης και της 

                                                           
71 Γεν. 11, 1 - 9. 
72 Το περιστατικό της κατασκευής του «χωνευτού μόσχου» από τον Ααρών μέχρι και την μετάνοια 

του λαού βλ.Έξ. 32, 1 -35. 
73 Ψλμ. 41, 3. 
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εξόδου του από τον Παράδεισο, αλλά και στις συνεχείς του πτώσεις στην ενδοκοσμική 

του περιπέτεια. 

«Η προφητική και κριτιή στάση ενάντια στις διεργασίες ειδωλοποίησης, πυ 

ασταμάτητα συντελούνται γύρω μας κι εντός μας, και η καταγγελία των κάθε λογής 

ψευδοπροφητών, οι οποίοι ολοπρόθυμα λιβανίζουν τις χρυσές εικόνες που έχου στήσει 

μπροστά στα βυθισμένα στον μηδενισμό και την ακηδία πλήθη οι Ναβουχοδονόσορες της 

οικουμενίας, είναι συστατικά στοιχεία μιας Θεολογίας της Ανάστασης και της 

Απολύτρωσης... Με τέτοια παρρησία (ενν. σαν αυτή των Τριών Παίδων) μιλούσε σε 

όλους τους καιρούς και έτσι καλείται να μιλήσει και σήμερα η όντως Θεολογία. Μία 

τέτοια προφητική παρησία μπορεί να πυροδοτήσει διαδικασίες κοινωνικο-ιστορικών 

αλλαγών πρώτου μεγέθους που θα αλλάξουν την όψη του τενικού πολιτισμού. Έτσι, 

μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην αποδέσμευση της επιστημονικής έρευνας από την 

πίεση και τη χειραγώγηση που της ασκεί η τεχνολογική επιταγή για διαρκή αναβάθμιση 

των κάθε λογής μηχανών και εφαρμογών προς εμπορική αξιοποίηση. Την ίδια στιγμή, 

μπορεί να υνδράμει την τεχνολογία στο δύσκολο εγχείρημα της απεμπλοκής από τον 

καταστροφικό εναγκαλισμό με την Πολιτική και την Οικονομία»74. 

 

3.2. Μεταξύ αυτοαποθέωσης και υποταγής στη μηχανή 

 

3.2.1. Ποιος είναι στ’ αλήθεια ο Δημιουργός: ο Θεός ή ο άνθρωπος; 

Στην εποχή της «μηχανοκρατίας»75 η αναμέτρηση του ανθρώπου με τα 

τεχνουργήματά του και σήμερα μοιάζει, τελικά, με μια συνεχή άσκηση ισορροπίας, μια 

αδιάκοπη προσπάθεια να μην λατρέψει «τὴν κτίσιν παρὰ τὸν Κτίσαντα», να σεβαστεί 

τα προσωπικά του χαρίσματα ως δώρα Θεού και τα εξ αυτών απορρεύσαντα ανθρώπινα 

επιτεύγματα ως αφορμές δοξολογίας του αγίου ονόματός Του. Η έγκαιρη και έντιμη 

παραδοχή από τον άνθρωπο ότι ο κόσμος του παραδόθηκε σε «καλή λίαν» κατάσταση 

από τον Δημιουργό, βοηθάει τον «χειροτονητόν βασιλέα της κτίσεως» να 

                                                           
74 Μπεκριδάκης Δημήτριος, «Homo ex Machina. Η Θεολογία, η Επιστήμη και το πρόβλημα της 

Τεχνικής», Θεολογία 91/Α΄ (Ιαν. – Μάρτ. 2020), σ. 113 – 114. 
75 Αντί πολλών, βλ. Μαντζαρίδης Γεώργιος, Χριστιανική Ηθική, τ. ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 2003, σ. 555 – 556: «Στον κόσμο μας δεν κυριαρχεί πλέον η τέχνη, αλλά η μηχανή. Η τέχνη 

μιμείται ή και προσπαθεί να συμπληρώσει την φύση, ενώ η μηχανή έρχεται σε αντίθεση προς αυτήν, έστω 

και αν είναι υποχρεωμένη να υποτάσσεται στους νόμους της... Ο πολιτισμός, όπως και ο κόσμος σήμερα, 

δεν είναι τεχνοκρατικός, όπως συνήθως χαρακτηρίζεται, αλλά μηχανοκρατικός. Και οι «κρατούντες» δεν 

είναι άνθρωποι της τέχνης ευρύτερα, αλλά της μηχανής. Από αυτούς σχεδιάζεται και με αυτούς προχωρεί 

ο σύγχρονος άνθρωπος... Ο μηχανοκρατικός πολιτισμός μας δεν ομορφαίνει τη φύση, αλλά την 

καταστρέφει αισθητικά και συνεργεί στην οικολογική κρίση».  



Άνθρωπος και μηχανή σε αναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus vivendi) – Η «αξία του 

ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου» ως απαντήσεις στην τεχνολογική ασφυξία 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
89 

συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του για τη διαστροφή του ίδιου και του κόσμου που τον 

περιβάλλει από τον αρχικό προορισμό της «καθ’ ὁμοίωσιν» Θεού τελειότητας.  

Η επάνοδος σε σχέση κοινωνίας με τον Θεό και στην εκζήτηση του θελήματός Του 

ως αντίδοτου στις εγωκεντρικές και αδιέξοδες επιλογές του, τον βοηθάει ακόμη και τον 

παρακινεί να αναλάβει δράση για την επαναφορά του ίδιου και της ζωής του όλης στο 

«ἀρχαῖον κάλλος»· για την απαλλαγή του από τον φόβο και την αγωνία της φθοράς και 

του θανάτου· για την λύτρωσή του απ’ την απελπισία που γεννά η εκκοσμίκευση και η 

εξορία του Θεού από τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό· για την επανεύρεση νοήματος 

στη γεμάτη άγχος καθημερινή του βιοπάλη, που μηχανιστικά επαναλαμβάνει α-νόητες 

επιλογές. 

Ο ίδιος αυτοθαυμάζεται για τα επιτεύγματά του και την ευχέρειά του, όπως 

πιστεύει, να κυβερνήσει με τη βοήθειά τους τη ζωή του σύμφωνα με τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες του.  

«Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον αφημένος στην τύχη του. Όλο το είναι του φαίνεται 

να συρρικνώνεται σε ένα μακρομόριο, το οποίο πλέον χειρίζεται η βιολογία. Μία 

βιολογία όμως που χάνει την αίσθηση του μυστηρίου και δανείζεται από τις φυσικές 

επιστήμες ό,τι πιο τολμηρό, αλλά και σκληρότερο έχουν· τον μηχανικό και τεχνολογικό 

χαρακτήρα. Αλλά και ό,τι πιο μαγευτικό· την τόλμη του εντυπωσιακού και ριψοκίνδυνου, 

την θετικότητα της μεθοδολογίας και το απτό και ορατό του αποτελέσματος και της 

εφαρμογής.  

Γενική Μηχανική, Βιοτεχνολογία, Αναπαραγωγικές Τεχνολογίες. Το κύτταρο και η 

ζωή, το έμβρυο και η γέννηση απέκτησαν πλέον τεχνολογικό χαρακτήρα. Η 

διαμορφωτική επίδραση και προσφορά της τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή είναι 

τεράστια. Γι’αυτό και κάθε πτυχή και κάθε στιγμή της ζωής μας ομολογεί τη γενικευμένη 

κυριαρχία της.  

Η τεχνολογία σήμερα δεν ρυθμίζει μόνο το τι κάνουμε, -τη ζωή μας, -αλλά καθορίζει 

ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό και το ποιοι είμαστε, -την ταυτότητά μας. Με τη μορφή της 

μηχανής μας εξέτρεψε από τον φυσικό τρόπο ζωής. Ως διαστημική τεχνολογία μας 

ξεκόλλησε από τη γη και μας έστειλε στο διάστημα. Ως όγκος, αποθήκευση και ανάλυση 

πληροφοριών ή επεξεργασμένη σκέψη και τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) 
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μας έβγαλε από τη μονοπωλιακή αίσθηση της ανθρώπινης αξίας μας και του 

αναντικατάστατου των ιδιωματικών ικανοτήτων μας...»76  

 

3.2.2. Ποιος κυριαρχεί πραγματικά: ο άνθρωπος ή η μηχανή; 

Σήμερα, η ανεμπόδιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο θεωρείται βασικό κοινωνικό 

αγαθό. Πρόκειται για μια σύγχρονη τεχνολογική δυνατότητα, με απρόβλεπτα ευοίωνες 

προοπτικές στην 5G εποχή, που αναδεικνύεται κάλλιστα πηγή ευλογίας για πλήθος 

εφαρμογών στις επικοινωνίες, τις οικονομικές συναλλαγές, τον τουρισμό, αλλά και την 

τηλεϊατρική, την τηλεκπαίδευση, την τηλεεργασία –εφαρμογές που έτυχαν ευρύτερης 

αξιοποίησης και επιδοκιμασίας για τη χρησιμότητά τους ιδιαίτερα μέσα στη συγκυρία 

της πανδημίας. 

Φτάνει να αναλογιστεί κανείς μια ημέρα χωρίς πρόσβαση στις διαδικτυακές 

εφαρμογές, εξαιτίας μιας θεομηνίας ή άλλου έκτακτου συμβάντος. Μάλλον δεν θα 

διαφέρει πολύ από τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή απλής τηλεφωνικής 

σύνδεσης –θα ήταν ασυγχώρητη υπερβολή ο παραλληλισμός με την έλλειψη 

πρόσβασης στο πόσιμο νερό.  

Πολύ συχνά απαριθμούνται, για παράδειγμα, στεβλώσεις στη χρήση του 

διαδικτύου από παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Πέρα από τις περιπτώσεις κατάχρησής 

του όμως, ο ίδιος ο βαθμός συσχέτισης της καθημερινότητας και των όρων διαβίωσης 

του σύγχρονου ανθρώπου από το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του επιτάσσει την 

αυτοκριτική ως προς την εξάρτησή μας από αυτό. Αν ο καθημερινός βίος των νέων 

ανθρώπων -και όχι μόνο- γίνεται αβίοτος χωρίς το διαδίκτυο και γενικά την τεχνολογία, 

πόσο πραγματικά ελεύθερος και ανεξάρτητος μπορεί να αισθάνεται κανείς; 

Πράγματι, «το κυριότερο διακύβευμα του διαδικτύου παραμένει η ελευθερία του 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος της τεχνολογίας χρειάζεται να μη λησμονήσει πρωτίστως την 

ανθρωπιά του, τη δίψα για κοινωνία και σχέση, για αυθεντική και γνήσια διαπροσωπική 

επικοινωνία. Ο Θεός εικονίζεται ρεαλιστικά στο πρόσωπο του αδελφού μας, ενώ η οθόνη 

του υπολογιστή μας εμφανίζει μία επίπλαστη και κατασκευασμένη πραγματικότητα. Η 

τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να μην υποτάσσεται στην 

τεχνολογία. Στη χρήση του διαδικτύου, ο άνθρωπος χρειάζεται να μη λησμονεί ποτέ ότι 

                                                           
76 Χατζηνικολάου Νικόλαος, Αρχιμ., «Ιατρική τεχνολογία – Γενετική μηχανική. Άνθρωπος του 

2001 και πρόσωπο του μέλλοντος αιώνος», Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Επιστήμες, Τεχνολογίες Αιχμής και Ορθοδοξία» (4 – 8 Οκτωβρίου 

2000), Αθήνα 2002, σ. 386. 
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στον κόσμο τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή σχέση με τον Θεό, με τον 

συνάνθρωπο και με την πραγματική κοινότητα της ζωής»77. 

 

3.3. Άνθρωπος και ύλη - μηχανή - τεχνολογία 

Όταν ο άνθρωπος θυσιάσει όμως την ελευθερία του σε αντάλλαγμα της άνεσης και 

της βολής του, για χάρη εκείνου που ο ίδιος θεωρεί ευδαιμονία ή «ποιότητα ζωής», σε 

ποιο βαθμό διατηρεί πράγματι τα χαρακτηριστικά του;  

Υπενθυμίζεται ότι για τους Αγίους Πατέρες η ύλη δεν είναι αφ’ εαυτής κακή. Η 

εμπαθής θεώρηση κατ’ αρχήν και η συνακόλουθη εμπαθής χρήση της είναι που 

αντιστρατεύονται την ελευθερία του ανθρώπου από την αμαρτία. Τα υλικά πράγματα 

αναιρούν την ίδια τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπουν μονάχα όταν υποστούν 

κατάχρηση (δηλ. χρήση που αντιστρατεύεται το αγαθό και το ίδιο το θέλημα του 

Παναγάθου) ή παράχρηση (χρήση παράλογη, αντίθετη με τον λόγο ύπαρξής τους, την 

αληθινή ευτυχία και μακαριότητα του ανθρώπου)78.  

Όπως σοφά εξηγεί ο π. Μιχαήλ Καρδαμάκης, «δουλεύουμε ήδη στα πάθη και με τα 

πάθη· με τα εμπαθή και εσκοτισμένα πάθη, που παρακινούν και παραμορφώνουν την 

αγαπητική και κατά φύσιν κίνηση της καρδιάς μας. Ο έρωτας του Θεού ή της Αλήθειας 

μεταμορφώνεται σε έρωτα της αμαρτίας ή των παθών.  

Μία λοιπόν από τις συγκλονιστικές συνέπειες της παρατεινόμενης πτώσεως είναι η 

αμφιβολία και η αμφισβήτηση των πραγμάτων, η αλλοίωση και η αχρήστευσή τους· η 

εκρίζωσή τους από την οικονομία της χάρης και η εμφύτευσή τους στο παράλογο της 

ιστορίας. Τα πράγματα τα συνυφασμένα με την ανθρωποποίηση του ανθρώπου και την 

ανθρωπινότητα της ζωής έγιναν ευτελή και αβίωτα, αγνώριστα στην παράχρησή τους ή 

αλλότρια στην κατάχρησή τους. Είναι η παρέμβαση του πεπτωκότος ανθρώπου, ο οποίος 

                                                           
77 Γιαγκάζογλου Σταύρος, «Εκκλησία και διαδίκτυο», Θεολογία 87/Β΄ (Απρ. – Ιούν. 2016), σ. 5.  
78 «Οὐ τὰ βρώματα, ἀλλ’ ἡ γαστριμαργία κακή, οὐδὲ τὰ χρήματα, ἀλλ’ ἡ προσπάθεια· οὐδὲ τὸ λέγειν, 

ἀλλ’ ἡ ἀργολογία· οὐδὲ τὰ ἡδέα τοῦ κόσμου, ἀλλ’ ἡ ἀκρασία· οὐδὲ ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἰδίους, ἀλλ’ ἡ ἐκ 

ταύτης ἀργία πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ εὐαρέστησιν· οὐδὲ τὰ ἐνδύματα πρὸς τὸ σκεπασθῆναι μόνον καὶ φεύγειν 

τὸ ψῦχος καὶ καύσωνα, ἀλλὰ τὰ περιττὰ καὶ πολύτιμα...· οὐδὲ γυνὴ κακόν, ἀλλ’ ἡ πορνεία· οὐδὲ ὁ πλοῦτος, 

ἀλλ’ ἡ φιλαργυρία· οὐδὲ ὁ οἶνος, ἀλλ’ ἡ μέθη· οὐδὲ τὸ ἄρχειν, ἀλλ’ ἡ φιλαρχία· οὐδὲ ἡ δόξα, ἀλλ’ ἡ 

φιλοδοξία καὶ ἡ χείρων ταύτης κενοδοξία· οὐδὲ τὸ ἀρετὴν κεκτῆσθαι, ἀλλὰ τὸ οἴεσθαι ἔχειν· οὐδὲ ἡ γνῶσις, 

ἀλλὰ τὸ δοκεῖν εἶναι γνωστικόν, καὶ τὸ χεῖρον τούτου, τὸ τὴν ἰδίαν ἀγνωσίαν ἀγνοεῖν· ... οὐδὲ ὁ κόσμος 

κακός, ἀλλὰ τὰ πάθη· οὐδὲ ἡ φύσις, ἀλλὰ τὰ παρὰ φύσιν...· οὐδὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος, ἀλλ’ ἡ τούτων 

παράχρησις... πάντα... δι’ ἄκραν ἀγαθότητα ἡμῖν δεδώρηται καὶ ἀεὶ δίδονται πρὸς τὸ ζῆσαι σωματικῶς καὶ 

σωθῆναι ψυχικῶς, ἐὰν κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ σκοπὸν χρησώμεθα πᾶσι τοῖς οὖσι καὶ διὰ τούτων δοξάζωμεν 

αὐτὸν μετὰ πάσης εὐγνωμοσύνης». Πέτρος Δαμασκηνός, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τ. Γ΄, εκδ. 

οίκος «Αστήρ» – Α. και Δ. Παπαδημητρίου, 1960, σ. 70. Βλ. και Καρδαμάκης Μιχαήλ, Πρωτ., Η αλήθεια 

για την ελευθερία. Από την ελευθερία του ανθρωποθεού στην ελευθερία του Θεανθρώπου, εκδ. Ακρίτας, 

Αθήνα 1985, σ. 14-15. 
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κάνει τα πράγματα αυτό που δεν είναι, ώστε να στρέφονται εναντίον του και εναντίον της 

ζωής του, και ο οποίος, επειδή εκλαμβάνει την αμαρτία ως ελευθερία, υποκρίνεται σε μια 

δουλική βίωση των πραγμάτων, αφού αμαρτωλός ων, αντί του άρτου, επιλέγει αναγκαίως 

τα ξυλοκέρατα. Εκείνο που συνοδεύει τον άνθρωπο στην μεταπτωτική του περιπέτεια 

είναι η βίωση της εκπεσμένης και εσκοτισμένης πλευράς των πραγμάτων, που τρέφει την 

ακόρεστη και ποταπή επιθυμία μας, ικανοποιεί τις ζωώδεις και αλόγιστες επιδιώξεις μας, 

επαυξανει την αγνωσία και την ασωτία της υπάρξεώς μας»79. 

Η πρόταση ζωής του Χριστού, της Εκκλησίας, που δεν κατατίθεται απλώς 

διανοητικά, αλλά προτείνεται να βιωθεί εμπειρικά, δεν αναφέρεται σε αποστροφή της 

ύλης, αλλά σε μεταστροφή του ανθρώπου ως προς τον τρόπο που την αντιμετωπίζει. 

Κατατείνει σε ελευθερία από «τῆς ἐμπαθοῦς νεκρώσεως». Από τη μια παρακαλεί τον 

Θεό και από την άλλη προσκαλεί τον άνθρωπο σε συνέργεια (συν-εργασία) 

προκειμένου ο «ἔνδοθεν λογισμός» του να γίνει «ἀγαθός ἡγεμών» στις σωματικές 

αισθήσεις, στην υλική του διάσταση και την ενδοκοσμική του αναστροφή. 

Ο ίδιος ο Χριστός δεν αποστρέφεται την ύλη, αλλά την προσλαμβάνει, για να την 

αναπλάσει, να την αφθαρτίσει και αποθανατίσει, να την ανακαινίσει. Ειδικότερα, δεν 

αποστρέφεται ούτε την τεχνική της εποχής που ήρθε στον κόσμο. «Αρκεί κάποιος να 

θυμηθεί τη μαθητεία του Χριστού στην τέχνη του μαραγκού ή της εργασίας με ξύλο (είναι 

γνωστός στη Ναζαρέτ ως ο τέκτων στο Μκ 6,3), μια τέχνη που κάποιος θα μπορούσε να 

προσθέσει ότι είναι λεπτομερώς συνδεμένη με τον τρόπο του πάθους του Χριστού πάνω 

στο ξύλο του Σταυρού. Αν ούτε το πάθος ούτε η τέχνη είναι ξένα για τον ενσαρκωμένο 

Χριστό, τότε δεν είναι επίσης ξένα ως προς κάθε δυνατότητα σωτηρίας τους: για να 

αντιστρέψουμε τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου, ό,τι προσλαμβάνεται, αυτό και σώζεται»80. 

 

3.4. Ο άνθρωπος και η «νέα» του ταυτότητα 

Η σχέση του ανθρώπου με την μηχανή και την τεχνολογία προκαλεί σε μελέτη 

πρώτα – πρώτα της Ορθόδοξης ανθρωπολογίας. Διότι όσο επίφοβο και ολέθριο είναι 

να υποδουλωθεί ο άνθρωπος στην ύλη και να εγκλωβιστεί στη σωματικότητά του με 

άρνηση οποιασδήποτε πνευματικότητας, για την αληθινά Ορθόδοξη θεολογία, εξίσου 

                                                           
79 Καρδαμάκης, Η αλήθεια για την ελευθερία, σ. 30 - 31. 
80 Torrance Alexis, «Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον; Αρχές μιας Ορθόδοξης προσέγγισης της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας», μετάφραση: Νίκος Μανωλόπουλος, Σύναξη 147 (Ιουλ. - Σεπτ. 2018), 

σ. 25. 
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επικίνδυνο είναι να απαρνηθεί την σωματική του διάσταση81. Η ενανθρώπηση του 

Θεού Λόγου καλύπτει κάθε πτυχή της ανθρώπινης πραγματικότητας μέχρι και την 

έσχατη κατάπτωση της ανθρώπινης φύσης, τον θάνατο. Πώς θα μπορούσε να μην 

καλύπτει την σχέση του με τα δικά του τεχνουργήματα ως μικρού δημιουργού;  

Κι όμως, μία από τις σύγχρονες παγίδες για τον τεχνοκρατούμενο άνθρωπο είναι 

η αποσωμάτωσή του με τη δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας. Καθώς πλείστες όσες 

διεργασίες συντελούνται στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας, σε ένα ιδεατό 

ψηφιακό σύμπαν, ελλοχεύει ο κίνδυνος κυριολεκτικού διχασμού της προσωπικότητας, 

αποσύνδεσης του σωματικού από το νοερό στοιχείο. 

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, «τελευταίος σταθμός αυτής της αφηρημένης 

λειτουργίας των μηχανών αποτελεί ο υπολογιστής και το διαδίκτυο... Η αφαιρετική 

ικανότητα του ανθρώπου έχει φθάσει πλέον σε ένα επίπεδο, όπου αναδεικνύεται η 

αδυναμία της ανθρώπινης αντίληψης να ψηλαφήσει με τις αισθήσεις της τις δυνάμεις που 

δρουν πίσω από τις μηχανές που κατασκευάζονται... Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνικής έχει 

αγγίξει χώρους δράσεις μακριά από την ανθρώπινη αντιληπτικότητα. Αυτό συμβαίνει με 

τη λειτουργία, για παράδειγμα, του κινητού τηλεφώνου ή του ραδιοφώνου. Ποιες 

δυνάμεις μου επιτρέπουν να μπορώ να μιλήσω με κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου;  

Η άνοδος της εικονικότητας αποτελεί μια γενικότερη πολιτισμική διαδικασία, ένα 

είδος «απαραίτητης» πορείας από την ύλη στα σύμβολα. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος 

καταφέρνει να χειρίζεται, να πλάθει την πραγματικότητα γύρω του. Η ικανότητα, από την 

πλευρά του ανθρώπου, χειρισμού συμβόλων και όλο μεγαλύτερης αφηρημενοποίησής 

τους είναι αυτή που του παρέχει τη δύναμη ενός μικρού θεού στη θέση του Θεού ελεγκτή 

και διαμορφωτή της φύσης. Κατά συνέπεια, η άνοδος της εικονικότητας στο διαδίκτυο 

δεν πρέπει να θεαθεί ως ένα απομονωμένο και πρωτοεμφανιζόμενο ζήτημα, αλλά ως 

αναπόσπαστο τμήμα μιας γενικότερης πολιτισμικής εξέλιξης. 

Η απουσία του σώματος διακρίνει κατ’ εξοχήν τη λειτουργία του διαδικτύου 

αποτελώντας μία σημαντική συνιστώσα της ανόδου της εικονικότητας. Η έλλειψη 

πραγματικών εμπειριών αποτελεί μία ευρύτερη τάση του σύγχρονου πολιτισμού (λόγω της 

συνεχούς αφαιρετικής λειτουργίας που αναφέραμε) όπου κυριαρχεί η εικόνα. Η σαγήνη 

που προκαλεί η εικονικότητα ερμηνεύεται από πολλούς συγγραφείς λόγω της υποτίμησης 

από τη μεριά του ανθρώπου των αυτόματα κεκτημένων πολύτιμων λειτουργιών του 

                                                           
81 Αντί πολλών, βλ. Σκιαδαρέσης Ιωάννης, Πρωτ., Η δυναμική του σώματος. Ερμηνευτική 

προσέγγιση του Β΄ Κορ. 5, 1 – 10, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2012. 
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σώματός του. Θεωρούμε ότι, λειτουργώντας στον κυβερνοχώρο, δεν έχουμε ανάγκη το 

σώμα μας, γιατί απλώς είναι αυτονόητο. Θεωρούμε ότι η συνεχής ενδυνάμωση της 

αντίληψης που αποδέχεται την εικονικότητα συνδέεται περισσότερο με την 

προκλητικότητα, τη σαγήνη που προσφέρει η απουσία της ύλης. Πιο συγκεκριμένα, η 

παρουσία της ύλης στην πραγματική ζωή αποτελεί ένα είδος προστασίας μας. Και αυτό, 

γιατί μας παρέχει τον απαραίτητο χρόνο δράσης, μια δεύτερη ευκαιρία μετά τη σκέψη και 

πριν την πράξη. Μας δίνει το δικαίωμα του λάθους στην πρώτη σκέψη»82. 

Η απροσδόκητη αυτή εξέλιξη θεμελιώνει πλήθος παραβατικών συμπεριφορών 

στον κόσμο του διαδικτύου, ναρκοθετεί όμως και την αυτοσυνειδησία του ανθρώπου 

ως ψυχοσωματικής ενότητας. Αυτή διασπάται με τη μεσολάβηση της μηχανής –

συγκεκριμένα, του συνδεδεμένου στο διαδίκτυο υπολογιστή- και αναιρεί την ολιστική 

θεώρηση του ανθρώπου από τους Αγίους Πατέρες. Εκείνοι βλέπουν τον άνθρωπο ως 

«πρόσωπο», προσωπικότητα μοναδική και ανεπανάληπτη, που συνδέεται με το φυσικό 

και κοινωνικό της περιβάλλον με συνεχή και διαλεκτική σχέση αγάπης και ελευθερίας, 

όχι εξάρτησης και υποταγής83.  

Όπως αναλύθηκε παραπάνω με συγκεκριμένα παραδείγματα, επιβεβαιώνεται η 

επισήμανση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος 

από την τεχνολογία, τον οποίο επισημαίνει ο Χάιντεγγερ είναι η καταστροφή της 

ιδιοπροσωπίας του ανθρώπου και κατά συνέπειαν της ανθρώπινης ύπαρξης, γι’  αυτό και 

η τεχνική, υπό την προοπτική αυτή, καθίσταται «απειλή» για τον άνθρωπο ως προς την 

ακεραιότητά του και ως «εικόνος του Θεού». Υπ’  αυτή τη θεώρηση η σχέση του 

ανθρώπου με την τεχνολογία πρέπει να προσεγγίζεται ως ερώτημα για τη ζωή και την 

ύπαρξη και όχι ως προς τη χρηστικότητά της, όταν μέσα από αυτή μάλιστα προβάλλεται 

                                                           
82 Άνδρας, Χρήστος, «Παραβατικότητα και εθισμός στο διαδίκτυο», Ακαδημία Γονέων Ι. Μ. 

Δημητριάδος, Νέες Τεχνολογίες και Οικογένεια, εκδ. οργανισμός Π. Κυριακίδη, Αθήνα 2009, σ. 61 – 62. 
83 Πρβλ. Σαββάτος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Ο άνθρωπος και η ανάπτυξη της 

σύγχρονης τεχνολογίας. Μια πρόκληση για την Ορθόδοξη θεολογία, εκδ. Ι. Μ. Μεσσηνίας, Καλαμάτα 

2019, σ. 26 – 27: «Η ολιστική αυτή θεώρηση του ανθρώπου ως στοιχείου της ταυτότητας του ανθρώπου 

δεν περιγράφεται, ούτε προσδιορίζεται μόνο από την μονομερή έξαρση του ψυχισμού ή της νοημοσύνης 

του, ούτε προσεγγίζεται ως μία απολυτοποιημένη κατανόηση της πνευματικής έναντι της βιολογικής και 

σωματικής σύστασής του, επειδή η μονομερής αυτή ανάπτυξη της νοημοσύνης ή του ψυχισμού οδηγούν σε 

μία ελειμματική κατανόηση της ανθρώπινης φύσεως, γι’ αυτό και η οποιαδήποτε κατάργηση ή 

αποδυνάμωση του στοιχείου της σωματικότητας του ανθρώπου αντιβαίνει στην αλήθεια «τι είναι ο 

άνθρωπος».Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να αναπτύξει τις διανοητικές ικανότητές του μονομερώς και 

ανεξάρτητα από το σώμα του, ακόμη και ως «ζώον λογικόν», ως σκεπτόμενο ον ή ως θεωρούμενο ον, το 

οποίο μπορεί, και χωρίς την ανάγκη του σώματός του, να παράγει μόνο τη νόηση (πρβλ. computer, internet, 

«τεχνητή νοημοσύνη» κλπ.), γιατί υπ’ αυτήν την προοπτική της απομόνωσης ο άνθρωπος διατρέχει 

κατάργησης του σώματός του ακόμη και ως οργάνου νόησης και γνώσης, επειδή το σώμα απομονωμένο 

αφ’ ενός δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη νόηση, τη γνώση και την πληροφόρηση και αφ’ ετέρου τίθεται 

αξιολογικά σε υποδεέστερη μοίρα, η οποία συνεπάγεται την υποτίμηση ή και την κατάργησή του». 
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μία νέα οντολογία για τον άνθρωπο, με την οποία νομιμοποιείται ο ατομισμός, η 

αποξένωση, η απομόνωση και επιβεβαιώνεται η ελευθερία όχι ως το «ασκητικό 

κατόρθωμα» σεβασμού και αποδοχής του συνανθρώπου, αλλ’  ως διαδικασία 

ικανοποίησης ατομικών δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει και στα όρια της 

ασυδοσίας (πρβλ. Ρωμ. 15, 1 – 2). Γι’  αυτό στη «νέα» αυτή πρόταση πρέπει να 

απαντήσουμε με όρους οντολογίας και όχι ηθικής, γιατί τα ζητήματα, τα οποία 

αναδεικνύονται είναι πρώτιστα οντολογικά και υπαρξιακά»84. 

Με τα παραπάνω δεδομένα, πόσο υπερβολικός μοιάζει ο ισχυρισμός ότι μέσα από 

την αποσωματοποιημένη προσέγγιση του ανθρώπου στον χώρο των «μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης» αναδύεται μια «νέα», «ψηφιακή» ανθρωπολογική ταυτότητα;  

Ο χρήστης του Facebook, του Twitter, του Instagram και των άπειρων 

ηλεκτρονικών εφαρμογών που τα συνοδεύουν πασχίζει να σχετισθεί με έναν άλλο 

«άνθρωπο», με τον οποίο ουδέποτε έχει έρθει σε άμεση, εκ του σύνεγγυς, σωματική 

επαφή. Στην πραγματικότητα αλληλεπιδρά με μία «απρόσωπη παρουσία» που κινείται 

στη σφαίρα της εικονικής πραγματικότητας και δεν μπορεί να υποκαταστήσει αληθινά 

τη φυσική και σωματική παρουσία του άλλου. Στηρίζεται στην ψευδαίσθηση της 

παρουσίας ενός προσώπου, το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει, αλλά είναι πλάσμα της 

αυθαίρετης φαντασίας μας ή έστω όπως την διαπλάθουμε σχηματικά με τη μηχανική 

υποστήριξη του υπολογιστή μας και των παρελκομένων του85.  

Πρόκειται για μία φενάκη, ένα φανταστικό δικό μας κατασκεύασμα με 

συγκεκριμένα χρονικά όρια. Η ύπαρξή του λήγει, μόλις πάψει να υπηρετεί τις ανάγκες 

μας. Υποκύπτει στη δική μας παντοδυναμία επί του υπολογιστή. Μόλις έρθει σε 

σύγκρουση με τα πιστεύω και τις επιθυμίες μας· μόλις πάψει να προσκυνά το δικό μας 

αυτείδωλο, τίποτε δεν μας εμποδίζει να το «εξαφανίσουμε» από τον ψηφιακό μας 

μικρόκοσμο, μπλοκάροντάς το από τον κατάλογο των «φίλων» μας ή αποκλείοντάς του 

την πρόσβαση σε λιγότερες ή περισσότερες από τις ψηφιακές μας δραστηριότητες. 

Μια τέτοιου είδους και ποιότητας «σχέση» δεν συνιστά όμως σχέση προσωπική, 

ισότιμη και ανυστερόβουλη· σχέση, που τροφοδοτεί αμοιβαία τα πρόσωπα με τα αγαθά 

της καρδιακής επικοινωνίας, άλλοτε ειρηνικής και άλλοτε συγκρουσιακής, πάντοτε 

όμως γνήσιας και στηριγμένης στον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή του άλλου 

όπως πράγματι είναι. Αυτού του είδους η «σχέση» στερείται το μεγαλείο της θυσίας 

                                                           
84 Σαββάτος, Ο άνθρωπος και η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας,  σ. 10 -11. 
85 Βλ. Σαββάτος, Ο άνθρωπος και η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας,  σ. 31 – 32. 
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χρόνου, κόπων και αντοχών για χάρη του αδελφού· της αποδοχής και όχι απλά της 

ανοχής του· της κένωσής μας από το ναρκισιστικό εγωισμό μας, τον οποίο, αντίθετα, 

τροφοδοτεί η αφθονία των “likes” και ο συνωστισμός των “followers” που μας 

δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας εικονικής και ανυπόστατης δημοφιλίας. 

Δυστυχώς, «το αθέατο υπέδαφος που πάνω του χτίστηκε το παγκόσμιο χωριό του 

διαδικτύου είναι ο τεχνολογικά απενοχοποιημένος θρίαμβος του ατομισμού, γι’ αυτό και 

οι πιο φανατικοί του κάτοικοι μπορεί να πολλαπλασιάζουν με νευρωτική επιμέλεια τους 

ψηφιακούς φίλους του στο Facebook, όμως ούτε διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο ούτε 

και επιθυμούν να μοιραστούν μία καθημερινή πραγματική εμπειρία μαζί τους»86.  

Σημειώνει ο παιδοψυχίατρος και θεολόγος π. Βασίλειος Θερμός: 

«Ενώ η συνεχής αναδιαμόρφωση του εαυτού μέσα από την διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση είναι ο κανόνας, μάλιστα δε για το παιδί και τον έφηβο, η ιδιαιτερότητα 

των νέων τεχνολογιών της εικόνας έγκειται στο γεγονός ότι τα άλλα υποκείμενα της 

αλληλεπίδρασης δεν είναι ορατά και γνωστά. Αφθονία ανατροφοδοτήσεων (feedbacks) 

καταφθάνουν με τη μορφή σχολίων σε προσωπικά ιστολόγια (blogs), συζητήσεων σε 

«δωμάτια» (chatrooms), διαδικτυακών παιγνιδιών και άλλων μορφών, στις οποίες ο 

συνομιλητής παραμένει κατ’ ουσίαν άγνωστος· κάποιες σποραδικές χρήσης κάμερας 

(webcam) δεν διασπούν τον κανόνα, αφού δεν καθιστούν γνωστό κανένα στοιχείο του 

άλλου πέρα από το πρόσωπό του. Το αποτέλεσμα είναι ότι ασυναίσθητα εκχωρείται ένα 

μέρος της προσωπικότητας του άλλου στον υπολογιστή, ή ακριβέστερα στο όλο σύστημα 

επικοινωνίας. 

Σαφέστερα διαφαίνεται αυτή η εκχώρηση στις τυποποιημένες μορφές έκφρασης 

προσώπου (emoticons), των οποίων η χρήση άρχισε στα κινητά τηλέφωνα, αλλά βρήκε 

το απόγειό της στα διαδικτυακά μηνύματα, οι οποίες καθιστώνται μέρος της ροής του 

κειμένου. Προκειμένου να μη θυσιάσει την ελεύθερη βίωση της έντασης των 

συναισθημάτων, το υποκείμενο κατ’ ανάγκην θα υποδεχθεί την φαντασιακή ενσωμάτωση 

του κώδικα της μηχανής στον προσωπικό κόσμο των συμβόλων.  

Ο κυβερνοάνθρωπος (cyborg) δεν είναι ανάγκη να λάβει την κλασική αποκρουστική 

μορφή που του δίνουν τα μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά ένθετα. Είναι σε θέση να 

αποτελέσει ένα συνεχές ανθρώπου και μηχανής στο νοητό και ψυχικό επίπεδο, όπως 

δείχνει μία νέα επινόηση: «Πιο πρόσφατα ένα νέο είδος έχει κάνει την εμφάνισή του, τα 

                                                           
86 Υφαντής Παναγιώτης, «“Your own, personal Jesus...”. Η πνευματική πατρότητα στα χρόνια της 

πληροφορίας», Σύναξη 132 (Οκτ. – Δεκ. 2014), σ. 43.  
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“τεχνήματα προς σχέσιν” (relational artefacts), όπως ρομποτικά κατοικίδια και 

ψηφιακές φιγούρες. Σχεδιάζονται για να έχουν συναισθηματική σύνδεση με τους 

ανθρώπους και δεν περιμένουν από τα παιδιά να τους “δώσουν ζωή”· είναι ήδη 

“ζωντανά” και έτοιμα για σχέση. Οι άνθρωποι δεν λογίζονται χρήστες τους, αλλά 

συντροφιά τους» (Sherry Turkle, “Whither psychoanalysis in a computer culture?”, 

Psychoanalytic psychology, 2004, n. 1, σ. 16 -30)»87. 

Ο παραπάνω προβληματισμός αφορά τα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης», όπου ο 

άνθρωπος παραμένει ο ιθύνων νους παρά την εικονική πραγματικότητα, στην οποία με 

αυτά εγκλωβίζεται. Πολύ εντονότερη εγρήγορση απαιτείται όμως στον χώρο της 

«τεχνητής νοημοσύνης», που αναφέρεται σε τεχνητά όντα, απρόσωπα και μαζικά, 

αντικείμενα («res») και όχι υποκείμενα δράσης, με την αξίωση να υποκαταστήσουν 

τον άνθρωπο σε συγκεκριμένες περιοχές λειτουργίας του. Ανησυχία γεννά ότι ο 

«τεχνάνθρωπος» φέρεται αυτονομημένος από τον ανθρώπινο έλεγχο με τη δυνατότητα 

τυποποιημένων απλώς συλλογισμών βάσει αλγορίθμων, στερημένος από 

συναισθήματα και την ικανότητα αξιολογικών σταθμίσεων, δίχως ευελιξία σκέψης και 

μακριά από φιλάνθρωπες παρεκκλίσεις από τον αρχικό του εξωγενή προγραμματισμό. 

Πριν πλήξει την ίδια την «ανθρωπιά» του ανθρώπου, προτού επηρεάσει δηλαδή τη 

σχέση με τον εαυτό και με τον πλησίον του, η απροϋπόθετη έκθεσή του στην 

τεχνολογική εξέλιξη έπληξε πρωτίστως τη σχέση του με τον Θεό, τον τρόπο θέασης 

της σχέσης του Θεού με τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η «εκκοσμίκευση» της ζωής του 

και η αποκλειστική στήριξή του στις ατομικές (όχι προσωπικές) του δυνάμεις, του 

στέρησε τελικά το νόημα και την προοπτική. 

Σε ένα μεστό κείμενό του, πρώιμη συμβολή στον τεχνοηθικό προβληματισμό, ο 

Αρχιμ. Νικόλαος Χατζηνικολάου (νυν μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής), 

Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, έγραφε:  

«Ο τεχνολογικός άνθρωπος πτώχυνε σε ανθρωπιά και περίσσεψε σε ανθρώπινη 

ανεπάρκεια. Έχει τρομερή δύναμη, αλλά μικρή αντοχή. Έχει θελήματα, αλλά όχι θέληση. 

Εύκολα καλλιεργεί υψηλές ελπίδες, συχνά δυσανάλογες προς το επίτευγμα και τη σημασία 

του. 

Ο άνθρωπος –πρόσωπο έδωσε τη θέση του στον ανθρωπομηχανή· στον μη 

ανθρώπινο άνθρωπο· σε αυτόν που εμφανίζεται περισσότερο ως σύνολο αριθμητικών 

                                                           
87 Θερμός Βασίλειος, Πρωτ., «Το αναδυόμενο νεανικό πρόσωπο μέσα στο τοπίο των νέων 

τεχνολογιών της εικόνας και της επικοινωνίας», Σύναξη 109 (Ιαν. -  Μαρτ. 2009), σ. 13 – 14. 
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τιμών, ως συνδυασμός δυσνόητων παραμέτρων, ως ιατρικό περιστατικό, ως απρόσωπο 

πεδίο εφαρμογής συγκεκριμένων διαγνωστικών ή θεραπευτικών διαδικασιών, ως 

οικονομικός λογαριασμός. 

Αλλά και η επίθεση των γνώσεων και ο βομβαρδισμός των πληροφοριών που 

δημιουργούν τόσο διάχυση στο νου και διασπορά στα ενδιαφέροντα, όπως και οι 

τεχνολογικές εφαρμογές που προκαλούν την ψευτοϊκανοποίηση του υποκατάστατου 

φτιάχνουν έναν άνθρωπο που μαζεύει χωρίς να γεμίζει και γνωρίζει να «πληροφορείται», 

ολοκληρώνει την πορεία του χωρίς να υποψιάζεται και δέχεται τις άμεσες λύσεις 

αδυνατώντας να αντιληφθεί τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. 

Ο άνθρωπος γίνεται λιγότερο ανθρώπινος στις σχέσεις του, αλλά και δεσμευτικά 

ανθρώπινος στις προοπτικές του. Καταντάει απάνθρωπος και... μόνον άνθρωπος. 

Η δημιουργία εξωπραγματικών ελπίδων και ο πρωτοφανής να υποκαταστήσουμε τον 

Θεό, αμφότερα καρποί της τεχνολογικής έκρηξης, έχουν εκδιώξει τον Θεό από τη ζωή 

μας και έχουν καίρια τραυματίσει την ελπίδα μας να βγούμε λίγο από τη μιζέρια αυτού 

που είμαστε ή τη στενότητα του κόσμου, στον οποίο ζούμε. Στην καλύτερη περίπτωση 

οδηγούν σε έναν θεό που είναι ιδέα και όχι πρόσωπο, απλή ενέργεια και όχι παρουσία· 

σε έναν θεό ανθρώπινο, ανάξιο της πίστης και της εμπιστοσύνης μας. Ο εξανθρωπισμός 

του Θεού κατέστρεψε το όραμα του θεόμορφου ανθρώπου. Η τεχνολογική κυριαρχία 

επέβαλε το μοντέλο του πεπερασμένου ανθρώπου· αυτού που είναι μόνο άνθρωπος, 

δέσμιος της φύσης του, που επιβιώνει αλλά δεν ζει· του ανθρώπου που το πρόσωπό του 

έχει αποδυναμωθεί και η αιώνια και θεϊκή του διάσταση έχει παραμερισθεί»88. 

 

3.5. Η πρόταση της Εκκλησίας 

Η Εκκλησία δεν περιορίζεται σε καταγγελτικό και κηρυγματικό λόγο εκ του 

ασφαλούς. Πιστή στην ιατρική της αποστολή για τον άνθρωπο και τον κόσμο, αφού 

διαγνώσει με ψυχραιμία και επίγνωση το πρόβλημα, διαθέτει τα κατάλληλα 

θεραπευτικά φάρμακα σε όποιον ελεύθερα και αβίαστα εμπιστεύεται την αγαπητική 

της φροντίδα. Χορηγώντας την Χάρη του Θεού σε κάθε «ἐμπεσόντα εἰς τούς ληστάς», 

τον καλεί προηγουμένως και παράλληλα να συνεργήσει στον κοινό αγώνα για τη 

διάσωση και τη θεραπεία του· αγώνα που στηρίζεται στην θεοπαράδοτη πρόταση ζωής, 

την αποστολική και πατερική εμπειρία της που προσφέρει ως σώζουσα και ελπιδοφόρο 

μαρτυρία στη σύγχρονη εποχή. 

                                                           
88 Χατζηνικολάου, σ. 391 – 395. 
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Ένα κεντρικής σημασίας γεγονός για τη σύγχρονη πορεία και μαρτυρία της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας υπήρξε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, που συνεκλήθη την 

Κυριακή της Πεντηκοστής του 2016 στην Κρήτη. Μετά από προετοιμασία δεκαετιών, 

τα κείμενα που προήλθαν από τη Σύνοδο εκείνη συνοψίζουν την μακραίωνη και 

διαχρονική πείρα της Εκκλησίας μας και την επικαιροποιούν, προσφέροντάς την ως 

προίκα πολύτιμη στους σημερινούς ποιμένες και το πλήρωμά της89. 

Σε πολλά σημεία των κειμένων θίγεται εύγλωττα το ζήτημα της σχέσης του 

σύγχρονου ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, με τη μηχανή, την τεχνολογία και την 

επιστήμη. Γίνεται η διάγνωση των παθογενειών και χορηγούνται τα αντίδοτα. 

 

3.5.1. Θεμέλιο κάθε απάντησης: το ανθρώπινο «πρόσωπο» 

Όπως ήδη τονίσθηκε, θεμέλιο για την απάντηση του ερωτήματος που αφορά τη 

σχέση ανθρώπου και μηχανής δεν μπορεί παρά να είναι η απάντηση στο 

ανθρωπολογικό ερώτημα. Έτσι, στο τρίτο επίσημο συνοδικό κείμενο, με θέμα: «Ἡ 

ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ», δηλώνεται εκ προοιμίου 

ότι «ἀντλοῦσα ἀπό τάς ἀρχάς αὐτάς καί ἀπό τήν ὅλην ἐμπειρίαν καί διδασκαλίαν τῆς 

πατερικῆς, λειτουργικῆς καί ἀσκητικῆς της παραδόσεως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 

συμμετέχει εἰς τόν προβληματισμόν καί τήν ἀγωνίαν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ὡς πρός 

θεμελιώδη ὑπαρξιακά ζητήματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονον κόσμον, 

ἐπιθυμοῦσα νά συμβάλῃ εἰς τήν ἀντιμετώπισίν των, ὥστε νά ἐπικρατήσῃ εἰς τόν κόσμον 

ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, «ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα» (Φιλ. δ’, 7), ἡ καταλλαγή καί ἡ ἀγάπη».  

Συγκεφαλαιώνεται εκεί κατ’ αρχάς η Ορθόδοξη παράδοση για την αξία του 

ανθρώπινου προσώπου ως «ἀνεξάντλητος πηγή πάσης χριστιανικῆς προσπαθείας διά τήν 

περιφρούρησιν τῆς ἀξίας καί τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀνθρώπου» και δηλώνεται ότι «ἐπ’ αὐτῆς 

τῆς βάσεως εἶναι ἀπαραίτητον νά ἀναπτυχθῇ πρός ὅλας τάς κατευθύνσεις ἡ 

                                                           
89 Αντί πολλών, βλ. σχετικά: Σαββάτος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας – Καθηγητής 

Πανεπ. Αθηνών, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έκφρασις της συνοδικής 

αυτοσυνειδησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα 2017. Όπως εύστοχα τονίζεται (σ. 164), «μέ ὁδηγόν 

τήν διαμορφωθεῖσαν συνοδικήν παράδοσιν καί μέ ἄξονας τήν βιβλικήν, λειτουργικήν, πατερικήν, 

συνοδικήν καί κανονικήν παράδοσιν καί ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας... διετυπώθησαν 

θέσεις καί ἀπόψεις, αἱ ὁποῖαι ἀπηχοῦν μέν τό ἦθος καί τήν ἐκκλησιολογίαν τῆς πατερικῆς παραδόσεως, 

ἀπέχουν δέ μακράν ἰδεολογικῆς θεωρήσεως ἤ ἐκτιμήσεως τοῦ γεγονότος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος ἐν 

τῇ ὀρθῇ πίστει, ἐν τοῖς μυστηρίοις καί ἐν τῇ κανονικῇ δομῇ». Τα πλήρη κείμενα δημοσιεύονται στις σ. 

169 – 268 του ίδιου βιβλίου, εκδόθηκαν όμως επίσημα και από την Εκκλησία της Ελλάδος στο επίσημο 

δελτίο Εκκλησία 93 (2016), σ. 581 – 623. Παραμένουν προσιτά στο διαδίκτυο, μεταξύ των άλλων στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: https://www.holycouncil.org/el/-/mission-

orthodox-church-todays-world . Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. Στις παραπάνω πηγές μπορούν να 

αναζητηθούν τα επιλεγμένα χωρία, στα οποία παραπέμπουμε στις επόμενες παραγράφους. 
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διαχριστιανική συνεργασία διά τήν προστασίαν τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, αὐτονοήτως δέ 

καί τοῦ ἀγαθοῦ τῆς εἰρήνης...»  

Εξαιρετικά σημαντικό όμως είναι ότι υπογραμμίζεται η αξία της συνεργασίας 

«μεθ’ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, τῶν ἀγαπώντων τήν κατά Θεόν εἰρήνην, 

ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἐπί τοπικοῦ, ἐθνικοῦ καί διεθνοῦς ἐπιπέδου».  

Απευθύνεται έτσι προσκλητήριο σε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους και 

από τους θύραθεν κοινωνικούς χώρους που, χωρίς να διαλέγονται πάντοτε μαζί της στη 

δική της θεολογική γλώσσα, τουλάχιστον συμμερίζονται την αγωνία της για την παντί 

τρόπω σωτηρία του ανθρώπου, της πολύτιμης εικόνας του Θεού. Οι επιστήμονες, 

λοιπόν, οι φιλόσοφοι, οι νομοθέτες και κάθε άνθρωπος που φιλότιμα προβληματίζεται 

για την πορεία του ανθρώπου και τη σχέση του με τη μηχανή, όσοι ειλικρινά αγωνιούν 

μπροστά στον κίνδυνο ευτελισμού της ύπαρξης και αλλοτρίωσης της προσωπικότητάς 

του, προσκαλούνται σε γνήσιο και ειλικρινή διάλογο και έντιμη συνεργασία, με την 

προϋπόθεση ότι αποδέχονται την ύψιστη αξία του ανθρωπίνου προσώπου. 

Δεν παύει, βέβαια, η έννοια και η δυνατότητα της εν Χριστώ σωτηρίας, που κομίζει 

η Εκκλησία μας, να είναι ακατανόητη για τον εκκοσμικευμένο άνθρωπο που προσδοκά 

την «αυτοσωτηρία» του, στηριγμένος στη δύναμη του μυαλού και των μελών του. 

Ωστόσο, αντιμετωπιζόμενη διαχρονικά ως «σκάνδαλο» και «μωρία» από τους 

ανθρώπους η Πίστη του Σταυρού και της Αναστάσεως90 μπορεί να αρθρώσει λόγο 

πειστικό για τον άνθρωπο και της σημερινής εποχής, λόγο σωτήριο από τα αδιέξοδα 

που βιώνει. 

Πιστή στην προφητική της αποστολή η Εκκλησία καλείται να πείσει, απέναντι 

στην αποδυνάμωση του ανθρώπινου προσώπου στα μάτια της εκκοσμικευμένης 

κοινωνίας, ότι «ἡ ἀπάντησις εἰς τά σοβαρά ὑπαρξιακά καί ἠθικά προβλήματα τοῦ 

ἀνθρώπου καί εἰς τό αἰώνιον νόημα τῆς ζωῆς αὐτοῦ καί τοῦ κόσμου, δέν εἶναι δυνατόν 

νά δοθῇ χωρίς μίαν πνευματικήν προσέγγισιν».  

Πιο συγκεκριμένα, καλείται να πείσει πρώτα – πρώτα ότι «ἡ ταύτισις τῆς 

Ἐκκλησίας μέ συντηρητισμόν, ἀσυμβίβαστον πρός τήν προόδον τοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι 

αὐθαίρετος καί καταχρηστική, ἐφ’ ὅσον ἡ συνείδησις τῆς ταυτότητος τῶν χριστιανικῶν 

λαῶν φέρει ἀνεξίτηλον τήν σφραγῖδα τῆς διαχρονικῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον 

εἰς τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς τήν ὑγιᾶ ἀνάπτυξιν τοῦ θύραθεν 

πολιτισμοῦ γενικώτερον, ἀφοῦ ὁ Θεός ἔθεσε τόν ἄνθρωπον οἰκονόμον τῆς θείας 

                                                           
90 Πρβλ. Α΄ Κορ. 1, 18. 
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δημιουργίας καί συνεργόν Αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ». Και καλείται να δείξει ότι «ἡ Ἐκκλησία 

ἡμῶν δύναται καί ὀφείλει νά ἐκφράσῃ ἐν τῷ κόσμῳ τήν προφητικήν αὐτῆς συνείδησιν ἐν 

Ἰησοῦ Χριστῷ, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει προσέλαβεν ὅλον τόν ἄνθρωπον καί εἶναι 

τό ἀπόλυτον πρότυπον τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Προβάλλει τήν 

ἱερότητα τῆς ζωῆς καί τόν χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς 

ἀρχῆς τῆς συλλήψεως... Οὐδέν ἐπιστημονικόν ἐπίτευγμα ἐπιτρέπεται νά θίγῃ τήν 

ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἀνθρώπου καί τόν θεῖον προορισμόν αὐτοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δέν 

προσδιορίζεται μόνον ἀπό τά γονίδιά του», αλλά έχει προοπτική αιωνιότητος και 

αθανασίας. 

Συνεπώς, η πολυτιμότερη συνεισφορά της Ορθόδοξης θεολογίας στον σύγχρονο 

τεχνοηθικό προβληματισμό γύρω από τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας είναι η 

έννοια του «προσώπου». «Με τον όρο πρόσωπο εννοείται ο άνθρωπος που έχει 

ελευθερία και αγάπη και διακρίνεται σαφώς από τη μάζα και με τον όρο άτομο 

χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος εκείνος που παραμένει μία βιολογική ύπαρξη και εξαντλεί 

όλη τη ζωή του και τις δραστηριότητές του στις υλικές και βιολογικές ανάγκες, χωρίς να 

υπάρξει καμία άλλη επιδίωξη στη ζωή του»91.  

Η Ορθόδοξη παράδοση επιμένει να βλέπει τον άνθρωπο ως «πρόσωπο», 

διαφοροποιώντας τον από το «άτομο», όρο που περίπου ισοδύναμα χρησιμοποιεί 

συνήθως ο «κόσμος», διότι προτιμά να διακρίνει «τον άνθρωπο που εμπνέεται από την 

Χάρη του Θεού από τον άλλον που εξαντλείται απλώς στις υλικές και βιολογικές 

ανάγκες»92. Και τα στοιχεία που συγκροτούν την εκκλησιολογική διάσταση του όρου 

«πρόσωπο» είναι η ελευθερία, η αγάπη και η μοναδικότητά του93. 

Βέβαια, η χριστιανική νοηματοδότηση της αξίας του ανθρώπου δεν είναι 

εγκοσμιοκρατική ούτε περιορίζεται από τα βιολογικά όρια της ύπαρξής του. Τα 

υπερβαίνει, αφού αναγνωρίζεται ως αιτία της ανθρώπινης ύπαρξης ο Θεός και 

προοπτική του, η μετοχή στη θεία ζωή. «Κατά τη χριστιανική διδασκαλία η αξία του 

ανθρώπου έγκειται στην «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» Θεού δημιουργία του, που 

θεμελιώνει και την κυριαρχική θέση του μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος δεν είναι δούλος, 

                                                           
91 Βλάχος Ιερόθεος, Αρχιμ., Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη Παράδοση, εκδ. Ιεράς Μονής Γενεθλίου 

της Θεοτόκου (Πελαγίας), Αθήνα 21994, σ. 80. 
92 Βλάχος, Το πρόσωπο, σ. 81. 
93 Ζηζιούλας Ιωάννης, «Από το προσωπείον εις το πρόσωπον. Η συμβολή της Πατερικής 

Θεολογίας εις την έννοιαν του προσώπου», Χαριστήρια εις τιμήν του Μητροπολίτου Γέροντος 

Χαλκηδόνος Μελίτωνος, εκδ. Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 300 

επ. Βλ. και Γιανναράς Χρήστος, Το πρόσωπο και ο έρως, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1976, σ. 19. 
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αλλά άρχοντας του κόσμου. Η αρχοντιά του είναι δωρεά του Θεού. Ο αληθινός σεβασμός 

του ανθρώπου εκδηλώνεται με την αναγνώριση της απόλυτης αξίας του μέσα στον κόσμο. 

Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο ζει και 

συμπεριφέρεται. Σε αυτήν άλλωστε τη βάση τοποθετείται και η φροντίδα για τα ζώα, τα 

φυτά και το άψυχο περιβάλλον. Όταν λησμονείται η αλήθεια αυτή, καλλιεργούνται 

αντιφατικές καταστάσεις, που κυμαίνονται από τον αλαζονικό ανθρωποκεντρισμό ως την 

φυσιοκρατία» 94. 

Η αντιπρόταση της Εκκλησίας, απέναντι στον τεχνολογικό άνθρωπο «τοῦ αἰῶνος 

τούτου τοῦ ἀπατεῶνος» είναι ο «άνθρωπος του μέλλοντος αιώνος».  

Όπως τον περιγράφει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος 

(Χατζηνικολάου), «είναι ο άνθρωπος που οι διαστάσεις του ξεπερνούν τουλάχιστον κατά 

μία τις διαστάσεις του φυσικού κόσμου, του σύμπαντος. Αυτός ξεπερνά τους φραγμούς, 

τα όρια, τα στεγανά, τους περιορισμούς, τα μέτρα της τρισδιάστατης φυσικής λογικής και 

κινείται με ιδιάζουσα ελευθερία, εσωτερική ανωτερότητα και υπερβατική κατανόηση. 

Μπαινοβγαίνει στη σφαίρα της φυσικής αντιλήψεως, των γεγονότων, του χρόνου, της 

προσωπικότητός του, της αγωγής του, των κληρονομικών καταβολών του, των 

γνωστικών φραγμών με την ίδια ευκολία με την οποία εισέρχεται και εισέρχεται σε μία 

τρισδιάστατη σφαίρα ένα τετραδιάστατο σωμάτιο. Ο πνευματικός άνθρωπος «ἀνακρίνει 

μὲν πάντα, καθὼς δὲ ἐπ’ οὐδενὸς ἀνακρίνεται» (Α΄ Κορ. 2, 15). Διαθέτει το μυστικό της 

«άλλης διαστάσεως», της «επί πλέον διαστάσεως». 

Η πρώτη διάσταση του πνευματικού ανθρώπου είναι οι διαστάσεις της 

χωροχρονικής υπέρβασης. Ο πνευματικός άνθρωπος αδυνατίζει τους δεσμούς του με τον 

χώρο και τον χρόνο, αποδεσμεύεται από τα γεγονότα, τη βιασύνη, τους 

προγραμματισμούς, το άγχος, το φόβο της γήρανσης ή ό,τι έχει τέλος. Είναι ελεύθερος 

από τα πρόσωπα, τις αναμνήσεις, τις συναισθηματικές φορτίσεις. Γίνεται οικουμενικός, 

παγκόσμιος, «τὴν οἰκουμένην στηρίζει» (Συνοδικό Κυριακής Ορθοδοξίας). 

Η δεύτερη διάσταση του πνευματικού ανθρώπου είναι η διάσταση της υπέρβασης 

των φυσικών νόμων, ο άνθρωπος προκρίνει της αγάπης την τεχνολογία, το δικό του 

δημιούργημα, τον σεβασμό στη φύση, τη δημιουργία του Θεού. Αντικαθιστά την 

υπολογιστική πληροφορία με την πληροφόρηση της καρδιάς· τη μηχανιστική νομοτέλεια 

του ορθού με την ελευθερία της δυνατότητος του λάθους. Ο μη μηχανιστικός άνθρωπος 

ζει έντονα την πραγματικότητα του θαύματος και την λειτουργία του αυτεξουσίου του... 

                                                           
94 Μαντζαρίδης, σ. 515 – 516. 
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Το αυτεξούσιο είναι τόσο δυνατό ώστε μπορεί να ελευθερώσει ακόμη και από τους 

φυσικούς νόμους. Η ορθή χρήση του πιστοποιεί το θαύμα. Είναι το σημαντικότερο δώρο 

του Θεού στον άνθρωπο. Στον χώρο του εκφράζεται η ελεύθερη βούληση, το πρόσωπο. 

Η σωτηρία κατά το ανθρώπινον δεν είναι ούτε διανοητική ούτε συναισθηματική· είναι 

βουλητική. Με την ελεύθερη βούληση συνεργάζεται η Χάρις του Θεού.  

Το άβατο της ανθρώπινης αυτεξουσιότητος όμως όλο και παραβιάζεται από τη 

σύγχρονη βιοϊατρική έρευνα και υποβαθμίζεται το δυναμικό του. Η γενετική, 

μηχανοποιώντας τη βιολογία του ανθρώπου, αδρανοποιεί την ομορφιά των ψυχικών 

διακυμάνσεων και απενεργοποιεί το απρόβλεπτο της ανθρώπινης προσωπικότητος. Το 

ανθρώπινο αυτεξούσιο δέχεται τη μεγαλύτερη στην ιστορία του επίθεση και προσβολή. 

Τρίτη διάσταση είναι η διάσταση της οικειότητος του ανθρώπου με τη δημιουργία. Ο 

άνθρωπος δεν είναι αποκλεισμένος, αλλά αναπτύσσει μεθεκτική σχέση με τους 

περιβάλλοντες αυτόν συνανθρώπους και το περιβάλλον, την κτίση. Αυτό που τον συνδέει 

με αυτά είναι η φυσική του υπόσταση. Η πορεία συμφιλίωσης με το περιβάλλον είναι 

αντίστροφη. Η καλλιέργεια της «ενδοτέρας ερήμου» καθιστά τον άνθρωπο κυρίαρχο της 

φύσεως. Ένας ασκητής, ενώ ξεκόβει από το περιβάλλον, το επηρεάζει· αποφεύγει την 

απόλαυσή του, αλλά αγκαλιάζει την ιερότητά του. Περιβάλλει το περιβάλλον του με αγάπη 

και σεβασμό. 

Τέταρτη διάσταση του πνευματικού ανθρώπου είναι η διάσταση της ψυχοσωματικής 

αρμονίας και ισορροπίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατήρησε την ισορροπία ανάμεσα στο 

φυσικό και πνευματικό, στο ανθρώπινο και στο θείο. Έτσι κατάφερε να ενώσει, να 

επιτύχει, να επιτύχει στη θεολογία, αφ’ ενός μεν την ένωση εν τω προσώπω –πώς 

κατεβαίνει ο νους στην καρδιά και ενώνεται το σκέπτεσθαι και το βούλεσθαι και το 

αισθάνεσθαι-, αφ’ ετέρου δε την κοινωνία των προσώπων. Η εσωτερική ισορροπία του 

προσώπου διευκολύνει την διαπροσωπική κοινωνία και οδηγεί στην ένωση με τον 

Θεό»95. 

 

3.5.2. Έξι θεολογικές έννοιες – κλειδιά για τη συμβίωση ανθρώπου - μηχανής 

Αφουγκραζόμενη «την ανάγκη υπέρβασης και αντικατάστασης του νεώτερου 

Τεχνικού Πνεύματος από εναλλακτικές αντιλήψεις αναφορικά με τη γνώση και τη 

διαχείριση της πραγματικότητας»96 και αποδεχόμενη την έκκληση για 

                                                           
95 Χατζηνικολάου, σ. 391 – 395. 
96 Μπεκριδάκης, σ. 111. 
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«επανευαγγελισμό» της Οικουμένης, η Ορθόδοξη Θεολογία μπορεί να εμπλουτίσει το 

λεξιλόγιο του σύγχρονου κόσμου με τις εξής τιμαλφείς έννοιες από το πλούσιο 

θησαυροφυλάκιό της:  

 

α. Δοξολογία 

Ο Απόστολος Παύλος προσκαλεί τους Κορινθίους ακόμη και την κατανάλωση των 

τροφών να την βλέπουν ως αφορμή δοξολογίας του Θεού, γράφοντας: «Εἴτε οὖν ἐσθίετε 

εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε»97. Αν αναλογιστεί κανείς μέσα 

από ποιες και πόσο σύνθετες διαχρονικές διεργασίες αξιώθηκε ο άνθρωπος να 

καρπώνεται τα αγαθά της σύγχρονης τεχνολογίας, παρακινείται να αναφωνεί συνεχώς 

το χρυσοστομικό «δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν» με ταπείνωση και αναγνώριση της 

πηγής των χαρισμάτων που τον οδήγησαν σε αυτές τις ανακαλύψεις, εφευρέσεις και 

επινοήσεις. 

Αναφωνεί δοξολογικά ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: «Η αδιάκοπη 

τάνυση όλων των νοητικών δυνάμεων προς αναζήτηση νέων γνώσεων, περισσότερων 

μυστικών της δημιουργίας, είναι το έργο της επιστημονικής ερεύνης. Ευλογημένο το 

όνομα του Θεού γι’ αυτή τη δυνατότητα. Σε μία συνεχή επέκταση όλων των πνευματικών 

δυνάμεων της ψυχής «ὑπὲρ δύναμιν ἀεί» για τη συνάντηση και κοινωνία με τον ίδιο τον 

Δημιουργό του σύμπαντος και τα δημιουργήματά Του καλεί η Εκκλησία. «Διηνεκής πρός 

τόν Θεόν ἡ ἄνοδος». Ευλογημένο το όνομά Του, συνοψἰζουμε οι Ορθόδοξοι για τη διπλή 

αυτή δυνατότητα»98. 

Η στροφή της εν Πνεύματι και Αληθεία Λατρείας προς τον Κτίστη, αποτρέπει την 

υποδούλωση στα κτίσματα, τα τεχνολογικά μέσα. Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται, 

ελεύθερα και αβίαστα, να εμμείνει στην πίστη του αληθινού Θεού και να μην λυγίσει 

μπροστά στα σύγχρονα «εἴδωλα τῶν ἐθνῶν». Καλείται να μιμηθεί τους Αγίους Τρεις 

Παίδες και να αρνηθεί να λατρέψει την ίδια την ύλη και τη «νέα θεότητα»99, την 

τεχνολογία, αποθεώνοντας τελικά τον εαυτό του και το «τεχνικό πνεύμα» της 

τεχνοκρατικής – μηχανοκρατικής εποχής του.  

                                                           
97 Α΄ Κορ. 10, 31. 
98 (Γιαννουλάτος) Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, «Η Ορθοδοξία προ 

της ραγδαίας εξελίξεως των θετικών επιστημών», Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,Ιερά 

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Επιστήμες, 

Τεχνολογίες Αιχμής και Ορθοδοξία» (4 – 8 Οκτωβρίου 2000), Αθήνα 2002, σ. 43. 
99 Γιούλτσης Βασίλειος, «Οικογένεια και η άλλη “μεταφυσική σχέση”», Ακαδημία Γονέων Ι. Μ. 

Δημητριάδος, Νέες Τεχνολογίες και Οικογένεια, εκδ. οργανισμός Π. Κυριακίδη, Αθήνα 2009, σ. 153. 
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β. Ευχαριστία 

Απαριθμώντας ενδεικτικά σημαντικές ευεργεσίες για την ανθρώπινη ζωή από την 

ανάπτυξη της σύγχρονη επιστήμης και τεχνολογίας (διευκόλυνση του καθημερινού 

βίου, αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, ευχερέστερη επικοινωνία των ανθρώπων, 

έρευνα του διαστήματος κ.λπ.), η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, συνεπής προς την 

Παύλειο πρόσκληση «εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί»100, στο Μήνυμά της διακηρύσσει λιτά και περιεκτικά 

ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία «εὐχαριστεῖ τόν Θεό πού δωρίζει στούς ἐπιστήμονες τό 

χάρισμα νά ἀποκαλύπτουν ἄγνωστες πτυχές τῆς θείας Δημιουργίας».   

Ο Μέγας Βασίλειος καλεί κάθε πιστό «να συμπληρώνει την προσευχή του ενώ 

εργάζεται. Ευχαριστώντας αυτόν που μας έδωσε και τη δύναμη των χεριών για έργα και 

τη σοφία του μυαλού για ανάληψη της επιστήμης και αυτόν που χάρισε την ύλη και αυτήν 

που υπάρχει στα εργαλεία και αυτήν που βρίσκεται στις τέχνες, τις οποίες θα πετύχουμε 

με την εργασία. Ενώ προσευχόμαστε δε, να κατευθύνουμε τα έργα μας προς τον σκοπό 

να ευαρεστήσουμε στον Θεό»101. 

Η Εκκλησία, ούτως ή άλλως, υπάρχει και πολιτεύεται ευχαριστιακά. Σε κάθε 

λειτουργική σύναξή της αναφέρει στον Θεό τον καρπό του ανθρώπινου μόχθου, 

στοιχεία της ύλης που -χάρη στην ανθρώπινη προσπάθεια και αξιοποίηση της κατά 

καιρούς τεχνολογίας- μεταποιήθηκαν από σιτάρι και σταφύλι σε ψωμί και κρασί. Με 

την ακλόνητη πεποίθηση ότι «πᾶν κτῖσμα Θεοῦ καλὸν καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ 

εὐχαριστίας λαμβανόμενον»102, ευχαριστεί τον Θεό «ὑπέρ πάντων ὧν ἲσμεν καὶ ὧν οὐκ 

ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων»103, Του τα 

προσφέρει ως δώρα αντιπροσωπευτικά της ζωής και της ύπαρξής του και Τον 

παρακαλεί να αγιάσει τα υλικά αυτά στοιχεία και να του τα αναδείξει σε Σώμα και 

Αίμα Χριστού, μεταδίδοντας μέσω αυτού την Χάρη Του στον άνθρωπο και τα 

ανθρώπινα και ανακαινίζοντας σύνολη την κτίση.  

«Εδώ αποκτά ουσιαστική επικαιρότητα το πρόβλημα της πνευματικής μεταλλαγής 

του σύγχρονου ανθρώπου, που με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος αποκαθαίρεται, 

εξαγιάζεται και δίνει νόημα και περιεχόμενο και σ’ αυτά τα προϊόντα της ύλης, της 

                                                           
100 Εφεσ. 5, 20. 
101 Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, «Όροι κατ’ επιτομήν», PG 31, 102. 
102 Α΄Τιμ. 4, 4. 
103 Ευχή Αναφοράς Θ. Λειτουργίας Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 
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τεχνολογίας και του πολιτισμού. Ανακαινισμένα μέλη του σώματος της Εκκλησίας -και 

εδώ χωρούν τα μικρά παιδιά, οι νέοι μας, οι γονείς τους, οι ενήλικες- μπορούν να 

μεταβάλλουν τη σχετική δυνατότητα σε αποτελεσματικό μέσο για την εξυπηρέτησή μας, 

αλλά και για τη μεταφορά και μετάδοση του μηνύματος της καταλλαγής μεταξύ των 

ανθρώπων, της φιλανθρωπίας, του εξανθρωπισμού και της ειρήνης. Σε αυτή την 

προοπτική ο άνθρωπος ανακτά τον κεντρικό του ρόλο στη δημιουργία. Εισέρχεται στην 

«όγδοοη ημέρα της δημιουργίας», όπου συνεχίζεται η «ανάπλασις του πεπτωκότος 

ανθρώπου και της συστενάζουσας κτίσεως». Το σημαντικό δε είναι ότι αυτήν ακριβώς 

την ανάπλαση διακονεί αενάως το μυστήριο της Εκκλησίας»104. 

 

γ. Αγαπητική Κοινωνία 

Η εκτεταμένη και συνεχής χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών -και ειδικότερα των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης- προδίδει την «πολύ καλά καμουφλαρισμένη μοναξιά στις 

ψυχές των χρηστών»105 και την γεμάτη άγχος, πιεστική ανάγκη τους για επικοινωνία106. 

Η ψευδαίσθηση επικοινωνίας που τα μέσα αυτά προσφέρουν δεν είναι σε θέση να 

υποκαταστήσει τις αληθινές ανθρώπινες σχέσεις και τα προσωπικά βιώματα. 

Όμως, «μολονότι η επαγγελία της διαδικτυακής επικοινωνίας είναι η μεταφορά της 

(επι-) κοινωνίας στο εικονικό περιβάλλον, η εικονική πραγματικότητα είναι αδήριτα 

ατομικιστική. Όχι απλώς μοναχική, αλλά ατομικιστική... Μπορεί η ηλεκτρονική 

δραστηριότητα να μοιάζει ότι πραγματοποιείται μαζί με πολλούς άλλους ή ότι κατά την 

επιτέλεσή της συναντά κανείς πολλούς άλλους, αλλά στην πραγματικότητα το εικονικό 

σώμα είναι ένας αμμώδης όγκος. Το σύνολο δηλαδή συνιστάται από εκατομμύρια 

κόκκους χώμα ξέχωρους, διασπαρμένους, ανίκανους να σχηματίσουν κοινότητα. 

Τουλάχιστον για τον Χριστιανισμό, ο κοινοτικός χαρακτήρας της Σύναξης σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να προσομοιωθεί σε συνθήκες εικονικής αλληλεπίδρασης»107. 

Η ίδια η Εκκλησία ταυτοποιείται ως χώρος συνύπαρξης και κοινωνίας του 

ανθρώπου με τον Θεό, τον αδελφό και τον κόσμο. Είναι το πλαίσιο, όπου η αγάπη 

μπορεί προνομιακά να ανθίσει και να καρποφορήσει. Το κοινοτικό ήθος που εμπνέει 

στα μέλη Της είναι το λυτρωτικό αντίδοτο σε αυτήν την απομονωτική πραγματικότητα.  

                                                           
104 Γιούλτσης «Οικογένεια και Νέες Τεχνολογίες», σ. 164. 
105 Ζορμπάς Κωνσταντίνος, «Διαδίκτυο – Κοινωνία – Οικογένεια», Νέες Τεχνολογίες και 

Οικογένεια, σ. 15. 
106 Σμυρνάκης Νίκος, Ηθική ευθύνη στο διαδίκτυο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2017, σ. 86. 
107 Τσιρώνης Χ. Ν., «Λόγος και πίστη στο διαδίκτυο», Σύναξη 132 (Οκτ. – Δεκ. 2014), σ. 56 – 57. 
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Με τη λογική του αββά Απολλώ που τόνιζε το: «Εἶδες τόν ἀδελφόν σου; Εἶδες 

Κύριον τόν Θεόν σου», το Ορθόδοξο ασκητικό ήθος υπογραμμίζει πως ο άνθρωπος 

βρίσκει τον αληθινό εαυτό του μονάχα μέσα από την σχέση αγαπητικής κοινωνίας με 

τον αδελφό108. Εξάλλου, «ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τήν θυσιαστικήν ἀγάπην τοῦ 

Ἐσταυρωμένου Κυρίου της ὡς τήν μόνην ὁδόν πρός ἕνα κόσμον εἰρήνης, δικαιοσύνης, 

ἐλευθερίας καί ἀλληλεγγύης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν, τῶν ὁποίων μόνον καί 

ἔσχατον μέτρον εἶναι πάντοτε ὁ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς θυσιασθείς Κύριος (προβλ. 

Ἀποκ. ε’, 12), ἤτοι ἡ ἄπειρος Ἀγάπη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».  

Τη σχέση αυτή καλείται να καλλιεργήσει, απομακρύνοντας ο,τιδήποτε μπορεί να 

σταθεί ως ανάχωμα (π.χ. εξάρτηση από τη μηχανή, βύθιση στον αχανή ψηφιακό κόσμο) 

και αξιοποιώντας ο,τιδήποτε μπορεί να τον φέρει σε ουσιαστική επικοινωνία και 

καρδιακή συνάντηση με τον άλλον (π.χ. τεχνολογικές εφαρμογές επικοινωνίας, όταν 

δεν υπάρχει η δυνατότητα φυσικής επαφής). Κι ακόμη, δίνοντας προτεραιότητα στη 

διαπροσωπική επαφή και όχι στην εύκολη και ανώδυνη λύση μιας επικοινωνίας άψυχης 

και απρόσωπης, διαμεσολαβημένης από τη μηχανή. 

 

δ. Διάκριση 

Από την πληθώρα των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων ο άνθρωπος είναι ανάγκη 

να επιλέξει και να αξιοποιήσει στην επιδίωξη της άνεσής του «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα 

σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα»109. Στηριγμένος στην 

αυταπάτη της παντοδυναμίας που του προσφέρουν οι μηχανές και ο ψηφιακός κόσμος, 

λησμονεί πόσο σημαντικό είναι να ιεραρχεί τις αξίες και να θέτει προτεραιότητες στη 

ζωή του, να κρίνει τις διαθέσιμες επιλογές και να καταλήγει σε ό,τι πράγματι τον 

προάγει και υποστηρίζει την ελευθερία του. 

Σε μια εποχή που συγχέει την θεόσδοτη ελευθερία του ανθρώπου με την 

πειρασμική ελευθεριότητα, το κριτήριο που θέτει ο Απόστολος των Εθνών είναι 

εξαιρετικά επίκαιρο και πολύτιμο: «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα 

μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου 

                                                           
108 Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «ὁ γε αὑτῷ ζῶν μόνῳ καὶ πάντων ὑπερορῶν περιττός ἐστι, καὶ οὐδὲ 

ἄνθρωπος, οὐδὲ τοῦ γένους τοῦ ἡμετέρου». Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλία ΚΓ΄ «Περί 

ἐλεημοσύνης καί φιλοξενίας», PG 63, 722. Βλ. και Σαββάτος, Ο άνθρωπος και η ανάπτυξη της σύγχρονης 

τεχνολογίας, σ. 17.  
109  Φιλιπ. 4,8. 
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ἕκαστος...»110. Τα πάντα μπορεί κανείς να «δοκιμάζει» και να εξετάζει, χρειάζεται όμως 

να επιλέγει το «καλόν», αυτό που είναι εκ Θεού και δεν χωρίζει από τον Θεό και τον 

αδελφό111. 

Η Εκκλησία δεν εθελοτυφλεί για χάρη ενός ανέξοδου προοδευτισμού. Όπως και 

πάλι στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο διακηρύσσει, επισημαίνει τους κινδύνους, «οἱ 

ὁποῖοι ὑποκρύπτονται εἰς τήν χρῆσιν ὡρισμένων ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων. Θεωρεῖ 

ὅτι ὁ ἐπιστήμων εἶναι μέν ἐλεύθερος νά ἐρευνᾷ, ἀλλά καί ὅτι ὀφείλει νά διακόπτῃ τήν 

ἔρευνάν του, ὅταν παραβιάζωνται βασικαί χριστιανικαί καί ἀνθρωπιστικαί ἀρχαί... Ἡ 

θέσις αὕτη τῆς Ἐκκλησίας ἀποδεικνύεται πολλαπλῶς ἀπαραίτητος διά τήν ὀρθήν 

ὁριοθέτησιν τῆς ἐλευθερίας καί τήν ἀξιοποίησιν τῶν καρπῶν τῆς ἐπιστήμης, εἰς πάντας 

σχεδόν τούς τομεῖς τῆς ὁποίας, ἰδίᾳ δέ τῆς βιολογίας, ἀναμένονται νέα ἐπιτεύγματα, ἀλλά 

καί κίνδυνοι... Τόσον κατά τήν ἐπιστημονικήν ἔρευναν, ὅσον καί κατά τήν πρακτικήν 

ἐφαρμογήν τῶν νέων ἀνακαλύψεων καί ἐφευρέσεων, δέον ὅπως διαφυλάσσηται τό 

ἀπόλυτον δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου νά ἀπολαύῃ σεβασμοῦ καί τιμῆς εἰς πᾶν στάδιον τῆς 

ζωῆς του, καθώς καί ἡ βούλησις τοῦ Θεοῦ, ὡς αὕτη ἐφανερώθη κατά τήν δημιουργίαν. 

Ἡ ἔρευνα πρέπει νά λαμβάνῃ ὑπ’ ὄψιν της τάς ἠθικάς καί πνευματικάς ἀρχάς καί τά 

χριστιανικά θέσμια. Ἀπαραίτητος σεβασμός δέον νά ἐπιδεικνύηται καί εἰς ὅλην τήν 

Δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ τόσον κατά τήν χρῆσιν αὐτῆς ὑπό τοῦ ἀνθρώπου, ὅσον καί κατά 

τήν ἔρευναν, συμφώνως πρός τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν». 

Στον καιρό της γεμάτης ένταση διελκυστίνδας μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, αν ο 

πρώτος θέλει να μη νοθεύσει και τελικά απωλέσει την ανθρωπιά του112, η Εκκλησία 

του χορηγεί, με τη δική του κοπιώδη συνέργεια, το αγιοπνευματικό χάρισμα της 

διάκρισης και τον προικίσει με κριτήρια. Του διαθέτει το πλούσιο αξιακό της 

οπλοστάσιο εν αγάπη και ελευθερία, δίχως καταναγκασμό και επιβολή, ώστε να 

λειτουργεί γι’ αυτόν ως «λυδία λίθος» στις επιλογές του και να του διανοίγει δρόμους 

ευθύνης, φιλαδελφίας και ορθοφροσύνης.  

 

ε. Άσκηση – Εγκράτεια  

                                                           
110 Α’ Κορ. 10, 23-24. 
111 Α΄ Θεσ. 5, 21. 
112 «Αν στους παλαιότερους πολιτισμούς κινδύνευε το ανυπεράσπιστο ανθρώπινο σώμα, στον 

σύγχρονο μηχανοτεχνικό πολιτισμό κινδυνεύει όλο και περισσότερο η ανθρώπινη ψυχή. Και ο κίνδυνος 

είναι η απειλή να χάσει τον ανθρωπισμό και την ποιότητα, στοιχεία της πνευματικότητας και του 

προσώπου, έστω και αν εξασφαλίσει ανέσεις, δημιουργικότητα και λογική». Γιούλτσης, «Οικογένεια και 

Νέες Τεχνολογίες», σ. 158. 
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Στην υπερκαταναλωτική εποχή μας με το άπληστο και ακόρεστο κυνήγι της χωρίς 

Θεό ευδαιμονίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος, οι έννοιες 

«άσκηση», «εγκράτεια», «νηστεία» ξαναβρίσκουν το αληθινό τους νόημα. 

«Κατά τούς χρόνους τούτους τῆς ἐκκοσμικεύσεως, ἰδιαιτέρως προβάλλει ἡ ἀνάγκη, 

ὅπως ἐξαρθῇ ἡ σημασία τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου, ἐν ὄψει τῆς πνευματικῆς κρίσεως, ἡ 

ὁποία χαρακτηρίζει τόν σύγχρονον πολιτισμόν... Ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις, 

διαμορφωθεῖσα διά τῆς βιώσεως ἐν τῇ πράξει τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν, εἶναι φορεύς 

πνευματικότητος καί ἀσκητικοῦ ἤθους, τό ὁποῖον δέον νά ἐξαρθῇ καί προβληθῇ ὅλως 

ἰδιαιτέρως κατά τήν ἐποχήν ἡμῶν». 

Για την Εκκλησία, «καθαρή νηστεία» δεν σημαίνει απλώς αποχή από τις τροφές, 

αλλά το «να απομακρυνθούμε από κάθε αμαρτία, ν’ αποξενωθούμε από τα πάθη, να 

αγαπήσουμε το Θεό, να προσευχόμαστε με επιμέλεια, δάκρυα και κατάνυξη, 

προμηθεύοντας ταυτόχρονα στους φτωχούς αυτά που χρειάζονται, όπως μας πρόσταξε ο 

Χριστός στις άγιες Γραφές»113. 

Η άσκηση είναι το αντίδοτο στην «αλλοτρίωση», την αποξένωση από τον Θεό και 

την καταστροφή της σχέσης μαζί Του και με τον αδελφό. Είναι η αποκατάσταση του 

ανθρώπινου προσώπου και η «ανάκτηση της εξουσίας του στις μηχανές και τις δυνάμεις 

που απελευθερώνει από τη φύση»114.  

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς το βαθμό εξάρτησής μας από την τεχνολογία, για να 

εκτιμήσει την άσκηση ως  πορεία προς την ελευθερία, την απαλλαγή από περιττούς 

σκοπούς και ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει απάρνηση της τεχνολογίας και των αναγκών 

μας που θα απέληγε σε αποπνευματοποίηση του ανθρώπου και μονιστική θεώρησή 

του, αλλά μετριασμό της εξάρτησης απ’ αυτήν μέχρι εκεί που δεν εργαλοποιείται ο 

ίδιος ο άνθρωπος· δεν γίνεται ο ίδιος εξάρτημα της μηχανής. 

Η άσκηση είναι οδός σταυροαναστάσιμη. Χρειάζεται κόπο και θυσία, οδηγεί όμως 

στη χαρά και την ελευθερία. Χρειάζεται αγώνα για να περιορίσουμε την εμπαθή 

εξάρτησή μας από την μηχανή, αλλά οδηγεί στην απόλαυση ζωής κυριολεκτικά 

ανθρώπινης.  

Κατά τον π. Μιχαήλ Καρδαμάκη, «το μυστήριο του σταυρού του Χριστού φανερώνει 

πως εκείνο που οι άνθρωποι χρειάζονται για να ζήσουν είναι η ελευθερία και όχι η 

δουλικότητα. Η δουλικότητα ευτελίζει, η ελευθερία καταξιώνει. Αλλά η ελευθερία δεν 

                                                           
113 Τροπάριο α΄ ωδής κανόνος Όρθρου Δευτέρας Β΄ εβδομάδος Νηστειών. 
114 Μαντζαρίδης, σ. 560. 
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υπάρχει χωρίς την απάρνηση του εαυτού μας και την απόρριψη του πειρασμού της 

ευτυχίας (του ζωώδους ευτυχισμού), της ζωής της αθλιότητος και των περιττών αναγκών. 

Ο Χριστός αρνήθηκε να δώσει υποσχέσεις ευτυχίας στον άνθρωπο, να επιδείξει το 

«θαύμα του ψωμιού». Γιατί ο ίδιος διακήρυξε πως δεν είναι κανείς ελεύθερος μόνο με 

το ψωμί, αλλά χρειάζεται το νόημα, την αλήθεια, που είναι η αγάπη. Ο Χριστός ζητά 

φίλους και όχι δούλους, μάρτυρες και όχι οπαδούς. Ο Θεός λοιπόν στο Σταυρό ζητά την 

ελευθερία του ανθρώπου που είναι άσκηση και πάλη, μεταμέλεια και μετάνοια, διαρκής 

μεταμόρφωση και αλλαγή. Που ταυτίζεται με την ευαγγελική απλότητα και την 

καθαρότητα της καρδιάς, με την αλήθεια που ελευθερώνει και την αγιότητα που 

ανανεώνει αδιάκοπα τον κόσμο»115. 

 

στ. Αλληλοπεριχώρηση  

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, συμβατικής και ψηφιακής, 

διεύρυναν τα ήδη υπάρχοντα χάσματα, τόσο ανάμεσα στα πρόσωπα όσο και ανάμεσα 

στους λαούς: χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, μεταξύ ισχυρών και ανίσχυρων, 

μεταξύ σπουδασμένων και αγράμματων, μεταξύ νεότερων και ηλικιωμένων. Ενώ θα 

μπορούσε να ευνοηθεί ο δίκαιος διαμοιρασμός των παραγώμενων αγαθών και η 

ισότιμη πρόσβαση στους ψηφιακούς πόρους, και στη νέα πραγματικότητα οι 

ανισότητες και οι διακρίσεις, αντί να περισταλούν, εντείνονται. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, με πλήρη σαφήνεια και ενάργεια, οραματίζεται μια 

κοινωνία αγάπης, όπου όλοι «αλληλοπεριχωρούνται» κατά το πρότυπο της εν αγάπη 

και ελευθερία αμοιβαίας κοινωνίας και υπάρξεως των Προσώπων της Αγίας Τριάδος. 

Των αναλογιών τηρουμένων, όλοι οι άνθρωποι χωρούν με αμοιβαίο σεβασμό, ισότιμη 

πρόσβαση σε πόρους, αγαθά και ευκαιρίες, αποδοχή και κατανόηση δίχως διακρίσεις 

και αποκλεισμούς. 

Διακηρύσσει πάλι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος: 

«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ὅτι ἕκαστος ἄνθρωπος, ἀνεξαρτήτως χρώματος, 

θρησκείας, φυλῆς, φύλου, ἐθνικότητος, γλώσσης, ἔχει δημιουργηθῆ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ 

ὁμοίωσιν Θεοῦ καί ἀπολαμβάνει ἴσα δικαιώματα ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Συνεπής πρός τήν 

πίστιν αὐτήν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν δέχεται τάς διακρίσεις δι’ ἕκαστον ἐκ τῶν 

προαναφερθέντων λόγων, ἐφ’ ὅσον αὗται προϋποθέτουν ἀξιολογικήν διαφοράν μεταξύ 

τῶν ἀνθρώπων... 

                                                           
115 Καρδαμάκης, Η αλήθεια για την ελευθερία, σ. 82. 
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Οἱ ἀνταγωνισμοί καί αἱ ἐχθρότητες ἐν τῷ κόσμῳ εἰσάγουν ἀδικίαν καί ἀνισότητα εἰς 

τήν συμμετοχήν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν εἰς τά ἀγαθά τῆς θείας δημιουργίας. 

Στεροῦν ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπων τά βασικά ἀγαθά καί ὁδηγοῦν εἰς ἐξαθλίωσιν τῆς 

ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, προκαλοῦν μαζικάς μεταναστεύσεις πληθυσμῶν, διεγείρουν 

ἐθνικάς, θρησκευτικάς καί κοινωνικάς συγκρούσεις, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἐσωτερικήν 

συνοχήν τῶν κοινωνιῶν... 

Βιώσιμος οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία συνδυάζει τήν ἀποτελεσματικότητα μετά 

δικαιοσύνης καί κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης». 

Η αλληλοπεριχώρηση όλων των ανθρώπων είναι η πεμπτουσία κάθε έννοιας 

άσκησης, κάθε επιδίωξης κοινωνίας των προσώπων, αφού «η ύψιστη μορφή πολιτισμού 

είναι η ελευθερία από τους σωρούς των αγαθών, τα είδωλα του ειδωλοποιηθέντος 

ανθρώπου... Ο ασκητισμός, όχι ως εργασία αυτοδικαιώσεως αλλά ως ελευθερία 

διακονίας, είναι η απάντηση εκείνου του πολιτισμού που δεν δημιουργεί άνετες συνθήκες 

ατομικής ζωής, αλλά προϋποθέσεις μιας κοινωνίας προσωπικής ενώσεως»116. 

Με λόγο σύγχρονο, στηριγμένο όμως στην θεία Αλήθεια που διαχρονικά λιτανεύει 

και την πείρα αιώνων από την ποιμαντική Της μέριμνα, η Εκκλησία προτείνει 

υπεύθυνα τρόπο συμβίωσης (modus vivendi) με τα ίδια του τα δημιουργήματα. 
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της τεχνολογίας και της καινοτομίας», μετάφραση: Νίκος Μανωλόπουλος, Σύναξη 
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Άνθρωπος του 2001 και πρόσωπο του μέλλοντος αιώνος», Ιερά Σύνοδος της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Η ομολογία των Αγίων Τριών Παίδων μπροστά στο Ναβουχοδονόσορ με το στόμα 

ενός σύγχρονου επιστήμονα / ειδικού των Νέων Τεχνολογιών. Απόπειρα 

θεολογικής λογοτεχνίας. 

2. Ορθόδοξα κριτήρια για μία τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο. 

3. Ο «τεχνάνθρωπος» και ο «άνθρωπος του μέλλοντος αιώνος». Σύγκριση των δύο 

ανθρωπολογικών ταυτοτήτων και προτάσεις. 

4. Η αξία και η δυναμική του ανθρώπινου σώματος. Η Ορθόδοξη πρόταση για τον 

άνθρωπο της ψηφιακής εποχής. 

5. Άνθρωπος και τεχνολογία. Η πρόταση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας (Κρήτη, 2016) μέσα από τα κείμενά Της. 



Άνθρωπος και μηχανή σε αναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus vivendi) – Η «αξία του 

ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου» ως απαντήσεις στην τεχνολογική ασφυξία 
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6. Η Ορθόδοξη «άσκηση» και η εξάρτηση από τα αγαθά του τεχνικού μας 

πολιτισμού. 

7. Η Ορθόδοξη «άσκηση» και ο εθισμός στο διαδίκτυο. 

8. Από τη συνύπαρξη στον «ψηφιακό κόσμο» στην «κοινωνία» των προσώπων. 

Προτάσεις εξόδου στην αληθινή ζωή. 

9. Ευκαιρίες «κοινωνίας» στην Ενορία για παιδιά / νέους της ψηφιακής εποχής.  

10. Η Εκκλησιαστική Κατασκήνωση ως αντιπρόταση «κοινωνίας» σε έναν 

τεχνοκρατούμενο κόσμο. 

11. Η πρόσληψη της τεχνολογίας στη ζωή της Εκκλησίας: Παραδείγματα και 

κριτήρια. 

12. «Αλληλοπεριχώρηση» σε έναν ψηφιακό κόσμο. 

13. Με «διάκριση» στην ψηφιακή εποχή: πώς θα εμπνεύσουμε στα παιδιά μας 

κριτήρια χρήσης του διαδικτύου. Ένα διδακτικό παράδειγμα για σχολική τάξη / 

για την εκκλησιαστική κατήχηση. 
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4. Νομικές παράμετροι της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας – 

Το αναγκαίο αξιακό υπόβαθρο στην αναζήτηση της αυτορρύθμισης 

 

Λέξεις –κλειδιά: αξίες, αυτορρύθμιση, ήθος, δικαίωμα συμμετοχής στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας, δικαίωμα προστασίας απλών - «ευαίσθητων» 

προσωπικών δεδομένων, ελευθερία τύπου, απόρρητο επικοινωνίας, προστασία 

παιδικής ηλικίας, διαδικτυακή παραβατικότητα – εγκληματικότητα, προστασία 

πνευματικής ιδιοκτησίας, κατάχρηση τεχνολογικών αγαθών, ρυθμιστικός ρόλος 

Πολιτείας, δημοκρατική - φιλελεύθερη ψηφιακή διαγωγή, φιλανθρωπία – κοινοτικό 

ήθος Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

 

4.1. Εισαγωγικός προβληματισμός: Νομοθεσία ή αγωγή; 

Μια κοινωνία που εκτιμά στην πλειονότητά της ότι το Διαδίκτυο είναι παράγοντας 

ελευθερίας και η ισότιμη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτό θεμελιώδες δικαίωμα για 

τον σύγχρονο άνθρωπο117, δεν θα μπορούσε να αφήσει χωρίς κανόνες την κυκλοφορία 

στην απέραντη «λεωφόρο των πληροφοριών».  

Αν αναλογισθεί κανείς ότι η τεχνολογία γενικά και το διαδίκτυο ειδικά μπορεί να 

εξελιχθούν τόσο σε πηγή ευλογίας όσο και σε εστία κινδύνων για τον σύγχρονο 

άνθρωπο, αναμενόμενο είναι το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο να στρέφεται και προς 

τις δυο κατευθύνσεις: να διευκολύνει τη συμμετοχή των κοινωνών στα αγαθά της νέας 

πραγματικότητας και να προστατεύει τους ανυποψίαστους χρήστες των τεχνολογικών 

μέσων από κακόβουλες ενέργειες των επιτηδείων. 

Βέβαια, δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στην πραγματική ζωή και τον κόσμο 

εντός διαδικτύου. «Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών έχουμε την εμφάνιση όχι νέων 

ηθικών ζητημάτων, αλλά παραλλαγή των υπαρχόντων... Το διαδίκτυο δεν εγείρει 

καινούρια ηθικά διλήμματα αλλά αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο οξύνει τα ήδη 

υπάρχοντα και προσφέρει ίσως κάποιους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης 

                                                           
117 Βλ. παγκόσμια δημοσκόπηση που εκπονήθηκε σε 26 χώρες για την υπηρεσία BBC World από 

τη διεθνή εταιρεία δημοσκοπήσεων GlobeScan μέσω τηλεφωνικών και προσωπικών συνεντεύξεων 

(30.11.2009 και 7.2.2010) μεταξύ 27.973 ενηλίκων, εκ των οποίων οι 14.306 χρήστες του Διαδικτύου.  Ο 

πρόεδρος της GlobeScan Doug Miller δήλωσε: “Παρά τις ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και την 

απάτη, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θεωρούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο ως θεμελιώδες δικαίωμα. 

Νομίζουν ότι ο ιστός είναι μια δύναμη για το καλό, και οι περισσότεροι δεν θέλουν να ρυθμίζεται από 

τις κυβερνήσεις. ” Πηγή:  https://www.wikiwand.com/el/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE 

%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%

CE%B1%CF%84%CE%B1. Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
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αυτών»118. Έτσι, κάποιοι από τους κανόνες που ήδη διέπουν την συμβατική 

πραγματικότητα αναπλαισιώνονται, ώστε να καλύπτουν και τις νέες εξελίξεις. 

Πίσω από τον υπολογιστή βρίσκεται όμως ο άνθρωπος, ο χρήστης της τεχνολογίας. 

Εκείνον βαραίνει η ευθύνη της στάθμισης και της επιλογής. «Ο ίδιος άνθρωπος 

χειρίζεται όλη αυτή τη δραστηριότητα. Δεν ζει μια άλλη ζωή, απλώς περνάει κάποιες 

στιγμές της ζωής του σε ένα άλλο μέρος. Όσο σύνθετη είναι αυτή η ώσμωση των δύο 

κόσμων, είναι αναμενόμενο ότι τόσο σύνθετοι θα είναι και οι ηθικοί κανόνες και οι νόμοι 

που διέπουν και τους δύο»119. 

Με την παιδαγωγική και την προστατευτική ταυτόχρονα λειτουργία της, η 

νομοθεσία καλεί τον άνθρωπο να διατηρεί τον έλεγχο της ψηφιακής πραγματικότητας 

και να μην επιτρέπει την αυτονόμηση της μηχανής· να μην καταδέχεται τον 

εγκλωβισμό του σε μια τεχνολογία που αναιρεί την ιερότητα του προσώπου και 

υποτάσσει τον άνθρωπο στη δυναστεία των ίδιων των δημιουργημάτων του. Στις 

περιπτώσεις δε της αποτυχίας του, τον καλεί να επωμισθεί το βάρος των ευθυνών του: 

να αποκαθιστά τις ζημίες ή, ενδεχομένως, και να υφίσταται τον ανάλογο ποινικό 

κολασμό. 

Γίνεται, λοιπόν, εμφανής η ανάγκη αγωγής του χρήστη της τεχνολογίας, 

προκειμένου να αποδέχεται και να αξιοποιεί τις φωτεινές πλευρές της, αποφεύγοντας 

τη σκοτεινή όψη του φεγγαριού. Η οικογένεια, το εκπαιδευτικό και οι «σημαντικοί 

άλλοι» της αγωγής –ανάμεσα στους οποίους η Εκκλησία με τους κατηχητικούς της 

θεσμούς- καλούνται να προικίσουν τον άνθρωπο με τον πολύτιμο εκείνο αξιακό 

πλούτο, που θα τον βοηθήσει να διατηρήσει την ανθρωπιά του και την πίστη του στην 

ιερότητα και την αξία του προσώπου μέσα στον σύγχρονο τεχνικό πολιτισμό. 

Στον χώρο της σύγχρονης κοινωνικής φιλοσοφίας γίνεται λόγος για έναν σύγχρονο 

«ψηφιακό ανθρωπισμό», που θα παρέχει «πολύτιμα εφόδια αντίστασης σε μια πιθανή 

εξέλιξη της εικονιστικής κοινωνίας σε εικονοκρατία, λειτουργώντας, μέχρι ενός σημείου, 

χειραφετητικά κυρίως με τους ακόλουθους τρεις τρόπους: Πρώτον, ενδυναμώνοντας την 

αυτογνωσία και την επιμέλεια αυτού του εικονιστικού υποκειμένου, όπως επίσης την 

διερώτηση της σχέσης μεταξύ φυσικής και ψηφιακής πραγματικότητας. Δεύτερον, 

συμβάλλοντας στο πλαίσιο της επιμέλειας εαυτού σε μια πνευματική αυτοάμυνα των 

πολιτών έναντι της χειραγώγησης του θυμικού τους με βάση την διαύγαση των παθών 

                                                           
118 Σμυρνάκης Νίκος, Ηθική ευθύνη στο διαδίκτυο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2017, σ. 220 - 221. 
119 Σμυρνάκης, σ. 253. 
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και στόχο τη νηφάλια διαχείρισή τους. Τρίτον, αμφισβητώντας τις νέες ψηφιακές σχέσεις 

εξουσίας, ιδίως μεταξύ ανθρώπων και αλγορίθμων, προσβλέποντας στη διαφύλαξη και 

την εμβάθυνση της ανθρωπινότητάς μας»120.  

Ένας τέτοιος «ψηφιακός ανθρωπισμός υπερασπίζεται τον πνευματικό πολιτισμό 

έναντι της κυριαρχίας των αλγορίθμων, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στη διεύρυνση και 

εμβάθυνση της δημοκρατίας, διότι αναγνωρίζει τη σημασία του νοήματος για την 

ανθρωπινότητα. Δεν είναι αμυντικός, υπό την έννοια ότι αποσκοπεί στο να καταστείλει 

την τεχνική εξέλιξη, αντιθέτως επιθυμεί την ανάπτυξή της, για να εμπλουτίσει την 

ανθρώπινη εμπειρία και επικρίνει τις ουτοπικές προσδοκίες θέωσης, όντας αισιόδοξος 

για τις προοπτικές που διανοίγονται»121. 

Πέρα από τις όποιες κινήσεις αγωγής των νέων και γενικά της κοινότητας από 

διάφορους θεσμούς (πολιτειακούς, κοινωνικούς, αλλά και εκκλησιαστικούς 

σποραδικά), σημειώθηκαν αξιόλογες προσπάθειες και στο επίπεδο της νομοθεσίας. Οι 

πυκνές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στον αχανή κόσμο των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και της Επικοινωνίας –για να περιοριστεί σε αυτές η αναζήτηση των 

νομικών παραμέτρων της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας- οδήγησαν ή ανάγκασαν 

κράτη, υπερεθνικές ενώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και διεθνείς οργανισμούς να 

θεσπίσουν κανόνες και να λάβουν μέτρα για τα καινοφανή αυτά φαινόμενα. Η 

ταχύτητα όμως των αλλαγών και η συνακόλουθη πίεση οδηγεί στην παραγωγή πολλών 

και αλλεπάλληλων στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας των κανόνων δικαίου 

(συνταγματικών διατάξεων, διεθνών συμβάσεων, νόμων, κανονισμών), συχνά 

περισσότερων απ’ όσους προλαβαίνει κάθε έννομη τάξη να αφομοιώσει και να 

«καταναλώσει».  

Οι πυκνές και συχνές τροποποιήσεις ή και αντικαταστάσεις των κανονιστικών 

κειμένων προδίδουν ότι κοινωνία και Πολιτεία τρέχουν ασθμαίνοντας πίσω από αυτές, 

αγωνιώντας να τις προλάβουν122. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αποτελεσματική αντιμετώπιση 

δεν μπορεί να γίνει νομοθετικά, αλλά μόνο αν καλλιεργηθούν ψηφιακά εγγράμματοι 

και ευάγωγοι πολίτες, που θα στηρίζονται σε στέρεο αξιακό υπόβαθρο και θα είναι σε 

                                                           
120 Τάσης Θεοφάνης, Ψηφιακός Ανθρωπισμός. Εικονιστικό υποκείμενο και τεχνητή νοημοσύνη, εκδ. 

Αρμός, 32019, σ. 18. 
121 Τάσης, σ. 58. 
122 Βλ. και Σφακιανάκης Εμμανουήλ – Σιώμος Κωνσταντίνος – Φλώρος Γεώργιος, Εθισμός στο 

Διαδίκτυο και άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, εκδ. οίκος Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 2012, 

σ. 18. 
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θέση να αυτορρυθμίζουν τη δράση τους στον ψηφιακό κόσμο και να χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο και τα λοιπά τεχνολογικά μέσα με τρόπο έλλογο και κοινωφελή. 

Εξάλλου, «κανένας χρήστης δεν εισέρχεται στο διαδικτυακό κόσμο “tabula rasa” 

αλλά με προδιάθεση και εμπειρία που του έχει δώσει ο εξωτερικός κόσμος στον οποίο 

ζει και δραστηριοποιείται... Η ανθρώπινη υπόσταση και ο αντίκτυπος σε αυτήν είναι 

εκείνη που δίνει την ηθική βαρύτητα και την επίρριψη ευθυνών για το περιεχόμενο της 

πληροφορίας. Το ηθικό πρόσημο, θετικό ή αρνητικό, μετατίθεται από την πληροφορία 

στον χρήστη ως ανθρώπινη υπόσταση και όχι ως ψηφιακή πληροφορία»123. 

Όπως ο φυσικός κόσμος, ούτε ο ψηφιακός συγκροτείται όμως από κοινωνία 

αγγέλων. Καθορίζεται από τις σύννομες ή παράνομες, ηθικές ή ανήθικες επιλογές 

ανθρώπων με ήθος υγιές ή νοσηρό· με επιδιώξεις ιδιοτελείς ή άδολες. Η 

αλληλεπίδραση ανθρώπου και σύγχρονης τεχνολογικής – ψηφιακής πραγματικότητας 

είναι φαινόμενο εξαιρετικά σύνθετο, το δε φάσμα των κινδύνων που ελλοχεύουν, 

πολύπλοκο. Χρειάζεται, λοιπόν, στις επόμενες παραγράφους να επιχειρηθεί μια 

επισκόπηση της ισχύουσας σήμερα (2021) νομοθεσίας, κυρίως αναφορικά με την 

προστασία θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων στο συνταγματικό επίπεδο, και να 

διερευνηθεί ακροθιγώς πώς εξειδικεύεται η προστασία αυτή στην ελληνική έννομη 

τάξη. 

Θέλοντας να σταθούμε περισσότερο σε ζητήματα που συνδέονται με την 

ανθρώπινη ελευθερία ή διακυβεύουν την ακεραιότητα του ανθρώπινου προσώπου, 

αποφεύγουμε τη συστηματική αναφορά σε –σημαντικά εξάλλου- περιουσιακής 

φύσεως ζητήματα, όπως τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, των συμβάσεων μέσω 

διαδικτύου κ.ά., για τα οποία υπάρχει εκτενής ελληνική και ξένη βιβλιογραφία124. 

 

4.2. Το συνταγματικό πλαίσιο προστασίας  

4.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην πληροφόρηση και στην  Κοινωνία της 

Πληροφορίας  

Με την αναθεώρηση του 2001, που αποσκοπούσε μεταξύ των άλλων στην 

εμβάθυνση και ενίσχυση του «κοινωνικού κράτους δικαίου», προστέθηκε στο 

                                                           
123 Σμυρνάκης, σ. 250 – 251. 
124 Αντί πολλών, για τα ζητήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας βλ. Καλλινίκου Διονυσία, 

Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα / Δίκαιο και Οικονομία, 32010 

και τα ζητήματα αστικών ή εμπορικών συμβάσεων κ.ά. θέματα ιδιωτικού δικαίου στο διαδίκτυο βλ. 

Καράκωστας Ιωάννης, Δίκαιο & Internet. Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, εκδ. Δίκαιο και Οικονομία 

– Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 32009. 
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ελληνικό Σύνταγμα125 το άρθρο 5Α που προβλέπει ρητά και κατοχυρώνει το δικαίωμα 

πληροφορίας με διττό τρόπο: ως δικαίωμα στην πληροφόρηση που υπόκειται μόνο 

στους απολύτως αναγκαίους νομοθετικούς περιορισμούς «για λόγους εθνικής 

ασφαλείας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων ή συμφερόντων 

τρίτων», αλλά και ως δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας126. 

Η νέα αυτή συνταγματική διάταξη επικρίθηκε από μερίδα της συνταγματικής 

θεωρίας ως περιττή, αλλά και για «αδόκιμους νεολογισμούς» που εισάγει127. Η 

συστηματική παρεμβολή της αμέσως μετά το άρθρο 5 του Συντάγματος128 δείχνει ότι 

σκοπός του συνταγματικού νομοθέτη είναι να προλάβει κάθε αμφισβήτηση των 

αληθινών προθέσεών του και να τονίσει εμφατικά πως το δικαίωμα της πληροφόρησης 

συνιστά έκφανση της γενικής ελευθερίας του ανθρώπου και ίσως την πλέον σύγχρονη 

μορφή εκδήλωσής της, τον ψηφιακό κόσμο. Συνιστά ταυτόχρονα ειδικότερη έκφανση 

της ελευθερίας της γνώμης και του τύπου, που επίσης προστατεύονται από το άρθρο 

14 του Συντάγματος129. 

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση συνιστά όμως ένα μικτής φύσεως δικαίωμα: 

αμυντικό και συμμετοχικό, αποθετικό και θετικό, ατομικό και κοινωνικό.  

                                                           
125 Βλ. το πλήρες κείμενο του ελληνικού Συντάγματος, όπως σήμερα ισχύει (διατυπωμένο από την 

Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων το 1975, μεταγλωττισμένο με το Β’ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 

1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής και αναθεωρημένο από την Στ΄ - Θ΄Αναθεωρητική Βουλή των ετών 

1986, 2001, 2008 και 2019) και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019, στον σύνδεσμο: 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-

A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf . 
126 Άρθρο 5Α Συντάγματος: «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. 

Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως 

αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή 

προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. 2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς 

και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε 

των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19». Ειδικότερα, βλ. Παπαχρήστου Θανάσης - Βιδάλης Τάκης, 

Μήτρου Λίλιαν – Τάκης Ανδρέας, Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, εκδ. 

Σάκκουλας, 2006. 
127 Αντί πολλών, βλ. Δαγτόλου Π(ρόδρομος), Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, τ. Α΄, 

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2005, σ. 524: «Οι νέες διατάξεις... δεν περιέχουν τίποτε ουσιωδώς νέο, 

αφού κατά τις ισχύουσες στην Ελλάδα διεθνείς συμβάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου..., η ελευθερία 

της γνώμης περιλαμβάνει και την ελευθερία της πληροφορίας, το δε κείμενο των νέων συνταγματικών 

διατάξεων δεν αποκλίνει βασικά από τα ήδη γενικώς γενόμενα δεκτά». Να σημειωθεί ότι η παρ. 1 του 

άρθρου 5Α του Συντάγματος ενσωματώνει το διακηρυγμένο από ετών στη νομολογία του γερμανικού 

Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου δικαίωμα στην «πληροφορική αυτοδιάθεση». 
128 Το άρθρο 5 Σ. αναφέρεται στη γενική ελευθερία του ανθρώπου, δηλαδή στο δικαίωμα ελεύθερης 

ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 

Χώρας χωρίς διακρίσεις, αλλά και στο απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας. 
129 Και στα Συντάγματα της Γερμανίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας η ελευθερία της πληροφορίας 

είναι διακριτή από την ελευθερία της γνώμης. Δαγτόγλου, σ. 523.  
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Από τη μια, αποτρέπει την κρατική παρέμβαση από τον πυρήνα της ανθρώπινης 

ελευθερίας, που είναι η συμμετοχή του στα αγαθά της γνώσης και της κάθε λογής 

πληροφορίας, αφού χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η λειτουργία της δημοκρατίας. Χωρίς 

πολίτες, με δυνατότητα ενημέρωσης με όλα τα πρόσφορα σε κάθε εποχή μέσα, είναι 

αδύνατο να ληφθούν αποφάσεις σώφρονες για το δημόσιο συμφέρον.  

Από την άλλη, γεννά την εύλογη αξίωση των κοινωνών από το κράτος να λάβει τα 

ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια ενεργητικά και παθητικά 

στην ελευθερία της πληροφορίας· να εκπέμπουν και να δέχονται στοχασμούς και 

πληροφορίες. 

Τα πρακτικά της σχετικής με το άρθρο 5Α συζήτησης στην Ζ΄ Αναθεωρητική 

Βουλή130 είναι σημαντικά για την ανίχνευση του σκοπού και του αληθινού νοήματος 

της διάταξης. Ο εισηγητής της τότε πλειοψηφίας, Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε ότι 

προτάθηκαν, μεταξύ των άλλων, διατάξεις με τις οποίες «εισάγονται νέα αμυντικά 

δικαιώματα, νέα δικαιώματα άμυνας του πολίτη απέναντι σε νέου τύπου απειλές, οι 

οποίες είναι τεχνολογικές, είναι επιστημονικές, είναι απειλές που προκύπτουν μέσα από 

τη λειτουργία της κοινωνίας της πληροφορίας και μέσα στην εποχή της βιοτεχνολογίας». 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «εισαγωγή νέων συμμετοχικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων... που πολύ συχνά έχουν σχέση με την άμυνα του πολίτη, αλλά πολλές άλλες 

φορές έχουν σχέση με τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους και με τη λειτουργία της 

κοινωνικής αυτονομίας. Δηλαδή, με το θεσμό της διαβούλευσης που παράγει συναίνεση 

και διευρύνει τα όρια της δημοκρατίας». 

Το «δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας» προσδιόρισε ως 

δικαίωμα το «να μετέχει κανείς σε ένα παγκόσμια ανοιχτό σύστημα ανταλλαγής 

ηλεκτρονικά διακινούμενων πληροφοριών».  

Παραδέχτηκε μεν ότι η διάταξη αυτή «έχει βεβαίως ρηματικό, διακηρυχτικό 

χαρακτήρα», αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι «μπορεί πολύ σύντομα, σε χρόνο πολύ 

                                                           
130 Η αλήθεια είναι ότι οι αναφορές στο άρθρο 5Α ήταν ελάχιστες. Βλ. Πρακτικά 24ης Ιανουαρίου 

2001. Πηγή:https://anatheorisi.parliament.gr/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%C 

E%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%C

E%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CE%B7%CE%B6%CE%B1%CE%BD%C

E%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE

%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE

%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BA%CE

%B1%CE%B9%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE

%B1%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%C

E%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85%CF

%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF

%82 . Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
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κοντινό να αποκτήσει μεγάλες πρακτικές επιπτώσεις». Στη συζήτηση που ακολούθησε, 

και άλλοι βουλευτές της πλειοψηφίας επεσήμαναν ότι η διάταξη είναι «κενή 

περιεχομένου», αφού «δεν περιέχει κανένα κανόνα συμπεριφοράς είτε προς την πολιτεία 

είτε προς οποιαδήποτε οντότητα που επεξεργάζεται, διακινεί ή παρέχει πληροφορίες». 

Αφού επεσήμαναν ότι «έχουμε μπει στην κοινωνία της γνώσης, αλλού μάλιστα μιλάνε 

για την κοινωνία της φαντασίας... τα πανεπιστήμια και τα σχολεία θα είναι πλέον τα 

δίκτυα που θα παρέχουν την πληροφόρηση και τα δίδακτρα θα είναι τα τέλη χρήσης των 

υποδομών», τόνισαν την ανάγκη να προβλεφθεί με συνταγματική διάταξη «η 

υποχρέωση του κράτους, το καθήκον της πολιτείας να εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο 

υπηρεσιών πρόσβασης του οποιουδήποτε πολίτη σ’ αυτήν την κοινωνία... ιδιαίτερα για 

τους νέους ανθρώπους, για τους νέους πολίτες», προτείνοντας ακόμη και να 

μηδενισθούν τα «τέλη χρήσης πρόσβασης στο internet και στην πληροφόρηση για τους 

νέους ανθρώπους»131. 

Με βάση την κοινωνική εμπειρία των προηγούμενων χρόνων (π.χ. τηλεφωνικές 

υποκλοπές, κρυφές κάμερες), είχε γίνει έγκαιρα κατανοητό ότι η νέα ψηφιακή 

πραγματικότητα ενέχει κινδύνους, που συνδέονται με το απόρρητο των 

τηλεπικοινωνιών και με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν και θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρείχαν ήδη επαρκή προστασία τόσο προϋφιστάμενα 

συνταγματικά άρθρα, που τα ελληνικά δικαστήρια είχαν επικαλεσθεί στο παρελθόν, 

όσο και η κοινή νομοθεσία, προτιμήθηκε να τεθούν ad hoc διατάξεις στο Σύνταγμα και 

να προβλεφθεί η σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων αρχών με ανάλογη 

αποστολή132. 

Με σκοπό τη διεύρυνση της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου, πέρα 

από τα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα του ασύλου της κατοικίας (άρθρο 9 Σ.) και του 

απόρρητου των επιστολών, της ανταπόκρισης και της επικοινωνίας γενικά (άρθρο 19 

παρ. 1 Σ.)133, προστέθηκαν οι εξής διατάξεις:  

 

                                                           
131 Στο ίδιο, βλ. αγόρευση Αναστ. Μαντέλη. Ο τότε Yφυπουργός Mεταφορών και 

Eπικοινωνιών Aλ. Βούλγαρης ανέφερε ως στοιχείο της πολιτικής που ακολουθούσε η τότε 

κυβέρνηση για την κοινωνία της πληροφορίας τη σταδιακή μείωση των τελών σύνδεσης στον ΟΤΕ.  
132 Στο ίδιο, βλ. αγόρευση Ι. Μαγκριώτη, βουλευτή της πλειοψηφίας: «Η Eθνική μας 

Aντιπροσωπεία, με την αρχή προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που θεσπίζουμε, αλλά 

και με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που συνταγματικά δεσμεύουμε διασφαλίζει τους πολίτες από 

επικίνδυνες ατραπούς της νέας εποχής. Στην κοινωνία της πληροφορίας, στην εποχή όπου το ηλεκτρονικό 

φακέλωμα είναι ο καθημερινός κίνδυνος για την ατομική, την ιδιωτική ζωή του κάθε πολίτη, νομίζω ότι 

το εθνικό Kοινοβούλιο δίνει τη δική του σαφή και καθοριστική απάντηση...» 
133 Βλ. και Καράκωστας, σ. 160 – 164. 
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4.2.2. Δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Το άρθρο 9Α, που προβλέπει ότι «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του 

δεδομένων». Η προϋφιστάμενη σχετική νομοθεσία134 και η «Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που προβλεπόταν από αυτήν και ήδη 

λειτουργούσε τυπικά αναβαθμίζονται135. Η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη διοικητική δράση των δημόσιων 

αρχών, προκειμένου να προωθηθεί η «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» με τρόπο ασφαλή και 

αποτελεσματικό, προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του 

κανονιστικού πλαισίου136. 

Ήδη από το 1994, με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου μέχρι σήμερα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο λαμβάνεται 

ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που κινδυνεύουν 

ιδιαίτερα στην τεχνοκρατούμενη εποχή μας είτε από την ανέλεγκτη δράση της 

κρατικής εξουσίας είτε από την παραβατική ή και εγκληματική δράση φυσικών και 

φυσικών προσώπων.  

Σήμερα ισχύει ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» (ΓΚΠΔ)137, 

ο οποίος ενσωματώθηκε πλήρως στην ελληνική έννομη τάξη με τον  Ν. 4624/2019 

«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137 Α΄). 

                                                           
134Ν. 2225/1994 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

(ΦΕΚ 50 Α΄) και Ν. 2774/1999 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 

τομέα» (ΦΕΚ 287 Α΄). 
135 Για τις σημερινές αρμοδιότητες της Αρχής βλ. https://www.dpa.gr/index.php/el/ 

arxi/armodiotites. Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
136 N. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184 Α΄). 
137 Πλήρης τίτλος: «Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ». Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται σε ελληνική 

μετάφραση στον σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-

10/GDPR%20%CE%9C%CE%95%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%A9%C

E%A4%CE%99%CE%9A%CE%8C2-converted.pdf . Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
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Από τα νομοθετήματα αυτά138 προκύπτουν οι παρακάτω ορισμοί: 

 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που 

αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο 

των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του 

οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω 

αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό 

ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό 

ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη 

σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 

κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

 «Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που 

πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η 

αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε 

άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η 

διαγραφή ή η καταστροφή. 

 «Κατάρτιση προφίλ»: Οποιαδήποτε μορφή 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την 

αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, 

ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση 

στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές 

προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή 

τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

 «Σύστημα αρχειοθέτησης»: Κάθε διαρθρωμένο σύνολο 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με 

γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι 

συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή 

γεωγραφική βάση. 

                                                           
138ΓΚΠΔ άρθρο 4. 
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Από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται «ευαίσθητα» και 

υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις επεξεργασίας όσα αποκαλύπτουν τη 

φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά 

δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα (δηλ. με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

προσώπου), όσα αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 

προσανατολισμό φυσικού προσώπου139.  

Η απαγόρευση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 

του ΓΚΠΔ, αίρεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για έναν ή 

περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.  

β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την 

άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου 

των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής 

ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. 

γ) Αν είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 

υποκειμένου των δεδομένων. 

δ) Εφ’ όσον διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων 

δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με 

πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση 

ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα 

τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα 

χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων140. 

ε) Εάν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως 

δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. 

στ) Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη 

νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα. 

ζ)  Για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος 

η) Για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της 

ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής 

                                                           
139 ΓΚΠΔ άρθρο 9 παρ. 1. 
140 Αφορά και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. 
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ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών 

συστημάτων και υπηρεσιών (υπό προϋποθέσεις). 

θ) Για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

ι) Για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 

89 παράγραφος 1 βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, οι οποίοι είναι 

ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην 

προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη 

διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των 

δεδομένων. 

Στην επίσημη ιστοσελίδα της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, κωδικοποιώντας τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνει 

τους πολίτες για τα συναφή δικαιώματά τους στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ141:  

 Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ): Είναι το 

δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά 

και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα σας πρέπει να 

σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα. 

 Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 

ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός. 

 Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να 

ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης 

ελλιπών στοιχείων. 

 Το εξαιρετικά σημαντικό για το διαδίκτυο142 Δικαίωμα διαγραφής 

(«δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε 

                                                           
141 https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd. Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
142 Βλ. Απόφαση Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμ. C-131/12: της 13ης Μαΐου 2014 - 

Google Spain SL, Google Inc. κατά Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) κλπ. Που 

προβλέπει ότι η « νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα έχει σχεδιαστεί για να εξισορροπεί τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων. Η απόφαση θεσπίζει τρόπους με τους οποίους πρέπει να ασκούνται 

συγκεκριμένες πτυχές του δικαιώματος της προστασίας δεδομένων, όπως το δικαίωμα διαγραφής. Η 

απόφαση εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα να αναλάβουν τον έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

τα αφορούν... Σύμφωνα με το Δικαστήριο, το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να αποκλείονται από τα 

αποτελέσματα που εμφανίζονται κατόπιν αναζήτησης που έχει διενεργηθεί με βάση το ονοματεπώνυμό 

τους, ισχύει όταν οι πληροφορίες είναι ανακριβείς, ακατάλληλες, άσχετες προς το οικείο ζήτημα, δεν 

ισχύουν πια ή είναι υπερβολικές σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων. Η αξιολόγηση 

μεμονωμένων αιτημάτων αφαίρεσης πληροφοριών, που διενεργείται κατά περίπτωση από φορείς 
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τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως 

όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη 

συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, 

κ.ο.κ. 

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Έχετε 

το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών 

σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι 

παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία. 

 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Έχετε 

το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. 

 Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να 

εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από έναν 

οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον. 

 Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιήμένη ατομική λήψη αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ): Έχετε το 

δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά 

βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει 

έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά. 

                                                           
εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης, πρέπει να σταθμίζει τα συμφέροντα του εμπλεκόμενου ατόμου και το 

δημόσιο συμφέρον της πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω ερωτήματος αναζήτησης με βάση 

ονοματεπώνυμο. Διαφορετικοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται εάν το 

δημόσιο συμφέρον υπερέχει των συμφερόντων ενός προσώπου, και συγκεκριμένα ο ρόλος που 

διαδραματίζει το πρόσωπο στον δημόσιο βίο. Η απόφαση δεν δίνει το πράσινο φως σε άτομα ή 

οργανισμούς να αφαιρούν αποτελέσματα αναζήτησης από το διαδίκτυο μόνο επειδή τα θεωρούν 

ενοχλητικά. Ανεξάρτητες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιβλέπουν τις 

αξιολογήσεις που διενεργούνται από φορείς εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης». Πηγή: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_1&from=ES. Τελευταία 

πρόσβαση: 23.04.2021. 
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Επιπλέον, σχετικά με την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, για 

τα οποία λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, τονίζονται ξεχωριστά δύο σημεία:  

α. Συγκατάθεση. 

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

οφείλει να εξασφαλίσει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και κατανοήσει σε τι συναινεί, 

αλλιώς η συγκατάθεση είναι «άκυρη», καθώς η υποχρέωση για σαφή ενημέρωση δεν 

έχει τηρηθεί. Για τον λόγο αυτό, η γλώσσα πρέπει να είναι απλή, σαφής και 

κατανοητή για ένα παιδί. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 

απευθείας στο παιδί, ο ΓΚΠΔ θέτει ηλικιακά όρια για την έγκυρη υποβολή της 

συγκατάθεσης του παιδιού. Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά άνω των 16 ετών έχουν δικαίωμα 

να υποβάλουν έγκυρα τη συγκατάθεσή τους, ενώ για τα παιδιά κάτω των 16 ετών η 

συγκατάθεση δίνεται από αυτόν που έχει τη γονική μέριμνα, δηλαδή τον γονέα ή τον 

κηδεμόνα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια 

για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει 

τη συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται για παιδί κάτω των 16 χρόνων. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν με νόμο μικρότερο όριο ηλικίας για τους εν λόγω 

σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ηλικία δεν είναι κάτω από τα 13 έτη. 

Στο άρθρο 21 (συγκατάθεση ανηλίκου) του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 

προβλέπονται τα εξής: 

 Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά 

υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι 

σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του 

και παρέχει τη συγκατάθεσή του. 

 Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η παραπάνω επεξεργασία είναι 

σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του. 

  

β. Αυτόματη λήψη αποφάσεων για παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ. 

Κατ’ αρχήν απαγορεύεται η αυτόματη λήψη αποφάσεων, εάν αυτές οι αποφάσεις 

έχουν νομική επίδραση στα παιδιά ή τα επηρεάζουν σημαντικά. 

Ο ΓΚΠΔ δίνει στα παιδιά το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε τέτοιου είδους 

αποφάσεις. Μολονότι υπάρχουν εξαιρέσεις στο δικαίωμα αυτό, αυτές ισχύουν μόνον 
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εάν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, ελευθεριών 

και των συμφερόντων του παιδιού. 

Επίσης, σε περίπτωση που καταρτίζεται προφίλ για παιδιά, θα πρέπει ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας να παρέχει σαφείς πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία 

κατανόησης ή την αδύναμη θέση των παιδιών γενικότερα. 

Εξάλλου, απαγορεύεται η κατάρτιση προφίλ για παιδιά για σκοπούς 

εμπορικής προώθησης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σέβεται το απόλυτο 

δικαίωμα του παιδιού να εναντιωθεί σε μια τέτοια ενέργεια του υπευθύνου που 

σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση και να τη σταματήσει αμέσως μόλις 

του ζητηθεί. 

Από την αντίστροφη οπτική, υπενθυμίζει στους υπεύθυνους επεξεργασίας τις 

βασικές υποχρεώσεις των φορέων επεξεργασίας δεδομένων απέναντι στους 

πολίτες, όπως προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ και τις βασικές αρχές του, ιδίως την 

ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης 

δεδομένων και την αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με 

όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:143:  

                                                           
143 https://www.dpa.gr/el/foreis/odigos_gkpd. Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. Στον ίδιο 

σύνδεσμο δημοσιεύεται ένας συνοπτικός βοηθητικός δεκάλογος, με τίτλο: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ 

10 ΒΗΜΑΤΑ», τον οποίο καλό θα είναι να έχουν υπόψη τους οι διοικήσεις και των εκκλησιαστικών 

νομικών προσώπων: «1.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Ενημερώστε το ανθρώπινο δυναμικό του 

οργανισμού σας για τις επερχόμενες μεταβολές, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές επιπτώσεις σε περίπτωση 

παραβιάσεων. Αξιολογήστε τους πιθανούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε και 

επεξεργάζεστε. Διαμορφώστε στρατηγική αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων με τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα. 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ: Οφείλετε να τηρείτε ειδικά αρχεία επεξεργασιών; Αν ναι,, καταγράψτε ενδελεχώς 

τα δεδομένα που τηρείτε και μεταβιβάζετε, τις επεξεργασίες στις οποίες προβαίνετε, τον σκοπό τους και τη 

νομική βάση. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Εξετάζετε συνεχώς αν κατά την επεξεργασία 

των δεδομένων τηρούνται οι αρχές που διέπουν τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων και αν γίνονται 

σεβαστά τα δικαιώματα των υποκειμένων. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Εξετάστε τις μεθόδους για 

εξασφάλιση συγκατάθεσης για κάθε επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας. 5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: Επικαιροποιήστε τις διαδικασίες για τον χειρισμό των 

αιτημάτων και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως ως προς τη διαγραφή δεδομένων 

(δικαίωμα στη λήθη) ή την παροχή τους σε αναγνώσιμο ηλεκτρονικό μορφότυπο (φορητότητα δεδομένων). 

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ: Θα πρέπει να είστε σε θέση να εκτιμήσετε τις πιθανότητες επέλευσης κινδύνων 

και τις συνέπειες στα προσωπικά δεδομένα. 7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ανάλογα με τη 

δραστηριότητα που ασκείτε, εξετάστε αν χρειάζεται να ορίσετε «υπεύθυνο προστασίας δεδομένων». 8. 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Υιοθετήστε μεθόδους για την ανίχνευση, την καταγραφή και τη διερεύνηση 

περιστατικών παραβιάσεων. Διαθέτετε διαδικασία για τις γνωστοποιήσεις παραβιάσεων προς την Αρχή 

και τα υποκείμενα των δεδομένων; 9. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ: Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να προτείνετε το κράτος της κύριας εγκατάστασής σας. 10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΕ: Αν διαβιβάζετε δεδομένα και σε τρίτες χώρες, επιλέξτε κάποιο μηχανισμό διαβίβασης, όπως 

δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCRs), τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCCs), πιστοποιήσεις στο 

Privacy Shield (για τις ΗΠΑ)». 
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 Ευθύνη: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη να αποδεικνύει 

ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων και ότι συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ. 

 Προστασία δεδομένων κατά τον σχεδιασμό («Data protection by 

design»): Ο ΓΚΠΔ επιβάλλει την εφαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών 

(ηλεκτρονικών και μη) που κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους δημιουργούν 

φιλικές συνθήκες για την προστασία των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, στις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να σας δίνεται η 

δυνατότητα να επιλέγετε ρυθμίσεις που θα προστατεύουν περισσότερο τα 

προσωπικά σας δεδομένα. 

 Προστασία δεδομένων εξ ορισμού («Data protection by default»): Ο 

ΓΚΠΔ επιβάλλει την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων που να διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα 

δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας. 

 Ασφάλεια επεξεργασίας: O υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την 

επεξεργασία πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας. 

 Γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

έχει υποχρέωση, μόλις αντιληφθεί παραβίαση, να ενημερώσει τις αρμόδιες 

εποπτικές Αρχές και εσάς, εφόσον η παραβίαση σας θέτει σε σοβαρό κίνδυνο. 

 Εκτίμηση αντικτύπου και προηγούμενη διαβούλευση: Όταν η 

επεξεργασία ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των 

ατόμων, ιδίως επειδή είναι συστηματική, μεγάλης κλίμακας, αφορά ειδικές 

κατηγορίες δεδομένων και βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά 

με την προστασία των δεδομένων (Data protection impact assessment). Όταν 

βάσει της διενεργηθείσας εκτίμησης αντικτύπου και παρά την πρόβλεψη 

μέτρων προστασίας παραμένει υψηλή επικινδυνότητα της επεξεργασίας, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση 

με την εποπτική Αρχή. 

 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, 

ο ορισμός «υπευθύνου προστασίας δεδομένων» ο οποίος έχει εχέγγυα 

ανεξαρτησίας και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον νόμο αποτελώντας, 

συγχρόνως, το σημείο επαφής με την εποπτική Αρχή. 
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 Κώδικες δεοντολογίας: Ενθαρρύνεται η εκπόνηση κωδίκων 

δεοντολογίας από τους υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίοι υποβάλλονται προς 

έγκριση στην εποπτική Αρχή. Σε περίπτωση διευρωπαϊκής δραστηριότητας 

ζητείται και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Οι 

κώδικες δεοντολογίας είναι προαιρετικοί. 

 Πιστοποίηση: Ενθαρρύνεται η θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης, 

σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων για την απόδειξη της 

συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ ή για την απόδειξη παροχής κατάλληλων 

εγγυήσεων κατά την επεξεργασία. Η πιστοποίηση είναι εθελοντική. 

 

4.2.3. Δικαίωμα προστασίας απορρήτου των επικοινωνιών 

Οι παράγραφοι 2 και 3 που συμπλήρωσαν το άρθρο 19 προέβλεψαν τη σύσταση 

της πολύ σημαντικής «Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 

(Α.Δ.Α.Ε.) και την απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων 

(κρυφές κάμερες, “κοριοί”, υποκλαπέντα e-mails και λοιπά ηλεκτρονικά μηνύματα 

κλπ.). Η γενικότητα της διατύπωσης της παρ. 3 καλύπτει τόσο τις δημόσιες και 

ιδιωτικές σχέσεις όσο και τη χρήση τους επί δικαστηρίου. 

Αντικείμενο προστασίας του άρθρου 19 δεν είναι το περιεχόμενο του μηνύματος, 

που προστατεύεται από το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος για την ελευθερία 

εκφράσεως και διαδόσεως της γνώμης, αλλά η ίδια η παραβίαση του απορρήτου. Το 

απόρρητο της επικοινωνίας προστατεύει τον φορέα του και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εναντίον του (π.χ. δημόσιες αρχές να του αρνηθούν πρόσβαση σε 

απόρρητα διοικητικά, ιατρικά κλπ. έγγραφα που τον αφορούν αποκλειστικά). Μπορεί 

να περιοριστεί μόνο με απόφαση δικαστικής αρχής (εισαγγελέα) και αποκλειστικά «για 

λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων». 

Ενώ προστατεύεται ως απόρρητη κάθε μορφή ιδιωτικής επικοινωνίας, η ίδια η 

φύση των νέων μορφών επικοινωνίας γεννά διάφορα ζητήματα. Κάθε μορφή 

επικοινωνίας που ο αποστολέας της δεν την εννοεί ως απόρρητη, αλλά ως δημόσια, δεν 

υπάγεται στην προστασία του άρθρου 19 που προϋποθέτει επικοινωνία εμπιστευτική.  

Για παράδειγμα, από την έννοια του απορρήτου δεν καλύπτονται δημόσιες 

αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στον «τοίχο» του facebook ή σε 

«προφίλ» οποιουδήποτε τέτοιου μέσου, το οποίο έχει ρυθμίσει ο χρήστης να είναι 
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ορατό από όλους)144. Προστατεύονται όμως από τα άρθρα 5 παρ. 1 και 5Α που 

κατοχυρώνει ρητά, όπως είδαμε, το δικαίωμα της «πληροφορικής αυτοδιαθέσεως», 

δηλαδή την εξουσία του ατόμου να αποφασίζει κατ’ αρχήν το ίδιο για την αποκάλυψη, 

διάθεση και χρησιμοποίηση των προσωπικών του στοιχείων, σε ποιο βαθμό, σε ποιους 

και με ποιες προϋποθέσεις145. 

 

4.2.4. Η άμεση τριτενέργεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Σημαντική είναι σήμερα η ρητή συνταγματική αναγνώριση της άμεσης 

«τριτενέργειας» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

25, που προβλέπει ότι τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δεν χρησιμοποιούνται 

απλώς για την ερμηνεία νομικών εννοιών (έμμεση τριτενέργεια) ούτε δεσμεύουν μόνο 

τους φορείς της κρατικής εξουσίας ή τους ιδιωτικούς φορείς στους οποίους έχει 

ανατεθεί από το κράτος η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του. Αντιθέτως, «ισχύουν 

και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν»146.  

Έτσι, η αξίωση σεβασμού του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας, της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά και από τους ιδιώτες –τόσο τα 

φυσικά πρόσωπα, όσο και τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες ή άλλα σχήματα) που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο του διαδικτύου. Μέσω των άρθρων 57 επ. του Αστικού 

Κώδικα (ΑΚ), προστατεύεται σφαιρικά το πρόσωπο και ως υποκείμενο των 

συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του147. Κάθε προσβολή των 

δικαιωμάτων αυτών είναι δυνατόν να γεννήσει αγώγιμες αξιώσεις για άρση της 

προσβολής, παράλειψή της στο μέλλον ακόμη και για αποζημίωση, εφ’ όσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας (ΑΚ 914 επ.), μεταξύ των οποίων η 

περιουσιακή ζημία, ή/και χρηματική ικανοποίηση λόγω «ηθικής βλάβης» (ΑΚ 932), 

εξαιτίας δηλαδή της προσβολής του αστικού δικαιώματος στην προσωπικότητα (ΑΚ 

57)148. 

 

                                                           
144 Δαγτόγλου, τ. Α΄, σ. 420 – 421. 
145 Δαγτόγλου, τ. Β΄, σ. 1332. Βλ. και Gerontas Apostolos, Das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung. Eine neue Herausforderung, 1989. 
146 Δαγτόγλου, τ. Α΄, σ. 115 επ. 
147 Γεωργιάδης Απόστολος, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - 

Κομοτηνή 21997, σ. 129 - 131. 
148 Σταθόπουλος Μιχ., Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 31998, 

σ. 167 και 314. 
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4.3. Το ποινικό πλέγμα προστασίας  

4.3.1. Το ηλεκτρονικό έγκλημα και η ανάγκη ποινικής προστασίας 

Το σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο, αντιμέτωπο με τη θλιβερή αλήθεια ότι «ένα θαύμα 

της τεχνολογίας, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να μετατραπεί από κάποιον φανατικό ή 

παρανοϊκό ή διεστραμμένο εγκληματία σε boomerang για τις πιο στοιχειώδης 

ανθρώπινες αξίες»149, έρχεται να προστατεύσει θεμελιώδη κοινωνικά αγαθά, αλλά και 

ευαίσθητες ομάδες, όπως τα παιδιά, μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα διατάξεων. 

Καλείται να επιβεβαιώσει την ίδια την ταυτότητα και δυναμική που διαθέτει, 

λειτουργώντας για χάρη της ευνομούμενης Πολιτείας και κοινωνίας ως «εφαρμοσμένο 

Συνταγματικό Δίκαιο». 

Το ηλεκτρονικό έγκλημα άρχισε να εξετάζεται ως ειδική μορφή εμφάνισης του 

οικονομικού εγκλήματος. Η ευρύτητα όμως που προσέλαβε σταδιακά η εγκληματική 

δράση στο διαδίκτυο και η προσβολή και άλλων προστατευόμενων έννομων αγαθών 

πέραν της περιουσίας –αγαθών μάλιστα που ανήκουν στον πυρήνα της 

προσωπικότητας, όπως η προσωπική και η γενετήσια αξιοπρέπεια ή άλλων που 

προστατεύονται αυτοτελώς, όπως η ανηλικότητα και η παιδική ηλικία- οδήγησε στην 

αυτοτελή, συστηματική εξέταση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

Στην έννοια του «ηλεκτρονικού εγκλήματος» υπάγονται «όλες εκείνες οι αξιόποινες 

πράξεις που τελούνται με την χρήση ενός συστήματος ηλεκτρονικής επεξεργασίας 

δεδομένων»150.  

Με άπειρες επιμέρους διακλαδώσεις, φαίνεται να καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο 

δράσης, στο οποίο περιλαμβάνονται:  

 Θέματα εθνικής ασφαλείας (αποκωδικοποίηση απορρήτων 

στρατιωτικών πληροφοριών, οδηγίες για κατασκευή βομβών και εκρηκτικών 

μηχανισμών, εμπορία ναρκωτικών) 

 Θέματα προστασίας ανηλίκων (βία, πορνογραφία, παραπλανητική 

διαφήμιση) 

 Θέματα εμπορίας ανθρώπων, προσβολών της γενετήσιας ελευθερίας 

και γενικότερα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  

                                                           
149 Κουράκης Νέστωρ, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄: Πραγματολογική προσέγγιση και 

επιμέρους ζητήματα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 22005, σ. 187. 
150 Μαγγανάς Αντώνης – Λαγού Νάντια, «Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας», Cusson Maurice, 

Σύγχρονη Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009, σ. 356. 
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 Θέματα προστασίας ανθρώπινης αξιοπρέπειας (υποκίνηση σε φυλετικό 

μίσος /διακρίσεις) 

 Θέματα προστασίας ιδιωτικής ζωής (ηλεκτρονική σεξουαλική 

παρενόχληση, παράνομη διακίνηση προσωπικών δεδομένων) 

 Θέματα φθοράς ιδιοκτησίας (προσβολή υπολογιστικών προγραμμάτων 

με ιούς, σύνδεση με τηλεφωνικές γραμμές υψηλού κόστους) 

 Θέματα προστασίας της καλής φήμης και υπόληψης (δυσφήμηση) 

 Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (παράνομη διακίνηση 

κατοχυρωμένων έργων) 

 Θέματα βιομηχανικής κατασκοπίας (σε εταιρίες με προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας) 

 Θέματα ηλεκτρονικής κλοπής πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών 

κωδικών 

 Θέματα ηλεκτρονικής απάτης σε χρηματιστηριακές συναλλαγές151. 

Γενικά, το ηλεκτρονικό έγκλημα τριχοτομείται ως εξής: 

α. Εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε συμβατικό περιβάλλον όσο και σε 

περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. συκοφαντική δυσφήμηση) 

β. Εγκλήματα που διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών 

χωρίς τη χρήση του διαδικτύου (π.χ. παράνομη αντιγραφή λογισμικού) 

γ. «Γνήσια» εγκλήματα κυβερνοχώρου που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το 

διαδίκτυο (cyber crimes)152. 

Εντυπωσιακό είναι ότι στα γνήσια εγκλήματα κυβερνοχώρου ο δράστης δεν 

επιδιώκει την απόκτηση περιουσιακού οφέλους. Xρησιμοποιεί μεν με αθέμιτο τρόπο 

τεχνικές της πληροφορικής, όμως η παράνομη επεξεργασία πληροφοριών και 

ηλεκτρονικών στοιχείων κατευθύνεται σε διαφορετικό στόχο.  

O τρόπος τέλεσης της άδικης πράξης μπορεί να συνίσταται στην αθέμιτη 

παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας και στην εξ αποστάσεως διείσδυση τρίτων σε 

πληροφορικά συστήματα επιχειρήσεων ή οργανισμών (hacking, cracking) ή στη 

διασπορά κακόβουλου λογισμικού και κατασκοπευτικών προγραμμάτων (spyware, 

adware, trojan horses).153 Συνηθέστα όμως οι “hackers” («παραβιαστές»)154 ενεργούν 

                                                           
151 Κουράκης, σ. 185 – 187.  
152 Μαγγανάς – Λαγού, σ. 356. 
153 Μαγγανάς – Λαγού, σ. 357. 
154 Έτσι αποδίδει τον όρο στα Ελληνικά το Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. 
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«χάριν παιδιάς ή /και αυτοδιαφήμισης, απλώς για να έχουν τη χαρά ότι βρήκαν τη λύση 

σ’ ένα πρόβλημα –πρόκληση» ή «για να διατρανώσουν την πίστη τους ότι στον 

κυβερνοχώρο η πληροφορία πρέπει να είναι ελεύθερη, προσβάσιμη σε όλους και ότι δεν 

μπορούν να υπάρχουν στεγανά, λογοκρισία, ιδιοκτήτες ή πνευματικά δικαιώματα»155. 

Ο ισχύων Ποινικός Κώδικας (ΠΚ), προκειμένου να αντιμετωπίσει την αξιόποινη 

δράση στο διαδίκτυο: 

α. Διεύρυνε γενικά την έννοια όρων του ΠΚ, προκειμένου να καταλαμβάνουν και 

ορισμένες καινοφανείς μορφές εγκλήματος. 

β. Διευκρίνισε ότι ορισμένη συμπεριφορά, ούτως ή άλλως αξιόποινη, τιμωρείται 

ακόμη κι όταν εκδηλώνεται μέσω διαδικτύου με πλαίσιο ποινής είτε το ίδιο 

(επιτρεπόμενη αναλογία, διότι προβλέπεται ρητά από το νόμο) είτε και ευρύτερο, 

καθώς η ίδια εγκληματική δράση, όταν εκδηλωθεί μέσω του διαδικτύου που δεν 

γνωρίζει τοπικά κλπ. όρια, μπορεί να πλήξει μεγαλύτερο κύκλο προσώπων 

(διακεκριμένο έγκλημα). 

γ. Περιέγραψε την ειδική υπόσταση και όρισε πλαίσιο ποινής για νέα αδικήματα.  

Στο τελευταίο προέβη αφ’ ενός για να μην υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν οι 

υφιστάμενες διατάξεις καταλαμβάνουν και τη διαδικτυακή δράση, θέτοντας έτσι υπό 

αμφισβήτηση και τη νομιμότητα της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου156 και αφ’ 

ετέρου για να τονισθεί εντονότερα η κοινωνική απαξία συγκεκριμένων εγκληματικών 

δράσεων. 

Έτσι, στο άρθρο 13 ΠΚ προστέθηκαν οι εξής ορισμοί: 

 «Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από 

υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή 

άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή αναπαραγωγή στοιχείων 

που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, 

ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, 

εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον τα μέσα και τα 

υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που 

                                                           
155 Κουράκης, σ. 183. 
156 Θεμελιώδης για το Ποινικό Δίκαιο είναι η «αρχή της νομιμότητας» που προβλέπει, κατά τη 

συνταγματική διατύπωση, ότι «έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει 

πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της» (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α΄). Βλ. και άρθρο 1 

ΠΚ. Προϋπόθεση είναι η «βέβαιη» και «αυστηρή» (δηλ. συγκεκριμένη) περιγραφή της άδικης 

συμπεριφοράς στην αντικειμενική υπόσταση του περιγραφόμενου στον Κώδικα εγκλήματος. Με 

λατινική ορολογία, “nullum crimen nulla poena sine lege scripta, stricta, certa, praevia”. 
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έχουν έννομη σημασία»157. 

 «Πληροφοριακό σύστημα είναι συσκευή ή ομάδα 

διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή 

περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία 

ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την 

εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, 

την προστασία και τη συντήρηση των συσκευών αυτών»158. 

 «Ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, 

πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από 

πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που παρέχει 

τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει μια λειτουργία»159.  

Βέβαια, να σημειωθεί ότι από πολύ νωρίς, πριν ακόμη τεθούν ιδιαίτεροι κανόνες 

για το διαδίκτυο και ενόσω τα ζητήματα αντιμετωπίζονταν με επίκληση της νομοθεσίας 

περί τύπου, η όποια ποινική ευθύνη περιορίσθηκε στους χρήστες του διαδικτύου. Οι 

πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών αποκλείσθηκαν απ’ αυτήν με δεδομένη την 

ελευθερία που διέπει τη χρήση και λειτουργία του νέου αυτού μέσου και την έλλειψη 

δικής τους άμεσης επιρροής ή διαμεσολάβησης. Ήδη το 1994 η «Πράξη περί 

Πληροφοριακής Ευπρέπειας» (Communication Decency Act) στις Η.Π.Α. προέβλεψε 

ότι «κανείς πάροχος ή χρήστης διαδραστικής υπηρεσίας υπολογιστών δεν θα 

αντιμετωπίζεται ως εκδότης ή αναμεταδότης οποιασδήποτε πληροφορίας, η οποία 

παρέχεται από άλλον πάροχο πληροφορίας. Έτσι οι πάροχοι τέτοιου είδους υπηρεσιών 

απαλλάσσονται από την ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή άλλων ιστοτόπων 

που φιλοξενούν στον διαδικτυακό τους χώρο»160. 

Οι ποινικές διατάξεις, λοιπόν, που θεσπίσθηκαν σε διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό 

επίπεδο αφορούν κατά πρώτο και κύριο λόγο τους χρήστες των διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 

 

4.3.2. Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης, της τιμής, σχετικά με τα 

υπομνήματα, προσβολής του απορρήτου και της επικοινωνίας 

                                                           
157 ΠΚ 13 στοιχ. γ΄. 
158 ΠΚ 13 στοιχ. στ΄. 
159 ΠΚ 13 στοιχ. ζ΄. 
160 Σμυρνάκης, σ. 224. 
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Μια σειρά διατάξεων προστατεύει ποινικά θεμελιώδη για την κοινωνική 

συμβίωση έννομα αγαθά. 

 Με το άρθρο 184 ΠΚ τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με 

χρηματική ποινή η «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή 

διχόνοια»161. Η ποινική αυτή διάταξη αποβλέπει στη διατήρηση της 

κοινωνικής ειρήνης. Δεν αποκλείει την ύπαρξη διαφορετικής γνώμης και τη 

δημόσια έκφρασή της. Απαγορεύει όμως την πρόκληση βίαιων εκδηλώσεων 

κατά κοινωνικών ομάδων, ιδίως μειονοτικών, με επίκληση των 

κατονομαζόμενων διαφορών. Οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο (κείμενα, βίντεο, 

φωτογραφίες, δημόσια σχόλια) συνιστούν τρόπο τέλεσης του αδικήματος. 

Χρειάζεται να προσεχθεί, επομένως, ιδιαίτερα η διάταξη και από 

εκκλησιαστικούς λειτουργούς ή λαϊκά μέλη της Εκκλησίας που εκδηλώνουν 

συμπεριφορά ακόμη και με βάση την ίδια τη θεολογία μας ανεπίτρεπτη, η 

οποία περιλαμβάνει ενίοτε έντονα καταγγελτικό και διχαστικό λόγο, 

υποκινώντας βία ακόμη και κατά ομοδόξων κλπ. ή και κατά της ίδιας της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας. 

 Με το άρθρο 191 ΠΚ τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 

χρηματική ποινή η «διασπορά ψευδών ειδήσεων» που γίνεται με 

οποιονδήποτε τρόπο δημόσια, αλλά –για την πρόληψη κάθε αμφισβήτησης- 

και μέσω του διαδικτύου162. Η τέλεση του αδικήματος κρίνεται «εκ του 

αποτελέσματος», αν δηλαδή προκληθεί φόβος σε αόριστο αριθμό ή 

ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων και συνακόλουθα ζημιωθεί η 

                                                           
161 ΠΚ 184: «1. Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει 

σε διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με 

φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή. 2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται 

η πράξη της προηγούμενης παραγράφου αν με αυτήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά ομάδας ή 

προσώπου που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική 

καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, το γενετήσιο προσανατολισμό, την 

ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 82 Α. 3. Με 

φυλάκιση τιμωρείται η πράξη των προηγούμενων παραγράφων αν είχε ως άμεσο επακόλουθο την τέλεση 

εγκλημάτων. 4. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και όποιος δημόσια με 

οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε βιαιοπραγίες μεταξύ τους 

ή σε αμοιβαία διχόνοια με αποτέλεσμα να προκληθεί διατάραξη της κοινής ειρήνης κατά το άρθρο 189».  
162 ΠΚ 191: «1. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο 

ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο 

ή κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε 

ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα 

της χώρας ή να διαταραχθούν οι διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική 

ποινή. 2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με 

χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας». 



Νομικές παράμετροι της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας – 

Το αναγκαίο αξιακό υπόβαθρο στην αναζήτηση της αυτορρύθμισης 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
137 

οικονομία, ο τουρισμός, η άμυνα κλπ. Δυνητικά, οι διάφορες 

καταστροφολογικές «προφητείες» που ευρύτατα δημοσιεύονται ή 

ανεύθυνες αναρτήσεις για ιατρικά ζητήματα (εμβολιασμούς κλπ.), θα 

μπορούσαν να έχουν τέτοιες συνέπειες σε εύπιστες και εκκλησιαστικά 

ανερμάτιστες συνειδήσεις. 

 Με την υπαγωγή και των ηλεκτρονικών μέσων, όπως 

σημειώθηκε, στην ποινική έννοια του «εγγράφου» (ΠΚ 13), επεκτάθηκαν και 

σε αυτά οι ρυθμίσεις για τα «εγκλήματα περί τα υπομνήματα» των άρθρων 

216 – 222 ΠΚ. 

 Στο 22ο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα αποκτά συγκεκριμένο 

περιεχόμενο και με σύγχρονους όρους η συνταγματική προστασία του 

απορρήτου της αλληλογραφίας και της επικοινωνίας163. Στα άρθρα 370 και 

370 Α – Ε αντιμετωπίζονται οι «προσβολές ατομικού απορρήτου και 

επικοινωνίας». Με την ποινή της «παραβίασης απορρήτου εγγράφων»164, 

«τιμωρείται και όποιος αθέμιτα αποκτά πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μήνυμα ή 

ηλεκτρονική αλληλογραφία άλλου» (ΠΚ 370 παρ. 2), ενώ προβλέπεται 

βαρύτερη ποινή «αν ο δράστης... είναι υπάλληλος οργανισμού ή επιχείρησης 

παροχής ταχυδρομικών, τηλεγραφικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (ΠΚ 370 

παρ. 3).  Αντίστοιχα, τιμωρούνται η «παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας»165 που αφορά το περιεχόμενο της 

                                                           
163 Βλ. Καράκωστας , σ. 160 -164. 
164 ΠΚ 370 παρ. 1: «Όποιος αθέμιτα και με σκοπό να λάβει γνώση του περιεχομένου τους ανοίγει 

ξένη κλειστή επιστολή ή άλλο κλειστό έγγραφο ή παραβιάζει κλειστό χώρο, στον οποίο είναι αυτά 

φυλαγμένα, ή με οποιονδήποτε τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή 

αποτυπώνοντας με άλλο τρόπο επιστολή ή άλλο έγγραφο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική 

ποινή». 
165 ΠΚ 370Α: «1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, 

σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, 

που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να 

αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή στοιχεία της θέσης 

και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του 

προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου. 2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με 

ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται 

δημόσια ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει 

σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου. 3. 

Όποιος αθέμιτα κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί 

με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 

χρηματική ποινή. 4. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι πάροχος υπηρεσιών 

τηλεφωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή μέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου 

ή εργαζόμενος ή συνεργάτης του παρόχου ή ενεργεί ιδιωτικές έρευνες ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ’ 
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συνομιλίας, τη θέση πομπού – δέκτη και τις κινήσεις τους από τόπο σε τόπο 

(π.χ. παρακολούθηση μέσω του σήματος εκπομπής –gps), ενώ καλύπτει την 

ακρόαση, την καταγραφή της σε οποιοδήποτε μέσο και την περαιτέρω χρήση 

της. Τιμωρείται επίσης η «παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή 

σε δεδομένα»166, όταν δηλαδή διαπράττεται «κατά παράβαση μέτρου 

προστασίας και χωρίς δικαίωμα» (π.χ. με σπάσιμο κωδικών). Η τιμωρούμενη 

αθέμιτη αντιγραφή, χρήση, αποκάλυψη σε τρίτον ή παραβίαση με 

οποιονδήποτε τρόπο στοιχείων ή υπολογιστικών προγραμμάτων που 

συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα καταλαμβάνει 

και τα συμβατικά ή ηλεκτρονικά αρχεία των εκκλησιαστικών νομικών 

προσώπων και οργανισμών και ο πιθανός δράστης, αν πρόκειται για κληρικό 

ή για λαϊκό υπάλληλο εκκλησιαστικού οργανισμού, θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει την αυστηρότερη μεταχείριση που επιφυλάσσει η παρ. 2 του 

άρθρου 370 Γ  ΠΚ167.   

 Η τιμωρούμενη με το άρθρο 370 Δ ΠΚ «χωρίς δικαίωμα» 

αντιγραφή ή χρήση προγραμμάτων υπολογιστών επιτάσσει και στους 

εκκλησιαστικούς φορείς ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να προμηθεύονται 

και να χρησιμοποιούν στους υπολογιστές τους αυθεντικά προγράμματα, με 

έγκυρους σειριακούς αριθμούς και με τα προβλεπόμενα εκάστοτε 

πιστοποιητικά γνησιότητας168. Ομοίως, η «αθέμιτη» (χωρίς δικαίωμα ή 

                                                           
επάγγελμα ή απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και 

χρηματική ποινή». 
166 ΠΚ 370Β: «1. Όποιος κατά παράβαση μέτρου προστασίας και χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση 

σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα τιμωρείται με φυλάκιση έως 

δύο έτη ή χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις η πράξη μένει ατιμώρητη. 2. Αν ο δράστης 

είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του συστήματος πληροφοριών ή των δεδομένων, η πράξη της 

προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισμό ή από 

έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου του. 3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 αναφέρεται 

σε επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα τιμωρείται με 

φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 4. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου των 

στοιχείων καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση 

και χρηματική ποινή. 5. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παραγράφων 1 και 4 απαιτείται έγκληση».  
167 ΠΚ 370Γ: «1. Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή 

οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά 

ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, 

από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να 

παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους. 2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των 

στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, επιβάλλεται 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 3. Οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό διώκονται με έγκληση». 
168 ΠΚ 370 Δ: «1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα υπολογιστών, 

τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 2. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά 

πρόσβαση στο σύνολο ή τμήμα πληροφοριακού συστήματος ή σε στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα 
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άδεια, με παραβίαση κωδικών από συνδρομητικά κανάλια, μέσω 

«πειρατικών» ιστοσελίδων κλπ.) παρακολούθηση ή αποθήκευση ταινιών, 

ηχητικών εκπομπών κ.ά. τόσο για ιδία χρήση όσο και για προβολή – 

εκπομπή ή διάθεση σε τρίτους (π.χ. σε ενοριακές συνάξεις, κατασκηνώσεις, 

νεανικές συντροφιές κλπ.) απαγορεύεται και τιμωρείται, «εκθέτοντας» σε 

ποινική μεταχείριση ακόμη και τον καλοπροαίρετο χρήστη (στον 

εκκλησιαστικό χώρο π.χ. τον ιερέα, κατηχητή κλπ.)169.  

 Με τη διεύρυνση του 14ου κεφαλαίου του ΠΚ και την εισαγωγή 

των νέων άρθρων 292 Α – Ε στο υποκεφάλαιο «ΙΙ. Εγκλήματα κατά των 

Τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων», τιμωρούνται 

«εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών»170, η 

«παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων»171 από τον ίδιο τον 

δράστη ή όποιον διαθέτει τα αναγκαία (εξοπλισμό, προγράμματα ή 

στοιχεία)172, οι «προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του 

κοινού»173, η «παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών» (και συγκεκριμένα, 

                                                           
τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχος του, 

τιμωρείται με φυλάκιση. 3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του πληροφοριακού 

συστήματος ή των στοιχείων, η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται 

ρητά από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου». 
169ΠΚ 370 Ε: «1. Όποιος, αθέμιτα, με τη χρήση τεχνικών μέσων, παρακολουθεί ή αποτυπώνει σε 

υλικό φορέα μη δημόσιες διαβιβάσεις δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές από, προς ή εντός 

πληροφοριακού συστήματος ή παρεμβαίνει σε αυτές με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί το 

περιεχόμενό τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. 2. Με την ποινή 

της παραγράφου 1 τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου 

αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπεται στην παράγραφο 1». 
170 ΠΚ 292 Α παρ. 1: « Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής 

υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών, και με τον τρόπο αυτόν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος της πράξης του 

προηγούμενου εδαφίου είναι ο εργαζόμενος ή συνεργάτης του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας, τιμωρείται 

με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή». 
171 ΠΚ 292Β παρ. 1: «Όποιος χωρίς δικαίωμα παρεμποδίζει σοβαρά ή διακόπτει τη λειτουργία 

συστήματος πληροφοριών με την εισαγωγή, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή, αλλοίωση ψηφιακών 

δεδομένων ή με αποκλεισμό της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική 

ποινή». 
172 ΠΚ 292Γ: «Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος χωρίς δικαίωμα και 

με σκοπό τη διάπραξη των εγκλημάτων του άρθρου 292Β παράγει, πωλεί, προμηθεύεται προς χρήση, 

εισάγει, κατέχει, διανέμει ή με άλλο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή προγράμματα υπολογιστή, σχεδιασμένα 

ή προσαρμοσμένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης των εγκλημάτων του άρθρου 292 Β, β) συνθηματικά 

ή κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεμφερή δεδομένα με τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθεί 

πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος ενός πληροφοριακού συστήματος». 
173 ΠΚ 292Δ παρ. 1: « Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής 

στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού που 

χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, εάν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός 

κίνδυνος για το απόρρητο του περιεχομένου τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των στοιχείων 

της θέσης ή κίνησης αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή». 
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«υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως του 

διαδικτύου»)174, ακόμη και με αμέλεια175. 

 Με το άρθρο 187 Α παρ. 6 ΠΚ τιμωρείται και «όποιος δημόσια 

με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου απειλεί με τέλεση 

τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει 

σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη», ενώ η περιγραφή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου 

για το αδίκημα της εκπαίδευσης στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, 

όπλων, ουσιών κλπ. για τη διάπραξη κάποιων από τα εγκλήματα που 

συνιστούν «τρομοκρατική πράξη», κατά την έννοια της παρ. 1 του ίδιου 

άρθρου176. 

 Με το άρθρο 333 ΠΚ επιβάλλεται η ποινή που προβλέπεται για 

το αδίκημα της απειλής και σε όποιον «χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης 

πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία με την επίμονη καταδίωξη ή 

παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες 

επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά 

την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του»177. Στις περιπτώσεις που η 

παρενοχλητική - καταδιωκτική συμπεριφορά (“stalking”, κατά τη διεθνή 

ορολογία) στρέφεται κατά ανηλίκου, συζύγου ή συντρόφου το αξιόποινο 

κλιμακώνεται178. 

 Με τη φράση «με οποιονδήποτε (άλλο) τρόπο»179, καθώς και με 

τη ρητή πρόβλεψη «μέσω του διαδικτύου»180 διευρύνθηκαν οι τρόποι 

τέλεσης των εγκλημάτων κατά της τιμής, ώστε να καταλαμβάνουν και την 

υβριστική, δυσφημιστική και συκοφαντική δράση στο διαδίκτυο είτε 

                                                           
174 ΠΚ 292Ε παρ. 1: «Όποιος παρεμποδίζει ή διαταράσσει σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα τη λειτουργία εγκατάστασης παροχής στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και ιδίως του διαδικτύου με αθέμιτη παρέμβαση σε πράγμα ή σε σύστημα πληροφοριών ή σε 

ηλεκτρονικά δεδομένα που εξυπηρετούν τη λειτουργία αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους και χρηματική ποινή». 
175 ΠΚ 292Ε παρ. 3. 
176 ΠΚ 187 Α παρ. 1: «Όποιος τελεί κακούργημα ή οποιοδήποτε κοινώς επικίνδυνο έγκλημα υπό 

συνθήκες ή με τέτοιο τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή 

οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή 

ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να 

καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές ή οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς 

οργανισμού τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το τελούμενο έγκλημα αυξημένη...» 
177 ΠΚ 333 παρ. 1 εδ. β΄. 
178 ΠΚ 333 παρ. 2. 
179 ΠΚ 361 (εξύβριση) και 362 (δυσφήμηση). 
180 ΠΚ 363 (συκοφαντική δυσφήμηση).  
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πρόκειται για ζώντα πρόσωπα είτε για νεκρούς ή και αφάντους181. Θίγοντας 

την τιμή και την προσωπικότητα τρίτων, τέτοιου περιεχομένου διαδικτυακή 

δραστηριότητα δεν καλύπτεται από τη συνταγματική προστασία της γνώμης 

και της ενεργητικής πληροφόρησης. Τείνει μάλιστα να εξελιχθεί σε 

πραγματική μάστιγα για τις ανθρώπινες σχέσεις και τον δημόσιο βίο, καθώς 

τέτοιες προσβλητικές αναρτήσεις αναπαράγονται ανεξέλεγκτα και 

ανερυθρίαστα στα ιστολόγια ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς οι 

χρήστες να υποβάλουν στη διαδικασία της βασάνου τις πληροφορίες που 

αναμεταδίδουν. Η ευρύτατη αναπαραγωγή τέτοιων εικόνων, βίντεο, 

κειμένων σε αόριστο κύκλο αποδεκτών στο παγκόσμιο ιντερνετικό χωριό με 

μια απλή «κοινοποίηση» (“share”), στους ίδιους δεν κοστίζει κάτι. Στο 

προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό status των θυμάτων μπορεί να 

προκαλέσει όμως ανεπανόρθωτες συνέπειες. 

 

4.3.3. Έγκλημα κατά της περιουσίας: η απάτη μέσω υπολογιστή 

Με την εισαγωγή του άρθρου 386 Α στον ΠΚ, με τίτλο «απάτη με υπολογιστή», 

αντιμετωπίζεται η ευρύτατη γκάμα προσβολών της περιουσίας που διευκολύνεται από 

την ίδια την τεχνολογική εξέλιξη182. Είναι αυτή η σκοτεινή της όψη, που παραμένει 

ωστόσο αναπόφευκτη.  

Η διαδικτυακή απάτη είναι η χαρακτηριστικότερη εκδήλωση της διεθνοποίησης 

του εγκλήματος. Το πρόβλημα στην πρόληψη και την καταστολή της συγκεκριμένης 

παράνομης δραστηριότητας είναι ότι, μέσω του διαδικτύου και της διευκόλυνσης που 

παρέχει, επιτήδειοι εγκληματίες με ποικίλη γεωγραφική προέλευση μπορούν να 

δράσουν αποτελεσματικά και, συνηθέστατα, χωρίς να είναι εφικτός ο εντοπισμός τους 

(λόγω αδυναμίας των αρχών της δικής τους χώρας να τους εντοπίσουν, λόγω 

αδιαφορίας ή απροθυμίας τους να συνεργαστούν με τις αρχές της χώρας του θύματος, 

λόγω χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης άλλης χώρας κλπ.). 

                                                           
181 Βλ. ΠΚ 365 (προσβολή μνήμης νεκρού). 
182 Ο Σμυρνάκης, σ. 209 αναφέρει ότι το Διεθνές Συνέδριο Εγκλήματος στο Διαδίκτυο και το 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο περί Διαδικτυακού Εγκλήματος ορίζει τις παρακάτω περιπτώσεις απάτης μέσω 

διαδικτύου: παράνομη πρόσβαση σε πληροφορίες, παράνομη άντληση πληροφοριών, παράνομη χρήση 

τηλεπικοινωνιακού υλικού, πλαστογραφία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, εισβολή στο PSTN 

και στο πακέτο προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται στο διαδίκτυο, παραβιάσεις της 

ακεραιότητας του διαδικτύου, παραβιάσεις ιδιωτικότητας, βιομηχανική κατασκοπεία, «πειρατικό» 

λογισμικό υπολογιστή, εξαπάτηση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατάχρηση του διαδικτύου ή 

της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της τεχνολογίας των 

υπολογιστών για να διαπράξει κάποιος φόνο, τρομοκρατία, πορνογραφία και “hacking”.  
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Οι πλέον χαρακτηριστικοί τρόποι τέλεσης διαδικτυακής απάτης είναι οι εξής183:  

 Phishing (ψάρεμα): Μέσω της αποστολής μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σύντομων μηνυμάτων (sms) στο κινητό 

τηλέφωνο του καταναλωτή, επιχειρείται η απόσπαση προσωπικών 

πληροφοριών του θύματος (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, κωδικοί 

πρόσβασης), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε άλλες παράνομες 

δραστηριότητες. Οι αποστολείς παραπέμπουν τον αποδέκτη σε μία 

ιστοσελίδα που μοιάζει με την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας ή τον 

παρακινούν να καλέσει χωρίς χρέωση έναν τηλεφωνικό αριθμό. Αν το 

πράξει, ο χρήστης συνδέεται εν αγνοία του με τους εγκληματίες, οι οποίοι 

δήθεν χάριν ενημέρωσης των αρχείων της Τράπεζας, καλούν τον ανύποπτο 

χρήστη να τους δώσει αριθμούς τηρουμένων λογαριασμών και κωδικούς 

πρόσβασης. Αξιοποιούν άμεσα τα στοιχεία που υπέκλεψαν και μεταφέρουν 

τις καταθέσεις του ανύποπτου καταναλωτή σε λογαριασμούς τους σε 

εξωτικές χώρες, όπου είναι πρακτικά αδύνατον να ανακτηθούν. 

 Pharming: Με τον ίδιο σκοπό, ο hacker επεμβαίνει σε ένα 

Σύστημα Ονομάτων Χώρου και όταν ο ανυποψίαστος χρήστης 

πληκτρολογήσει τη διεύθυνση (π.χ. τις υπηρεσίες e-banking) χωρίς να το 

γνωρίσει μεταφέρεται σε άλλο δικτυακό τόπο, όπου ο κακόβουλος χρήστης 

θα επιχειρήσει να αποσπάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

του θύματος. 

 Απάτη με e-mail (π.χ. «νιγηριανές επιστολές», όπου δήθεν 

κρατικοί αξιωματούχοι ζητούν τον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος για 

να καταθέσουν χρήματα και εξουσιοδότηση πρόσβασης σ’ αυτόν, τον 

οποίον και αδειάζουν ή το «ισπανικό λόττο», όπου δήθεν κάτοικοι 

Ισπανίας, προκειμένου να καταθέσουν ποσό από δήθεν νίκη στο ΛΟΤΤΟ, 

ζητούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, τον οποίο αδειάζουν) 

 Απάτη με πιστωτικές κάρτες, των οποίων υποκλέπτουν τον 

16ψήφιο αριθμό με διάφορες τεχνολογίες (π.χ. χρήση γεννήτριας τυχαίων 

αριθμών) 

 Κυβερνοσφετερισμός, όπου χρήστης του διαδικτύου για 

εμπορικούς σκοπούς κατοχυρώνει και χρησιμοποιεί ηλεκτρονική 

                                                           
183 Μαγγανάς – Λαγού, σ. 358 – 359. Βλ. και Σφακιανάκης – Σιώμος - Φλώρος, σ. 26 - 28. 
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διεύθυνση που περιέχει είτε την επωνυμία γνωστών επιχειρήσεων είτε 

σήματα φήμης με αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη στη φήμη των 

νόμιμων δικαιούχων αλλά και αποκλεισμός τους από τη χρήση του 

διαδικτύου με την επωνυμία τους. 

 Κυβερνοτρομοκρατία (cyber terrorism): Προσχεδιασμένη, 

πολιτικά υποκινούμενη επίθεση εναντίον πληροφοριών, υπολογιστικών 

συστημάτων, προγραμμάτων Η/Υ και δεδομένων που απολήγουν στην 

άσκηση βίας και μυστικούς πράκτορες, που μπορούν εύκολα να επιτεθούν 

με ένα απλό «κλικ» σε πολλαπλούς στόχους και σε διαφορετικά μέρη του 

κόσμου χωρίς να χρειαστεί να διέλθουν φυσικά εμπόδια ή σημεία ελέγχου. 

 Επιθέσεις εκφοβισμού (intimidation attacks): Είδος εκβιασμού 

ή απειλής, όταν ο επιτιθέμενος εμφανίζεται ως άτομο με σημαντική 

εξουσία και προσπαθεί να εξαναγκάσει το ανυποψίαστο και εφησυχασμένο 

θύμα του σε ορισμένη, συνήθως παράνομη, συνεργασία μαζί του. 

 Επιθέσεις παρενόχλησης (cyber stalking), όπου ο επιτιθέμενος 

χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, για να εκφοβίσει, 

απειλήσει ή εκβιάσει τα θύματά του άμεσα ή έμμεσα, μέσω της αποστολής 

απειλητικών ή προσβλητικών e-mails σε τυχαίους χρήστες του διαδικτύου 

για συγκεκριμένο θέμα. 

Η παγκοσμιοποίηση των επικοινωνιών δεν θα μπορούσε, βέβαια, να περιοριστεί 

στους ειρηνικούς και θεμιτούς σκοπούς ή στους φιλήσυχους και σύννομα δρώντες 

κοινωνούς. Είναι ανέφικτος ο αποκλεισμός και των ύποπτων ακόμη για μελλοντική 

τέλεση παράνομων πράξεων από τα αγαθά του διαδικτύου και της τεχνολογίας 

προληπτικά, πριν ακόμη περάσουν «από τη σκέψη στην πράξη, διότι θα παραβιάζαμε το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή και στην ελευθερία του 

λόγου»184.  

Προϋποθέτοντας για την κατάγνωσή του την επέλευση βλάβης σε ξένη περιουσία 

(αντικειμενική υπόσταση) και άμεσο δόλο α΄ βαθμού (δόλος σκοπού ή επιδίωξη στην 

υποκειμενική υπόσταση), το έγκλημα αυτό διαθέτει «υπερχειλή αντικειμενική 

υπόσταση», αφού θα πρέπει να έχει τελεσθεί με τον επηρεασμό του αποτελέσματος 

«μιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους:  

                                                           
184 Σμυρνάκης, σ. 242. 
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α) με τη μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή,  

β) με τη χωρίς δικαίωμα παρέμβαση στη λειτουργία προγράμματος ή συστήματος 

υπολογιστή,  

γ) με τη χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως 

δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας,  

δ) με τη χωρίς δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δεδομένων 

υπολογιστή, ιδίως δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή  

ε) με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση 

χρημάτων».  

Η ποινή κλιμακώνεται προς τα άνω ανάλογα με το ύψος της ζημίας ή «αν η απάτη 

με υπολογιστή στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ»185.  

Επιπλέον, «όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραμμα ή σύστημα 

υπολογιστή που προορίζεται για τη διάπραξη» απάτης με υπολογιστή τιμωρείται 

αυτοτελώς186, ακόμη κι αν συμμετείχε ο ίδιος με άλλον τρόπο στην τέλεση της 

αξιόποινης πράξης ή ακόμη κι αν η τέλεσή της τελικά ματαιώθηκε. 

Για όποιον όμως μεταμελήθηκε, ακόμη κι αν είχε προμηθευθεί αρχικά το 

πρόγραμμα ή σύστημα που προόριζε για τη διάπραξη απάτης  με υπολογιστή, και το 

κατέστρεψε με δική του θέληση πριν το χρησιμοποιήσει, αίρεται το αξιόποινο και δεν 

τιμωρείται ούτε για απόπειρα187. Το αντίθετο, σε περίπτωση που δεν θέλησε ή πρόλαβε 

να το καταστρέψει.  

 

4.3.4. Ποινική προστασία της παιδικής ηλικίας και της ανηλικότητας, στη 

σφαίρα ιδίως της γενετήσιας ελευθερίας και ζωής 

Το συνταγματικά διακηρυγμένο κοινωνικό δικαίωμα προστασίας της παιδικής 

ηλικίας188, επιβάλλει στο κράτος τη λήψη των κατάλληλων και εύλογων νομοθετικών 

μέτρων που συντείνουν θετικά στην αποτελεσματικότητα αυτής της ειδικής 

προστασίας, φροντίδας και μέριμνας. Ανάγεται έτσι στην ελληνική έννομη τάξη σε 

προστατευόμενη αυταξία η παιδική ηλικία με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου, 

                                                           
185 ΠΚ 386 Α παρ. 3. 
186 ΠΚ 386 Α παρ. 2 εδ. α΄. 
187 ΠΚ 386 Α παρ. 2 εδ. β΄. 
188 Άρθρο 21 παρ. 1 και 3. 
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που φτάνει να καταλαμβάνει όλο το διάστημα της ανηλικότητας, με διαβαθμίσεις ως 

προς την αναγκαιότητα προστασίας που καθορίζονται από τα πορίσματα των 

κοινωνικών επιστημών και εξειδικεύονται νομοθετικά.  

Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, στην πλειονότητά 

τους νέοι άνθρωποι και κυρίως παιδιά, αποτελούν δυστυχώς πρόσφορα θηράματα για 

τις «περίεργες» ορέξεις διεστραμμένων ενηλίκων189.  

Ο «ψηφιακός αναλφαβητισμός» πολλών γονιών ακόμη συντελεί στην έκθεση των 

ανηλίκων σε τέτοιους κινδύνους. Συχνά οι γονείς επαναπαύονται στο γεγονός ότι το 

παιδί παίζει στην «ασφάλεια» του δωματίου του, μπροστά στον υπολογιστή του. Χάρη 

στη σύνδεση όμως με το διαδίκτυο που υπάρχει, συνωστίζεται στους τέσσερις τοίχους 

του παιδικού δωματίου ο απέραντος ψηφιακός κόσμος. Εκτός από τα αγαθά της 

τεχνολογίας, μπορούν να εισχωρήσουν δυνητικά και όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί αυτή 

να φέρει μαζί της· τα πιο διεστραμμένα μυαλά του παγκόσμιου χωριού. 

Ο ισχύων ελληνικός Ποινικός Κώδικας με σειρά διατάξεων επιχειρεί να προλάβει 

και, όταν ατυχώς επισυμβεί, να τιμωρήσει κάθε δυνατή προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας των ανηλίκων που συμβαίνει μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων 

πληροφορικής190. 

Κατ’ αρχάς, πέρα από τη γενική προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και 

μάλιστα ανηλίκου μέχρι 12 ετών191, με το άρθρο 337 παρ. 3 ΠΚ τιμωρείται ως 

διακεκριμένη παραλλαγή του ίδιου εγκλήματος, και οποιαδήποτε προσβολή της τιμής 

στο πεδίο της γενετήσιας ζωής, με παθόντα ανήλικο μέχρι 15 ετών, εφ’ όσον 

τελέσθηκε: α. από ενήλικο, β. μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών 

πληροφορικής, γ. με χειρονομίες ή προτάσεις. Μεγαλύτερη ποινή προβλέπεται αν 

επακολούθησε συνάντηση με τον ανήλικο192. 

                                                           
189 Αντί πολλών, βλ. Δημόπουλος Χρήστος – Λαγού Νάντια (επιμ.), Εισηγήσεις Εγκληματολογίας, 

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σ. 623 επ. Εκτεταμένη αναφορά στην εγκληματική δράση γύρω από την 

παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο βλ. Σφακιανάκης – Σιώμος, σ. 19 – 25. 
190 Αντί πολλών, βλ. την πρόσφατη μονογραφία: Παρασκευόπουλος Νίκος – Φυτράκης Ευτύχης, 

Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις. Άρθρα 336 – 353 Νέου ΠΚ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
22021. 

191 Βλ. ΠΚ 337 παρ. 1 και 2: «1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που 

αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των 

γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή 

χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. 2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική 

ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγουμένης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος των δώδεκα ετών». 
192 ΠΚ 337 παρ. 3: «Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών 

πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και με χειρονομίες ή 

προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

ετών». 
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Επιπλέον, η γενική αναφορά σε «δημοσίευση» (χωρίς να κατονομάζεται το μέσο) 

και η ρητή πρόβλεψη για «μετάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο» κατά την περιγραφή του τρόπου τέλεσης των αδικημάτων των άρθρων 348 και 

349 ΠΚ, υπάγουν την τέλεση των εγκλημάτων αυτών μέσω του διαδικτύου στην 

κανονιστική εμβέλεια της διάταξης. Πολλώ μάλλον που η διάπραξη μαστροπείας με 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας συνιστά επιβαρυντική περίσταση που 

απολήγει σε κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξης και συνακόλουθα, στην επιβολή 

αυστηρότερης ποινής193. 

Το εγκληματικό φαινόμενο ωστόσο που ολοένα παγκοσμίως εξελίσσεται  σε 

μάστιγα των σύγχρονων κοινωνιών είναι η πορνογραφία ανηλίκων. Το Πρώτο 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

σχετικά με την πώληση των παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία 

της 25ης Μαΐου 2000 ως «παιδική πορνογραφία» ορίζει «οποιαδήποτε αναπαράσταση, 

με οποιοδήποτε μέσον, παιδιού εμπλεκόμενου σε πραγματικές ή εικονικές γενετήσιες 

δραστηριότητες ή κάθε απεικόνιση των γενετησίων οργάνων παιδιού για πρωτευόντως 

σεξουαλικούς σκοπούς»194. 

Με τον ορισμό αυτό στοιχείται, όπως φαίνεται, και ο Έλληνας ποινικός νομοθέτης 

ορίζοντας ότι «υλικό παιδικής πορνογραφίας» είναι «η αναπαράσταση ή η πραγματική 

ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή 

του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια 

διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται 

από ή με ανήλικο»195. 

                                                           
193 ΠΚ 348: «Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας. 1. Όποιος κατ’ επάγγελμα ή από 

κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυμμένα, με τη δημοσίευση αγγελίας ή εικόνας ή 

αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης ή με τη μετάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

τη γενετήσια πράξη με ανήλικο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. 2. 

Όποιος οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει, διαφημίζει ή μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο 

ή μέσο σε διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε 

βάρος ανηλίκου, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη. Όποιος με τον παραπάνω σκοπό μετέχει σε ταξίδια 

του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ανεξάρτητα από την ευθύνη 

του για την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων». ΠΚ 349: «Μαστροπεία. 1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει 

την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή 

συμμετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή». 

Επιβαρυντικές περιστάσεις κατά την παρ. 2 συνιστούν ακόμη: α. η κάτω των 15 ετών ηλικία του 

θύματος, β. η εξαπάτησή του, γ. συγγενική σχέση με τον δράστη, δ. υπαλληλική σχέση του δράστη ή 

άλλη ιδιότητα που γεννά εμπιστοσύνη, ε. η προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων ή άλλου ανταλλάγματος. 
194 Βλ. Κιούπης Δημήτριος (επιστ. εποπτεία) – Ιωαννίδου Αιμιλία (επιμ.), Η παιδική πορνογραφία 

στο διαδίκτυο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σ. 1. 
195 ΠΚ 348Α παρ. 3. 
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Η ανάπτυξη των διαδικτυακών επικοινωνιών παρέχει δυστυχώς στους διακινητές 

πορνογραφικού υλικού ολοένα και περισσότερες δυνατότητες για την προώθηση του 

φρικτού «προϊόντος» τους. Λόγω της έκτασης και της δυναμικής του φαινομένου, αλλά 

και των συνεπειών του στη ζωή των θυμάτων είναι σημαντικό να σταθούμε 

περισσότερο στα ζητήματα που το συνθέτουν. 

Οι απεικονίσεις ανηλίκων που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 

πορνογραφικής φύσεως διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες196:  

α. Εκδηλωτική ή ενδεικτική παιδική πορνογραφία. Περιλαμβάνει εικόνες μη 

σεξουαλικού περιεχομένου που προέρχονται από νόμιμες πηγές (περιοδικά, 

καταλόγους κλπ) 

β. Γυμνή απεικόνιση, η οποία συνίσταται σε εικόνες γυμνών ή ημίγυμνων παιδιών 

σε κατάλληλα περιβάλλοντα και οι οποίες αποκτώνται από νόμιμες πηγές προέλευσης. 

γ. Ερωτική παιδική πορνογραφία. Αφορά σε εικόνες που λαμβάνονται με μυστικό 

τρόπο από παιδιά και στις οποίες αυτά αποκαλύπτουν ποικίλους βαθμούς της 

σωματικής τους γυμνότητας. 

δ. Ποζάρισμα (posing). Εικόνες παιδιών που ποζάρουν στον φακό και 

αποκαλύπτουν διάφορους βαθμούς της σωματικής τους γυμνότητας. 

ε. Ερωτικές στάσεις. Εικόνες παιδιών με γενετήσιες στάσεις και ποικίλους 

βαθμούς γυμνότητας. 

στ. Σαφής ερωτική στάση. Εικόνες με έμφαση στα γεννητικά όργανα. 

ζ. Σαφής σεξουαλική δραστηριότητα. Παράσταση μιας σεξουαλικής 

δραστηριότητας που αναμιγνύει μεν παιδιά, όχι όμως ενήλικες. 

η. Επιθετική πορνογραφία. Αναπαριστά παιδιά να υφίστανται σεξουαλική 

κακοποίηση, τα οποία αναμιγνύει ψηφιακά σε επαφή με ενήλικες. 

θ. Ολοκληρωτική επιθετική πορνογραφία. Παριστάνονται παιδιά να υποβάλλονται 

σε σεξουαλική κακοποίηση που αναμιγνύει διεισδυτικό σεξ, αυνανισμό ή στοματικό 

έρωτα με ενήλικες. 

ι. Σαδιστική και κτηνώδης παιδική πορνογραφία. Σε αυτήν τα παιδιά υπόκεινται 

σε πόνο ή επιδίδονται σε σεξουαλική δραστηριότητα με ζώα. 

Το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας είναι δυνατόν να τελεσθεί με τρεις 

τρόπους:  

                                                           
196 Μαγγανάς - Λαγού, σ. 310 - 311. Βλ. και Δημόπουλος – Λαγού, σ. 635 επ. 
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i. Παραγωγή, δηλαδή δημιουργία πορνογραφικών εικόνων με το περιεχόμενο που 

ήδη περιγράφηκε. 

ii.  Διάθεση, δηλαδή  ανάρτηση και διάδοση των πορνογραφικών εικόνων μέσω 

των News groups (ειδικές ομάδες διάδοσης ειδήσεων γύρω από παιδική πορνογραφία, 

που παρέχουν στα μέλη τους ένα forum, στα πλαίσια του οποίου συζητούν τα 

σεξουαλικά τους ενδιαφέροντα για παιδιά, στα οποία παράλληλα ταχυδρομούν υλικό 

παιδικής πορνογραφίας), των Bulletin Board Systems (BBS) (συστήματα 

δελτιοποίησης που χρησιμοποιούνται νόμιμα για φιλοξενία συζητήσεων, προκειμένου 

να παράσχουν «συμβουλές» σ’ εκείνους που αναζητούν υλικό παιδικής 

πορνογραφίας), των chat rooms (για την ανταλλαγή υλικού παιδικής πορνογραφίας και 

λόγω του ότι συχνά παρακολουθούνται από την Αστυνομία, προστατεύονται με κωδικό 

πρόσβασης) ή των peer-to-peer δικτύων (κλειστά δίκτυα, τα οποία διευκολύνουν τη 

διανομή των πληροφοριών αναφορικά με την παιδική πορνογραφία στους χρήστες). 

iii. Αποκαθήλωση (ξεκρέμασμα) εικόνων, που συνεπάγεται πρόσβαση στην 

παιδική πορνογραφία μέσω του Διαδικτύου197. 

 Το άρθρο 348Α ΠΚ, πέρα από το βασικό έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων198 

(παρ. 1), ρυθμίζει διεξοδικά κάθε άλλη έκφανση της συγκεκριμένης αξιόποινης 

συμπεριφοράς.  

Η «μέσω πληροφοριακών συστημάτων» παραγωγή, διάθεση, προμήθεια και κατοχή 

υλικού παιδική πορνογραφίας συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Τιμωρείται κατ’ 

αρχήν ως πλημμέλημα, με πλαίσιο ποινής 2 – 5 έτη και σωρευτικά χρηματική ποινή199, 

διακεκριμένο πάντως σε σχέση με το βασικό έγκλημα της παρ. 1, όπου η ποινή μπορεί 

να αρχίσει από ένα μόνο έτος φυλάκισης. Μετατρέπεται όμως σε κακούργημα με 

χρηματική ποινή και σωρευτικά: α. κάθειρξη 5 – 10 ετών στις περιπτώσεις που τελείται 

κατ’ επάγγελμα, συνδέεται με εκμετάλλευση της ανάγκης ή ασθένειας του ανηλίκου ή 

με ανήλικο κάτω των 15 ετών ή τον εξέθεσε σε κίνδυνο ζωής και αν στον δράστη είχαν 

εμπιστευθεί την επίβλεψη ή φύλαξη του ανηλίκου200, β. κάθειρξη 10 -20 ετών, όταν 

                                                           
197 Μαγγανάς – Λαγού, σ. 311. 
198 ΠΚ 348 Α παρ. 1: « Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην 

Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, 

προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά 

με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική 

ποινή». 
199 ΠΚ 348 Α παρ. 2. 
200 ΠΚ 348Α παρ. 4. 
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πρόκειται για ανήλικο κάτω των 12 ετών ή του προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, γ. 

κάθειρξη ισόβια ή 10 -20 ετών, αν προκάλεσε τον θάνατο του ανηλίκου201. 

Πέρα από την παραγωγή, κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού, ως 

πλημμέλημα τιμωρείται και η απλή «πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων», εφ’ όσον συντρέχει στον δράστη το γνωστικό στοιχείο 

του δόλου, χωρίς να προσαπαιτείται και επιδίωξη. Εάν η επίσκεψη ιστοσελίδων ή 

άλλων ψηφιακών μέσων με υλικό παιδικής πορνογραφίας πρόκειται για συνειδητή 

επιλογή του, επαπειλείται φυλάκιση 1 - 3 ετών ή, διαζευκτικά, επιβολή χρηματικής 

ποινής202. 

Αυτοτελώς, με διαβάθμιση της ποινής ανάλογα με την ηλικία του θύματος και τις 

προβλεπόμενες επιβαρυντικές περιστάσεις (καταβολή αντιτίμου, χρήση βίας/απειλής ή 

επιδίωξη οικονομικού οφέλους του δράστη), τιμωρείται και «όποιος εξωθεί ή 

παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή 

διοργανώνει αυτές»203. 

Ως «πορνογραφική παράσταση» ορίζεται «η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που 

προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των 

πληροφοριών και επικοινωνιών: α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική 

πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή β) των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του 

ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση»204. 

Υπό την προϋπόθεση ότι το θύμα είναι ανήλικος, θα μπορούσε να υπαχθεί στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 348 Γ ΠΚ και η εξίσου ψυχοφθόρα και επικίνδυνη νέα μόδα 

του “sexting”, δηλαδή  η «ανταλλαγή ερασιτεχνικών γυμνών ή ημίγυμνων φωτογραφιών 

που βγάζουν οι ίδιοι και στη συνέχεια στέλνουν σε φίλους τους μαζί με γραπτά μηνύματα 

σεξουαλικού περιεχομένου»205.  

Τέλος, με φυλάκιση 2 -5 ετών και χρηματική ποινή σωρευτικά τιμωρείται «όποιος 

με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν 

συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη» 

ενός από τα αδικήματα των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους (ΠΚ 339) ή της 

                                                           
201 ΠΚ 348Α παρ. 5. 
202 ΠΚ 348Α παρ. 6. 
203 ΠΚ 348 Γ παρ. 1 και 2. 
204 ΠΚ 348 Γ παρ. 3. 
205 Ο όρος sexting συνιστά λογοπαίγνιο του όρου “texting” (γραπτά μηνύματα) και της αποστολής 

μέσω κινητών ή μέσω κινητών ή μέσω του διαδικτύου ημίγυμνων ή γυμνών φωτογραφιών. Μαγγανάς – 

Λαγού, σ. 319 - 320. 
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πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α)206. Η προϋπόθεση της χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων, προκειμένου να πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, 

καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι η διάταξη επιδιώκει να αντιμετωπισθεί το άλλο οξύτατο 

πρόβλημα της «προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους».  

Πρόκειται για το “grooming” ή «αποπλάνηση μέσω διαδικτύου». Είναι η διαδικασία 

κατά την οποία παιδόφιλοι, προσποιούμενοι τους εφήβους, προσπαθούν να 

προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να τα κακοποιήσουν. Η «αλίευση» θυμάτων γίνεται 

μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών εφαρμογών, προσιτών από οπουδήποτε στον κόσμο, και 

κυρίως μέσω των “chat rooms”, τα οποία συχνά θεωρούνται από τα παιδιά ασφαλείς 

τόποι συνομιλίας στο Διαδίκτυο, εξαιτίας της δημόσιας φύσης της συζήτησης, αλλά 

και της λανθασμένης εκτίμησης των παιδιών ότι διατηρείται η ανωνυμία τους207. 

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται και για πράξεις που τέλεσαν Έλληνες πολίτες 

«στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν ήταν αξιόποινες και κατά τους νόμους της χώρας που 

τελέστηκαν»208. Η άρνηση συμμόρφωσης με το αξιακό πλαίσιο της χώρας, απ’ την 

οποία προέρχονται και στην οποία ως πολίτες διαμορφώθηκαν και ανήκουν, επισύρει 

την ποινική τους καταδίκη, αν και εφ’ όσον αυτό καταστεί εφικτό. Πιθανόν η 

νομοθετική αυτή επιλογή, σε συνδυασμό με το άρθρο 323 Β ΠΚ, έρχεται να 

αντιμετωπίσει τον «παιδικό σεξουαλικό τουρισμό», μια άλλη πηγή διακινδύνευσης των 

πυρηνικών αυτών αξιών του δυτικού κόσμου, που επιτρέπει σε (συχνά «καθωσπρέπει») 

άτομα να ταξιδεύουν από τη χώρα διαμονής τους σε φτωχότερες συνήθως χώρες με 

σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών209. 

 

4.4. Ιστολόγια (blogs) και κοινωνικά δίκτυα ως μέσα δημόσιας έκφρασης και 

«τόπος» τέλεσης εκκλησιαστικών αδικημάτων. 

Τα ιστολόγια (blogs)210 είναι ένα νέο σχετικά μέσο επικοινωνίας που απέκτησε 

ιδιαίτερη δυναμική, ιδιαίτερα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 2010, και επηρέασε 

ιδιαίτερα τον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η 

                                                           
206 ΠΚ 348 Β. 
207 Μαγγανάς – Λαγού, σ. 311. Βλ. και Δάρα Μαρία – Κορμάς Γεώργιος, «Αποπλάνηση μέσω 

διαδικτύου (Grooming)», Τσίτσικα Άρτεμις – Κορμάς Γεώργιος (επιμ.), Διαδίκτυο και Εφηβεία, εκδ. Π. 

Χ. Πασχαλίδης – Broken Hill Publishers Ltd., Αθήνα 2012, σ. 63 – 69. 
208 ΠΚ 348Δ. 
209 Μαγγανάς – Λαγού, σ. 307 επ. 
210 Το βασικό υλικό για την ενότητα αυτή προέρχεται από εργασία των Αυλώνα Ναταλία – 

Ζαμπέλη Ιωάννη (π. Ιωαννικίου) – Κεμίδη Χρήστου – Παπαδόγιαννη Μαριάννας, με θέμα: Tα ιστολόγια 

(blogs). Το νέο κοινωνικό φαινόμενο και η δυνατότητα επιβολής ρυθμίσεων. Αδημοσίευτη – προσωπικό 

αρχείο π. Ιωαννικίου Ζαμπέλη. 
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τεχνολογία των ιστολογίων κατέστησε δυνατή την έκφραση των απόψεων των 

χρηστών άμεσα και αδιαμεσολάβητα, εύκολα, γρήγορα, ανέξοδα και οικουμενικά. 

Διαδόθηκε έτσι ευρύτατα και τάχιστα. 

Αν και αρχικά προσδιορίζονταν και λειτουργούσαν ως «διαδικτυακά 

ημερολόγια»211, η ελληνική νομολογία δέχθηκε ότι πρόκειται για «ένα διαδραστικό 

μέσο επικοινωνίας αόριστου αριθμού προσώπου – αναγνωστών που καθορίζουν το 

περιεχόμενό του και που παρέχουν ενημέρωση και επικοινωνία ηλεκτρονικής 

μορφής»212. 

Οι καταγραφές και οι γνώμες που διατυπώνει ο κάτοχος-διαχειριστής του 

ιστολογίου (blogger) είναι δημοσίως προσιτές, θεωρητικά σε όλους τους χρήστες του 

διαδικτύου. Οι τελευταίοι μπορούν να απαντήσουν, δημοσιεύοντας στο ίδιο ιστολόγιο 

τα δικά τους σχόλια, τα οποία είναι επίσης αναγνώσιμα. Ο κάτοχος-διαχειριστής έχει 

τη τελική δυνατότητα με τη χρήση στοιχείων πρόσβασης να επιλέγει τους αναγνώστες 

του ιστολογίου του και να έχει τη διαχείριση των σχολίων, δηλαδή να αποφασίζει ποιοι 

από τους αναγνώστες επιτρέπεται να δημοσιεύουν σχόλια σε αυτό, αλλά και να σβήνει 

όσα ο ίδιος επιλέξει.  

Οι εγγραφές εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη πάντα στην 

κορυφή. Οι παλαιότερες εγγραφές διατηρούνται στο χρονολογικό αρχείο και είναι 

άμεσα προσβάσιμες. Επίσης, με τις «συνδέσεις» (blogroll) ο ιστολόγος παραπέμπει σε 

αντίστοιχες σελίδες τρίτων.  

Τα ιστολόγια, δίνοντας δημόσιο χώρο και βήμα σε όλους, δυνητικά μετατρέπουν 

τον απλό πολίτη (citizen) σε πολίτη του διαδικτύου (netizen), δημιουργώντας 

ουσιαστικά μια νέα, ψηφιακή - εικονική «δημοκρατία του διαδικτύου» και 

επιδιώκοντας ένα ανοιχτό πεδίο έκφρασης και δράσης. Ωστόσο, ως αναχώματα για την 

αμεσοδημοκρατική λειτουργία των ιστολογίων λειτουργούν τόσο πρακτικά εμπόδια 

(λειτουργικός - ψηφιακός αναλφαβητισμός μεγάλης μερίδας του παγκόσμιου 

πληθυσμού και κυρίως των ενηλίκων) όσο και το γεγονός ότι ο μεν blogger είναι 

                                                           
211 Ο αγγλικός όρος weblog παράγεται από τη σύντμηση των λέξεων web (δίκτυο) και log 

(καταχώριση) και πρωτοδιατυπώθηκε τον Δεκέμβριο 1997, από τον John Barger, ενώ η συντομευμένη 

εκδοχή του (blog) χρησιμοποιήθηκε το 1999, από τον Peter Merhlotz. Η σύντμηση της λέξης στα 

ελληνικά έχει αποδοθεί σαν ιστολόγιο από το δημοσιογράφο Σταύρο Πετρολέκα. Τα 

blogs  αποτελούνται γενικά από κείμενο και εικόνες και μπορεί να έχουν μορφή ημερολογίου. Η 

προϊστορία τους αρχίζει το 1994, όταν ένας φοιτητής αμερικανικού κολεγίου, ο Justin Hall είχε 

δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο το ημερολόγιό του. Άρχισαν να εξαπλώνονται το 1999, όταν κυκλοφόρησε 

το on-line λογισμικό «blogger.com», που αγοράστηκε από την Google το 2003. 
212 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης υπ. αρ. 44/2008.  
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παντοδύναμος στη διαχείριση της έκφρασης στον δικό του ιστοχώρο, ο δε πάροχος έχει 

τον τελικό έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων όρων. 

Συχνά οι bloggers παρεμβαίνουν δυναμικά σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα ή 

ασκούν κριτική στα ΜΜΕ, επιτρέποντας να αναδυθεί στην επιφάνεια μια νέα, 

ανεξάρτητη από τα κυρίαρχα media, «συμμετοχική δημοσιογραφία» ή 

«δημοσιογραφία των πολιτών». Ένας τεράστιος και διαρκώς αυξανόμενος αριθμός 

πολιτών έχει πλέον τα μέσα με εξαιρετικά χαμηλό κόστος να φωτογραφίσει, να 

βιντεοσκοπήσει, να αρθρογραφήσει και να διανέμει το παραγόμενο υλικό ως τα πέρατα 

του κόσμου. Μέσα σε λίγα λεπτά το υλικό αυτό μπορεί να ελεγχθεί ή να εμπλουτιστεί 

από πάμπολλους ειδικούς ή αυτόπτες μάρτυρες.  

Η διαφορά του ιστολογίου από την ιστοσελίδα είναι ότι αυτό παρέχει στον χρήστη 

τη δυνατότητα μεγαλύτερης εξατομίκευσης του μέσου που χρησιμοποιεί, ενώ η 

προσωπική σελίδα επιβάλει στο χρήστη ένα ορισμένο πλαίσιο, μια προκαθορισμένη 

δομή εμφάνισης και σύνταξης του περιεχομένου.  

Αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν στα ιστολόγια η προστασία του τύπου, αφού «έντυπο 

είναι κάθε κείμενο, κάθε όχι απλώς διακοσμητική εικαστική παράσταση, κάθε εγγραφή 

μουσικού έργου με κείμενο ή επεξηγήσεις και κάθε ηχητικό αποτύπωμα απλού ή 

μελωδικού λόγου, εφόσον έχει παραχθεί με μηχανική ή φυσικοχημική ή ηλεκτρονική 

διαδικασία κατάλληλη για παραγωγή σημαντικού αριθμού αντιτύπων και προορίζεται για 

διάδοση» 213. Αυτό άρχισε να δέχεται, πέρα από τη νομική θεωρία, και η ελληνική 

νομολογία μετά την απόφαση 27/2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που 

διετύπωσε το ακόλουθο σκεπτικό 

«Το διαδίκτυο αποτελεί στο σύγχρονο κόσμο το πιο εξελιγμένο μέσο μαζικής 

επικοινωνίας και μάλιστα αμφίδρομης. Συνδυάζει το στοιχείο της μαζικότητας, καθώς 

απευθύνεται σε μεγάλο και καταρχήν απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, αλλά και το 

στοιχείο της ενημέρωσης αφού παρέχει γνώμες, πληροφορίες, γνώσεις και ψυχαγωγία 

στους αποδέκτες. Κάθε χρήστης με τη βοήθεια των παρόχων  πρόσβασης μπορεί να γίνει 

πομπός ή δέκτης διαδικτυακών μηνυμάτων. Ειδικότερα, δε τούτο μπορεί να συμβεί και 

με το άνοιγμα ιστοσελίδας, την οποία ο χρήστης του διαδικτύου χρησιμοποιεί για να 

εκφράζει τις απόψεις του για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί. Γίνεται δεκτό ότι το 

άρθρο 14 παρ.1 Σ. για την ατομική ελευθερία έκφρασης και διάδοσης των στοχασμών 

προφορικά, γραπτά και διά του Τύπου, υπό τον όρο τήρησης των νόμων του κράτους, 

                                                           
213 Δαγτόγλου, τ. Α΄, σ. 568. 
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καλύπτει και την ελεύθερη έκφραση και διάδοση γνώμης μέσω του διαδικτύου. 

Δεδομένου ότι οι ιστοσελίδες, οι ταχυδρομικοί κατάλογοι, τα μηνύματα στις ομάδες 

συζητήσεων περιέχουν συνήθως κείμενα που παράγονται με ένα συνδυασμό μηχανικής, 

φυσικοχημικής και ηλεκτρονικής διαδικασίας και προορίζονται για διάδοση μέσω του 

διαδικτύου, καθώς και το ότι κάθε ανάκληση του συγκεκριμένου υλικού από κάποιον 

χρήστη ουσιαστικά συνιστά «αντίτυπο» , γίνεται  σαφές ότι ένα σημαντικό τμήμα του 

υλικού που διακινείται στο διαδίκτυο συνιστά Τύπο με την έννοια του άρθρου 14 παρ.2 

Σ.» 214.  

Και τα ελληνικά δικαστήρια δέχτηκαν ακόμη ότι η εταιρία – πάροχος του 

διαδικτυακού χώρου δεν υπέχει ευθύνη ούτε έχει υποχρέωση γενικού ελέγχου των 

πληροφοριών που αποθηκεύουν ή μεταδίδουν215, ενώ δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί, 

κατ’ αναλογική ερμηνεία του μοναδικού άρθρου του Ν.1178/1981, ιδιοκτήτης, 

εκδότης, διευθυντής σύνταξης ή συντάκτης του εντύπου, αφού δεν έχει ρόλο στην 

επιλογή ή τροποποίηση των μεταδιδόμενων πληροφοριών, περιοριζόμενη στη 

δημιουργία και ενίοτε στην παροχή τεχνικών υποδείξεων για τον σχεδιασμό του 

ιστολογίου.  

Μετεξέλιξη των ιστολογίων θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που διαθέτουν πλήθος διασυνδεδεμένων μεταξύ τους εφαρμογών. Έχοντας 

προσελκύσει αναρίθμητους χρήστες, έχουν εξελιχθεί σε αναπόσπαστο μέρος της 

νεανικής κουλτούρας, υποκαθιστώντας δυστυχώς βασικές εκφάνσεις της κοινωνικής 

δραστηριοποίησης στον πραγματικό κόσμο.  

«Η δημοτικότητα της κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται με την πολλαπλότητα των 

λειτουργιών που προσφέρονται. Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν πολλαπλά 

επικοινωνιακά μέσα στους χρήστες τους, όπως η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων, η 

άμεση συνομιλία, η δημοσίευση “προτιμήσεων’ (likes), η ανάρτηση προσκλήσεων σε 

εκδηλώσεις και παρακολούθηση blogs φίλων»216. Στην πρωτιά των προτιμήσεων 

διατηρούνται χάρη στη δυνατότητα που παρέχουν για διαρκή ανατροφοδότησης με 

υλικό και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μέσω λεκτικών μηνυμάτων, δημόσιων 

ή ιδιωτικών, μέσω βίντεο και φωτογραφιών, ζωντανών μεταδόσεων, τυποποιημένων 

                                                           
214 Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 1/2009. Βλ. και  http://www.reality-

tape.com/neu/?p=1064. Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
215 Βάσει του άρθρου 14 του ΠΔ 131/2003, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ημεδαπό δίκαιο η 

οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κοινωνία της πληροφορίας. 
216 Τσίτσικα – Κορμάς, σ. 49. 
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αντιδράσεων (likes, emoticons κλπ.), ειδήσεων –που δύσκολα επιβεβαιώνεται αν 

αληθεύουν ή όχι- και μηνυμάτων που αναπαράγονται με αλυσίδα κοινοποιήσεων. 

Αν και υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. 

στο Facebοok αποκλείεται η χρήση πριν συμπληρωθεί ορισμένο όριο ηλικίας, στο 

Hyves προαπαιτείται γονική συναίνεση κ.ά.), αυτοί παραβιάζονται και τεράστιο 

ποσοστό ανηλίκων στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πρόσβαση στα 

δίκτυα αυτά και τις εφαρμογές που τα πλαισιώνουν. 

Σε σχέση με τα ιστολόγια, τα -νεότερα και πιο δημοφιλή- μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, προκειμένου να είναι ελκυστικά στους «ακολούθους» (followers) του 

ψηφιακού υποκειμένου (προφίλ), «επιβάλλουν» λιγότερο εκτεταμένες αναρτήσεις, 

περισσότερο συνθηματικό λόγο, μεγαλύτερη χρήση εικόνας, συνεχή ροή 

πληροφοριών. Η πραγματικότητα αυτή επιταχύνει μεν τη διάδοση των «ειδήσεων» και 

των μηνυμάτων, στερεί όμως από τον δέκτη τους τη δυνατότητα ελέγχου και 

αξιολόγησης τόσο της γνησιότητας όσο και του περιεχομένου της πληροφορίας.  

Δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τη δυναμική τους μπροστά σε σοβαρές 

κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και τη φαινομενικά αμεσοδημοκρατική λειτουργία 

τους (π.χ. αντικαθεστωτικές εκδηλώσεις στην Τουρκία και την Αίγυπτο, το «κίνημα 

των αγανακτισμένων» την πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης των ετών 2011-2013 

σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία). Ο αποδέκτης όμως του μηνύματος δεν έχει  περιθώρια 

επανάπαυσης όσο αδυνατεί να εξακριβώσει την αλήθεια του πρωταρχικού μηνύματος 

και την πηγή προέλευσής του, την αληθινή ταυτότητα του πομπού, που κρύβεται πίσω 

από ψεύτικα προφίλ ή αόριστες έννοιες –στην αγαθή περίπτωση, για λόγους 

προσωπικής του ασφάλειας και στη «δαιμονική», για λόγους σκόπιμης παραπλάνησης 

της κοινής γνώμης.  

Η «ανωνυμία» στα ιστολόγια θεωρείται δικαιωματική κατάκτηση και έκφανση της 

ελευθερίας του τύπου που τα καλύπτει217, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 

αποκάλυψη ή μη της ταυτότητας του χρήστη μπορεί να θεωρηθεί πτυχή της 

προσωπικής ελευθερίας.  

Θεωρείται ακόμη στοιχείο της ιδιωτικής ζωής ακόμη και ο τερματικός εξοπλισμός 

των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των παραγόμενων από αυτόν δεδομένων. Οι 

                                                           
217 Βλ. την υπ’ αριθμ. 44/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, όπου κρίθηκε 

ότι, αν και ο κάτοχος – διαχειριστής του ιστολογίου δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα αληθινά 

στοιχεία του, αλλά δύναται να εμφανίζεται στους αναγνώστες του χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, δεν 

αναιρείται ο χαρακτηρισμός του ιστολογίου ως ηλεκτρονικού εντύπου.  
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συνδρομητές και χρήστες δικαιούνται να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες που 

αφορούν την ταυτότητα τους κατά την χρήση διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρά μόνο υπό τις θεσμικές εγγυήσεις διασφάλισης του 

απορρήτου των επικοινωνιών και της προστασίας των πληροφοριών αυτών ως 

προσωπικών δεδομένων. Η ιχνηλάτηση και ταυτοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών 

είναι θεμιτή και κατ’ αρχήν τεχνικά εφικτή μόνο «για λόγους εθνικής ασφάλειας» (δηλ. 

αποκλειστικά για την προάσπιση της χώρας έναντι εξωτερικών κινδύνων) ή «σε 

περιπτώσεις ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων», κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος.  

Όσο «δημοκρατικά» κι αν φαίνεται να λειτουργούν τα μέσα αυτά· όσο ευρέως 

προσιτά κι αν είναι, υπό τις παραπάνω συνθήκες και με δεδομένη τη δημοφιλία τους, 

μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικό κίνδυνο για την ελεύθερη έκφραση και τη 

δημόσια πληροφόρηση, για πρόσωπα και υπολήψεις και τελικά για την ίδια τη 

δημοκρατία. Χρειάζεται, συνεπώς, επαγρύπνηση από παιδιά και ενήλικες, από κάθε 

χρήστη των εξαιρετικών κατά τα λοιπά δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο. 

Η δημοσίευση απόψεων και η παράθεση σχολίων,  ανώνυμα ή με ψευδώνυμο, 

μπορεί ακόμη να επιτρέψει τη δυσφήμηση ή τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η 

δημοσίευση και ανεξέλεγκτη διάδοση απόρρητων πληροφοριών ή η παραβίαση των 

προσωπικών δεδομένων συνιστά σημαντικό κίνδυνο, όπως και η παραβίαση 

πνευματικών δικαιωμάτων με την αναδημοσίευση κειμένων δίχως την άδεια του 

δημιουργού.  

Το πιο σημαντικό πρόβλημα όμως παραμένει η προσβολή της προσωπικότητας  

προσώπων μέσω δημοσιευμάτων που διασπείρουν φήμες και συκοφαντούν, θίγοντας 

την τιμή και την υπόληψη των βλαπτομένων προσώπων. Επομένως, για να 

παραφράσουμε το παράδειγμα του Umberτo Eco,  αν μια ιταλική επαρχιακή εφημερίδα 

γράψει κάτι κακό για τον Πάπα, μικρό το κακό και μπορεί το Βατικανό να την 

αγνοήσει, όχι όμως αν το γράψει ένα μικρό ιστολόγιο, διότι το δυσφημιστικό σχόλιο 

θα παραμείνει για πάντα! 

Ο νομικός προβληματισμός γύρω από τα ιστολόγια και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και στον χώρο της ποιμαντικής, αφού πολλοί 

εκκλησιαστικοί φορείς και μεμονωμένοι κληρικοί επιλέγουν το μέσο αυτό για την 

κατάθεση της εκκλησιαστικής μαρτυρίας ή των προσωπικών τους απόψεων στο 

διαδίκτυο.  

Επειδή διαπιστώνονται ενίοτε περιπτώσεις παράχρησης της τεχνολογικής αυτής 

δυνατότητας με την εκδήλωση φανατικών συμπεριφορών και ακραίων θέσεων, ξένων 
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προς το ήθος και την κανονική παράδοση της Εκκλησίας, είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι και αυτό το νέο και καινοτόμο μέσο επικοινωνίας δεν λειτουργεί χωρίς 

κανονιστικό πλαίσιο. Οι ιεροί κανόνες και η πολιτειακής προέλευσης εκκλησιαστική 

νομοθεσία διέπουν την παρουσία και δράση κληρικών και λαϊκών και στο διαδίκτυο, 

εφαρμόζονται δε άνευ ετέρου και στο πλαίσιο εκκλησιαστικής δίκης που τυχόν εγερθεί. 

Ακόμη, η αποσύνδεση της ψηφιακής από την φυσική πραγματικότητα που 

ευνοείται από τον «ασώματο» χαρακτήρα του μέσου, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται 

από κάθε ιεροκανονική ευθύνη –για φαινόμενα που είδαμε να κορυφώνονται στο 

διάστημα της πανδημίας- ο κληρικός ή λαϊκός πομπός μηνυμάτων με υβριστικό ή 

αγοραίο περιεχόμενο· που παρακινεί σε αποστασία, αίρεση ή σχίσμα μέσω της 

διασποράς αθεολόγητων απόψεων, αντικείμενων στην Ορθόδοξη Θεολογία και δη 

Εκκλησιολογία· που εκδηλώνει ο ίδιος ή παρακινεί άλλους σε καταφρόνηση της 

οικείας εκκλησιαστικής αρχής· που σκανδαλίζει ή καταδυναστεύει συνειδήσεις ως 

«υπεργέρων» του διαδικτύου· που υπερβαίνει τα ενοριακά ή και δικαιοδοσιακά όρια 

της κατά τόπον Εκκλησίας του, υποπίπτοντας σε «εισπήδηση» ή «παρ’ ενορίαν 

πράξεις» ή εμπορευματοποιεί, με τη δύναμη της εικόνας, την ποιμαντική του διακονία 

και την Χάρη των ιερών Μυστηρίων ή με άλλον τρόπο παραβιάζει τους Θείους και 

Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας218.  

Η ψηφιακή ζωή δεν είναι άλλη, ξεκομμένη από την πραγματική ζωή. Πίσω από την 

οθόνη και το πληκτρολόγιο βρίσκεται ο άνθρωπος, υποκείμενο δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, φορέας πανανθρώπινων αξιών και για –για την Εκκλησίας μας- «κλητός 

ἅγιος», «μέτοχος τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος» και «κοινωνός θείας φύσεως». 

Αντιθέτως, το διαδίκτυο συνιστά έναν ακόμη «χώρο» ή καλύτερα μέσο τέλεσης 

εκκλησιαστικών (και όχι μόνο) αδικημάτων. Διευρύνει μάλιστα τα όρια του τόπου 

τέλεσης του αδικήματος, καθώς δεν ταυτίζονται πλέον μόνο με την τοπική δικαιοδοσία 

του Επισκόπου, στον οποίο υπάγεται ο αδικοπραγήσας κληρικός ή του Επισκόπου, 

στην περιοχή του οποίου τελέσθηκε η εκκλησιαστικά αξιόποινη πράξη, αλλά 

τουλάχιστον με όλο τον χώρο κανονικής δικαιοδοσίας και διοικητικής αρμοδιότητας 

της Εκκλησίας της Ελλάδος219.  

                                                           
218 Βλ. ενδεικτικά Υφαντής Παναγιώτης, «“Your own, personal Jesus...”. Η πνευματική πατρότητα 

στα χρόνια της πληροφορίας», Σύναξη 132 (Οκτ. – Δεκ. 2014), σ. 49. 
219 Ν. 5383/1932 «Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας» (ΦΕΚ 110 

Α΄) άρθ. 7. 
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Ελλείψει ειδικότερης διάταξης για την εκκλησιαστική δίκη, θα πρέπει αναλογικά 

να ισχύσουν όσα και στην κοσμική ποινική δίκη ως προς τον τόπο τέλεσης αδικήματος 

διά του διαδικτύου, όπου αναγνωρίζεται αρμοδιότητα οποιασδήποτε εισαγγελικής 

αρχής ανά την ελληνική επικράτεια220. Έτσι, κατά νομική ακριβολογία, την 

πρωτοβουλία κανονικών ανακρίσεων και άσκησης κανονικής ποινικής δίωξης για 

κανονική αδίκημα που τέλεσε μέσω του διαδικτύου Ορθόδοξος κληρικός της 

Εκκλησίας της Ελλάδος θα μπορούσε εγκύρως να έχει οποιοσδήποτε Μητροπολίτης 

της. 

 

4.5. Αυτόνομη ή ετερόνομη ρύθμιση του ψηφιακού κόσμου; Ο ρόλος της 

Εκκλησίας. 

 Η εκτεταμένη αναφορά στις πηγές διακινδύνευσης πρωτίστως της 

προσωπικότητας και δευτερευόντως των αγαθών του ανθρώπου από την παραβατική ή 

και εγκληματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο παρακινεί στην αναζήτηση μεθόδων 

ρύθμισης του καινοφανούς αυτού φαινομένου -ενός διαφορετικού τρόπου ύπαρξης του 

ανθρώπου στην πραγματικότητα.  

Η αυτόνομη ρύθμιση του διαδικτύου, με δεδομένη την χρήση του ακόμη και από 

εγκληματικές ή και παρανοϊκές προσωπικότητες, δεν φαίνεται εφικτή. 

Η ίδια η φύση του μέσου αναιρεί εν τη γενέσει της κάθε προσπάθεια ετερόνομης 

ρύθμισής του, κάθε απόπειρα επιτήρησής του. Εν τέλει, δεν είναι και το ζητούμενο για 

τον άνθρωπο να ορίζονται «ανθρωποφύλακες» σε κάθε πτυχή της δράσης του. 

Εξάλλου, «η δυτική παράδοση της ηθικής της πληροφορίας στο διαδίκτυο 

                                                           
220 Με την υπ' αριθμ. 472/2019 απόφασή του το ΣΤ' Ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου (σε 

Συμβούλιο) έκρινε επί της αρμοδιότητας εισαγγελικών αρχών για τη διερεύνηση αδικήματος που 

τελείται μέσω Διαδικτύου (παράνομη πώληση κουταβιών μέσω του Facebook). Το ανώτατο δικαστήριο, 

αφού εκτίμησε σειρά παραμέτρων (το είδος της καταγγελόμενης αξιόποινης πράξης, τον τόπου τέλεσης, 

τον τόπο "φιλοξενίας" του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τον τόπο κατοικίας του καταγγέλλοντος) στο 

σκεπτικό του συμπεριέλαβε τις εξής προτάσεις: «γ) Η καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη (πώληση 

κουταβιών) έγινε δια του διαδικτύου... ε) Τόπος τελέσεως της καταγγελλομένης πράξεως μπορεί να 

θεωρηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής επικράτειας... ζ) Ο τόπος 

"φιλοξενίας" του παρόχου δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι αποτελεί και τον τόπο κατοικίας του δράστη... 

Κατ' άρθρον 122 παρ. 1 ΚΠΔ, εφ' όσον δεν πρόκειται για έγκλημα που τελέστηκε με έντυπο, περί του οποίου 

αναφέρει η παρ. 2 του αυτού άρθρου, "η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου τελέστηκε 

το έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος όταν αρχίζει η ποινική δίωξη", και 

κατ" άρθρον 16 ΠΚ "Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή 

μερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη...", ενώ, κατ'άρθρο 5 παρ. 3 του ΠΚ, όταν η πράξη τελείται 

μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η Ελληνική επικράτεια, εφόσον 

στο έδαφος της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής 

τους». Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd 

=TQ1Y0SEONP8J4AT3YO8A8GER6S66V4&apof=472_2019&info=%D0%CF%C9%CD%C9%CA%

C5%D3%20-%20%20%D3%D4 . Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
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χαρακτηρίζεται από την βασική ιδέα της ελευθερίας πρόσβασης ή του δικαιώματος της 

επικοινωνίας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον... Έτσι περνάμε από μια ηθική της 

πληροφορίας σε μια ηθική του χρήστη, η οποία κατά συνέπεια έχει άμεση σχέση και είναι 

ανάλογη ως προς το ηθικό πρόσημο, θετικό ή αρνητικό, της πληροφορίας...»221 

Το ζητούμενο είναι η αγωγή, η καλλιέργεια του όλου ανθρώπου στην 

ψυχοσωματική του διάσταση. Η απάντηση στους φόβους που γεννά η διαδικτυακή 

παραβατικότητα, καθώς και η υπέρχρηση και κατάχρηση του μέσου θα μπορούσε να 

είναι η συμφωνία των κοινωνών σε ένα αξιακό πλαίσιο αυτορρύθμισης της ψηφιακής 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένα πλαίσιο θεμελιωδών αρχών, που θα εμπεδωθεί από 

τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στον κόσμο και θα επικαιροποιείται σε κάθε στάδιο 

της ανάπτυξής του μέσα από τους θεσμούς και τους παράγοντες της αγωγής 

(οικογένεια, σχολείο, θρησκευτικές κοινότητες, ευαισθητοποιημένοι συλλογικοί 

φορείς κ.ά.)  

Αυτή μπορεί να είναι η «συνέργεια» που ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο, όταν του 

απευθύνει την πρόσκληση να ανορθώνεται συνεχώς μέσα στις αλλεπάλληλες πτώσεις 

του· να συνανίσταται μαζί Του, ώστε να μη διαστρεβλώνεται και εξαχρειώνεται η 

εικόνα Του. 

Η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να διατηρεί επικουρικά τον ρυθμιστικό της ρόλο, 

θεσπίζοντας το αναγκαίο, σε μια μεταπτωτική κοινωνία, κανονιστικό πλαίσιο για τη 

δημοκρατική και φιλελεύθερη ψηφιακή διαγωγή και παρεμβαίνοντας κατασταλτικά με 

τα όργανά της στις περιπτώσεις που οι κανόνες παραβιάζονται. Οι εκασταχού 

θρησκείες, μεμονωμένα ή μέσα από διεργασίες συνεννόησης χάριν του ανθρώπου, κατ’ 

εξοχήν όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία με τον φιλάνθρωπο χαρακτήρα και το κοινοτικό 

της ήθος μπορεί να διαμορφώσει συνειδήσεις ανυπότακτες στις «αρχές, τις εξουσίες, 

τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου»· γνήσιους και ανυπόκριτους 

πιστούς, που θα ενεργούν ταυτόχρονα, πέρα από κάθε καταναγκασμό, ως ψηφιακά 

εγγράμματοι και ευάγωγοι πολίτες. 

Σε όλα τα ζητήματα, «απέναντι στα αντικρουόμενα σχήματα της πολυώνυμης 

ετερόνομης και της ποικιλόμορφης αυτόνομης ηθικής ο Χριστιανισμός προβάλλει ένα 

τρίτο είδος ηθικής, που υπερβάλλει και γεφυρώνει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας 

και ετερονομίας. Προβάλλει την ηθική της ετερόνομης ή χαρισματικής αυτονομίας. Η 

ηθική αυτή αρχίζει από την ετερονομία και καταλήγει στην αυτονομία. Αρχίζει με την 

                                                           
221 Σμυρνάκης, σ. 250. 
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τήρηση του “νόμου” που έρχεται έξω από τον άνθρωπο με την παρά φύση κατάσταση 

και το άστατο θέλημά του και κορυφώνεται με την εσωτερίκευσή του, που εκφράζει την 

κατά φύση κατάσταση και το φυσικό θέλημά του... Αυτή είναι η ηθική της “καινής 

κτίσεως”, που διασκελίζει τα όρια του θανάτου. Είναι η ορθόδοξη χριστιανική ηθική, 

που έδειξε και δίδαξε ως τέλειος άνθρωπος ο Θεάνθρωπος Χριστός, υποτασσόμενος 

ελεύθερα ως άνθρωπος στο θέλημα του Πατρός»222. 

  Το αξιακό απόθεμα της Ορθόδοξης παράδοσης διαθέτει αρχές κατάλληλες και 

ικανές να εμπνεύσουν τους πολίτες – πιστούς στην προσπάθειά τους να  

αυτορρυθμίσουν την παρουσία και συμμετοχή τους στον ψηφιακό – τεχνικό κόσμο, 

εφαρμόζοντας ταυτόχρονα στη ζωή τους το διαχρονικό θέλημα του Θεού: το αδούλωτο 

του ανθρώπινου προσώπου στα στοιχεία της φθοράς και του θανάτου. 

Υπάρχει, λοιπόν, ένα αναγνωρισμένο και κοινά παραδεκτό minimum 

«συνεννόησης» της Ορθόδοξης Θεολογίας και της κυρίαρχης στην κοινωνία μας 

θεώρησης του ανθρώπου. Η κοσμική ορολογία αναφέρεται στην «αξία του ανθρώπου», 

η Θεολογία μιλά για το Θεοειδές ανθρώπινο πρόσωπο. Με διαφορετικές αφετηρίες, 

συμπίπτουν στην αγωνία για τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα. 

Αναγνωρίζοντας την αξία του ανθρώπου ως «θεμέλιο της ελευθερίας, της 

δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο» στην «Οικουμενική Διακήρυξη για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα», η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

(10.06.1948) κάλεσε τα μέλη του να προσαρμόσουν το θεσμικό τους πλαίσιο και να 

συντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά και να 

προάγονται τα δικαιώματα του ανθρώπου στην «προοπτική ενός κόσμου όπου οι 

άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και 

την αθλιότητα» και μέσα από «ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην 

αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και 

της καταπίεσης»223.  

Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα διακηρύσσει ότι «ο σεβασμός και η προστασία της 

αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» (άρθρο 2 

παρ. 1 Σ.) και, αντίστροφα, «πρωταρχικό» ανθρώπινο δικαίωμα. Συμπληρώνεται 

μάλιστα από το άρθρο 5 παρ. 1 Σ. που ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 

                                                           
222 Μαντζαρίδης Γεώργιος, «Αυτονομία και ετερονομία στην ηθική», Σύναξη 132 (Οκτ. – Δεκ. 

2014), σ. 65. 
223 Το πλήρες κείμενο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου βλ. στο: 

https://www.amnesty.gr/universal-declaration-of-human-rights. Τελευταία πρόσβαση: 23.04.2021. 
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ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική ζωή της χώρας» με μοναδικό περιορισμό τα δικαιώματα των άλλων, το ίδιο 

το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. Θέτει την προσωπική ελευθερία υπό ευρεία έννοια 

στο βάθρο του υπέρτατου κριτηρίου συνταγματικότητας κάθε νομοθετικής ή 

διοικητικής δράσης της Ελληνικής Πολιτείας224.  

Επιπλέον, οι διατάξεις της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» 

που υπογράφηκε στη Ρώμη το 1950 σαν συνέπεια της Οικουμενικής Διακήρυξης του 

Ο.Η.Ε.225, καθώς και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης226, ένα ευρύ πλέγμα κανόνων 

δικαίου με υπερνομοθετική τυπική ισχύ, ανώτερη δηλαδή των τυπικών νόμων, 

διατηρούν την αξία του ανθρώπου στην κορυφή των προστατευόμενων από την 

ελληνική έννομη τάξη έννομων αγαθών και αξιών. 

Πέρα από τους ενδοκοσμικούς θεσμούς της Πολιτείας, «η Εκκλησία έχει τη 

δυνατότητα, αλλά και το χρέος να διαλεχθεί με το σημερινό άνθρωπο και τον κόσμο, όχι 

για να του προσφέρει κάποιες λύσεις ή συνταγές αντιμετωπίσεως των προβλημάτων του, 

αλλά για να υπάρξει η ίδια με τη θεολογία αλλά και τη ζωή της διέξοδος στα αδιέξοδα. 

Πρώτο σημείο, από το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας τέτοιος διάλογος είναι η 

θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου... Η θεολογία ή ακριβέστερα η Τριαδολογία και η 

Χριστολογία δίνουν το νέο περιεχόμενο της έννοιας του προσώπου, που εφαρμόζεται 

αντίστοιχα στην ανθρωπολογία, μία που α) ο άνθρωπος είναι δημιούργημα “κατ’  εικόνα 

Θεού” και β) ο Χριστός δεν είναι μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. 

Έτσι, στον Τριαδικό Θεό δεν υπάρχουν άτομα αλλά πρόσωπα, που ζουν σε 

αγαπητική κοινωνία και σχέση. Γι’  αυτό, πολύ σωστά έχει παρατηρηθεί, πως η 

αγιοτριαδική αγαπητική σχέση αποτελεί το ηθικό πρότυπο και μοντέλο για κάθε 

ανθρώπινη σχέση και κοινωνία. Είναι εξαιρετικά παρήγορο για το σημερινό και τον 

αυριανό άνθρωπο, που όλα δείχνουν πως το κυριότερο πρόβλημά του είναι –και θα είναι 

στο μέλλον περισσότερο- η μοναξιά και η έλλειψη κοινωνίας, να νιώσει ότι είναι 

πρόσωπο, που έχει τη μοναδική δυνατότητα να κοινωνεί πραγματικά. 

                                                           
224 Δαγτόλου, τ. Α΄, σ. 129 - 130. Βλ. και συνοπτικά Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Επίτομο 

Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 122001, σ. 507 – 511. 
225 Το πλήρες κείμενο της Ε.Σ.Δ.Α. βλ. στο: https://www.echr.coe.int/documents/ 

convention_ell.pdf . Τελευταία πρόσβαση:23.04.2021. Για την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων 

στο διεθνές δίκαιο βλ. Δαγτόλου, σ. 31 επ. 
226 Μπορεί να είναι πρωτότυπο (ιδρυτικές συνθήκες), παράγωγο (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) 

ή επικουρικό (νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές δίκαιο, γενικές αρχές δικαίου. κλπ). 

Για την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό δίκαιο βλ. Δαγτόγλου, σ. 46 επ. 
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Η ύπαρξη του ανθρώπου ως προσώπου και η αληθινή κοινωνία είναι αδύνατη χωρίς 

τον Χριστό και την Εκκλησία... Στη φυσική ζωή, υπογραμμίζει ο Νικόλαος Καβάσιλας, η 

κοινωνία εμφανίζεται μάλλον ως διάσπαση... Η αληθινή κοινωνία δημιουργείται με την 

ταυτόχρονη ύπαρξη του ίδιου πράγματος στα δύο μέλη. Γιατί, όταν το ίδιο πράγμα 

υπάρχει διαδοχικά, στον ένα και στον άλλον, δεν υπάρχει αληθινή κοινωνία, αλλά μάλλον 

διαχωρισμός και διαίρεση 

Η μυστηριακή αυτή κοινωνία της Εκκλησίας προσφέρει στους πιστούς τη βάση για 

μία νέα δημιουργική θεώρηση της κοινωνικής ζωής και των προβλημάτων της. Βέβαια, 

δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα και η σπουδαιότητα των κοινωνικών 

προβλημάτων. Αλλά δεν πρέπει επίσης να λησμονείται ότι τα κοινωνικά προβλήματα 

είναι στη βάση τους προβλήματα ηθικά και πνευματικά. Επομένως η λύση τους δεν 

βρίσκεται στο επίπεδο των δομών και της εξουσίας, αλλά στο επίπεδο του προσώπου και 

της πνευματικής ζωής. Γι’ αυτό και η θέση της Εκκλησίας απέναντι στα προβλήματα του 

ανθρώπου, χωρίς να υποκαθιστά την οποιαδήποτε πρακτική μέριμνα, πρέπει να είναι 

διακονική. Χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερα ηθικά ή κοινωνικά συστήματα, μπορεί να 

διακονεί τον άνθρωπο σε όλες τις πτυχές της προσωπικής και της κοινωνικής του 

ζωής»227. 

Στην εποχή της αποϊεροποίησης του ανθρώπινου προσώπου· στον καιρό της 

διάσπασης της ενότητας και της απομόνωσης μπροστά στη μηχανή και τα απατηλά 

υποκατάστατα της «κοινωνικής δικτύωσης» των νέων ανθρώπων, ευθύνη της 

εκκλησιαστικής κοινότητας είναι, μέσα από τις κατηχητικές και απόλυτα κοινωνικές 

πρωτοβουλίες Της για μικρούς και μεγάλους, να γνωστοποιήσει στα παιδιά Της 

εμπειρικά – βιωματικά, αλλά και με την πειθώ του έναρθρου λόγου αυτήν την πρόταση 

ζωής. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αυλώνα Ναταλία – Ζαμπέλης Ιωάννης (π. Ιωαννίκιος) – Κεμίδης Χρήστος – 

Παπαδόγιαννη Μαριάννα, Tα ιστολόγια (blogs). Το νέο κοινωνικό φαινόμενο και η 

δυνατότητα επιβολής ρυθμίσεων, εργασία στο μάθημα  «Κοινωνιολογία  Δικαίου - 

Δίκαιο και Κοινωνία της Πληροφορίας» του Π.Μ.Σ. του Τομέα Ιστορίας και 

                                                           
227 Κεσελόπουλος Ανέστης, Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

2003, σ. 112 – 115. 
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Γενικής Θεωρίας του Δικαίου Νομικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α., εαρινό εξάμηνο 2008 – 

2009. Αδημοσίευτη – προσωπικό αρχείο π. Ιωαννικίου Ζαμπέλη. 

Gerontas Apostolos, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Eine neue 

Herausforderung, 1989. 

Γεωργιάδης Απόστολος, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα - Κομοτηνή 21997. 

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα 122001. 

Δαγτόλου Π(ρόδρομος), Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, τ. Α΄ και Β΄, εκδ. 

Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2005. 

Δάρα Μαρία – Κορμάς Γεώργιος, «Αποπλάνηση μέσω διαδικτύου (Grooming)», 

Τσίτσικα Άρτεμις – Κορμάς Γεώργιος (επιμ.), Διαδίκτυο και Εφηβεία, εκδ. Π. Χ. 

Πασχαλίδης – Broken Hill Publishers Ltd., Αθήνα 2012, σ. 63 – 69. 

Δημόπουλος Χρήστος – Λαγού Νάντια (επιμ.), Εισηγήσεις Εγκληματολογίας, εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2009. 

Καλλινίκου Διονυσία, Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, εκδ. Π. Ν. 

Σάκκουλα / Δίκαιο και Οικονομία, 32010. 

Καράκωστας Ιωάννης, Δίκαιο & Internet. Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, εκδ. Δίκαιο 

και Οικονομία – Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 32009. 

Κεσελόπουλος Ανέστης, Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας, εκδ. Π. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 2003. 

Κιούπης Δημήτριος (επιστ. εποπτεία) – Ιωαννίδου Αιμιλία (επιμ.), Η παιδική 

πορνογραφία στο διαδίκτυο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007. 

Κουράκης Νέστωρ, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄: Πραγματολογική προσέγγιση 

και επιμέρους ζητήματα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 22005. 

Μαγγανάς Αντώνης – Λαγού Νάντια, «Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας», Cusson 

Maurice, Σύγχρονη Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009. 

Μαντζαρίδης Γεώργιος, «Αυτονομία και ετερονομία στην ηθική», Σύναξη 132 (~Οκτ. 

– Δεκ. 2014), σ. 62 – 67. 

Παπαχρήστου Θανάσης - Βιδάλης Τάκης, Μήτρου Λίλιαν – Τάκης Ανδρέας, Το 

δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, εκδ. Σάκκουλας, 2006. 

Σμυρνάκης Νίκος, Ηθική ευθύνη στο διαδίκτυο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2017. 

Σταθόπουλος Μιχ., Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 

31998. 
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Σφακιανάκης Εμμανουήλ – Σιώμος Κωνσταντίνος – Φλώρος Γεώργιος, Εθισμός στο 

Διαδίκτυο και άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, εκδ. οίκος Α. Α. 

Λιβάνη, Αθήνα 2012. 

Τάσης Θεοφάνης, Ψηφιακός Ανθρωπισμός. Εικονιστικό υποκείμενο και τεχνητή 

νοημοσύνη, εκδ. Aρμός, 32019. 

Υφαντής Παναγιώτης, «“Your own, personal Jesus...”. Η πνευματική πατρότητα στα 

χρόνια της πληροφορίας», Σύναξη 132 (Οκτ. – Δεκ. 2014), σ. 43 – 51. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ευχή ή δικαίωμα;  

2. Η «αξία του ανθρώπου» και η ιερότητα του «προσώπου». Απόπειρα διαλόγου 

Εκκλησίας και κόσμου στη σύγχρονη Βαβέλ. 

3. Ο Χριστιανός μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Μια σύγχρονη ανάγνωση της «Προς 

Διόγνητον επιστολής». 

4. Το κοινοτικό ήθος της Εκκλησίας ως αντίδοτο στη μοναξιά των ψηφιακών μέσων. 

5. Η παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο: κανονικά αδικήματα και πιθανά 

εγκλήματα. 

6. Δέδεται ο λόγος του Θεού; Το κήρυγμα και τα όρια της ελεύθερης έκφρασης σε 

ιστολόγια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

7. Προλαμβάνοντας σε ανύποπτο χρόνο «εγκλήματα κατά της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας». Προτάσεις Ορθόδοξης διαφυλικής αγωγής στην εκκλησιαστική 

κατήχηση. 

8. Θωρακίζοντας τους εκκλησιαστικούς φορείς από την «απάτη μέσω υπολογιστή». 

Κίνδυνοι και προτάσεις. 

9. «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» και εκκλησιαστική διοίκηση. Εξαιρέσεις από τον 

γενικό κανόνα ή εναρμόνιση με τις σύγχρονες εξελίξεις; 

10. Εκκλησιαστικά αρχεία και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

11. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο φιλανθρωπικό έργο της 

Εκκλησίας. 

12. Το δικαίωμα στην πληροφορική αυτοδιάθεση. 

13. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσβολές της αξίας του ανθρώπου. 

14. Ηθικά και νομικά ζητήματα από το “sexting”. 
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15. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων «πνευματικής ιδιοκτησίας» στο πλαίσιο δράσης 

εκκλησιαστικών φορέων. Προτάσεις. 

 



 
 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
165 

5. Το ψηφιακό χάσμα γενεών και η υπέρβασή του – Πρακτικές 

προτάσεις για τον τεχνολογικό εγγραμματισμό των ενηλίκων 

 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό χάσμα, ψηφιακός εγγραμματισμός, ενήλικες, Εκκλησία 

 

 

5.1. Το ψηφιακό χάσμα σήμερα: Εννοιολογικές διασαφηνίσεις και 

διαπιστώσεις 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας 

πριν από δύο περίπου, δεκαετίες, με τον όρο ψηφιακό χάσμα εννοούμε «το χάσμα 

μεταξύ ατόμων, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και γεωγραφικών περιοχών που 

αντανακλούν διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, όσον αφορά στις δυνατότητες 

των εμπλεκόμενων για πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

καθώς και την αξιοποίηση της χρήσης του Διαδικτύου σε μια μεγάλη ποικιλία 

δραστηριοτήτων228». Αρχικά το ψηφιακό χάσμα συσχετίστηκε με την αρνητική 

απάντηση που έδινε κάποιος στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στο ερώτημα «ποιος 

είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο», με βάση την παραδοχή πως δεν ήταν ισοτίμως 

εφικτό για το καθένα να έχει πρόσβαση σ’ αυτό το νέο πολύ-εργαλείο. Μετά το 2000 

το κέντρο βάρους της συζήτησης μετατοπίστηκε στην απάντηση που έδινε κάποιος στο 

ερώτημα «ποιος εξυπηρετείται από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών», προφανώς διότι η πρόσβαση από μόνη της δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αν 

δεν συνοδεύεται και από τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες του χρήστη229. Το 

ψηφιακό χάσμα πρώτου επιπέδου, που σχετίζεται με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, 

εξελίχθηκε σε ψηφιακό χάσμα δεύτερου επιπέδου, που συναρτάται με την κατοχή των 

απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική χρήση του, και ως 

ψηφιακό χάσμα τρίτου επιπέδου, που σχετίζεται με την ενδεδειγμένη διαχείριση των 

ωφελειών που προκύπτουν230.  

                                                           
228 Μ. D. Vasilescu, A. C. Serban, G.C. Dimian, κ.α., “Digital divide, skills and perceptions on 

digitalisation in the European Union—Towards a smart labour market”, PLoS ONE 15, 4(2020), σσ. 1-

39.  
229 Α. Τρευλάκη, «Διαστάσεις του ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα» στο: Ν. Δεμερτζής (επιμ), 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Διακυβέρνηση και Διαδίκτυο, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 2017, σσ. 37-59. 
230 Η. Γουνόπουλος, Διερεύνηση της ψηφιακής ανισότητας στην Ελλάδα με τη χρήση υποδειγμάτων 

διαρθρωτικών εξισώσεων, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 22. 
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Για πληθώρα ερευνητών ο όρος «ψηφιακό χάσμα» αναφέρεται σε μια αυστηρή 

οριοθέτηση των χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίοι διακρίνονται απ’ όλους τους 

άλλους που εμπλέκονται στη χρήση των ΤΠΕ, με βασικό κριτήριο τον χρόνο της 

γέννησής τους. Είναι οι «ψηφιακοί αυτόχθονες», οι οποίοι απέχουν παρασάγγας από 

τους «ψηφιακούς μετανάστες». Πρόκειται για δύο τεχνικούς όρους, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν από τον Μarc Prensky το 2001 για πρώτη φορά, προκειμένου να 

αποτυπωθεί με ακρίβεια η νέα γενιά, η οποία ήρθε σε επαφή με την τεχνολογία από 

πολύ μικρή ηλικία231. Οι νέοι, ως αποτέλεσμα των αλλαγών που συμβαίνουν στον 

εύπλαστο και δεκτικό συνεχούς αναδόμησης εγκέφαλο του ανθρώπου, σκέφτονται 

πλέον και επεξεργάζονται πληροφορίες με θεμελιωδώς διαφορετικούς τρόπους σε 

σύγκριση με ανθρώπους προγενέστερων γενεών. Συνηθίζουν να λαμβάνουν 

πληροφορίες πολύ γρήγορα, αρέσκονται και μπορούν πράγματι, να διεκπεραιώνουν 

πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα, - το γνωστό multitasking -, προτιμούν τα γραφικά σε 

σχέση με το κείμενο και λειτουργούν καλύτερα, όταν δικτυωθούν. Αντίθετα, οι 

ψηφιακοί μετανάστες, που γεννήθηκαν πριν το 1980, μοιάζουν αυτούς που επιδίδονται 

σε προσπάθεια εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, οι οποίοι δεν θα εξομοιωθούν ποτέ μ’ 

αυτόν που γνωρίζει τη γλώσσα στόχου ως μητρική232. Φαίνεται, εκ των πραγμάτων, ότι 

οι παραπάνω αντιλήψεις απηχούν σημεία της θεωρίας των γενεών που διατύπωσαν οι 

William Strauss και Νiel Howe το 1991233. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες, αφού πρώτα 

ανέλυσαν τις γενιές των τελευταίων 400 ετών στις ΗΠΑ, απαρίθμησαν τις γενιές που 

προέκυψαν από το 1920 και μετά: Πρόκειται για την σιωπηλή ή παραδοσιακή γενιά, 

τη γενιά των baby boomers, λόγω της έκρηξης τότε των γεννήσεων, τη γενιά X, τη 

γενιά Y και τη γενιά της χιλιετίας, τους millennials. Τελικά μόνο τα μέλη της γενιάς Y, 

που σταδιακά ταυτίστηκαν με τους millennials, συμπεριφέρονται ως ψηφιακά γηγενείς. 

Σήμερα οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σημασία της ηλικίας δεν επαρκεί από μόνη της 

στον καθορισμό της έννοιας του «ψηφιακού γηγενή» ή «μετανάστη»234. Όπως 

                                                           
231 Μ. Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”, On the Horizon, 9, 5(2001), σσ. 1-6,  

https://marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf, , 28.02.2021. 
232 J. E. Helsper & R. Eynon, “Digital natives: where is the evidence?”, British Educational Research 

Journal, 36, 3(2010), σσ. 503–520.  
233 Ν. Howe & W. Strauss, Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069, εκδ. William 

Morrow & Company, New York 1991, Ν. Howe & W. Strauss, The Fourth Turning: What the Cycles of 

History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny, εκδ. Broadway Books, New York 1997. 
234 J. E. Helsper & R. Eynon, όπ. παρ.   

https://marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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αποδεικνύουν έρευνες235 ένα ποσοστό γύρω στο 20% του ελληνικού πληθυσμού, ήτοι 

445.665 άτομα ηλικίας από 55 έως 64 ετών και 746.788 άτομα ηλικίας από 65 έως 74, 

δηλαδή 1.192.453 Έλληνες αυτού του ηλικιακού εύρους, σύμφωνα με στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, αγνοούν την ύπαρξη του Διαδικτύου! Επίσης ο δείκτης DESI/2020236 

κατέτασσε την Ελλάδα, όσον αφορά στους δείκτες ψηφιακής ανταγωνιστικότητας στην 

27η θέση στην Ευρώπη των 28, υπερτερώντας μόνο έναντι της Βουλγαρίας.  

 

5.2. Η επίγνωση της αποσυνεκτικής λειτουργίας του ψηφιακού χάσματος ως 

αφετηρία του ψηφιακού εγγραμματισμού των ενηλίκων 

α. Ψηφιακό χάσμα και νέο κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς του Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο, επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός νέου τύπου κοινωνικού 

περιβάλλοντος του ατόμου που αντικαθιστά τον παραδοσιακό κοινωνικό χώρο. 

Προϋπόθεση λοιπόν, και αφετηρία του ψηφιακού εγγραμματισμού των ενηλίκων 

αποτελεί η απόκτηση αυτογνωσίας σχετικά με τη μειονεκτική θέση, στην οποία θα 

βρεθούν όσοι δεν επενδύσουν στη ψηφιακή εγγραμματοσύνη. Αυτή η αναγκαιότητα 

γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, αν λάβουμε υπόψη μας, ότι το ψηφιακό χάσμα που 

εντοπίζεται σήμερα αντανακλά και διευρύνει τις σύγχρονες κοινωνικές ανισότητες και 

ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται ως αποσυνεκτικός  παράγοντας της συνάντησης των 

γενεών, κριτήριο κοινωνικής κατηγοριοποίησης και αίτιο κοινωνικής 

αποσταθεροποίησης, όπως ισχύει με κάθε χάσμα, κατά τον  Ε. Durkheim237.   

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων ερευνών, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Instagram, συγκαταλέγονται μεταξύ 

των ιστότοπων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως, με μέσο όρο ημερήσιας 

επισκεψιμότητας ανά χρήστη τις 6 ώρες και 54 λεπτά238. Ωστόσο, οι διαδικτυακές 

σχέσεις που συγκροτούνται μ’ αυτόν τον παράδοξο τρόπο προσλαμβάνουν κοινωνικό 

περιεχόμενο και επιδρούν επί της ζωής των μελών των διαδικτυακών κοινοτήτων, οι 

                                                           
235 Έρευνα χρήσης ΤΠΕ από νοικοκυριά και άτομα: 2019, δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας 

DESI/2020, παγκόσμια έρευνα Digital Greece 2021, έρευνα χρήσης ΤΠΕ από νοικοκυριά και άτομα της 

Eurostat 2020, έρευνες της εταιρείας Focus Bari, έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών το 

2019, που εντάσσεται στη σύμπραξη World Internet Project: Χ. Τσέκερης, Ν. Δεμερτζής, κ.ά., Το 

Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Η έρευνα του ΕΚΚΕ για το World Internet Project, εκδ. διαΝΕΟσις, Αθήνα 2020.  
236 Σ. Γαβρόγλου, «Ψηφιακή ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρώπη» στο: 

Χ. Παϊδούση και Α. Ευστράτογλου (επιμ.), Εργασία και κοινωνική δικαιοσύνη, Ψηφιακή ένταξη και 

ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, Αθήνα 2020, σ. 4.  
237 Κ. Κωτσιόπουλος, «Οικονομία, πολιτισμός και καπιταλιστική κρίση», Θεολογία 4(2012), σ.157. 
238 https://wearesocial.com/digital-2021 , https://wearesocial.com/digital-2021, 08.03.2012. 

https://wearesocial.com/digital-2021
https://wearesocial.com/digital-2021
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οποίες, ως συνεχώς μεταβαλλόμενες, ονομάζονται περιπλέουσες239. Σ’ αυτό το νέο 

κοινωνικό πλαίσιο, η αυτοαναφορά, η αποϋλοποίηση της εμπειρίας και η 

αυτοδιαχειριζόμενη εικονικότητα επιτείνουν εύλογα, την αμηχανία των μη χρηστών 

του. Αυτοί, ακόμα και εάν αποφασίσουν να εμπλακούν, δεν ξέρουν τι πρέπει να 

περιμένουν από τη συμμετοχή τους σε μια τέτοιου είδους διαδικτυακή κοινότητα, τι 

προσδοκίες και μέχρι ποιου βαθμού οφείλουν να έχουν, τι είναι πραγματικό και τι 

ψεύτικο και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τους αναδυόμενους κινδύνους. 

Ήδη από το 2012 ερευνητές υπογράμμιζαν τον σύνδεσμο μεταξύ του ψηφιακού και 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως επίσης και τη σημασία της ψηφιακής απόρριψης των 

μεγαλύτερων ως προς την εμπέδωση αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, η απομόνωση και τα συμπτώματα κατάθλιψης240.   

β. Όταν το ψηφιακό χάσμα ανάγεται σε γνωστικό χάσμα  

Το Διαδίκτυο μετατράπηκε σε «ταμείο» της σύγχρονης γνώσης, ανοικτό και 

αξιοποιήσιμο σε όποιον έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία πρόσβασης στο νέο 

εργαλείο. Πρόκειται, πράγματι, για έναν προσφερόμενο τεράστιο όγκο πληροφοριών 

διακριτών επιστημονικών αντικειμένων ή αναρίθμητων πεδίων της κοινωνικής ζωής 

του ανθρώπου από το απώτερο ή κοντινό παρελθόν, το οποίο μπορεί να επενδύεται με 

εικόνα και ήχο και να υπόκειται σε μια συνεχή ανατροφοδότηση και έναν πρωτόγνωρο 

εμπλουτισμό. Ωστόσο, η έλλειψη της δυνατότητας πρόσβασης ή τεχνογνωσίας 

πρόσβασης σε όλον αυτόν τον αποθησαυρισμένο και ανεξάντλητο πλούτο του 

Διαδικτύου καθιστούν τον ψηφιακά αναλφάβητο ανήμπορο να τον αξιοποιήσει. Η 

παράθεση όλης αυτής της πανσπερμίας πληροφοριών, μ’ έναν απροϋπόθετο ή 

αταξινόμητο τρόπο, χωρίς να ακολουθούνται κριτήρια ποιοτικού ελέγχου, 

διαμορφώνει ένα χαοτικό πεδίο παράθεσης πληροφοριών, το οποίο για να αξιοποιήσει 

κανείς, προϋποτίθεται κατοχή γνώσεων, στοχευμένη κριτική ικανότητα241 και  

                                                           
239 Γ. Αλεξιάς, «ο δυνητικός «άλλος» το δυνητικό σώμα» στο: Κ. Κοσκινάς, και Σ. Αρσένης (επιμ.),  

Δυνητικές κοινότητες και διαδίκτυο:Κοινωνιο-ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές, εκδ. 

Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008, σσ. 91-116.   
240 Α. Seifert, Μ. Hofer, J. Rösselb, “Older adults’ perceived sense of social exclusion from the digital 

world”, Educational Gerontology 44, 2(2018), σσ. 775–785.   
241 Α. Κωστάκη, «Πληροφορητικός Γραμματισμός: Δημιουργώντας Αυτόνομους και Κριτικούς 

Διαχειριστές της Πληροφόρησης για τον 21° Αιώνα»  στο: Το μάνατζμεντ στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 

- 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 186-197. 
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«ενεργοποίηση δεξιοτήτων με αυξανόμενα επίπεδα ποικιλομορφίας και 

πολυπλοκότητας242».   

γ. Ψηφιακό χάσμα και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας  

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί τον τελευταίο καιρό στο πλαίσιο της διεθνούς 

ακαδημαϊκής κοινότητας επιβεβαιώνουν ότι πράγματι, η ψηφιακή ανισότητα, σε 

συνάρτηση με την ηλικία και την περιοχή διαμονής των ανθρώπων, επιδρά αρνητικά 

στη διατήρηση της ψυχοσωματικής ομοιοστασίας τους, ενώ ταυτόχρονα, η διεύρυνση 

της δυνατότητας πρόσβασης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού σε υπηρεσίες e-health 

προβάλλεται ως μέσο υπέρβασης των αρνητικών συνεπειών του ψηφιακού 

χάσματος243. Η αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας ορίζεται από το 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «η αποδοτική και ασφαλής χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών για την υποστήριξη της υγείας αλλά και πεδίων που 

σχετίζονται με την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της 

παρακολούθησης και της αγωγής υγείας, της γνώσης και της έρευνας», πράγμα που 

επιτυγχάνεται μόνο με τον ψηφιακό εγγραμματισμό των ενήλικων πολιτών244. Αυτός 

εγγυάται την αξιοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής, την προληπτική αντιμετώπιση και 

έγκαιρη διάγνωση επικίνδυνων ασθενειών, την ποιοτική υποστήριξη της θεραπευτικής 

αγωγής που λαμβάνουν ασθενείς για να ξεπεράσουν μια νόσο, τη συνεχή 

ανατροφοδότηση πληροφοριών μεταξύ αυτών και των θεραπόντων ιατρών τους και τη 

συμβουλευτική όλων των εμπλεκομένων παραγόντων του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντός τους, που εύλογα τους συνδράμουν245. Τα ίδια περίπου, μπορούν να 

λεχθούν και για τα ΑΜΕΑ, το εύρος της εύλογης αποκοινωνικοποίησης των οποίων 

διευρύνεται, όταν αδυνατούν να αξιοποιήσουν διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν 

να  διευρύνουν την αυτενέργειά τους και να αμβλύνουν τις συνέπειες της αναπηρίας 

τους246.  

                                                           
242 C. Fonseca, “The digital divide and the cognitive divide: Reflections on the challenge of human 

development in the digital age”, Information Technologies & International Development  6(2010), σσ. 

25–30.  
243 S. A. Rains, “Health at high speed: Broadband Internet access, health communication, and the digital 

divide”, Communication Research 35, 3(2008), σσ. 283–297.   
244 https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/.  
245 Α. Cahn, A. Akirov, και I. Raz, “Digital health technology and diabetes management”, Journal of 

Diabetes 10(2018), σσ. 10–17 και Α. Xαραλάμπους, “Utilizing the Advances in Digital Health Solutions 

to Manage Care in Cancer Patients”, Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing  6, 3(2019), σσ. 234-

237.  
246 D. Lussier-Desrochers, C. L. Normand, A. Romero-Torres, κ. α., “Bridging the digital divide for 

people with intellectual disability”, Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 

11, 1(2017), σσ. 1-21. 

https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/
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δ. Ψηφιακό χάσμα και επαγγελματική εξέλιξη  

Η επικράτηση των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου αναδιαρθρώνουν πλήρως το σκηνικό στη λεγόμενη αγορά 

εργασίας και διαμορφώνουν νέες προσδοκίες, αναγκαιότητες και φόβους στον χώρο 

εργασίας και την προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης του εργαζόμενου.  Η εργασία 

πλέον αυτοματοποιείται και μπορεί να διεξαχθεί εξ αποστάσεως. Λογής λογής δίκτυα 

συνδέουν με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, ανθρώπους με ανθρώπους, ανθρώπους με 

μηχανές και μηχανές με μηχανές. Η δυνατότητα αποθήκευσης και ψηφιακής 

επεξεργασίας των πληροφοριών δημιουργεί νέες πρωτόγνωρες δυνατότητες και 

προάγει τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Η τηλε-εργασία, προσδίδει ελευθερία 

επιλογών και ευελιξία σε πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ τμηματοποιεί το παραγόμενο 

έργο σε επιμέρους καθήκοντα, τα οποία διανέμονται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο 

μιας ιδιότυπης αλληλουχίας. Την ίδια στιγμή που τα κεφάλαια αναζητούν καινοτόμες 

ιδέες και γνώσεις για να επενδυθούν, αυτοί που θα έχουν τελικά, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για να αντιμετωπίσουν τις καίριες μεταβολές στο τοπίο της αγοράς, την 

ανεργία, την οικονομική ανασφάλεια, το απρόβλεπτο κάθε φορά εισόδημα ή άλλες 

αλλαγές  θα είναι οι άνθρωποι που θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο 

καινοτομίας το Διαδίκτυο. Είναι ενδεικτικό ότι το 65% περίπου των παιδιών που 

φοιτούν σε δημοτικά σχολεία σήμερα, θα εργαστούν σε επαγγέλματα που δεν 

υπάρχουν ακόμα και θα προέλθουν ως προϊόν των παραπάνω μετασχηματισμών247. Η 

έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 87.1, που διεξήχθηκε από την Ε.Ε. το 2017 επιβεβαιώνει 

του λόγου το αληθές και κυρίως, τον φόβο των ευρωπαίων πολιτών για τις παραπάνω 

εξελίξεις248.  

ε. Ψηφιακό χάσμα και εμπέδωση της σύγχρονης ηλεκτρονικής δημοκρατίας  

Με τους συναφείς όρους «κυβερνοδημοκρατία», ή «ψηφιακή δημοκρατία» ή 

«ηλεκτρονική δημοκρατία» νοείται το «δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, στο οποίο 

υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών χρησιμοποιούνται στη διεξαγωγή κρίσιμων 

λειτουργιών της δημοκρατικής διαδικασίας, όπως είναι η πληροφόρηση και επικοινωνία, 

η προβολή και υπεράσπιση συμφερόντων ομάδων και η λήψη αποφάσεων μέσω της 

                                                           
247 Μ. D. Vasilescu, A. C. Serban, G. C. Dimian, κ.α., “Digital divide, skills and perceptions on 

digitalisation in the European Union—Towards a smart labour market”, PLoS ONE 15, 4(2020), σσ. 1-

39.  
248 Όπ. παρ. 
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διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου και ψηφοφοριών249». Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

μετέχουν σε δομημένο διάλογο που λαμβάνει χώρα σε διαδικτυακές πύλες, να 

εκφράσουν την άποψή τους σε ηλεκτρονικά βήματα πολιτών, να ενισχύσουν τη 

διάδρασή τους με τους ίδιους τους πολιτικούς ασκώντας κριτική σε δημοσιεύματα που 

αναρτούν οι ίδιοι στα blogs ή τις ιστοσελίδες τους, να μετατρέψουν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης σε μια ηλεκτρονική αγορά κατά το πρότυπο της αγοράς της αρχαίας 

Αθήνας, λαμβάνοντας μέρος σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα και ψηφοφορίες (e-

voting). Επίσης μπορούν να αξιολογούν τον βαθμό τήρησης των προεκλογικών 

δεσμεύσεων των πολιτικών, να ενημερώνονται για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, να 

προβαίνουν σε μελέτη νόμων σε διάφορα αποθετήρια και να προσθέτουν την 

συναίνεση ή αντίδρασή τους στις «διαδικτυακές» φωνές των συμπολιτών τους250. Η 

δυνατότητα χειραγώγησης των ηλεκτρονικών μέσων από πολιτικούς και η ετερόκλητη 

ή επιλεκτική ενημέρωση που προσφέρεται στους πολίτες σε θέματα της τρέχουσας 

πολιτικής επικαιρότητας καθιστά ακόμα πιο επιτακτικό τον ψηφιακό εγγραμματισμό 

τους, προκειμένου να επιτευχθεί πράγματι, εμπέδωση της ψηφιακής δημοκρατίας εκ 

μέρους τους. 

 

5.3. Πρακτικές προτάσεις ψηφιακού εγγραμματισμού: Σκοποί-κίνητρα-

στάσεις-μέσα 

α. Ο όρος «ψηφιακός γραμματισμός».   

Το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «ψηφιακός εγραμματισμός» αποτέλεσε 

προϊόν μια μεγάλης συζήτησης που ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Έτσι, ενώ αρχικά το περιεχόμενό του συνδέθηκε με τις βασικές δεξιότητες τεχνικού 

επιπέδου και την ευχέρεια χρήσης απλών λειτουργικών προγραμμάτων ενός Η/Υ από 

τον χρήστη του, στη συνέχεια, διευρύνθηκε και συμπεριέλαβε την καλλιέργεια των 

μεταγνωστικών ικανοτήτων του, και ειδικότερα της κριτικής και αξιολογικής του 

ματιάς επί των διαδικτυακών εφαρμογών. Έτσι μόνο αυτός θα είναι σε θέση να 

αναδεικνύει το Διαδίκτυο σε πληθωρικό μέσο έκφρασης της δημιουργικότητάς του, να 

προβαίνει σε στοχευμένη χρήση των ψηφιακών πηγών και εργαλείων και να 

                                                           
249 Β. Τριανταφύλλου, «Το μέλλον της Δημοκρατίας είναι ηλεκτρονικό», στο: Κ. Κοσκινάς, και Σ. 

Αρσένης, (επιμ.), Δυνητικές κοινότητες και διαδίκτυο:Κοινωνιο-ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές 

εφαρμογές, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008, σσ. 131-147.   
250 Α. Μποζίνης, Ι. Ρεφανίδης και Ε. Κατσούλη, «Ανισότητες Πρόσβασης στις Υπηρεσίες της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, για τα 15 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» στο: Πρακτικά στο 2ο Διεθνές Συνέδριο: «Διευρυμένη Ευρώπη και περιφερειακές Ανισότητες», 

Πρέβεζα 2004, σσ. 613-630.  
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εγκαθιδρύει ασφαλή και αποτελεσματική διαδικτυακή επικοινωνία με τους 

διαδικτυακούς εταίρους του251.   

β. Η σημασία της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης στον ψηφιακό εγγραμματισμό  

Όπως προκύπτει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, άνθρωποι ενήλικοι, ακόμα και 

αν βρίσκονται στις παρυφές της λεγόμενης τρίτης ηλικίας, που υφίστανται περισσότερο 

τις επιδράσεις του ψηφιακού χάσματος, μπορούν να αποκτήσουν αρκετές δεξιότητες 

στην αλληλεπίδρασή τους με τις νέες τεχνολογίες252. Έρευνες σε ψηφιακά προηγμένες 

χώρες, αποδεικνύουν ότι μεταβλητές, όπως η εμπειρία, που προφανώς αυξάνεται με 

την καθημερινή χρήση του Διαδικτύου, το ευρύτερο επίπεδο μόρφωσης και άλλες 

διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην οικειοποίηση των νέων τεχνολογιών από τα άτομα 

αυτής της ομάδας στόχου και την υπέρβαση, μέχρι ενός σημείου, της «τεχνολογικής 

γενιάς», στην οποία αυτά ανήκουν253. Λέξεις κλειδιά εν προκειμένω είναι η 

εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση και η κατάρτιση σε όλες τις μορφές που μπορούν αυτές 

να καταστούν εφικτές. Η συμβολή αυτή έρχεται να προστεθεί σε κάθε θετική επίδραση 

μπορεί να ασκηθεί στους ενήλικους χρήστες του Διαδικτύου από τα νεότερα μέλη του 

κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Η βοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη, όπως επίσης, και 

η εξουδετέρωση στερεοτυπικών αντιλήψεων περί της χρήσης του Διαδικτύου, 

συνδράμουν την ενίσχυση της πρόθεσης εμπλοκής τους με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης 

ο φόβος της υστέρησης σε τεχνολογικές δεξιότητες, το άγχος του καινούριου, οι 

αρνητικές στάσεις τμημάτων της ευρύτερης κοινωνίας απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

και ο στερεοτυπικός de facto στιγματισμός ολόκληρων ηλικιακών ομάδων μπορούν να 

εγκαθιδρύσουν εξαιρετικά αρνητικές απόψεις στους ενήλικους και να πλήξουν την 

αυτοπεποίθησή τους σε ό,τι αφορά τη ψηφιακή εμπλοκή τους254. Όλα αυτά μπορούν 

να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά μόνο με την εκπαίδευση, η οποία μπορεί και πρέπει 

να στοχεύει στην σταδιακή εξουδετέρωσή τους. Σύμφωνα με τις αρχές της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας του Bandura, η συμπεριφορά ενός ατόμου αποτελεί 

προβολή των σκέψεων και πεποιθήσεων αυτό-αποτελεσματικότητας που έχει. Αν 

                                                           
251 P. Gilster, Digital Literacy, εκδ. Wiley Computer Publishing, New York 1997. Βλ. σχ. Μ. Χ. 

Τζιφόπουλος, Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού υποψήφιων φιλολόγων, διδακτορική διατριβή, 

Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 44-53.  
252 J. E. Helsper & R. Eynon, “Digital natives: where is the evidence?”, British Educational Research 

Journal 36, 3(2010), σσ. 503–520. 
253 Ε. Loos, “Senior citizens: Digital immigrants in their own country?”, Observatorio 6, 1(2012), σσ. 1-

23.  

 
254 C. D. Krueger, L. D. Stone, “Age and the Digital Divide”, Journal of Strategic Innovation and 

Sustainability, 1, 13, 3(2018), σσ. 75-85.  
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κάποιος έχει εμπεδώσει ισχυρή αυτοπεποίθηση ως προς την αποτελεσματικότητα του 

στο έργο που εμπλέκεται, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να το ολοκληρώσει255. Το ίδιο 

συμβαίνει και στο πλαίσιο εμπλοκής των ενήλικων με τις νέες τεχνολογίες. Η κάμψη 

των στερετοτυπικών αντιλήψεών τους για την επιτυχία απόκτησης ψηφιακών 

δεξιοτήτων και  η κατάλληλη εκπαίδευσή τους θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η 

ανακάλυψη ιστότοπων που πιθανόν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τους στόχους και 

τα ενδιαφέροντά τους, θα αυξήσει οπωσδήποτε, τον βαθμό εμπλοκής τους με τις ΤΠΕ.  

γ. Αντιληπτά οφέλη, ευκολία χρήσης των ΤΠΕ και ανασταλτικοί παράγοντες  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Rogers256, όταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάποιας 

καινοτομίας, όπως είναι τα πλεονεκτήματα που προσδίδει η χρήση της, η συμβατότητά 

της με τις ισχύουσες αξίες και συνήθειες των ανθρώπων, η σημασία της εφαρμογής της 

στην καθημερινή ζωή με την ανάλυση της πολυπλοκότητάς της, η δυνατότητα που 

παρέχεται για δοκιμαστική χρήση της και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων χρήσης 

της, καθίστανται διακριτά και αντιληπτά, τότε αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες 

επιτυχούς υιοθέτησής της257. Από την άλλη πλευρά, ο Davies τονίζει ότι η 

αποσαφήνιση δύο συγκεκριμένων παραγόντων των καινοτομιών, όπως είναι η 

χρησιμότητα και η ευκολία χρήσης τους αλλά και η συνάρτησή τους με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες αποφασιστικής σημασίας που επιδρούν επί του 

οργανισμού που προάγει μια συγκεκριμένη καινοτομία, διευρύνουν οπωσδήποτε τον 

βαθμό αποδοχής τους. Φυσικές υποδομές, κρατικοί μηχανισμοί και φορείς και η 

ευρύτερη πολιτισμική κουλτούρα του περιβάλλοντος εφαρμογής τους διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αποδοχή μιας καινοτομίας. Ο Rogers διατύπωσε επίσης, την 

άποψη ότι η αποδοχή μιας καινοτομίας δεν γίνεται ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο 

από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αντίθετα άλλες τις υιοθετούν πιο γρήγορα και 

τολμηρά και άλλες σε δεύτερο ή και τρίτο χρόνο. Προηγούνται οι καινοτόμοι, έπονται 

οι πρώτοι υιοθετούντες, στη συνέχεια, η πρώτη και κυρίαρχη πλειοψηφία, και τέλος, 

οι αργοπορημένοι, άτομα δηλαδή, μεγάλης ηλικίας, με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και 

παραδοσιακές αντιλήψεις258. Όλα αυτά δεν πρέπει να διαλανθάνουν της προσοχής τόσο 

αυτών που επιχειρούν να εμπλακούν με τις ΤΠΕ, όσο και αυτών που επιδιώκουν την 

                                                           
255 Όπ. παρ. 
256 E. Rogers, Diffusion of Innovation, Free Press, Νέα Υόρκη 1983. 
257 A. Bergström, “Digital Equality and the Uptake of Digital Applications among Seniors of Different 

Age”, Nordicom Review 38, 1 (2017), σσ. 79-91. 
258 A. Bergström, όπ. παρ. 
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προαγωγή μιας καινοτομίας, όπως είναι οι ΤΠΕ259. Αμφότεροι πρέπει να οπλίζονται με 

υπομονή και επιμονή προς επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Αποδεικνύεται μάλιστα, 

ερευνητικά ότι η αίσθηση του φόβου260 και της ευθύνης που έχουν οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία άνθρωποι για την χρήση αυτών των νέων ψηφιακών εργαλείων, η προσήλωσή 

τους σε παραδοσιακές αξίες και μάλιστα, σε διευρυμένο βαθμό, και οι πολιτιστικές 

προσδοκίες τους, με βάση τις οποίες προβαίνουν σε διευθέτηση της κοινωνικότητάς 

τους, αναγορεύονται ως βασικά κριτήρια αυστηρής αξιολόγησης και επιλογής των 

διαδικτυακών εφαρμογών. Η δημιουργική υιοθέτηση του Διαδικτύου προϋποθέτει μια 

ολισθική προσέγγιση στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης των ενήλικων που 

θα λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία τους στις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της 

ψηφιοποίησης, την υπέρβαση των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση των 

ψηφιακών τεχνολογιών και την ανάδειξη της επιθυμίας του ψηφιακού κόσμου να 

συμπεριλάβει και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους στο περιβάλλον του. Αν 

αποδειχθεί ότι το Διαδίκτυο μεταφέρει ζωή στις ιστοσελίδες του και όχι «παγωμένες 

πληροφορίες», με βάση μοντέλα ποιότητας  και ευκαιρίες δημιουργικής συνάντησης 

των χρηστών του, ο βαθμός εμπλοκής των ενήλικων με τις ΤΠΕ θα διευρυνθεί.  

ε. «Η ενίσχυση της βιωματοκεντρικής μάθησης  

 Η διαδικασία οικειοποίησης των νέων τεχνολογιών από τους χρήστες τους 

προϋποθέτει, πέραν όλων των άλλων, και την ενεργοποίηση κάποιων συμβολικών 

διεργασιών που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την αποδοχή, ενσωμάτωση και 

μετατροπή της τεχνολογίας σε μέρος της καθημερινότητάς τους. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση, η βιωματοκεντρικότητα αποτελεί πυλώνα της γνώσης και πρέπει να 

εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και στον ψηφιακό εγγραμματισμό. Όταν η εμπειρία 

καθίσταται αφετηρία της εκπαίδευσης του ενηλίκου, τότε η γνώση που προκύπτει, 

ριζώνει βαθιά μέσα του. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, όπως ο P. Jarvis, εξαίρουν τη σημασία της βιωματοκεντρικής μάθησης, η 

οποία αποτελεί «τη διεργασία του μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις και αξίες, συναισθήματα261». Οι άνθρωποι είναι δρώντα υποκείμενα 

που βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον τους. Ο D. 

Kolb από την πλευρά του, διακήρυσσε ότι η μάθηση αποτελεί «μια διαδικασία, με την 

                                                           
259 S. Davies, The diffusion of process innovations, Cambridge University Press, Cambridge 1979. 
260 B. Knowles, L. V. Hanson, (2018). “The Wisdom of Older Technology (Non) Users”, 

Communications of the ACM  61, 3(2018), σσ. 72-78. 

 
261 P. Jarvis, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σ. 50. 
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οποία η γνώση δημιουργείται μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας262». Άρα το 

ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όσους εμπλέκονται σε προγράμματα ψηφιακού 

εγγραμματισμού των ενηλίκων είναι η εμπειρική ενσωμάτωση και εμπειρική 

εξοικείωση των ενηλίκων σε ψηφιακές δράσεις.  

Δύο ενδεικτικές δράσεις που εφαρμόστηκαν στη Γερμανία και τη Δανία 

επιβεβαιώνουν του λόγους το αληθές. Στην πρώτη περίπτωση, εφαρμόστηκε το 

γερμανικό εθνικό σχέδιο «Senioren-Technik-Botschafter» ως μοντέλο 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης263. 1500 παντελώς ανειδίκευτοι σε θέματα τεχνολογίας 

ηλικιωμένοι καταρτίστηκαν σε εξατομικευμένα προγράμματα από επίσης 

ηλικιωμένους εκπαιδευτές που εκπαιδεύτηκαν ως διαμεσολαβητές της ψηφιακής 

γνώσης σε συνομήλικους της γειτονιάς τους. Στη Δανία, και μάλιστα είκοσι περίπου 

χρόνια πριν, στο πλαίσιο τόσο του «Active Senior Project264», που στόχευε στην 

εξοικείωση των μελών ενός κέντρου διοργάνωσης ημερήσιων δραστηριοτήτων για 

ηλικιωμένους, το Rosengårdcentret, όσο και της επάνδρωσης συμβουλίων γερόντων 

που θα ασκούσαν συμβουλευτικό ρόλο στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε 

ζητήματα των ηλικιωμένων Δανών265, επιτεύχθηκαν επίσης, εξαιρετικά αποτελέσματα 

ψηφιακού εγγραμματισμού ενηλίκων, και μάλιστα μεγάλης ηλικίας!   

 

5.4. Πρακτικές προτάσεις ψηφιακού εγγραμματισμού: Πεδία - τρόποι - φορείς 

εφαρμογής. Ο ρόλος της ποιμαίνουσας Εκκλησίας 

Υπάρχουν πραγματικά, πολλοί τρόποι, με τους οποίους, θεσμικοί φορείς της 

κοινωνίας μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή την ενθάρρυνση της on-line 

δημιουργικότητας των ανθρώπων, την αύξηση της διαδικτυακής συμμετοχικότητάς 

τους και την ανάδειξη του Διαδικτύου σε καταλύτη καινοτομίας και δημιουργικότητας, 

πέρα από μια χρησιμοθηρική διάσταση ή στόχευση της πληροφορίας266. 

Αναμφισβήτητα, το κράτος αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να 

ηγηθούν της προσπάθειας και να χρηματοδοτήσουν με γενναιότητα, προγράμματα 

                                                           
262 D. Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, εκδ. Prentice-

Hall, Englewood Cliffs 1984, σ. 38.  
263 A. Seifert, M. Hofer, J. Rösselb, “Older adults’ perceived sense of social exclusion from the digital 

world”, Educational Gerontology 44, 2(2018), σσ. 775–785. Iστοσελίδα προγράμματος:  

https://www.interaktive-technologien.de/foerderung/bekanntmachungen/senioren-technik-botschafter.  
264 B. Jæger, «Trapped in the Digital Divide? Old People in the Information Society», Science Studies 

17, 2, (2004), σσ. 5–22.  
265 Όπ. παρ. 
266 R. Mansel, (2012). Το διαδίκτυο στη φαντασία. Επικοινωνία, Καινοτομία και Διακυβέρνηση, εκδ. 

Ροπή, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 335-347. 

https://www.interaktive-technologien.de/foerderung/bekanntmachungen/senioren-technik-botschafter
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ψηφιακής εκπαίδευσης. Η παρότρυνση με παροχή των κατάλληλων κινήτρων, 

συμμετοχής ψηφιακά αναλφάβητων ανθρώπων σε ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα που 

θα σχεδιάζονται από φορείς εκπαίδευσης ενήλικων σύμφωνα με τις στοχευμένες 

ανάγκες διακριτών ομάδων της κοινωνίας μας θα ήταν μια καλή αρχή που θα 

επικαιροποιούσε το όραμα της διά βίου εκπαίδευσής τους. Δομές εκπαίδευσης 

ενηλίκων, όπως τα ΙΕΚ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι δομές ψυχικής 

υποστήριξης και συμβουλευτικής, οι σχολές γονέων και άλλες συναφείς, μπορούν να 

εντατικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες τους προς την κατεύθυνση του 

εμπλουτισμού των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων μαθητών τους αλλά και του 

ενδεδειγμένου τρόπου χρήσης του Διαδικτύου. Με τη συνεργασία σχολείων - 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Ινστιτούτων τεχνολογίας μπορεί να προαχθεί η 

βιωματοκεντρική επιμόρφωση των ενήλικων από τα ίδια τα παιδία ή νεότερα μέλη του 

οικείου περιβάλλοντός τους που θα επιμορφώνονταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο 

ψηφιακός εγγραμματισμός των πολιτών μπορεί να επεκταθεί σε όλο το εύρος της 

τοπικής κοινωνίας με τη διαμόρφωση σταθερών και κινητών μονάδων ψηφιακού 

εγγραμματισμού, οι οποίες θα παρέχουν άμεση βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατά 

το πρότυπο των ΚΕΠ. Επιχειρήσεις και  οργανισμοί πρέπει να συνδράμουν με τον δικό 

τους τρόπο τον ψηφιακό εγγραμματισμό των εργαζόμενων και την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής τους σε συναφή προγράμματα εκπαίδευσης ή διαγωνισμούς «καλύτερης 

ιστοσελίδας».  

Η αξιοποίηση των βιβλιοθηκών που αποτελούν ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης και 

πολιτισμού διαδραματίζει εξίσου εξέχοντα ρόλο στον ψηφιακό εγγραμματισμό των 

επισκεπτών τους. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν άμεση πρόσβαση στο Διαδίκτυο με 

ευρυζωνικές συνδέσεις και ταυτόχρονα, οργανώνουν είτε διά ζώσης είτε σε 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες σεμινάρια που επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα 

σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  Οι περισσότερες αποτελούν διακομιστές 

σε δίκτυα σπουδαίων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που έχουν ψηφιοποιήσει τον πλούτο 

τους και διαθέτουν e-books ή διαδραστικά εργαλεία τύπου web 2.0 στους 

ενδιαφερόμενους τηλεαναγνώστες. Η συνεργασία τους με μουσεία ή  κέντρα 

πολιτισμού αναδεικνύει τις βιβλιοθήκες σε παγκόσμιους πόρους πληροφόρησης και 

γνώσης και ενισχύει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και δημιουργία267. Η δημιουργία 

                                                           
267 Ι. McShane, “Public libraries, digital literacy and participatory culture”, Discourse: Studies in the 

Cultural Politics of Education 32, 3(2011), σσ. 383-397.  
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κόμβων πολιτισμού και ψηφιακών μουσείων που θα προσκαλούν του ανθρώπους σε 

εικονικές περιηγήσεις και θα τους δίδουν ευκαιρίες να εμπλουτίσουν οι ίδιοι αυτούς 

τους κόμβους με την ανάρτηση δικών τους έργων για ένα μνημείο της γειτονιάς τους, 

του χωριού τους ή της πόλης τους θα αύξανε την αναγκαιότητα της διαδικτυακής 

συμμετοχικότητάς τους. Η αξιοποίηση των εμπεδομένων μέσων τεχνολογίας, όπως της 

χρήσης του κινητού τους τηλεφώνου, θα κινούταν στην ίδια κατεύθυνση. Η εξοικείωση 

των ανθρώπων στη χρήση πρακτικών διαδικτυακών εφαρμογών που βελτιώνουν την 

καθημερινότητα τους, η θεσμοθέτηση τακτικών εκπομπών στην τηλεόραση268 για την 

ανάδειξη των πρακτικών ωφελειών της χρήσης τους, η θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών 

δημοψηφισμάτων στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης ή η ηλεκτρονική ταξινόμηση 

της νομοθεσίας θα στόχευαν στην επίτευξη παρόμοιων αποτελεσμάτων.   

Η ποιμαίνουσα Εκκλησία που μεταφέρει πάντοτε το μεταμορφωτικό μήνυμα της 

ανάστασης του Χριστού σε κάθε περιβάλλον και εποχή δεν μπορεί να απουσιάζει από 

το νέο περιβάλλον του σύγχρονου ανθρώπου. Φαίνεται λοιπόν, πως ο ψηφιακός 

αλφαβητισμός των σύγχρονων κληρικών φαντάζει απαραίτητος, προκειμένου αυτοί να 

είναι σε θέση να αναχθούν σε αλιείς των σύγχρονων ανθρώπων χρησιμοποιώντας το 

δίκτυ του Διαδικτύου269. Μ’ αυτόν τον τρόπο το Διαδίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

ένα συμπληρωματικό εργαλείο ποιμαντικής συμβουλευτικής του σύγχρονου ποιμένα, 

που πάντοτε άρχεται βέβαια, από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Έτσι η υπέρβαση 

του ψηφιακού αναλφαβητισμού των σύγχρονων κληρικών μπορεί να διευρύνει την 

ποιμαντική δυνατότητα της Εκκλησίας να επικοινωνήσει το μήνυμα της σωτηρίας στον 

άνθρωπο της σύγχρονης εποχής.  Η διάδοση του Ευαγγελίου στον αχανή χώρο του 

Διαδικτύου270, η προσπάθεια διαφώτισης του ποιμνίου επί συνόλου θεμάτων σχετικά 

με τη δογματική, ηθική ή κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας και η εγκαθίδρυση του 

διαδικτυακού, ως εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας των μελών της, προβάλλουν 

αναμφισβήτητα ως νέες προκλητικές ευκαιρίες ιεραποστολής. Η δυνατότητα 

αξιοποίησης της διαδικτυακής διαφήμισης, που κερδίζει σήμερα συνεχώς έδαφος, από 

την ποιμαίνουσα Εκκλησία θα την καθιστούσε σε θέση να απευθύνει πρόσκληση 

συμμετοχής σε ορθόδοξους ιστότοπους, να ενημερώνει και να συσπειρώνει τους 

                                                           
268 Σ. Παπαδημητρίου και Α. Σόφος, «Καλές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού στα οπτικοακουστικά 

μέσα: Αποτελέσματα έρευνας δράσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», στα Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 

για την ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα 2019, σ. 128. 
269 E. Ηalabi, Η χρήση του Διαδικτύου στην ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας, διδακτορική διατριβή, 

Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 49. 
270 Όπ. παρ. σσ. 38-40. 
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χριστιανούς σε καμπάνιες που διεξάγονται υπέρ εμπερίστατων ανθρώπων και να 

συμβάλλει στη διεύρυνση της συλλογικής συμμετοχής σε διάφορα γεγονότα του 

εκκλησιαστικού βίου271. Για να γίνουν βέβαια, όλα τα παραπάνω προϋποτίθεται η 

προαγωγή του ψηφιακού εγγραμματισμού των Χριστιανών. 

Από την άλλη πλευρά, η συμβολή της Εκκλησία στην αντιμετώπιση του ψηφιακού 

χάσματος τρίτου επιπέδου, με την ενίσχυση του αξιολογικού κριτηρίου χρήσης του 

Διαδικτύου από τους Χριστιανούς συνιστά μια εξαιρετική δυνατότητα ψηφιακού 

εγγραμματισμού τους. Είναι η περίπτωση, κατά την οποία ο ψηφιακός εγγραμματισμός  

συνδυάζεται με τον θεολογικό γραμματισμό τους και αναδεικνύει τους σύγχρονους 

κληρικούς από ψηφιακά επιμορφούμενους σε ψηφιακά επιμορφωτές του ποιμνίου 

τους. Η υιοθέτηση ενός δεκαλόγου αρχών περιήγησης του Χριστιανού στο Διαδίκτυο 

με βάση τις αρχές της χριστιανικής ηθικής αποτελεί σίγουρα μια σύγχρονη προσπάθεια 

εκπολιτισμού των δομών της σύγχρονης κοινωνίας και αποτύπωσης του χριστιανικού 

στίγματος και της χριστιανικής ασκητικής στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον των 

ανθρώπων. Θα μπορούσε για παράδειγμα, η χριστιανική αναφορά στο περιβάλλον του 

Διαδικτύου να συνδεθεί με την αποφυγή εκφοράς κάθε είδους προσβλητικού λόγου σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αποφυγή δημιουργίας ψεύτικων διαδικτυακών 

προφίλ ή την έκφραση απόλυτου σεβασμού στον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου 

των χρηστών του. Οι ενορίες θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε κέντρα επιμόρφωσης 

στις νέες τεχνολογίες. Η διοργάνωση κύκλων μελέτης που θα εστίαζαν στην αναφορά 

των Χριστιανών στον «ωκεανό» του Διαδικτύου ή την αντιμετώπιση της ατέρμονης 

χρήσης του από τα παιδιά τους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με την πρόσκληση 

αρμόδιων επιστημόνων και να συμβάλλουν στον ψηφιακό εγγραμματισμό τρίτου 

επιπέδου. Η ενεργοποίηση μιας ποιμνιοκεντρικής ποιμαντικής που θα ενέπλεκε ομάδα 

Χριστιανών σε κάθε ενορία στη διαμόρφωση και συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας 

της θα αποσκοπούσε στον ίδιο στόχο. Στην ομάδα αυτή θα μπορούσαν να 

εναλλάσσονται όλοι οι Χριστιανοί και έτσι όλοι θα αποκτούσαν σταδιακά ψηφιακές 

δεξιότητες και θα τις εξασκούσαν. Η ανάρτηση του εβδομαδιαίου προγράμματος των 

ακολουθιών και άλλων συναφών δράσεων θα διατηρούσε τα μέλη της ομάδας σε μια 

ψηφιακή ετοιμότητα. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

της ενορίας ενός ψηφιακού περιοδικού, η δημοσίευση του οποίου ανά τακτά 

                                                           
271 Α. Κολιοφούτης, «Το διαφημιστικό μήνυμα στο περιβάλλον του Διαδικτύου. Η προβληματική της 

αξιοποίησής του στη διαδικτυακή ποιμαντική της Εκκλησίας», Κοινωνία 60 (2019), σσ. 29-38. 
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διαστήματα, θα ενεργοποιούσε μια άλλη ομάδα ενοριτών που θα έπρεπε φυσικά, πρώτα 

να εκπαιδευτεί.  

Με τη στοχευμένη αξιοποίηση των ηλικιωμένων μελών της ενορίας, που 

αρέσκονται, όπως φαίνεται272, στην επεξεργασία ψηφιακών videos, θα αναρτούνταν 

videos από εορταστικές εκδηλώσεις και πανηγύρεις της ενορίας, ομιλίες επισκόπων ή 

άλλων λειτουργών της Εκκλησίας και πλάνα από οργανωμένες εκδρομές της ενορίας 

στο πλαίσιο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού. Η ανάρτηση 

ψηφιακών σταυρόλεξων ή παιχνιδιών θεολογικού και ευρύτερου μορφωτικού 

περιεχομένου θα μπορούσε να αναχθεί σε ένα ακόμα είδος ψηφιακού-θεολογικού 

εγγραμματισμού για ανθρώπους μέσης και μεγάλης ηλικίας, ανήμπορους πολλές φορές 

και ειδικότερα σήμερα λόγω πανδημίας, να εξέλθουν από τις οικίες τους. 

Διαπιστώνεται πράγματι, ότι ένα 51% των χρηστών διαδικτυακών παιχνιδιών 

εντάσσεται στο ηλικιακό εύρος μεταξύ 39 και 50 ετών273. Αρκετές μελέτες 

αποδεικνύουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να είναι χρήσιμα στη διεύρυνση της 

μάθησης, την αδιάκοπη βελτίωση των γνωστικών, ψυχοκινητικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, την πρόκληση ψυχικής διέγερσης, την αύξηση της αυτοεκτίμησης, την 

επίτευξη κοινών στόχων και την άμβλυνση των φυσιολογικών συνεπειών της γήρανσης 

ή ασθενειών που σχετίζονται μ’ αυτήν274. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές περιηγήσεις σε 

πνευματικούς θησαυρούς της Ορθοδοξίας, όπως αυτούς του Αγίου όρους θα 

δημιουργούσαν σίγουρα προκλήσεις εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Η δωρεάν 

λειτουργία ανατροφοδοτούμενων ψηφιακών βιβλιοθηκών ανά ενορία ή μητρόπολη θα 

δημιουργούσε την ανάγκη επάνδρωσης άλλων ενοριακών ομάδων που θα 

αναλάμβαναν τέτοιου είδους εργασίες. Σε μια εποχή, όπου οι διαδικτυακές πλατφόρμες 

που φιλοξενούν τις θρησκευτικές και πνευματικές αναζητήσεις των ψηφιακών 

περιηγητών τους αυξάνονται ραγδαία, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συμμετοχή των 

ανθρώπων σε υπηρεσίες διαδικτυακής θρησκευτικής συμβουλευτικής, και ειδικότερα 

των ηλικιωμένων που είναι εύλογα αποκοινωνικοποιημένοι λόγω της ηλικίας τους, 

έχουν θετικές επιπτώσεις στη διατήρηση της ομοιοστασίας τους και αναπαράγουν τις 

                                                           
272 S. M. Ferreira, S. Sayago, J. Blat, “Older people’s production and appropriation of digital videos: an 

ethnographic study”, Behaviour & Information Technology  36, 6(2017), σσ. 557–574.  
273 https://www.statista.com/statistics/748072/number-pc-gamers-world-platform/.  
274 A. Rienzo, C. Cubillos, “Playability and Player Experience in Digital Games for Elderly: A Systematic 

Literature Review”, Sensors 20, 3958(2020), σσ. 1-23. Βλ. σχ. R. Schell, D. Kaufman, «Cognitive 

Benefits of Digital Games for Older Adults Strategies for Increasing Participation», στο: Proceedings of 

the 8th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2016), 2(2016), σσ. 137-

141.  
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επιπτώσεις της διά ζώσης επικοινωνίας. Η διαδικτυακή θρησκευτική συμβουλευτική 

προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη σε εμπερίστατα μέλη της θρησκευτικής 

κοινότητας, αυξάνει εύλογα τις ψηφιακές δεξιότητές τους, ενισχύει τους δεσμούς 

μεταξύ των μελών της και διευρύνει τον διάλογο σχετικά με σημαντικές δογματικές, 

ηθικές, κοινωνικές ή άλλες πτυχές της πίστεως, για τις οποίες οι ίδιοι ζητούν 

επιπρόσθετες διευκρινίσεις275. Η προσεκτική και στοχευμένη διοργάνωση συζητήσεων 

σε συμπληρωματικές διαδικτυακές νησίδες ορθόδοξου προβληματισμού θα 

μετασχημάτιζε τα μέλη της ενορίας σε πιο ενεργούς Χριστιανούς και ταυτόχρονα, 

ψηφιακά εγγράμματους πολίτες, θα συνέδραμε την αλληλεπίδρασή τους και θα ενίσχυε 

τη συνοδική λειτουργία της Εκκλησίας. Πάντα επί της αρχής ότι η πνευματική ζωή 

στην Εκκλησία θεμελιώνεται στην προσωπική, αναντικατάστατη και αδιαμεσολάβητη 

σχέση των μελών του σώματός Του με τον προσφέροντα και προσφερόμενο Χριστό, 

στην οποία αποσκοπεί πάντοτε η Ποιμαντική, που εκ φύσεως έχει μυστηριακή 

διάσταση, θεραπευτικό χαρακτήρα και σωτηριολογική προοπτική276. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον, το οποίο η Εκκλησία οφείλει να εκχριστιανίσει και 

εκπολιτίσει, ο ποιμένας θα βρει το απολωλός, για να το καταστήσει αποδέκτη της 

αχώρητης αγάπης του Θεού και να το χειραγωγήσει πνευματικά στον δρόμο της 

σωτηρίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους η ενδοεκκλησιαστική εμπειρία που 

βιώνεται πρωτίστως στην Εκκλησία, μπορεί και πρέπει να προβληθεί και στο 

περιβάλλον του Διαδικτύου. Για να γίνει όμως, αυτό απαιτείται ο ψηφιακός 

εγγραμματισμός των Χριστιανών, τον οποίο με τρόπους που υποδείξαμε παραπάνω, 

μπορεί και πρέπει να επιδιώξει και η ποιμαίνουσα Εκκλησία συνεργαζόμενη με όλους 

τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Έτσι θα αποδειχτεί ότι η Εκκλησία αξιοποιεί με τον 

πλέον ενδεδειγμένο τρόπο κάθε πτυχή του ανθρώπινου πολιτισμού, χωρίς 

μανιχαϊστικούς αποκλεισμούς και διακρίσεις.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
275 S. Okun & G. Nimrod, Online “Religious Counseling for Older Adults”, Cyberpsychology: Journal 

of Psychosocial Research on Cyberspace, 14,4,7(2020).  
276 π. Γ. Καψάνης, Η ποιμαντική διακονία κατά τους ιερούς κανόνας, εκδ. Άθως, Αθήνα 2003, σσ. 37-40. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Σχετικά με τον όρο «ψηφιακό χάσμα»: α) να διατυπώσετε ένα σύντομο ορισμό 

του, β) να καταγράψετε τα επίπεδά του, έτσι όπως περιγράφονται στη 

βιβλιογραφία και γ) να περιγράψετε σε αδρές γραμμές τον τρόπο, με τον οποίο 

σύμφωνα με τους σύγχρονους επιστήμονες, το ψηφιακό χάσμα λειτουργεί ως 

κριτήριο διάκρισης των γενεών. Σήμερα γίνεται αποδεκτή στον χώρο της έρευνας 

η έννοια της «τεχνολογικής γενεάς» ως αποφασιστικού κριτηρίου χρήσης και 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους ανθρώπους; 

2. Ποια κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αποτελούν τα βήματα στην προσπάθεια των 

ενήλικων ανθρώπων να εγγραμματιστούν τεχνολογικά; Να προβείτε σε σύντομη 

αξιολόγησή τους με έμφαση στη μέθοδο που κατά τη γνώμη σας, αποτελεί την πιο 

χρήσιμη και αποτελεσματική. 

3. Κατά γενική παραδοχή το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον το «σπίτι» του σύγχρονου 

ανθρώπου, στο οποίο αυτός εργάζεται, συνάπτει σχέσεις, προσλαμβάνει νέες 

γνώσεις, αξιοποιεί εργαλεία και διαλέγεται με τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών 

στο πλαίσιο της σύγχρονης  ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Να σχολιάσετε τις 

παραπάνω περιπτώσεις εξηγώντας πώς ο ψηφιακός αναλφαβητισμός μεταβάλλει 

καίρια τη ζωή των ανθρώπων. Τι νόημα τελικά, έχει η συναίσθηση των παραπάνω 

αλλαγών από αυτόν που επιθυμεί να εγγραμματιστεί ψηφιακά; 

4. Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός εγγραμματισμός» και πώς μπορεί τελικά, ένας 

ψηφιακά εγγράμματος άνθρωπος να διαχειριστεί επιτυχώς τις νέες τεχνολογίες; 

Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική που διαθέτουν 

οι ενήλικοι για τον τεχνολογικό εγγραμματισμό τους και για ποιον ακριβώς λόγο; 

5. Να καταγράψετε κάποιους πρακτικούς τρόπους ψηφιακού εγγραμματισμού των 

ενήλικων που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή από τους αρμόδιους 
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θεσμικούς φορείς. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο πιο αποτελεσματικός; Να 

επιχειρηματολογήσετε την απάντησή σας. 

6. Έχει κατά τη γνώμη σας, λόγους ο σύγχρονος κληρικός να εγγραμματιστεί 

τεχνολογικά και ψηφιακά; Να υποδείξετε συγκεκριμένους τρόπους, με τους 

οποίους η ποιμαίνουσα Εκκλησία θα μπορούσε να συνδράμει στον ψηφιακό 

εγγραμματισμό του ποιμνίου της και να προβείτε σε μια σύντομη αξιολόγησή τους.     

7. Να επιλέξετε κάποιον συγκεκριμένο τρόπο ψηφιακού εγγραμματισμού που θα 

μπορούσατε να εφαρμόσετε στην ενορία σας. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον 

οποίο θα οργανώνατε τη συγκεκριμένη δράση και τα βήματα που θα σχεδιάζατε 

και θα ακολουθούσατε κατά την εφαρμογή του. 

8. Ο έφηβος Γιώργος είναι ηλικίας 17 ετών, μαθητής Λυκείου και ήδη, 

προετοιμάζεται να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, με στόχο την εισαγωγή του στο 

Πανεπιστήμιο. Η καθημερινότητα του χαρακτηρίζεται από πολύωρο διάβασμα και 

παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων, με τον ελεύθερο του χρόνο να 

αφιερώνεται επίσης, στη χρήση του Διαδικτύου. Μένει πολλές ώρες κλειδωμένος 

στο δωμάτιό του, ενδεχομένως και πάνω από τέσσερις με πέντε την ημέρα. Αφού 

ολοκληρώνει - με τη βοήθεια του Διαδικτύου επίσης - τις μαθητικές υποχρεώσεις 

του, προτιμά να επικοινωνεί με τους διαδικτυακούς του φίλους και να παίζουν όλοι 

μαζί διαδικτυακά παιχνίδια μέχρι αργά το βράδυ. Οι γονείς του Γιώργου δυστυχώς, 

δεν γνωρίζουν τίποτα από τη χρήση και τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. α) Πώς επιδρά το φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού στη 

σχέση γονέων και παιδιού στο παραπάνω παράδειγμα και σε ποιο/ποια επίπεδο/α 

θα το εντοπίζατε; β) Πως θα συμβουλεύατε τους γονείς του Γιώργου να 

προγραμματίσουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους, τον οποίο ενδεχομένως 

επιθυμούν να ξεκινήσουν. Περιγράψτε σε αδρές γραμμές τις πιο βασικές 

πρωτοβουλίες που οφείλουν να αναλάβουν προς την κατεύθυνση αυτή και γ) 

Θεωρείτε ότι η ποιμαίνουσα Εκκλησία έχει λόγο παρέμβασης στο παραπάνω 

παράδειγμα; Ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσε να οργανώσει για την 

αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος. 
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6. Η χρήση και η κατάχρηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην 

Ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας 

 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή τεχνολογία, πλεονεκτήματα, αρνητικά στοιχεία, τεχνητή 

νοημοσύνη, χρήση, κατάχρηση, παράχρηση, αγάπη, ποιμαντική πράξη, άνθρωπος, 

κυβερνοοργανισμός, διλήμματα, μετανεωτερικότητα. 

 

6.1. Εισαγωγή 

 Στο γνωστό βιβλίο «η Ασκητική της Αγάπης», εξιστορείται ο παρακάτω 

διάλογος της γερόντισσας Γαβριηλίας Παπαγιάννη, με τίτλο: «για τις Πέντε 

Γλώσσες277»: «Τ: Αδελφή μου, ποιες είναι οι πέντε γλώσσες που μιλάγατε στην Ινδία και 

την Αφρική; 

 Γ.Γ.: Α! Θα σας πω την ιστορία τους! Μια φορά, βρέθηκε ένας ξένος 

Ιεραπόστολος εκεί που ήμουν, στην Ινδία, και μου λέει: «Εσύ μπορείς να είσαι μια καλή 

γυναίκα, αλλά καλή Χριστιανή δεν είσαι!». Λέω: «Γιατί;», «Γιατί είσαι τόσον καιρό εδώ, 

και μόνο με τα Εγγλέζικα γυρίζεις εδώ κι εκεί. Ποιες ντόπιες Γλώσσες έμαθες;». Του 

λέω: «Δεν προφθαίνω να μάθω, γιατί πηγαίνω από τόπο σε τόπο, κι ώσπου να μάθω μια 

διάλεκτο, με φωνάζουν αλλού. Μαθαίνω μόνο το καλημέρα-καλησπέρα. Τίποτε άλλο». 

«Ε! Εσύ δεν είσαι καλή Χριστιανή! Κι ούτε μπορείς να κάνεις και Ιεραποστολή!»... Γιατί 

ξέρετε, οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες μαθαίνουν πάντα τις εντόπιες Διαλέκτους για... 

Τότε, εγώ είπα: «Κύριε! Δόσμου μια απάντηση γι’ αυτόν!». Έτσι με όλη μου την καρδιά 

το ζήτησα! Και τότε του λέω: «Α!  Ξέχασα να σας πω. Εγώ έχω πέντε Γλώσσες!». «Ναι; 

Και ποιες είναι αυτές οι πέντε;». «Η πρώτη είναι το χαμόγελο... Η δεύτερη είναι τα 

δάκρυα... Η τρίτη είναι το άγγιγμα... Η τέταρτη είναι η προσευχή... Η πέμπτη είναι η 

αγάπη... Με αυτές τις πέντε γλώσσες, γυρίζω όλον τον Κόσμο!». Και τότε, εκείνος σάστισε 

και μου λέει: «Στάσου ένα λεπτό! Ξαναπές τες να τις γράψω!» Κι έβγαλε ένα χαρτί και 

τις έγραψε! Έτσι είναι... Μ’ αυτές τις πέντε Γλώσσες γυρίζεις όλη τη Γη και είναι όλος ο 

κόσμος δικός σου. Όλους τους αγαπάς το ίδιο. Ασχέτως θρησκείας και Έθνους. Ασχέτως 

όλα. Παντού υπάρχουν Άνθρωποι του Θεού. Και δεν ξέρεις αυτός που βλέπεις σήμερα, 

εάν αύριο δεν θα είναι Άγιος...». Το περιστατικό αυτό, που διαδραματίστηκε 
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οπωσδήποτε πριν τον Αύγουστο του 1959, που η γερόντισσα Γαβριηλία έφυγε από την 

Ινδία. Σήμερα έχουν παρέλθει περίπου 60 ολόκληρα χρόνια. Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και ειδικότερα της ψηφιακής τεχνολογίας, της Πληροφορικής και της 

Επικοινωνίας έχει φέρει ραγδαίες εξελίξεις στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου και 

του Ιεραποστόλου, που μπορεί να βρίσκεται και να δρά στην «άλλη άκρη της γης»! Η 

έκτη πλέον γλώσσα της επικοινωνίας με τους άλλους είναι η γλώσσα και η επικοινωνία 

που προκύπτει από την αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και την εξασφάλιση 

της ευχρησίας της τεχνολογίας, όπως αναφέρθηκε στη 2η θεματική ενότητα. Ο 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο, το tablet, η τεχνητή νοημοσύνη, όλος 

ο κόσμος της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας έχουν λάβει τη θέση της «έκτης 

αίσθησης». Ο καθένας αντιλαμβάνεται με άλλο, «ψηφιακό» τρόπο τον γύρω του κόσμο 

ή μπορεί να τον μεταφράσει με την «ψηφιακή» αίσθηση και γλώσσα υπερβαίνοντας ή 

αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές πέντε ανθρώπινες αισθήσεις. 

6.2. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας βιώνουμε στην πανδημία. 

Κάτι ανάλογο εκφράστηκε σε διαδικτυακό συνέδριο278 για την ποιμαντική στο 

χώρο της υγείας, όπου η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε περίπτωση υπερήλικης ασθενούς, 

που νοσούσε από COVID-19, η οποία ευρισκόμενη στην απομόνωση -μετρώντας ίσως 

τις τελευταίες ημέρες της ζωής της- δεν μπορούσε να δει από κοντά το σύζυγο και τα 

παιδιά της. Το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ τους το έλυσε μια βιντεοκλήση από 

το κινητό, όπου κατόρθωσαν να «ιδωθούν» μεταξύ τους, να μιλήσουν, να δακρύσουν, 

να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους και τις ευχές τους. Στο τέλος με δάκρυα στα μάτια η 

ασθενής μέσα στη μοναξιά της «ψηλάφησε», «χάϊδεψε» με στοργή και πόνο τα 

πρόσωπα των αγαπημένων της, που έβλεπε στην οθόνη του κινητού «αγγίζοντας» 

εικονικά τους ανθρώπους της. Την μακρόχρονη περίοδο του lockdown την αναζήτηση 

του προϊόντος για αγορά, την αφή του, τη θέασή του, την επισκόπηση της ποιότητάς 

του, το διάλογο με τον έμπορο τα διατρέξαμε με ταχύτητα μέσα από την οθόνη του 

υπολογιστή, με το πάτημα ενός κουμπιού και με το τρέξιμο του κέρσορα πάνω στις 

ενδεικνυόμενες επιλογές. Εξ άλλου τα μηνύματα για την έξοδό μας από το σπίτι, οι 

αυτοματοποιημένες εντολές, η κατάθεση εγγράφων στις δημόσιες και ιδιωτικές 

υπηρεσίες, το «πήγαινε-έλα» των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, φανερώνουν μια μικρή 
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μόνο δυνατότητα από εκείνες που μπορεί να μας προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή 

τεχνολογία για την εξυπηρέτηση και την πρόοδό μας. 

6.3. Δεν παραβλέπουμε όμως και τυχόν «αρνητικά» στοιχεία. 

Βέβαια, δεν θα παραβλέψουμε και την άλλη άποψη. Την άποψη, που θα τονίσει 

τους κινδύνους ή τις απειλές που ελλοχεύουν στο background, όλης αυτής της 

«ευδαιμονίας» των εύκολων, γρήγορων και αποτελεσματικών εκπληρώσεων των 

αναγκών και επιθυμιών μας. Όπως αναφέρεται π.χ. σε σχετικό άρθρο, που 

τιτλοφορείται: «η ψηφιακή αμνησία279» η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας προκαλεί 

διαταραχή της ικανότητας μνήμης του ανθρωπίνου εγκεφάλου: «Μπορεί η τεχνολογία 

να αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα και να μας λύνει τα χέρια, αλλά, σύμφωνα με μελέτη του 

Ινστιτούτου Γνωστικής Νευροεπιστήμης, η υπερβολική εξάρτηση από τις ψηφιακές 

συσκευές και τα έξυπνα τηλέφωνα προκαλεί ψηφιακή αμνησία. Οι χρήστες αποθηκεύουν 

τις χρήσιμες πληροφορίες σε ψηφιακές συσκευές και στηρίζονται σε αυτές ξεχνώντας τα 

πάντα. Δεν μπορούν να θυμηθούν πλέον ούτε ονόματα, ούτε αριθμούς. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι οι μισοί ενήλικες δεν μπορούν να θυμηθούν τον αριθμό τηλεφώνου του συζύγου 

τους και το 71% δεν μπορεί να θυμηθεί τον αριθμό τηλεφώνου των παιδιών τους!». Και 

το άρθρο καταλήγει στα παρακάτω: «ευεργετική, αλήθεια, η τεχνολογία για τον άνθρωπο, 

αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση. Η αλόγιστη και από την μικρή ηλικία ενασχόληση με τις 

ψηφιακές συσκευές και το διαδίκτυο απομονώνει τον άνθρωπο και περιορίζει την 

κοινωνικότητά του. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες, να εξασκήσουν την μνήμη τους. Ας τα προτρέψουμε στην ανάγνωση βιβλίων 

στον ελεύθερο χρόνο τους, βάζοντάς όρια στη χρήση του διαδικτύου. Στο χέρι μας είναι 

να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν μια συγκροτημένη προσωπικότητα, ψυχοσωματικά 

ισορροπημένη». 

Μια άλλη αρνητική επίπτωση, που άπτεται των θεολογικών και 

εκκλησιαστικών ρόλων, θα την επισημάνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Είναι -θα μας πει- η υιοθέτηση εκ μέρους της Εκκλησίας 

μέσα στις ίδιες της δομές της κοσμικών προτύπων, που προέρχονται από την τάση 

μιμητισμού  είτε για να επιβιώσει οικονομικά, είτε για να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικότερα στις ανάγκες του ποιμνίου της. Τα πρότυπα αυτά, εάν δεν 

οριοθετηθούν και δεν τεθούν κόκκινες γραμμές, λειτουργούν στο ίδιο το σώμα του 

θεσμού αλλοτριωτικά. Για παράδειγμα το ipad και το laptop έχουν ήδη μεταβληθεί σε 
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στοιχεία της λειτουργικής ζωής των κληρικών, όπως έχει ήδη γίνει με τις τηλεοπτικές, 

ραδιοφωνικές ή ιντερνετικές αναμεταδόσεις της Θείας Λειτουργίας για λόγους 

ποιμαντικής. Το περιεχόμενο του λειτουργικού κηρύγματος, το οποίο θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να έχει οπωσδήποτε και προεκτάσεις εθνικές ή  κοινωνικές, με τις οποίες 

εμφανίζεται η τάση υποκατάστασης της επί το αυτό σύναξης της εν τη Ευχαριστία 

φανερουμένης Εκκλησίας. Όλα αυτά προκαλούνται επειδή υπάρχει όχι μόνο μια 

ώσμωση πολιτιστική, αλλά κυρίως και μια αντίδοση ιδιωμάτων και ενδοκοσμική 

διάθεση μιμητισμού. Αυτό δημιουργεί έντονες κριτικές και ανησυχίες και η 

εκκλησιαστική κοινωνία τώρα είναι ανάγκη να θέσει, με βάση το σεβασμό προς την 

κανονική παράδοσή της, όρους και προϋποθέσεις, όχι μόνο συνεργασιών, αλλά και 

υιοθέτησης προτύπων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ανέκαθεν 

δημιούργησε πολιτισμό, όχι ταυτιζόμενη με εφήμερες κοσμικές δυνάμεις, αλλά 

προβάλλουσα αιώνιες πνευματικές αρχές. Τέτοιες βασικές και θεμελιώδεις αρχές είναι 

η αγάπη, η ελευθερία, η ακεραιότητα και η μοναδικότητα του κάθε προσώπου, ο 

σεβασμός του όλου ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος και όλα όσα συναφή με 

αυτά εκφράζουν τον πολιτισμό ενός λαού. Γι’ αυτό και έχει χρέος η Ορθόδοξη 

Εκκλησία να πάρει συγκεκριμένη θέση και ανάλογη στάση ως προς τους κινδύνους 

που εγκυμονεί η παγκοσμιοποιημένη μορφή του σύγχρονου πολιτισμού, μέσα στον 

οποίο η ατομοκρατία, ο ευδαιμονισμός, η χρησιμοθηρία και η λογικοκρατία 

συγκροτούν τη μορφή του και από τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος κινδυνεύει 

υπαρξιακά280.  Ὁλα αυτά, λοιπόν, μας εφιστούν προφανώς την προσοχή, οπωσδήποτε 

δεν συνιστούν εφησυχασμό μπροστά στα νέα δεδομένα, αλλά μάλλον παροτρύνουν 

προς εγρήγορση το εκκλησιαστικό πλήρωμα για την ορθή τοποθέτησή του έναντι της 

σύγχρονης τεχνολογίας και του απορρέοντος από αυτήν συγχρόνου τρόπου ζωής. 

6.4. Άλυτοι (?) θεολογικοί και μη, προβληματισμοί και διαπιστώσεις. 

 Πολλές φορές η «ηδονή» από τη χρήση των ψηφιακών και άλλων συγχρόνων 

τεχνολογιών και το εφήμερο αίσθημα της ασφάλειας, που προκαλούν κάνει τον χρήστη 

να προσπερνά απαρατήρητα τα τυχόν αρνητικά στοιχεία. Εν τούτοις οι σύγχρονες 

τεχνολογίες εγκαθίστανται στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου με «υψηλές» 

ταχύτητες αφήνουν την ανθρώπινη ύπαρξη έκπληκτη και συχνά απροετοίμαστη, ως 

προς τον τρόπο διαχειρίσεώς της, δεδομένου, ότι τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία 
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σελ. 22-25. 
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του ψηφιακού κόσμου, που εγκαθίσταται συσσωρεύουν ερωτήματα -φιλοσοφικά, 

ηθικά, πνευματικά, θεολογικά, κοινωνικά, ιατρικά κ.τ.ό.- που τελικά εξακολουθούν να 

παραμένουν αναπάντητα. Σύγχρονοι φιλόσοφοι και θεολόγοι θα θέσουν καίρια 

υπαρξιακά ερωτήματα, που αφορούν κυρίως στο πώς ορίζεται τώρα και στο μέλλον ο 

«άνθρωπος» και στο «που και το πώς τοποθετείται η ψυχοσωματική αυτή ύπαρξη 

μπροστά στα νέα επιτεύγματα;». Έρχονται να τον αντικαταστήσουν, να γίνουν σάρκα 

από τη σάρκα του και ψυχή από την ψυχή του σε τέτοιο βαθμό, που πλέον αν δεν 

μιλούμε για τον εκμηδενισμό της ανθρώπινης οντότητας, οπωσδήποτε θα πρέπει να 

συζητήσουμε για τα υποκατάστατά της, όπως είναι η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη 

κ.τ.ό.  

6.4.1. Αισιόδοξες και απαισιόδοξες φωνές. 

Ο Θεοφάνης Τάσης αναγνωρίζει ένα ρεύμα αισιοδοξίας συναυξανόμενο με ένα 

δυναμικό απαισιοδοξίας, όταν γράφει, πως: «...η επιδιωκόμενη αθανασία στην 

εικονιστική κοινωνία281 μέσω της δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης, της μεταφόρτωσης 

της ανθρώπινης συνείδησης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, της ενδυνάμωσης του 

ανθρώπου μέσω γενετικών τροποποιήσεων ή της διασύνδεσης ανθρώπου και 

υπολογιστών ως κυβερνοοργανισμών δεν εκφράζει απλώς μια ατέλεια της αίσθησης του 

τραγικού, αλλά μας φέρνει αντιμέτωπους με το ερώτημα: Τι συνιστά την ανθρωπινότητά 

μας; Μήπως κινδυνεύουμε να βρεθούμε απροετοίμαστοι στα όσα επίκεινται, διότι 

συμμετέχουμε παθητικά στην εικονιστική κοινωνία που διαμορφώνεται ταχύτατα σχεδόν 

ερήμην μας; Σήμερα οι απαισιόδοξες φωνές προβλέπουν ένα ζοφερό μέλλον 

υποδούλωσης του ανθρώπου στους αλγόριθμους, την βιολογική μετάλλαξή του σε μια 

ανεπιθύμητη μορφή ή ακόμη και την ολοκληρωτική εξαφάνισή του. Από την άλλη οι 

αισιόδοξες φωνές διακηρύσσουν είτε ότι, όπως και στο παρελθόν, θα προσαρμοστούμε 

βαθμιαία στην τεχνική εξέλιξη απολαμβάνοντας τα οφέλη της, διότι η παρούσα τέταρτη 

βιομηχανική επανάσταση δεν διαφέρει ποιοτικά από τις προηγούμενες. Ή ότι ανατέλλει 

μια νέα εποχή για το ανθρώπινο είδος που υπερβαίνοντας τους βιολογικούς περιορισμούς 

του θα αποικίσει τελικά το σύμπαν εκπληρώνοντας το πεπρωμένο του». Στο δίπολο αυτό 

«αισιοδοξίας-απαιδιοδοξίας» προτείνεται ασφαλώς, όχι μια παθητική, αλλά μια 

κριτική στάση:  «νομίζω ότι είναι φρονιμότερο να παραμείνουμε κριτικοί τόσο προς το 

ευαγγέλιο των υπερανθρωπιστών, μιας ανθρωπότητας απελευθερωμένης και ευτυχούς 

χάρη στην τεχνική εξέλιξη, όσο και προς την σκοτεινή προφητεία των τεχνοφοβικών, την 

                                                           
281 Θεοφάνη Τάση, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, Εκδόσεις Αρμός, 3η Έκδοση, 2019, σελ. 28-30. 
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δυστοπία ενός τεχνοολοκληρωτισμού ή του πλήρους αφανισμού της ανθρωπότητας. Οι 

υπερανθρωπιστές διακρίνουν ορθά τις εκπληκτικές δυνατότητες που διανοίγονται 

υποτιμώντας ωστόσο τους κινδύνους τους και τη σημασία του αυτοπεριορρισμού. 

Επιπλέον προεξοφλώντας ένα αίσιο μέλλον υποβαθμίζουν την σημασία της πολιτικής σ’ 

αυτό, αλλά επίσης στο παρόν. Οι τεχνοφοβικοί παραγνωρίζουν τις προοπτικές που 

προσφέρει η τεχνική εξέλιξη στην ανθρωπότητα, υπερτιμώντας τους κινδύνους που 

εγκυμονεί. Αντιπαραθέτοντας τον φόβο στην ελπίδα επιδιώκουν την αναστολή της 

τεχνικής εξέλιξης αφήνοντας έτσι την ανθρωπότητα στάσιμη και ενδεχομένως μοιραία 

απροετοίμαστη έναντι υπαρξιακών απειλών». Ο ορθόδοξος πιστός -και όχι μόνο- 

οπωσδήποτε στις νέες προκλήσεις θα δει και μια θρησκευτική πλευρά, στην διαχείριση 

και τον τρόπο ζωής, τον νέο χώρο και χρόνο, που επιβάλλουν  τα νέα δεδομένα: 

«αμφότερες οι θεωρήσεις διαθέτουν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα όντας, εν τέλει 

συμπληρωματικές... Εν τω μεταξύ δεν παρατηρούμε την ανάδυση ενός νέου ανθρωπίνου 

είδους, όπως προσδοκούν οι υπερανθρωπιστές και απεύχονται οι τεχνοφοβικοί, αλλά 

ενός καινοφανούς ανθρωπότυπου, του εικονιστικού υποκειμένου, με πατρίδα το 

διαδίκτυο, μητρική γλώσσα την εικόνα και ιδιαίτερα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά». 

6.4.2. Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ανθρώπινης ύπαρξης μπροστά στα 

νέα διλήμματα. 

 Το περιοδικό «Θεολογία» σε εκτενέστατη αναφορά, που κάνει για την 

σύγχρονη τεχνολογία σε σχέση με την ανθρωπότητα, θα γράψει, ότι η χρήση της 

τεχνολογίας «ασκεί πίεση πάνω στα ανθρωπολογικά ζητήματα με άμεσο αποδέκτη τόσο 

το ανθρώπινο σώμα όσο και ευρύτερα την ταυτότητα του ανθρώπου, ώστε εύλογα να 

επιζητείται ένας επαναπροσδιορισμός του ερωτήματος: «τι εστιν άνθρωπος;»»...«Η 

πίεση της πανδημίας του κορωνοϊού ανέδειξε έφερε στην επιφάνεια αυτούς τους 

προβληματισμούς, αφού τα περισσότερα ζητήματα που σχετίζονται με τον άνθρωπο, 

τώρα πλέον τίθενται με μεγαλύτερη οξύτητα και ταχύτητα. Όσο όμως κι αν κάποιος 

ψάχνει να βρει την απάντηση στο ερώτημα «τι εστιν άνθρωπος;», την ταυτότητα δηλαδή 

(το είναι) του ανθρώπου, στην ίδια την κτιστή σύστασή του, στη φύση του, θα αποτυγχάνει 

και θα απογοητεύεται».... «Ο άνθρωπος εν πολλοίς μέχρι τουλάχιστον σήμερα, όσο κι αν 

το DNA του έχει διαβασθεί και έχει αποκωδικοποιηθεί, τόσο συνεχίζει να παραμένει 

ανερμήνευτος, ασύλληπτος, απρόβλεπτος και ακατανόητος -κι αυτό από ορθοδόξου 

απόψεως δεν είναι τυχαίο, διότι η ταυτότητά του δεν πηγάζει από τη φύση του. Η μελέτη 

της ιστορίας δείχνει ότι όσο κι αν ο άνθρωπος προσπάθησε να δώσει απάντηση στα 

παραπάνω ερωτήματα απ’ ευθείας, διαμέσου του εαυτού του και όχι μέσω του Θεού, έχει 
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αποτύχει. Για να «χρυσώσει την αποτυχία του συχνά μεταθέτει την απάντηση στο μέλλον 

στον καλύτερο κόσμο που πιστεύει ότι θα φτιάξει, σε έναν κόσμο που θα 

αυτοδημιουργήσει, με βάση τις δυνατότητες του είδους μας». Η εποχή μας είναι η εποχή 

της Μετανεωτερικότητας ή της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτή η εποχή έχει ήδη αρχίσει 

να ανατέλλει περίπου από την δεκαετία 1970-1980. 

 Ο χώρος και ο χρόνος συμπιέζονται σε μια μινιμαλιστική μορφή χάριν της 

ταχύτητας και της ευκολίας. Περισσότερα πράγματα γίνονται σε μικρότερο χρόνο και 

μικρότερος χώρος διατίθεται για μεγαλύτερο όγκο. Από τα χαρακτηριστικά: «της 

εποχής της ψηφιακής τεχνικής (digital era) είναι μεταξύ των άλλων η δημιουργία ενός 

νέου περιβάλλοντος αλγόριθμων με τα βασικά σύμβολα 1 και 0 (δυαδικό σύστημα). Δεν 

είναι τυχαίο ότι σε αυτό το νέο περιβάλλον ο χρόνος και ο χώρος έχουν υποχωρήσει. 

Ουσιαστικά το νέο περιβάλλον, ενώ φαντάζει απεριόριστο, στην ουσία είναι τόσο 

ανύπαρκτο, τόσο μικρό όσο ένα δακτυλικό περίγραμμα. Με ένα πάτημα («click away») 

του δακτύλου μας παρέχεται η δυνατότητα στον άνθρωπο -χρήστη πλέον- να εισέρχεται 

σε ένα περιβάλλον εικονικό και εικονικά απεριόριστο. Όλα γίνονται «ζωντανά» (“ live” 

). Αυτό το περιβάλλον είναι «άϋλο» σε σχέση με τον όγκο και τη βαρύτητα της ύλης και 

του σώματος. Για το λόγο αυτό το σώμα είναι περιττό. Αποτελεί εμπόδιο γιατί παραπέμπει 

σε περιορισμούς, στη φθαρτότητα. Ένας τρόπος υπέρβασης αυτής της φθαρτότητας είναι 

η βιομηχανία αντιγήρανσης, η άρνηση του γήρατος, η προώθηση της αιώνιας νεότητας 

του σώματος. Καθ’ όν τρόπον η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η πηγή της ζωής του ανθρώπου 

είναι ο Θεός, η ελεύθερη ένωση μαζί Του, στον αντίποδα έρχεται το τεχνικό πνεύμα, 

συνεχίζοντας την παράδοση του όφεος, και αυτοπροβάλλεται σαν να είναι το ίδιο η πηγή 

της ζωής, της αθανασίας, με τις τεχνολογικές εφαρμογές του. Αυτό είναι εμφανές, διότι 

όλη η σύγχρονη ζωή είναι προσανατολισμένη και δομημένη πάνω στην τεχνολογική 

εξάρτηση, στην οποία ολοταχώς και ιλιγγιωδώς βυθιζόμαστε ανεπιστρεπτί. Η ψηφιακή 

τεχνολογία προωθεί μια ζωή στην οποία η φυσική σωματική παρουσία του ανθρώπου 

δεν είναι απαραίτητη. Όποιος αρνηθεί τη νέα αυτή πραγματικότητα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι αδύνατο να επιβιώσει. Για παράδειγμα χωρίς την ηλεκτρονική 

ταυτοποίησή μας δεν θα μπορούμε πλέον να κάνουμε καμμία οικονομική ή άλλη 

συναλλαγή, καμμία επαγγελματική συνεργασία...». Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι 

απολύτως απαραίτητο στην νέα τεχνολογία: «οι ψηφιακές εφαρμογές και δυνατότητες 

περιορίζουν και περιστέλλουν τον άνθρωπο σε μια ανελεύθερη ζωή στην οποία δεν είναι 

απαραίτητη η σωματική του διαμεσολάβηση, γι’ αυτό και πολλά πράγματα καθίστανται 

περιττά. Συνήθειες στις οποίες ήταν αναγκαία η συμμετοχή του σώματος όπως να βγεις 
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έξω από το σπίτι για να αγοράσεις τα αναγκαία, να πας το παιδί σου να παίξει, να 

μεταβείς στην εργασία σου γίνονται πλέον από μακριά, εξ αποστάσεως, από το σπίτι: σε 

ηλεκτρονικά καφενεία (“netcafe”), σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σε ηλεκτρονικά 

τηλεδωμάτια (“chatrooms”). Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεξέταση (“take home 

exams”), τηλεθρησκευτικότητα. Και όλα αυτά συμβαίνουν πριν ακόμα τα ρομπότ 

αντικαταστήσουν τον άνθρωπο σε κάθε δραστηριότητα. Η ζωή του πολιτισμένου κόσμου 

πλέον κινείται στις ράγες της ψηφιακής τεχνολογίας και κάθε εκτροχιασμός θα ήταν κάτι 

σαν ένα ασύλληπτο παγκόσμιο πυρηνικό ολοκαύτωμα. Ένα γενικό “delete” (διαγραφή) 

δύναται να συνεπάγεται και ολοσχερή καταστροφή, αδυναμία επιβίωσης. Ο πολιτισμένος 

άνθρωπος είναι πλέον έρμαιο της ψηφιακής τεχνολογίας, εξαρτημένος, χωρίς ελευθερία, 

χωρίς ιδιωτικότητα κ.τ.τ.». «Σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού βίου, θρησκευτικό, 

πολιτικό, οικονομικό, ψυχολογικό, πολιτειακό κ.ά. περάσαμε από το απαραίτητο της 

ανθρώπινης φυσικής παρουσίας στη διεκπεραίωση όλων αυτών των αναγκών άνευ της 

ενεργού ανθρώπινης φυσικής συμμετοχής, στην ασώματη ανταλλαγή και επικοινωνία. Το 

σώμα πλέον ακόμη κι αν δεν είναι περιττό, δεν είναι απαραίτητο. Οι ψηφιακές εφαρμογές 

αντικαθιστούν το σώμα, τον άνθρωπο. Αλλά και εκεί που κάποιοι σύγχρονοι 

προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας, του σώματος, 

στην πράξη η υποστήριξη αυτή είναι αναιμική. Την αναιρούμε, διότι ήδη είμαστε μέρος 

της νέας εικονικής πραγματικότητας. Μπορούμε να γεννιόμαστε πλέον και δια της 

τεχνολογίας (τεχνητή σύλληψη/γονιμοποίηση), αλλά δι’ αυτής μεγαλώνουμε και ζούμε 

κατά πάντα. Ό,τι όμως καλό μας προσφέρει η τεχνολογία, κατά κάποιον τρόπο μας το 

αφαιρεί, γιατί, παραφράζοντας τη γνωστή ρήση των στωϊκών: «ουδέν κακόν αμιγές 

καλού», πλέον στη μεταπροπατορική εποχή δεν υπάρχει πλέον καλόν αμιγές κακού, παρά 

μόνον ο Χριστός, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία». Ζούμε σε μια εποχή υλιστική, 

που όλα τείνουν να γίνουν άϋλα. «Σήμερα ο δρόμος απαλλαγής από το σώμα περνά μέσα 

από το δρόμο της ευκολίας, της φροντίδας, της απραξίας, μέσα από την υπερβολική 

διευκόλυνσή του σε βαθμό που το μόνο για το οποίο το χρειαζόμαστε είναι για να κάνει 

ένα «κλικ». Με αυτόν τον τρόπο και το σώμα ως να εξαϋλώνεται. Μπορεί ίσως και να 

πιστεύει κάποιος ότι και αυτό τρόπον τινα περνά στο χώρο του αΰλου, της αθανασίας. Η 

πίστη στην αθανασία του σώματος δεν είναι απορριπτική από ορθοδόξου απόψεως, γιατί 

το σώμα και γι’ αυτό πλάσθηκε, όχι όμως δια της εξαϋλώσεώς του, αλλά δια της 

καταφάσεώς του. 

Ο άνθρωπος -ό,τι απομένει(;)- πλέον απογειώνεται. Εξακτινώνεται. Χωρίς το 

σώμα οι διαστάσεις των ορίων του χώρου και του χρόνου καταργούνται. Δίδεται η 
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ψευδαίσθηση ότι ο θάνατος καταργείται. Ο άνθρωπος μπορεί να ταξιδεύει παντού με 

ταχύτητα φωτός και να είναι «πανταχού παρών» στο διάστημα... Ο άνθρωπος, 

εκμηδενίζοντας την παρουσία της ύλης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ενώ το μη υλικό 

μέρος παραμένει, φαντάζει ως άϋλο ον, ως θεός (homo deus), ως να έχει κατακτήσει ήδη 

την αθανασία δια της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα ερωτήματα είναι πολλά, αλλά εν 

προκειμένῳ παραμένει κυρίαρχο το εξής: κατά πόσον είναι ή δεν είναι αδιέξοδο το 

γεγονός ότι πλέον ολοένα και πιό σπάνια το σώμα διαμεσολαβεί στην επικοινωνία, ότι 

ολοένα και πιό σπάνια χρησιμοποιείται;» Η ορθόδοξη θεολογία δεν παραμένει 

ουδέτερη μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Θα ονομάσει τον άνθρωπο «ζώον 

θεούμενον». Θα υπογραμμίσει τη χριστολογική δομή και το χριστολογικό προορισμό 

του ανθρώπου, που απορρέουν από την «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» δημιουργία 

του. Ο Θεάνθρωπος είναι τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος. «Η ελπίδα της αιώνιας 

ζωής διέρχεται δια του ανθρωπίνου σώματος, διέρχεται δια της σωματικής βρώσεως και 

πόσεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού εν τη Συνάξει»282. 

6.4.3. Αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας, κρίση αξιών, πληθωριστική ελευθερία, 

άκριτος λόγος, ιδιωτικοποίηση δημόσιας σφαίρας. 

Ο πληθωρισμός αυτός της ελευθερίας, η κατάθεση του άκριτου λόγου 

δημοσίως, η έλλειψη διάκρισης και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες 

μεταβάλλουν «εικονικά» τη ζωή του συγχρόνου ανθρώπου, από ζωή ασήμαντη και ζωή 

καθημερινότητας και ρουτίνας σε ζωή σημαντική και παρεμβατική. Αλλά εικονική. Ο 

καθένας μπορεί να αισθάνεται ότι είναι κάτι, ότι υπάρχει, ότι υφίσταται μια 

αλληλεπίδραση τόσο ο ίδιος,  όσο και ο περίγυρός του. Η όλη αυτή διαδικασία έχει 

οδηγήσει στην αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας, κάθε αυθεντικής μορφής ζωής, και της 

ίδιας της Αλήθειας. Επίσης παρατηρείται μια έντονη απαξίωση των αξιών της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Ο Θεοφάνης Τάσης283 λέει σχετικά με αυτό το ζήτημα: «Με 

αφετηρία τις ΗΠΑ, -γράφει - η κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

ιδιωτικοποίησε τη δημόσια σφαίρα συνεπιφέροντας την αμφισβήτηση των διαφωτιστικών 

κεκτημένων μέσω της διασποράς ψευδών ειδήσεων, την συνωμοσιολογία, την άκριτη και 

αβίαστη απόρριψη κάθε αυθεντίας με επακόλουθο την μόλυνση της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας από τον ιό της μεταλήθειας. Με εξασθενημένο ψυχικό ανοσοποιητικό 

                                                           
282 Αλεξάνδρου Κατσιάρα, Διευθυντή Σύνταξης «Προλογικό: Σώμα: από τη βιβλική κατάφαση στη 

μετανεωτερική από-σωματοποίηση;», Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 91, τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 

2020, σελ.5-18. 
283 Θεοφάνη Τάση, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ, Εκδόσεις Αρμός, 3η έκδοση, 2019, σελ. 25-27. 
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σύστημα οι μετέωροι πολίτες νοσούν από ευκολία που καθίσταται τόσο κριτήριο επιλογής 

όσο επίσης, πολλάκις, άλλοθι απρέπειας και ανεπαρκούς επιμέλειας εαυτού. Για όσους 

νοιώθουν ναυτία στην πληθωριστική ελευθερία, το τουϊτάρισμα και το τρολάρισμα είναι 

ευκολότερα από την εκμάθηση της τέχνης της πνευματώδους συζήτησης ή του 

δημοκρατικού διαλόγου. Η αποστολή μηνυμάτων είναι ευκολότερη από την συγγραφή 

μιας επιστολής, όπως επίσης η αναζήτηση πληροφοριών στο Google είναι λιγότερο 

δύσκολη από την κατάκτηση της γνώσης. Το να έχει κάποιος χιλιάδες φίλους και 

ακολούθους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι ευκολότερο από το να διατηρεί κανείς 

πέντε ή έξι στενές φιλίες για δεκαετίες, όπως η εύρεση ερωτικών συντρόφων στο Tinder 

δεν είναι τόσο κοπιώδης όσο η αφοσίωση σε μια μακροχρόνια σχέση ή στην οικογένεια. 

Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας συνιστά την επιτομή μιας αμφισβήτησης, ως 

απόρροιας της εξέλιξης στην ψηφιακή τεχνική, του εκδημοκρατισμού των δυτικών 

κοινωνιών που συντελέστηκε με αφετηρία τη γαλλική επανάσταση. Αυτός ο 

εκδημοκρατισμός βασιζόταν, εν πολλοίς, στην αναδυόμενη αυστηρή διάκριση μεταξύ 

ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας τόσο για την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων 

όσο επίσης, γενικότερα, για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. ... 

Είναι ακόμα νωρίς για να διακρίνουμε τη μορφή που θα λάβει η δημοκρατία, ωστόσο θα 

καθοριστεί ουσιαστικά από την εξέλιξη στην τεχνητή νοημοσύνη, στη μοριακή γενετική, 

αλλά και στο διαδίκτυο. Το τελευταίο προσφέρει ταυτόχρονα πρωτόγνωρα εργαλεία 

επιτήρησης και χειραγώγησης σε αυταρχικά καθεστώτα, όσο επίσης δυνατότητες 

χειραφέτησης σε αντιφρονούντες. Παρέχει ποικίλες δυνατότητες αυτοοργάνωσης και 

διεκδίκησης της ορατότητας τόσο σε δημοκρατικούς πολίτες, όσο και σε οπαδούς του 

αυταρχικού λαϊκισμού. Αμφοτέρων τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, 

πωλούνται και αγοράζονται από τις πολυεθνικές της πληροφορικής. Αμφοτέρων η 

ευαισθησία αμβλύνεται από την έκθεση σε εικόνες βίας, φρίκης και θανάτου στα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή σε ψηφιακά παιγνίδια όπου πολλοί συμμετέχουν από νεαρή 

ηλικία. Αμφότεροι, είτε πρόκειται για ψηφιακούς ιθαγενείς είτε πρόκειται για ψηφιακούς 

μετοίκους, γίνονται θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) ή διαδικτυακής 

διαπόμπευσης (internetmobbing). Στο περιγραφέν πλαίσιο βαθμιαία η οικονομική, 

πολιτική και ακολούθως κοινωνική κρίση της Δύσης έδειξε το πρόσωπό της ως 

πολιτισμική κρίση για να φανερωθεί τελικά ως πνευματική και υπαρξιακή 

αποκαλύπτοντας ένα τρομακτικό κενό νοήματος στην ύστερη νεωτερικότητα. Αυτή η όχι 

απλώς απουσία, αλλά κυρίως αδυναμία παραγωγής νοήματος ικανού να εξασφαλίζει την 
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κοινωνική συνοχή ευνοώντας την αναστοχαστική διαμόρφωση του ατομικού βίου, 

βρίσκεται στον πυρήνα της κρίσης των αρχών του εικοστού πρώτου αιώνα». 

6.5. Χρήση, κατάχρηση και παράχρηση των προσφερόμενων ψηφιακών 

αγαθών. 

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στα «Κεφάλαια Περί Αγάπης», αναφέρει, ότι: 

«η σωστή χρήση284 των νοημάτων και των πραγμάτων δημιουργεί τη σωφροσύνη, την 

αγάπη και τη γνώση, ενώ η παράλογη χρήση αυτών δημιουργεί την ακολασία, το μίσος 

και την άγνοια285». Ο άγιος Μάξιμος, βλέπει όλα τα αγαθά, που μας προσφέρονται από 

το Θεό ως «καλά λίαν». Αυτά τα αγαθά μπορεί να είναι «νοήματα», αλλά και 

«πράγματα». Να έχουν δηλαδή «νοερή» και «υλική» υπόσταση. Όλα είναι λοιπόν 

καλά. Εκείνο το οποίο θα οδηγήσει στην ωφέλεια ή στη βλάβη του ανθρώπου είναι η 

χρήση του αγαθού, που θα γίνει από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο 

άνθρωπος θα εργαστεί στη ζωή του το παρεχόμενο υλικό αγαθό. Ο άγιος Μάξιμος θα 

διακρίνει τρεις τρόπους εργασίας, ή τρεις κατηγορίες:  

την καλή χρήση του αγαθού, που σημαίνει σωστή αξιοποίηση του 

προσφερομένου αγαθού. Αυτή η σωστή αξιοποίηση δημιουργεί αποτέλεσμα, έχει 

σκοπό. Ο σκοπός της είναι να καρποφορήσει την σωφροσύνη, την αγάπη και τη γνώση 

στον άνθρωπο. 

την κατάχρηση του αγαθού, που σημαίνει υπερβολική χρήση, πάνω από το 

μέτρο (π.χ. κατάχρηση οίνου – αλκοολισμός) και 

την παράχρηση του αγαθού, που εννοείται ως χρήση που συντελεί σε 

διαφορετικό σκοπό από εκείνον για τον οποίο δόθηκε το αγαθό (π.χ. με το μαχαίρι που 

κατασκευάστηκε για να κόπτω το ψωμί, διαπράττω δολοφονία). 

Ο άγιος στην έννοια της παράχρησης συμπεριλαμβάνει και την κατάχρηση. 

Είναι παραπλήσιες έννοιες. Τις χρησιμοποιεί σχεδόν ως ταυτόσημες έννοιες. Λέγει286: 

«οι κακίες εκδηλώνονται στον άνθρωπο “κατά παράχρησιν” εξ αιτίας, δηλαδή της 

κακής χρήσεως των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή του επιθυμητικού, του θυμοειδούς 

και του λογιστικού. Της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η 

                                                           
284 «ἡ μὲν εὔλογος τῶν νοημάτων καὶ τῶν πραγμάτων χρῆσις, σωφροσύνης καὶ ἀγάπης καὶ γνώσεώς ἐστι 

ποιητική, ἡ δὲ ἄλογος, ἀκολασίας καὶ μίσους καὶ ἀγνοίας». 
285 Μαξίμου του Ομολογητού, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ ΤΡΙΤΗ, Φιλοκαλία των 

Νηπτικών και Ασκητικών, τόμος 14, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Εκδοτικός Οίκος 

Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 262-263, §1. 
286 Μαξίμου του Ομολογητού, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ ΤΡΙΤΗ, Φιλοκαλία των 

Νηπτικών και Ασκητικών, τόμος 14, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Εκδοτικός Οίκος 

Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 262-265, §3. 
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αφροσύνη, ενώ της θυμοειδούς δυνάμεως και της επιθυμητικής κακή χρήση είναι το 

μίσος και η ακολασία. Σωστή χρήση αυτών είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και 

η σωφροσύνη. Εάν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει τότε κανένα κακό στα όσα κτίσθηκαν 

και δημιουργήθηκαν από το Θεό287». Και θα μας επεξηγήσει άμεσα τι εννοεί ο άγιος 

Μάξιμος288: «δεν είναι οι τροφές κακές, αλλά η γαστριμαργία. Ούτε η παιδοποιΐα είναι 

κακή, αλλά η πορνεία. Ούτε η δόξα είναι κακό, αλλά η ματαιοδοξία. Εάν τα πράγματα 

έχουν έτσι, τότε δεν υπάρχει κανένα κακό στα όντα, παρά μόνο η κακή χρήση αυτών, 

η οποία συμβαίνει εξ αιτίας της αδιαφορίας του νου σχετικά με τη φυσική 

καλλιέργεια289». Και ότι: «από όλες290 τις πράξεις μας ο Θεός επιζητεί το σκοπό αυτών, 

εάν δηλαδή τις κάνουμε προς χάρη αυτού ή για κάποια άλλη αιτία291». Χωρίς βέβαια 

αυτή η άλλη αιτία να είναι απαραίτητα επικριτέα. Με την Πατερική αυτή προσέγγιση 

πρέπει ο σύγχρονος άνθρωπος να βάλει στην καθημερινότητά του τα αγαθά της 

ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία προσφέρονται:  

α.  για την διευκόλυνση της ανθρώπινης πεπτωκυΐας πραγματικότητας. 

Μετά την πτώση, ο άνθρωπος έχασε τη «δόξα» με την οποία περιβαλλόταν μέσα στον 

Παράδεισο προπτωτικά. Με την έξοδό του από τον κήπο της Εδέμ, ο Θεός των έντυσε 

με την ζωή των δερματίνων χιτώνων. Η φθορά και ο θάνατος είναι πλέον κομμάτι της 

ζωής του. Οι εκάστοτε ανακαλύψεις αφενός μεν λειτουργούν για την προστασία του 

από τη φθορά και το θάνατο, αλλά αφετέρου κατά κάποιο τρόπο είναι μηχανισμοί 

αναπλήρωσης εκείνου, που χάθηκε μέσα στον Παράδεισο (π.χ. την προπτωτική 

κατάργηση των αποστάσεων αναπληρώνει μερικώς, η εφεύρεση των μεταφορικών 

μέσων),  

β. για την απόδοση της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας προς τον 

Δωρεοδότη Θεό, που φωτίζει τον ανθρώπινο νου, ώστε να εφεύρει και να 

                                                           
287 «Κατά παράχρησιν αἱ κακίαι τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἡμῖν ἐπισυμβαίνουσιν· οἷον, τῆς τε 

ἐπιθυμητικῆς, καὶ θυμοειδοῦς, καὶ τῆς λογιστικῆς. Καὶ τῆς μὲν λογιστικῆς δυνάμεως παράχρησίς ἐστιν, 

ἀγνωσία καὶ ἀφροσύνη, τῆς δὲ θυμοειδοῦς καὶ ἐπιθυμητικῆς, μῖσος καὶ ἀκολασία. Χρῆσις δὲ τούτων, 

γνῶσις καὶ φρόνησις, ἀγάπη τε καὶ σωφροσύνη. Εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν τῶν Ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτισθέντων καὶ 

γεγονότων ἐστὶ κακόν». 
288 Μαξίμου του Ομολογητού, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ ΤΡΙΤΗ, Φιλοκαλία των 

Νηπτικών και Ασκητικών, τόμος 14, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Εκδοτικός Οίκος 

Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 264-265, §4. 
289 «Οὐ τὰ βρώματα κακά, ἀλλ’ ἡ γαστριμαργία· οὐδὲ ἡ παιδοποιΐα, ἀλλ’ ἡ πορνεία· οὐδὲ τὰ χρήματα, 

ἀλλ’ ἡ φιλαργυρία· οὐδὲ ἡ δόξα, ἀλλ’ ἡ κενοδοξία. Εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν ἐν τοῖς οὖσι κακόν, εἰ μὴ ἡ 

παράχρησις, ἥτις συμβαίνει ἐκ τῆς τοῦ νοῦ ἀμελείας περὶ φυσικὴν γεωργίαν». 
290 Μαξίμου του Ομολογητού, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ, Φιλοκαλία των 

Νηπτικών και Ασκητικών, τόμος 14, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», Εκδοτικός Οίκος 

Ελευθερίου Μερετάκη «Το Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 230-231, § 36. 
291 «Πάντων τῶν πραττομένων ὑφ’ ἡμῶν τὸν σκοπὸν ζητεῖ ὁ Θεός· εἴτε δι’ αὐτὸν πράττομεν, εἴτε δι’ 

ἄλλην αἰτίαν».  
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κατασκευάσει υλικά πράγματα, από την υπάρχουσα ύλη, για να προστατευθεί από την 

αδυναμία των δερματίνων χιτώνων, που φέρει. 

γ. με απώτερο σκοπό την επίτευξη του τριπτύχου: της σωφροσύνης, της 

αγάπης και της γνώσης, σύμφωνα με όσα διατυπώνει στα κεφάλαιά του ο άγιος 

Μάξιμος, και 

δ. στη διακονία του ανθρώπου και όχι στην υποδούλωσή του, με 

μεταφορική ερμηνεία του λόγου του Θεανθρώπου, ότι: «το Σάββατο έγινε για τον 

άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του Ανθρώπου 

εξουσιάζει και το Σάββατο292». 

Στην αντίθετη περίπτωση, ο δρόμος της αλαζονείας και της αυτοθέωσης της 

ανθρώπινης διάνοιας εξ αιτίας της πρωτοπόρου ανακάλυψης των ψηφιακών αγαθών, η 

κατάχρηση και παράχρησή τους για την κυριαρχία επί του προσώπου του άλλου 

διαταράσσουν την ψυχική, κοινωνική, πολιτιστική κ.ά. ισορροπία και κλονίζυον την 

ευδαιμονία  της κοινωνίας, απομακρύνοντάς την από την ευχρησία του θαυμαστού 

αυτού δώρου του Θεού. 

6.6. Η Εκκλησία και η σύγχρονη τεχνολογία. 

 Η σύγχρονη τεχνολογία άρχισε ήδη να χρησιμοποιείται από μέλη της 

Εκκλησίας, προτού ακόμα η ίδια η Εκκλησία ως φορέας τοποθετηθεί για τη στάση της 

απέναντι σε αυτή. Τα νέα ψηφιακά προϊόντα γρήγορα χρησιμοποιήθηκαν από κλήρο 

και λαό και στην αρχή διστακτικά και αργότερα χωρίς ιδιαίτερους ενδοιασμούς έβλεπε 

κανείς  το ψηφιακό μηχάνημα στο ιερό, στην Αγία Τράπεζα, στο αναλόγιο, στον 

άμβωνα, στο σολέα, στην τσέπη ή τον ώμο κάθε πιστού. Είδαμε και ακούσαμε σε 

πολλούς Κυριακάτικους ή μη εκκλησιασμούς τον παππού ή τη γιαγιά, με τη βαρηκοΐα 

να έχει ξεχάσει ανοικτό το κινητό του τηλέφωνο να κτυπά κατά τη διάρκεια της 

ακολουθίας χωρίς να το ακούει ο ίδιος/α. Άλλες φορές το κινητό που χτυπά ή στέλνει 

μηνύματα είναι του ίδιου του Λευΐτη που υπηρετεί στο θυσιαστήριο. Δεν λείπουν οι 

στιγμές που οι φωτογραφίες και οι σέλφυ πηγαινοέρχονται μέσα στην ακολουθία ή που 

αναρτώνται δημόσια στα social media φωτογραφικές στιγμές πολύ προσωπικές 

στελεχών της Εκκλησίας, που δεν συμφωνούν με το εκκλησιαστικό φρόνημα. Στο 

φαινόμενο αυτό αρκετές φωνές άρχισαν να δαιμονοποιούν την εισαγωγή της νέας 

τεχνολογίας στην Εκκλησιαστική πράξη και διακονία, ως παράγοντα που θα 

                                                           
292 «καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον· ὥστε 

κύριός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου» κατά Μάρκ. 2, 27-28.  
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διαταράξει την Ιερά Παράδοση. Αλλά υπήρχε και η αντίθετη μερίδα ανθρώπων, που 

υποστήριζαν την απελευθέρωση από ταμπού και φοβίες και την χρήση της τεχνολογίας 

σε κάθε μορφή ζωής και δράσης του εκκλησιαστικού γίγνεσθαι. Το δίλημμα αποδοχή 

ή απαξίωση απασχόλησε εκκλησιαστικές συνάξεις και συνόδους, συνήθως έπειτα από 

έντονες αποκλίσεις και παρεκτροπές από το μέτρο. Στη χρονική αυτή φάση θα 

αρχίσουν να προβάλλονται ικανά ερωτήματα και να διατυπώνονται προβληματισμοί. 

Έτσι ο καθηγητής Πέτρος Παναγιωτόπουλος θα πει, ότι «σε ένα κόσμο, ολοένα και πιο 

αυτοματοποιημένο, εθισμένο στην ταχύτητα, τη λειτουργικότητα και την 

αποτελεσματικότητα, είναι σχεδόν αδύνατο να μιλήσει κάποιος για την άσκηση ή τη 

νηστεία, ενώ έννοιες σαν την μετάνοια ή την ησυχία είναι περίπου ακατανόητες... Νέοι 

βιοηθικοί προβληματισμοί έχουν έρθει στο προσκήνιο και αφορούν στις επιπτώσεις των 

πρόσφατων τεχνολογικών εφαρμογών. Τέτοιοι είναι η Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης, 

η ρομποηθική, η νευροηθική, η ηθική της ανθρώπινης ενίσχυσης, ο μεταανθρωπισμός 

κ.λ.π. 293». 

6.6.1. Η τεχνολογία εργαλείο στο εκκλησιαστικό έργο. 

 Η ανάγκη της Εκκλησίας να απαντήσει στις προκλήσεις του σήμερα και να 

λάβει θέσει στο επιστημονικό γεγονός, που αναφέρουμε, την οδήγησε σε μια κατάφαση 

των πραγμάτων με το σκεπτικό ότι η σύγχρονη τεχνολογία κάλλιστα θα μπορούσε να 

γίνει ένα σπουδαίο και βασικό εργαλείο στην άσκηση του έργου της προς όλους τους 

τομείς ζωής και δράσης της. Η εποχή μας έχει δείξει, ότι το διαδίκτυο για παράδειγμα 

είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι στο εκκλησιαστικό έργο της ενορίας και γενικότερα 

του εκκλησιαστικού χώρου. Μπορεί να μεταφέρει κατάλληλα σε κάθε περιβάλλον, 

επομένως και στο διαδικτυακό, την πίστη και την εμπειρία της για τον Θεό, τον κόσμο 

και τον άνθρωπο. Αυτή η νέα «ψηφιακή μορφή» του ποιμαντικού έργου, πρέπει να 

προσφερθεί με τις κατάλληλες (ποιμαντικές, ηθικές, ανθρωπολογικές) προϋποθέσεις 

για να αποβεί ωφέλιμη στους αποδέκτες του. «Η Ορθόδοξη Παράδοση της Εκκλησίας 

έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσλαμβάνει και να μεταμορφώνει οποιοδήποτε εργαλείο 

τίθεται στην υπηρεσία της είτε αυτό είναι η γλώσσα και η φιλοσοφία είτε η τέχνη και η 

μουσική, η τεχνολογία και η επιστήμη». «Μια ανάλογη μεταμόρφωση πρέπει να 

συντελεστεί και σήμερα με την διαμόρφωση των παρεχόμενων δωρεών της επιστήμης σε 

εργαλεία ποιμαντικής και εκκλησιαστικής διακονίας, διατηρώντας και όχι αλλοιώνοντας 

                                                           
293 Πέτρου Παναγιωτόπουλου, Επίκουρου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

του ΑΠΘ, «Χριστιανική Θεολογία και Σύγχρονη Τεχνολογία: Η τιμή επί τον άνθρωπον να διαβαίνει», 

Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 91, τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020, , σελ. 61-65. 
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την αλήθεια του Ευαγγελίου και την αυθεντικότητα της Ιεράς Παραδόσεως. Είναι 

θεμελιώδης ευθύνη της Εκκλησίας. Απαραίτητη, βεβαίως, προϋπόθεση είναι η γνώση του 

φαινομένου της διαδικτυακής κουλτούρας, με τις δυναμικές και τους κινδύνους, που 

ελλοχεύουν. Ο τρόπος άσκησης της ποιμαντικής, όπως άλλωστε και της εκπαίδευσης, δεν 

είναι ένας και μοναδικός. Οφείλει να είναι πάντοτε ανοικτός και ευέλικτος. Επομένως 

μπορεί να είναι και διαδικτυακός. Στην Εκκλησία δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις 

σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές που μπαίνουν στη ζωή μας αλλά να αξιοποιούμε τις 

θετικές πλευρές της. Στις εφαρμογές του διαδικτύου η ποιμαντική της Εκκλησίας μπορεί 

να ακολουθήσει την οδό της διακριτικής αποδοχής. Η «Διαδικτυακή Ποιμαντική» είναι 

πλέον μια πραγματικότητα σήμερα, και οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν μια 

ποικιλόμορφη παρουσία και μαρτυρία στον κόσμο του διαδικτύου....Στο σύγχρονο 

ψηφιακό πολιτισμό, η μοναξιά αποτελεί κυρίαρχο συναίσθημα εκείνων που 

απομονώνονται για ώρες στον κυβερνοχώρο -και ιδιαίτερα πολλών νέων ανθρώπων, 

που είναι παιδιά της σύγχρονης τεχνολογίας- γι’ αυτό και η κατάλληλη προβολή της 

Ορθόδοξης Παράδοσης μπορεί να ζεστάνει καρδιές, να καταδείξει ότι χρειάζεται να 

υπάρχουν κριτήρια επιλογής, να καλλιεργήσει την αληθινή επικοινωνία, να μιλήσει με τη 

γλώσσα του καθενός στην καρδιά του καθενός. Κυρίως και πρωτίστως να οδηγήσει τον 

αποσβολωμένο αλλά και κουρασμένο από τις κατακτήσεις του άνθρωπο σε σχέση 

ισορροπίας με την κτίση, την τεχνολογία και τον συνάνθρωπο. Εν τέλει, η Εκκλησία δεν 

χρειάζεται να παρακάμπτει τις προκλήσεις του διαδικτύου, αλλά «πολυμερώς και 

πολυτρόπως» να προβάλει την πίστη και ζωή της για την αλήθεια και την προοπτική του 

ανθρώπου και του κόσμου, έχοντας ως ποιμαντικό εργαλείο τις νέες τεχνολογίες. Τα 

εκατομμύρια των ανθρώπων που καθημερινά πλοηγούνται στο ηλεκτρονικό σύμπαν 

δικαιούνται να ψηλαφήσουν την ελπίδα, να ανακαλύψουν τα θαυμαστά του Θεού και των 

ανθρώπων. Το κυριότερο διακύβευμα του διαδικτύου παραμένει η ελευθερία του 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος της τεχνολογίας χρειάζεται να μη λησμονήσει πρωτίστως την 

ανθρωπιά του, τη δίψα για κοινωνία και σχέση, για αυθεντική και γνήσια διαπροσωπική 

επικοινωνία. Ο Θεός εικονίζεται ρεαλιστικά στο πρόσωπο του αδελφού μας, ενώ η οθόνη 

του υπολογιστή μας εμφανίζει μια επίπλαστη και κατασκευασμένη πραγματικότητα. Η 

τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να μην υποτάσσεται στην 

τεχνολογία. Στη χρήση του διαδικτύου, ο άνθρωπος χρειάζεται να μη λησμονεί ποτέ ότι 
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στον κόσμο τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή σχέση με το Θεό, με τον 

συνάνθρωπο και με την πραγματική κοινότητα της ζωής294». 

Χρειάζονται κριτήρια, κυρίως θεολογικά, για την οριοθέτηση της σχέσεως της 

θεωρίας με την πράξη σε σχέση με την νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Τα πάντα για 

τον άνθρωπο είναι ανοικτά. Στον κόσμο των πληροφοριών μπορεί να έχει πρόσβαση ο 

κάτοικος του πιο απομονωμένου χωριού. Η διαλεκτική μεταξύ παράδοσης και 

σύγχρονου κόσμου είναι απαίτηση, από πλευράς Ορθοδοξίας, ιδιαιτέρως σε αυτόν τον 

κόσμο, που οι διαχεόμενες σύγχρονες φιλοσοφίες και ιδεολογίες τείνουν να 

παραμορφώσουν το πρόσωπο και την ελευθερία του.  Χρειάζεται επομένως, η 

Εκκλησία να ρίξει το κέντρο βάρους των δράσεών της για την επίλυση των διάφορων 

ποιμαντικών προβλημάτων που αναφύονται και για πνευματική επιβίωση του ποιμνίου 

της. Η εκκλησιαστική πράξη κινούμενη  πάνω στις «αρχές της θεολογικής, λειτουργικής, 

κανονικής και πατερικής παράδοσης θα καταστήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία ένα ισχυρό 

ανάχωμα προκειμένου να αποφευχθεί η σκύλλα της βαβυλωνείου παγκοσμιοποίησης και 

η χάρυβδη της αλλοτριωτικής εκκοσμίκευσης της εκκλησιαστικής ζωής και διακονίας, 

αλλά συγχρόνως θα αποτελέσει και μια ουσιαστική συμβολή στην υπέρβαση ή και την 

επίλυση πολλών προβλημάτων της κρίσης και της σύγχρονης κοινωνίας, αρκεί να μην 

χάσουμε την ταυτότητά μας και την εκκλησιαστική μας αυτοσυνειδησία295». «Η 

Ορθοδοξία θα ασκήσει δημιουργική κριτική του σύγχρονου πολιτισμού, όταν έχει βαθιά 

συνείδηση της παράδοσης και της κληρονομιάς της. Η κριτική της έναντι της κρίσης της 

σύγχρονης κοινωνίας δεν πρέπει να είναι πολεμική, αλλά αποτέλεσμα συμπαθούς και 

φιλανθρώπου συγκαταβάσεως στον σύγχρονο άνθρωπο και τα υπαρξιακά του 

προβλήματα. Η μαρτυρία της για να είναι εποικοδομητική και δημιουργική, πρέπει να 

λειτουργήσει σωστά η ενορία. Να αρθρώσει λόγο σωτήριο για το σύγχρονο άνθρωπο 

λαμβάνοντας υπόψιν τα αδιέξοδα, που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει και να προβάλλει ένα 

πρότυπο και μια στάση ζωής, ώστε να δημιουργήσει την εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα 

που δημιουργεί ο ατομισμός των κοινωνιών και ο ευδαιμονισμός του πολιτισμού μας, 

διαμορφώνοντάς του μια νέα συνείδηση. Μόνο μια συγκροτημένη και σωστή ενορία, ως 

ευχαριστιακή κοινότητα, και ένας πατροπαράδοτος μοναχικός βίος, σύμφωνος προς την 

ιστορία του και την πατερική και θεολογική παράδοσή του, είναι δυνατόν να καταστούν 

                                                           
294 Σταύρου Γιαγκάζογλου «Εκκλησία και διαδίκτυο» Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 87, τεύχος 2, 

(Απρίλιος-Ιούνιος 2016), σελ.3-5. 
295 Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου «Η κρίση της σύγχρονης κοινωνίας και η εκκοσμίκευση 

της εκκλησιαστικής διακονίας», Περιοδικό Θεολογία, Τόμος 83, τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2012, 

σελ. 22-25. 
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φορείς δράσεις της εκκλησιαστικής διακονίας, η οποία με τον τρόπο αυτό θα 

προστατεύσει και την ίδια από την αφοσίωση και τον μιμητισμό, αλλά και θα αποτελέσει 

την μικρή ζύμη που όλον το φύραμα ζυμοί... Μόνο μια Ορθοδοξία ζωντανή, ανοικτή, που 

δέχεται με στοργή και αγάπη όλους, που ζει με την αίσθηση της καθολικής ευθύνης της 

στον ενοποιούμενο σύγχρονο κόσμο, μπορεί να παραμείνει άτρωτη από τις ποικίλες 

μορφές της παγκοσμιοποίησης και της εκκοσμίκευσης, γιατί μόνον όταν ένα σώμα είναι 

δυνατό, υγιές και ακμαίο μπορεί ευκολότερα να απορρίψει κάθε τι ξένο που επιδιώκει να 

το αλλοιώσει, ενώ με ταχύτερους ρυθμούς μπορεί να επουλώσει τις κατά καιρούς πληγές 

του»296. 

Η Εκκλησία συνεπώς έχει λόγους για να προσέχει, όχι όμως και να ανησυχεί 

για τις νέες τεχνολογίες, που συνεχώς έρχονται να εξυπηρετήσουν την καθημερινότητα 

του ανθρώπου. Οπωσδήποτε αλλάζει ο παραδοσιακός και μέχρι τώρα γνωστός τρόπος 

επικοινωνίας, εκπαίδευσης, αλλάζουν τα δεδομένα στις εμπορικές και άλλες 

συναλλαγές κ.ο.κ., όπως συνέβαινε κατά καιρούς και με παλαιότερες εφευρέσεις. 

Μήπως το τηλέφωνο ή το ρεύμα ή η τυπογραφία δεν προκάλεσαν επανάσταση στην 

εποχή τους; Σήμερα ο άνθρωπος μπορεί και τα διαχειρίζεται όλα αυτά με ασφάλεια και 

σιγουριά. Τα νέα, λοιπόν, αυτά φαινόμενα στην καθημερινή μας πραγματικότητα 

έρχονται να μας επισημάνουν ότι και η Εκκλησία μπορεί να αναπτύξει το ποιμαντικό 

της έργο και γενικότερα τη διακονία της σε νέους χώρους και με νέους τρόπους. Ο 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ σε συνέντευξή297 του για 

την χρήση της τεχνολογίας του διαδικτύου λ.χ. από την Εκκλησία αναφέρει τα εξής: 

«είναι μέσο ιεραποστολής και διάδοσης του Λόγου του Θεού. Με αυτό -ενν. το 

διαδίκτυο- πραγματοποιείται μια ποιμαντική προσέγγιση των ανθρώπων. Δίδονται 

απαντήσεις σε προβληματισμούς. Συχνά όσοι ενημερώνονται για το έργο και τη δράση 

της Εκκλησίας απαντούν: “συγχαρητήρια! Δεν ήξερα ότι γίνονται τέτοια πράγματα 

στην Εκκλησία”. Βεβαίως, μια στοχοθεσία -πρόσφατα κυκλοφόρησε εγκύκλιος της 

Ιεράς Συνόδου για το θέμα αυτό- στη χρήση του Διαδικτύου είναι απαραίτητη, διότι 

υπάρχει ο κίνδυνος από μέσο ιεραποστολής και διάδοσης του Θείου Λόγου να εκπέσει 

αποκλειστικά και μόνο σε ένα στείρο μέσο προβολής και διαφήμισης», το θα τρέφει 

                                                           
296 Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου «Η κρίση της σύγχρονης κοινωνίας και η εκκοσμίκευση 

της εκκλησιαστικής διακονίας», Περιοδικό Θεολογία, Τόμος 83, τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2012, 

σελ. 22-25. 
297 Μαρίας Μπραουδάκη: «Οι Άθλιοι του Βίκτωρος Ουγκώ ζουν ανάμεσά μας, Συνέντευξη Αθηναγόρας», 

Εφημερίδα «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», και Διαδίκτυο: www.ikivotos.gr,  (Πέμπτη 23 Ιουλίου 

2015), σελ. 17. 

http://www.ikivotos.gr/
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τον «ναρκισσισμό», του προβαλλόμενου. Εξ άλλου έναν άλλον τομέα της 

Εκκλησιαστικής διακονίας αναδεικνύει ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κυρός 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ σε κείμενό298 του στο Περιοδικό «Πειραϊκή Εκκλησία», τονίζοντας 

την εξασφάλιση, που προσφέρει στην προστασία της εθνικής και θρησκευτικής μας 

κληρονομιάς διακρίνοντας όμως, ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες ενώ μπορούν να 

βοηθήσουν στη μάθηση, από την άλλη αδυνατούν να δημιουργήσουν την 

εκκλησιαστική συνείδηση στον πιστό. Η συνείδηση, ότι ο χριστιανός είναι μέλος της 

Εκκλησίας, μπορεί να μετέχει στην κοινωνία των πιστών δεν είναι προϊόν της 

εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας, αλλά της βιωματικής εμπειρίας, την οποία 

δεν γεννά η τεχνική. «...η Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη 

Ορθοδοξίας και Νεοελληνικής γραμματείας στο διαδίκτυο. Περιέχει ήδη περισσότερα 

από 700 κείμενα, πολλά από αυτά σε 9 ξένες γλώσσες, και συνεχίζει να εμπλουτίζεται, 

δέχεται δε επισκέψεις σε σημαντικό ποσοστό μη Ελλήνων. Στη βιβλιοθήκη μας αυτή, 

καταγράφηκαν τον μήνα Μάρτιο -ενν. του 2007- περισσότερα από 1.200.000 hits, που 

αντιστοιχούν περίπου σε 250.000-300.000 επισκέπτες. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία 

μας δημιουργεί, χωρίς τη βοήθεια του Κράτους, το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας... Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν την 

επαφή του ανθρώπου με τις ρίζες του. Η εμπειρία μας από τους ιστοχώρους της 

Εκκλησίας δείχνει ότι μεγάλο μέρος των επισκεπτών είναι ομογενείς, που δεν ήταν 

εύκολο να έλθουν σε επαφή με την κληρονομιά τους -ενν. εθνική & θρησκευτική-, που 

είχαν αποκοπεί από τις ρίζες τους. Πέραν όμως από την επαφή με την πατρίδα, χάρις 

στο ίντερνετ μπορούμε τώρα να έχουμε διδασκαλία των εθνικών γλωσσών και 

ιστοριών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε έθνος μπορεί πια να διδάσκει όλα τα παιδιά του στη 

διασπορά, χωρίς να είναι αναγκαία γι’ αυτό η ύπαρξη διδασκάλων και η ίδρυση 

σχολείων...» 

6.7. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ποιμαντική πράξη της 

Εκκλησίας.  

6.7.1. Η ποιότητα της χρήσεως έγκειται στην εμπειρία της αγάπης ως 

προϋπόθεσης άσκησης της ποιμαντικής πράξης. 

Ο Θεάνθρωπος απευθύνει τριπλή ερώτηση, προς τον μαθητή του Πέτρο, ο 

οποίος πριν λίγες ημέρες τον είχε αρνηθεί τρείς φορές:  

                                                           
298 Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου: «Η Εκκλησία αξιοποιεί 

τις νέες τεχνολογίες», Περιοδικό «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», έτος 18, αρ.φύλλ. 189, (Ιανουάριος 2008). 
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- «Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με πλεῖον τούτων;  

- Κύριε, σύ πάντα οἶδας, σύ γινώσκεις, ὅτι φιλῶ σε. 

- Ποίμαινε  τά πρόβατά μου». 

Η αγάπη προς τον αναστημένο Χριστό αποκαθιστά τον Πέτρο στο αξίωμά του 

και χαράζει καθοριστικά την ανοδική του πορεία, την καρδιά του και το έργο του. Με 

την αρετή αυτή του ζητά ο Ιησούς να ποιμαίνει το ποίμνιό του. Τον αποκαθιστά στο 

ποιμαντικό χάρισμα. Με τη σφραγίδα αυτής της αγάπης ζητά από κάθε εργάτη του 

Εκκλησιαστικού έργου  –κληρικὸ καὶ λαϊκό- να ζει, να εργάζεται και να 

δραστηριοποιείται στον Εκκλησιαστικό χώρο. Η αποστολή αυτή σύμφωνα με την 

«διαθήκη» του Θεανθρώπου κινείται στα πλαίσια της αγάπης προς τον Λυτρωτή 

Χριστό. Η επιτυχία της αποστολής του κληρικού και κατ΄ επέκταση και του λαϊκού 

στοιχείου της Εκκλησίας είναι ανάλογη με το μέτρο της αγάπης προς τον Αρχιποίμενα 

Κύριο Ιησού. Εάν με αγαπάς -λέγει ο Διδάσκαλος προς τον μαθητή – εάν αληθινά με 

αγαπάς, τότε σου εμπιστεύομαι την ποίμνη μου, τα πρόβατά μου, τα αρνία μου. 

Η σωστή και ασφαλής χρήση της «ψηφιακής τεχνολογίας» για το μέλος της 

Εκκλησιαστικής Κοινότητας πραγματώνεται, όταν αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται 

ως μέσον επίτευξης της αληθινής αγάπης. Το κίνητρο της αγάπης θα με οδηγήσει στην 

επικοινωνία με τον συνάνθρωπό μου. Θα με κάνει να ενδιαφερθώ για εκείνον!  Θα τον 

ρωτήσω «πώς πήγες σήμερα;»!  Θα του πω «βρίσκομαι εδώ για σένα!». Η επικοινωνία 

αυτή της αγάπης και του ενδιαφέροντος οπωσδήποτε επιτευχθεί και με τη χρήση των 

τεχνολογιών ως μέσων επικοινωνίας (κινητό, Η/Υ, βιντεοκάμερα, ΜΜΜ κ.λ.π.). Θα 

επισημάνουμε όμως, ότι ο θησαυρός της καρδιάς του σύγχρονου αυθεντικού 

χριστιανού δεν πρέπει να είναι άλλος από την αληθινή αγάπη, τον Κύριο ημών Ιησού 

Χριστό, διότι «ο Θεός είναι Αγάπη299» και «όποιος παραμένει στο πνεύμα της αγάπης, 

παραμένει στο πνεύμα του Θεού και ο Θεός κατοικεί μέσα σε αυτόν300». Εξ άλλου 

διεκήρυξε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ότι: «όπου βρίσκεται ο θησαυρός μας εκεί βρίσκεται 

αφοσιωμένη και η καρδιά μας301». Ο άνθρωπος ορίζεται από το περιεχόμενο της 

καρδιάς του. Ορίζεται από το αντικείμενο της αγάπης του θα μας διατυπώσει ο Παύλος 

Ευδοκίμωφ302. «Ο άγιος Σεραφείμ ονομάζει την καρδιά «θυσιαστήριο του Θεού», τόπο 

της παρουσίας Του και όργανο της δεκτικότητας, που τον συλλαμβάνει». Ο τόπος 

                                                           
299 «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α' Ιωάν. δ' 16) 
300 Α’ Ιω. δ’16. 
301 Ματθ. στ.21: «ὅπου ἐστίν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ καί ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται». 
302 Παύλου Ευδοκίμωφ, «Η Ορθοδοξία», Εκδόσεις Β.Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 89. 
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αυτός είναι υπαρκτός, αληθινός, κτιστός. Δεν είναι «ψηφιακός». Δεν είναι «εικονικός».  

Εφόσον η αγάπη αποκαθιστά τον Απόστολο Πέτρο στο Ποιμαντικό του Αξίωμα, η 

αγάπη προς το Χριστό είναι η προϋπόθεση για τη σωστή χρήση του ποιμαντικού 

χαρίσματος μέσα στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια η άσκηση του ποιμαντικού 

χαρίσματος επιβάλλει τη σωστή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, ως δωρεάς του 

Θεού. Προφανώς η καλή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας δεν την κάνει αυτοσκοπό, 

αλλά καλό μέσο για την επίτευξη των ποιμαντικών μας στόχων και εν τέλει της 

σωτηρίας του ποιμαινόμενου πληρώματος της Εκκλησίας. Οριοθετώντας τις 

προϋποθέσεις χρήσης θα επαναλάβουμε τον Άγιο Μάξιμο, επισημαίνοντας τις τρεις 

μεταβλητές-αρετές, στις οποίες είναι αναγκαίο να αποσκοπεί: τη ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ, την 

ΑΓΑΠΗ, την ΓΝΩΣΗ. Το ποιμαντικό χάρισμα εκδηλώνεται, εκφράζεται, υφίσταται, 

υπάρχει, διατηρείται και διαιωνίζεται στην αγάπη και πρακτικότερα στην εντολή της 

αγάπης. Με τα δεδομένα που αναφέραμε, γίνεται φανερό, ότι η χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας δεν τρέφει τον ναρκισσισμό του ποιμένα, που τη χειρίζεται, δεν καλλιεργεί 

την εγωπάθεια, δεν περιορίζεται στον πληθωρισμό των “like”, δεν «εγκλωβίζεται»  

στην πληθώρα της φωτογραφίας. Ασφαλώς, αποφεύγει την προβολή και το φαίνεσθαι 

για να αναδείξει την ουσία, την αλήθεια, το δρόμο της λύτρωσης για τον δέκτη της. 

Άρα η τεχνολογία δεν είναι αυτή ο κακός δαίμονας, που μας ταλαιπωρεί, αλλά το 

πρόβλημα πρέπει να εντοπιστεί στον τρόπο χρήσης της. 

 Κατά το Θεολόγο Ευαγγελιστή της Αγάπης Ιωάννη, ο χριστιανός είναι ο 

«μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ303». Αυτός ο «χρυσός κανόνας» αποτελεί την εμπειρία του πιστού, 

που χειρίζεται την τεχνολογία στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο «μένων ἐν τῇ άγάπῃ» 

βλέπει στο πρόσωπο των συνανθρώπων του τον Χριστό ζώντα. Δεν αντιτάσσει την 

αυτοπροβολή του, ούτε την επιδίωξη των προσωπικών του συμφερόντων, δεν 

παραμένει αδιάφορος προς όσους έχουν αναζητήσεις, προς όσους υποφέρουν ή έχουν 

ανάγκες (υλικές, ψυχικές, πνευματικές). Είναι ευπροσήγορος και γλυκύς και πλησιάζει 

με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τις ψυχές χωρίς, φυσικά να τις προσβάλλει. Εξ 

άλλου οι ψυχές διαισθανόμενες την αγάπη του προς το Χριστό τον σέβονται και 

υποτάσσονται σε αυτόν με χαρά. Δεν σκύβουν το κεφάλι μπροστά στην ανάγκη, το 

πάθος ή την υλική βία, αλλά υποτάσσονται οικειοθελώς και ελκύονται προς τον 

χριστιανό αυτό άνθρωπο, που εργάζεται με τον σύγχρονο τρόπο την σωτηρία τους. 

Συνεργάζονται μαζί του και ο καλός και αγαθός Σπορέας σπείρει απλόχερα το σπόρο 

                                                           
303 Α’ Ιωάννου 4,16. 
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στη γη την αγαθή και αυξάνει και καρποφορεί και αποδίδει εκατονταπλασίονα. Ο 

Θεάνθρωπος Κύριος κατά τη δημόσια δράση Του, προκειμένου να αποστείλει τους 

μαθητές Του σε όλο τον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του, τους κάλεσε 

λέγοντας: «ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καί καρπόν φέρητε καί ὁ 

καρπός ὑμῶν μένει»304. Δεν τους υποσχέθηκε υλικά ανταλλάγματα. Ο ίδιος δεν είχε 

που «τήν κεφαλήν κλίνῃ»305. Η ίδια αποστολή από τον Ίδιο Διδάσκαλο ανατίθεται 

τώρα σε εμάς. Χρειάζεται να γίνει συνειδητό, ότι αποστολή αυτή είναι εξέχουσα και 

μεγάλη και η συνεπαγόμενη υπευθυνότητα, που πρέπει να δείξει ο ιεραπόστολος-

διαχειριστής της τεχνολογίας είναι επιβεβλημένη, διότι σήμερα, ο κυβερνοχώρος έχει 

καταργήσει τις αποστάσεις και η επικοινωνία με τον δέκτη του Ευαγγελικού 

κηρύγματος είναι ταχύτερη, αμεσότερη και ευκολότερη σε σχέση με το ιστορικό 

παρελθόν. 

6.7.2. Μελετώντας τη στάση μας μπροστά στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Στην πρόκληση για την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας από τον 

εκκλησιαστικό άνθρωπο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικές βασικές 

προϋποθέσεις. Πρόκειται για έναν «πνευματικό αλγόριθμο», για τα χρήσιμα guidelines, 

που θα οριοθετούν την πρακτική χρήσης των συγχρόνων επιτευγμάτων: 

6.7.2.1. Κατανόηση της σύγχρονης τεχνολογίας ως μέσου προσφερόμενου για 

καλή χρήση και όχι ως αυτοσκοπού. 

 Η ψηφιακή εποχή μας, όπως αναφέρθηκε, είναι μια διαρκής πρόκληση για τον 

σύγχρονο χριστιανό. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο στο χέρι του κάθε άγρυπνου 

εργάτη  του Ευαγγελίου! Τόσο, όμως, η πρόκληση, όσο και το εργαλείο αυτό δεν 

συνίστανται ως αυτοσκοπός, αλλά συνίστανται ως μέσα για την επίτευξη του σκοπού. 

Η χρήση, εξ άλλου, των σύγχρονων τεχνολογιών ως αυτοσκοπού μπορεί να οδηγήσει 

στην εκκοσμίκευση της Εκκλησιαστικής διακονίας και ποιμαντικής. «...Μια 

εκκοσμικευμένη λειτουργία της εκκλησιαστικής διακονίας, η οποία αντί να υπηρετεί 

κάτι το υψηλό και ουσιαστικό με αφοσίωση, εκφυλίζεται ή αλλοτριώνεται μέσα από 

την υιοθέτηση μεθόδων κοσμικού τύπου, προκειμένου να επιβεβαιώσει στα μέλη του 

εκκλησιαστικού σώματος τις ποιμαντικές της δραστηριότητες και τα ενδοκοσμικά 

ενδιαφέροντά της306». 

                                                           
304 κ.Ἰωάν. ιε΄, 16. 
305 κ.Ματθ. η΄,  20. 
306 Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου «Η κρίση της σύγχρονης κοινωνίας και η εκκοσμίκευση 

της εκκλησιαστικής διακονίας», Περιοδικό Θεολογία, Τόμος 83, τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2012, 

σελ. 8-9. 
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6.7.2.2. Η Εκκλησία να έχει τοποθετηθεί απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογίες 

και να γνωστοποιεί τη θέση της. 

Ο Χριστιανισμός ως Εκκλησία παρεμβαίνει στην ανθρώπινη κοινωνική 

πραγματικότητα για να εκφράσει ένα άλλο λόγο, θεολογικό, πνευματικό, 

σωτηριολογικό και προφανώς όχι ιδεολογικό307. Αυτό σημαίνει, ότι η εκκλησιαστική 

παράδοση εν διαλόγῳ αληθείας και αγάπης «ψηλαφά», ερευνά, προβλέπει, 

επισημαίνει, προτείνει και τοποθετείται ποιμαντικά απέναντι στα καινοφανή δεδομένα, 

που φέρνει η σύγχρονη τεχνολογική και ψηφιακή πρόοδος χωρίς να απαξιώνει τις 

κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος, αποδεχόμενη αυτές ως θεία δώρα για τη 

διευκόλυνση της ζωής των μεταπτωτικών δερματίνων χιτώνων μας. Από την άλλη 

πλευρά υποδεικνύει τον ποιμαντικό τρόπο, που αυτά θα εξακολουθούν να παραμένουν 

μέσα και να εξυπηρετούν ως μέσα και να μην μεταποιούνται ως αυτοσκοπός, όπως 

αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο.  Για να κάνει αισθητή την παρουσία της σε 

μια κοινωνία η Ορθοδοξία οφείλει να καθορίσει τη θέση της, τονίζοντας την 

ιδιαιτερότητά της σε σχέση με τα άλλα θετικά όργανα και με τα άλλα συστήματα 

σκέψης που υπάρχουν. Με τον τρόπο αυτό δηλώνει τη δική της ταυτότητα308. 

6.7.2.3. Τρία ποιμαντικά διλήμματα. 

 Η συριακής καταγωγής μοναχή Σάρα (EVA HALABI) στη διδακτορική 

διατριβή309 της με θέμα την «χρήση του διαδικτύου στην Ποιμαντική πράξη της 

Εκκλησίας», καταγράφει τρία σημαντικά διλήμματα στην ποιμαντική στο δίκτυο. 

 Το πρώτο δίλημμα έχει χαρακτήρα θεολογικό και αφορά στο περιεχόμενο των 

θρησκευτικών μηνυμάτων, που παρέχονται διαδικτυακά. Ενώ το ίντερνετ είναι 

χρήσιμο για τη διάδοση των δογματικών κειμένων και μηνυμάτων, η χρήση του 

παραμένει προβληματική κομμάτι της πρακτικής και εθιμοτυπικής πλευράς της 

θρησκείας. Εκείνου δηλαδή, που ευνοεί τη συνάντηση με το ιερό στοιχείο. Φυσικά, 

είναι δυνατό να φανταστεί κάποιος συμπροσευχές και Θείες Λειτουργίες, που 

μεταδίδονται από τον κυβερνοχώρο, αλλά είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η 

Ευχαριστιακή Κοινωνία μέσα στο δίκτυο».  

Η οντολογική παρουσία του Χριστού δεν μπορεί να αναπληρωθεί με την 

εικονική παρουσία και χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει χριστιανική κοινότητα, 

                                                           
307 ό.π., σελ. 14-17. 
308 EVA HALABI (ΣΑΡΑ ΜΟΝΑΧΗ), «Η χρήση του διαδικτύου στην Ποιμαντική Πράξη της 

Εκκλησίας», Διδακτορική Διατριβή Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας, της Θεολογικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, σελ.10. 
309 ό.π., σελ.52-53. 
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αφού «όπου Χριστός εκεί η Εκκλησία». Το πρώτο δίλημμα έγινε περισσότερο αισθητό 

στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19, όπου οι πιστοί κλήθηκαν να «μετέχουν» 

διαδικτυακά στις λατρευτικές συνάξεις χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον Ιερό Ναό. 

Το δίλημμα αυτό φέρνει τον υπεύθυνο της ποιμαντικής στην επιλογή μεταξύ της 

τοπικής ή πραγματικής κοινότητας και της άϋλης διαδικτυακής ή εικονικής κοινότητας. 

 «Το δεύτερο δίλημμα έχει χροιά πολιτισμική και αφορά στην ανισότητα που 

υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνική ελίτ, που κάνει χρήση του διαδικτύου και τον 

πληθυσμό, που αδυνατεί να το χρησιμοποιήσει και απευθύνεται στα παραδοσιακά μέσα 

επικοινωνίας. Ως εκ τούτου η ανισότητα αυτή επεκτείνεται και στο εκκλησιαστικό 

πλήρωμα δεδομένου ότι η χρήση του διαδικτύου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και 

το γένος. Για παράδειγμα οι νέοι και οι νέοι-ενήλικες έχουν περισσότερη ευκολία και 

δυνατότητα στη χρήση του διαδικτύου. Μεταξύ αυτών είναι και οι νέοι ιερείς και τα 

νεαρά λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας. Ο υπεύθυνος του ποιμαντικού έργου δεν θα 

πρέπει να έχει μια εκπαίδευση όσον αφορά στην χρήση των νέων τεχνολογιών; Μήπως 

θα έπρεπε και η Εκκλησία παράλληλα με τη μέση και ανώτερη εκπαίδευση να 

συμβάλει σε μια προσπάθεια αλφαβητισμού τηλεμάθησης;». 

 «Το τρίτο δίλημμα είναι καθαρά ποιμαντικό. Είναι κατάλληλο το διαδίκτυο 

για να χρησιμοποιηθεί σαν ένα νέο και ισχυρό τεχνολογικό εργαλείο για τους 

Εκκλησιαστικούς σκοπούς ή για να δοκιμαστούν νέες μορφές -καινοφανείς- 

ποιμαντικού έργου, όπως είναι η εικονική ενορία; Στην περίπτωση που το διαδίκτυο 

γίνεται ένα εργαλείο για τους Εκκλησιαστικούς στόχους μπορεί να ανατρέχει κάποιος 

σε αυτό για να προσφέρει ενημέρωση προς όλους και προς όλο τον κόσμο («στον Ιστό 

υπάρχουμε κι εμείς» είναι το πρώτο επιχείρημα για να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπος της 

ενορίας ή της ομάδας). Επίσης και για να προσφέρει μια κατηχητική εκπαίδευση στο 

δίκτυο (βιντεο-κατήχηση). Κάτι δηλαδή, που βιώσαμε σε όλη αυτή την περίοδο της 

πανδημίας, όπου οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων και τηλεκπαίδευσης 

χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον για την κατήχηση και τα σεμινάρια κατήχησης στην 

ενορία και στον ευρύτερο διενοριακό χώρο. Στην περίπτωση των νέων μορφών 

ποιμαντικού έργου μπορούν να ενεργοποιηθούν όχι μόνο νέες μορφές ποιμαντικής, με 

σκοπό να «γαντζωθούν» χαμένες ψυχές που χρειάζονται πνευματική ανακούφιση, 

αλλά και -αυτή είναι φυσικά η πιο θαρραλέα επιλογή – μπορεί να δημιουργηθεί στον 

Ιστό μια «εικονική ενορία», στην οποία εμψυχωτές και παιδαγωγοί συναντιούνται 

έστω και εικονικά για να δοκιμάσουν νέες μορφές θρησκευτικών σχέσεων στο δίκτυο, 

παρά τα υπάρχοντα όρια». 
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6.7.2.4. Η διαρκής παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του πιστού. 

Είναι ζωτικής σημασίας ο χρήστης της τεχνολογίας να έχει πάντοτε υπόψη του 

να μη φυγαδεύει -να μην εκδιώκει-  από την προσωπική ζωή και την καρδιά του την 

παρουσία του Αγίου Πνεύματος. «Καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν 

ᾦ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως» (Ἐφεσ. 4,30), θα γράψει ο Απόστολος 

των Εθνών Παύλος στην επιστολή του. Έτσι, ο αληθινός χριστιανός καταξιώνεται ως 

ένας διαρκής τόπος παρουσίας του Θεού μέσα στην κοινωνία μας, αφού από τον ίδιο 

θα εκπορεύονται οι καρποί του Αγίου Πνεύματος: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν 

ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη , μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, 

ἐγκράτεια» (Γαλ. 5,22-23). 

6.7.2.5. Αυτοκριτική της πορείας μας και του έργου μας. 

 Οι Πυθαγόρειοι έθεταν στην καθημερινότητά τους τρία ερωτήματα, που τους 

βοηθούσαν στην διερεύνηση της προσωπικής τους πορείας: «Πῆ παρέβην, τὶ δ΄ 

ἔρεξα, τὶ μοι δέον οὐκ ἐπετελέσθη;» (πού έκανα κάποια παράβαση; - τι είπα που δεν 

έπρεπε να το πω; - τι δεν επιτέλεσα από εκείνα, που όφειλα να επιτελέσω;). Κατ’ 

ανάλογο τρόπο, ο Απόστολος Παύλος διαμηνύει προς τους Κορινθίους χριστιανούς: 

«ἕκαστος δὲ βλεπέτω, πῶς ἐποικοδομεῖ» (Α΄ Κορινθ. 3,10). (δηλ. ο καθένας να 

παρατηρεί τον εαυτό του, αν με τον τρόπο της ζωής του οικοδομεί το περιβάλλον του). 

Ο εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό μας, ο διάλογος της αυτοκριτικής είναι ένα 

εργαλείο για να εξασφαλίσουμε την προσωπική μας ισορροπία. Μπορούμε να 

αναρωτηθούμε: «γιατί σήμερα αισθάνομαι έτσι;», «γιατί είμαι τόσο επιθετικός στο 

περιβάλλον μου;», «γιατί η στάση μου απέναντι στους άλλους είναι αμυντική και 

απολογητική;», «τι είναι εκείνο που μου φταίει;», «γιατί έχω τόση διάσπαση 

προσοχής;», «που έχω δώσει την καρδιά και το μυαλό μου;». Είναι αλήθεια, ότι ο 

άνθρωπος μόλις φθάσει να αναρωτηθεί: «τι μου φταίει;» ήδη πραγματοποίησε ένα 

μεγάλο βήμα μπροστά. Ο ψυχίατρος Αρ.Ασπιώτης θα συμπληρώσει: «ο Οδυσσέας στο 

δρόμο για την Ιθάκη ανακτούσε την εσωτερική του ισορροπία λέγοντας μέσα του: 

“βάστα καρδιά μου, και χειρότερα έχεις περάσει!”...»310. 

6.7.2.6. Καθημερινός επαναπροσδιορισμός των ποιμαντικών μας στόχων. 

 Η δύση της ημέρας, που φεύγει θα πρέπει να βρίσκει τον ποιμένα ή το στέλεχος 

της Εκκλησιαστικής διακονίας σε μια περίσκεψη όσον αφορά στον 

                                                           
310 Αριστείδου Ασπιώτου: «ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ: Ο ΑΡΤΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ», Ψυχολογία και ζωή, Μελέται του 

«Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής», Αθήναι 1982, σελ.115-124. 
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επαναπροσδιορισμό των στόχων, που έχει θέσει. Η απογοήτευση, οι προσωπικές ή 

οικογενειακές δυσκολίες, οι αποτυχίες στην πορεία για την επίτευξη των αποφάσεων, 

που λάβαμε δεν θα πρέπει να οδηγούν σε μια ματαίωση του σκοπού. Ακόμη και όταν 

ο πρώτος ενθουσιασμός μεταπίπτει σε μια ύφεση θα χρειαστεί να προχωρούμε στην 

επίτευξη του έργου και του ιερού καθήκοντος έστω και «μηχανικά». Δεν 

«λιποτακτούμε», δεν εγκαταλείπουμε τη στοχοθεσία του έργου μας και το καθήκον 

μας. Ο επαναπροσδιορισμός των αρχικών μας στόχων δεν νοείται ως κατάργηση των 

στόχων, αλλά: α. ως υπενθύμιση του σκοπού, β. ως διερεύνηση του αποτελέσματος στο 

οποίο οδεύουμε και γ. ως αναδιοργάνωση του τρόπου και των μέσων επίτευξης του 

σκοπού. 

6.7.2.7. Να διατηρούμε την ελευθερία μας. 

 Η ελευθερία είναι ένα αγαθό, που βάλλεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος, όπως ήδη 

έχει αναφερθεί συχνά αισθάνεται εγκλωβισμένος και δέσμιος της τεχνολογίας που 

δημιούργησε. Η τεχνολογία διευκολύνει, εξυπηρετεί, μπορεί να σώσει καταστάσεις, 

αλλά ταυτόχρονα ακινητοποιεί, δεσμεύει, καθηλώνει, εθίζει. Αυτό καθιστά δύσκολη 

την εξεύρεση μιας ισορροπίας, που θα μπορεί να του εξασφαλίζει την ελευθερία του. 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος θα καταγράψει φράση του Θεανθρώπου Χριστού 

στην οποία συνδυάζεται η ελευθερία με την αληθινή γνώση. Θα πει ο Ιησούς: 

«γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8,32). Χωρίς να 

παραβλέψουμε το θεολογικό πρίσμα υπό το οποίο ελέχθει ο λόγος του Κυρίου Ιησού, 

θα διαπιστώσουμε ότι: α. η ελευθερία είναι δώρο του Θεού, β. ο άνθρωπος είναι ανάγκη 

να διατηρεί την ελευθερία του, γ. ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του κατά καιρούς 

στερείται του θεόσδοτου αγαθού και δ. η ανάκτηση της ελευθερίας προϋποθέτει την 

γνώση. Συνεπώς και στα αναφυόμενα σύγχρονα προβλήματα η λύση βρίσκεται στη 

γνώση, που προέρχεται από την ενημέρωση.  

 Στην ιατρική πράξη η θεώρηση η πρόληψη θεωρείται καλύτερη από την 

θεραπευτική αγωγή. Κατ’ αναλογία με την γνώση και την ενημέρωση προλαμβάνουμε 

τις συνέπειες μιας αρρωστημένης χρήσης και εξάρτησης από τη σύγχρονη τεχνολογία, 

που θα επιφέρει την ανελευθερία της ανθρώπινης οντότητας. Εξ άλλου θα έχουμε 

παρατηρήσει  ότι η διάθεση για αυτοπροβολή, τα πολλά likes, ο ανταγωνισμός και η 

σύγκριση είναι καταστάσεις, που πολύ συχνά γίνονται μονόδρομος στην κατάχρηση 

της σύγχρονης τεχνολογίας. Η ενασχόληση με αυτά «σκλαβώνει» την καρδιά καθώς 

προς στιγμήν ο χρήστης αισθάνεται την αποδοχή των άλλων, ικανοποιεί την απραξία 

της καθημερινότητάς του, αναπληρώνει την μοναξιά και την απουσία της επικοινωνίας 
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με τον άλλον, ή άλλοτε μην αντέχοντας να δει την εσωτερικότητά του κατασκευάζει 

ένα είδωλο προς τους έξω ως άλλοθι της ύπαρξής του, κ.ο.κ. Η συνέπεια είναι ότι 

χάνεται η ουσία των πραγμάτων και ότι απομένει ως στόχος η προβολή, η «κάλπικη» 

«μορφοποίηση» της εικόνας των γεγονότων, η ωραιοποίηση της προσωπικής, της 

ατομικής, της κοινωνικής ή ακόμη και της εκκλησιαστικής δυσμορφίας στο βωμό ενός 

αρρωστημένου ναρκισσισμού του ποιμένα και των συνεργατών του. Των συνεργατών 

που προκειμένου να επιτύχουν την εύνοια του «αρχηγού» καταφεύγουν σε επαίνους 

και χειροκροτήματα ακόμη και για θέματα που απάδουν προς την ορθόδοξη 

εκκλησιαστική παράδοση και ποιμαντική πράξη. Ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος. Να 

μην σκλαβώνεται ούτε σε πράγματα, ούτε σε καταστάσεις και να μη φοβάται τους 

ανθρώπους. Οι περισσότεροι φοβόμαστε τον άλλο, αυτό που έρχεται το καινούργιο. Η 

άρτια γνώση και η καλή ενημέρωση διασαφηνίζουν καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να 

ξεκινάμε με φόβο ή με καχυποψία, αλλά να ακουμπάμε «επί τον τύπον των ήλων» 

ερευνώντας και διαπιστώνοντας κάθε φορά την αλήθεια και εξασφαλίζοντας την 

ελευθερία μας την εσωτερικά πρωταρχικά και την εξωτερική ως συνέπεια. 

6.7.2.8. Ρεαλιστική στάση, ούτε υποβιβασμός, ούτε μεγαλοποίηση των 

γεγονότων. 

 Απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών να λαμβάνεται συνήθως μια 

«διπολική» στάση. Στον ένα πόλο βρίσκεται ο υποβιβασμός των κινδύνων με 

αποτέλεσμα την απαξίωση και την ασημαντότητά τους από την μία πλευρά και από την 

άλλη την έκθεση του χρήση των τεχνολογιών σε αυτές χωρίς πρωτόκολλα και 

οριοθετήσεις. Στον αντίθετο πόλο συναντάμε τη μεγαλοποίηση των κινδύνων, που είτε 

δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στη χρήση, είτε ο χρήστης διακατέχεται από ενοχές 

και αποκρυπτικότητα κατά την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Η 

«δαιμονοποίηση» των τεχνολογικών επιτευγμάτων, ή η απαγόρευση από το γονεϊκό 

περιβάλλον μπορεί να  αυξήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια του ανήλικου για την 

οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη χρήση τους. Δεν χρειάζεται να παρατηρούμε τα πράγματα 

με μεγενθυντικό φακό. Αυτό και απογοήτευση θα επιφέρει από τα αναδυόμενα εμπόδια 

στην καθημερινή πράξη και  από επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις θα γινόμαστε 

περισσότερο εριστικοί, θα παρερμηνεύουμε τα γεγονότα ή τα κίνητρα των άλλων. 

Βοηθά πολύ να αντικρύζουμε τα πράγματα, όπως πραγματικὰ είναι με τη δυνατότητα 

προόδου, εξελικτικά και όχι στατικά. 



Η χρήση και η κατάχρηση της σύγχρονης τεχνολογίας  

στην ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
211 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ σε 

εγκύκλιο σημείωμα311 προς τους Ιερείς και Διακόνους, λαμβάνοντας μια αντικειμενική 

στάση τοποθετείται στο διπολικό αυτό ζήτημα σχετικά. Θα αναγράψουμε ορισμένα 

αποσπάσματα: «...σε εποχές εξαιρετικά απαιτητικές η δημόσια παρουσία μας έχει 

άμεση επίδραση στη συνείδηση των πιστών και στον τρόπο που προσεγγίζουν τη σχέση 

τους με την Εκκλησία. Κανείς δεν αμφισβητεί πως ο κλήρος προσπαθεί σήμερα να 

αξιοποιήσει τα σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα για να δώσει στο σημερινό 

κλυδωνιζόμενο άνθρωπο χείρα βοηθείας. Στις ημέρες μας μέρος του δημοσίου βίου 

μας αποτελούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram κ.λ.π.). 

Ως επίσκοπός σας ποτέ δεν θα ήθελα να προβώ σε ενέργειες αποκλεισμού των ιερέων 

μου από την διαδικτυακή συμμετοχή τους και την εκεί παρουσία και δραστηριοποίησή 

τους, ειδικά τώρα που το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα μοναδικό εργαλείο στην 

ποιμαντική και στην επικοινωνία μας με τους χριστιανούς αδελφούς μας. Παρά ταύτα 

...να εφιστήσω την προσοχή όλων μας στη σωστή και ευπρεπή διαδικτυακή παρουσία 

μας... Πρώτο μέλημά μας είναι η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε 

με όσα γραπτώς αναφέρουμε, είτε με το φωτογραφικό υλικό που ανεβάζουμε και 

διαχειριζόμαστε... είμεθα κληρικοί και έχουμε χρέος να αγωνιζόμαστε στη 

συναναστροφή και στην κοινωνική παρουσία μας να δίδουμε λόγο Χριστού. Δεν 

δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής χωρίς εκκλησιαστική συνείδηση και 

συνάμα χωρίς εκκλησιαστικό φρόνημα... μην αναλωνόμαστε σε διαδικτυακές 

μεγαλορητορίες και ατέρμονες κριτικές, που περισσότερο εγωϊσμό και έπαρση μας 

προσδίδουν παρά εκκλησιαστική παρρησία... είμεθα διάκονοι των Μυστηρίων των 

Πνευματικών και μέλη της Εκκλησίας και ως φορείς της χάριτος του Παναγίου Θεού 

θα πρέπει να αναπαύουμε... να ενώνουμε (ενν. το ποίμνιο της Εκκλησίας)». 

6.7.3. Ιδέες για τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην ποιμαντική πράξη. 

 Μερικές εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να είναι: ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την κατήχηση, για την ποιμαντική συμβουλευτική, 

για τις ενοριακές συνάξεις, για τα εκκλησιαστικά συμβούλια, για λήψη αποφάσεων από 

τα εκκλησιαστικά στελέχη, για σεμινάρια και δράσεις. Η χρήση τους είναι πρακτική 

δεδομένου ότι μπορούν οι χρήστες να βρίσκονται οπουδήποτε τοπικά και να 

επικοινωνούν χρονικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους εξυπηρετεί. Άλλες 

                                                           
311 Εγκύκλιον Σημείωμα, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ της 14-7-2017, 

αναρτημένος στον σύνδεσμο: egkyklios-sevasmiwtatou-peri-twn-meswn-koinwnikhs-diktywshs.pdf 

(nif.gr) 

https://www.nif.gr/wp-content/uploads/2017/07/egkyklios-sevasmiwtatou-peri-twn-meswn-koinwnikhs-diktywshs.pdf
https://www.nif.gr/wp-content/uploads/2017/07/egkyklios-sevasmiwtatou-peri-twn-meswn-koinwnikhs-diktywshs.pdf
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εφαρμογές μπορεί να είναι οι ενοριακοί ιστότοποι και οι ιστότοποι κατήχησης, η 

ψηφιακή βιβλιοθήκη, η ψηφιοποίηση των αντικειμένων αξίας της ενορίας (εικόνες, 

κειμήλια, ιερά σκεύη, βιβλία...) και η διοργάνωση και συγκρότηση ψηφιακού 

διαδικτυακού μουσείου-βιβλιοθήκης με δυνατότητα πρόσβασης σε χρήστες του 

διαδικτύου. 

 Θα αναφέρουμε ακόμα: ιστότοπους ποιμαντικής επικοινωνίας με απαντήσεις 

σε ερωτήματα, ηλεκτρονικό άμβωνα Ιεροκηρυκτικής Διακονίας, ψηφιακή ή 

«εικονική» ενορία, διαδικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο για αναμετάδοση 

ακολουθιών, ομιλιών και ενοριακών δράσεων. Διαδικτυακά κοινωνικά ιατρεία για 

έκτακτες ανάγκες, επικοινωνία με συμβούλους γάμου, ψυχολόγους, ιερείς. 

Διαδικτυακή επικοινωνία και συζήτηση με ανθρώπους ασθενείς και νοσηλευομένους 

σε νοσοκομεία. Ιστότοποι εθελοντικής διακονίας. Θεολογική ενημέρωση. Πλατφόρμες 

συμπαράστασης σε ειδικές ομάδες (μετανάστες, μοναχικά άτομα, καρκινοπαθείς...). 

Ηλεκτρονική στήριξη σε αναξιοπαθούντες. Ψηφιοποίηση αρχείων (γάμου, βαπτίσεων, 

εγκύκλιοι κ.λ.π.) Ιερών Ναών και Ιερών Μητροπόλεων, διαδραστικοί ιστότοποι 

πνευματικής ψυχαγωγίας.  

 Ο Εκπαιδευτικός κ. Αθανάσιος Χαρίσης312 μιλώντας για την Ενοριακή 

Κατήχηση και τις Νέες Τεχνολογίες, αναφερόμενος στη χρήση Ηλεκτρονικής 

Ενοριακής Κατήχησης, θα προτείνει: «... Για να διατηρείται αναλλοίωτο το κήρυγμα 

της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, πρέπει να μεταβάλλεται η μορφή του μέσα στο 

χώρο και το χρόνο με κριτήριο τη σωτηρία του ανθρώπου....Μια Ηλεκτρονική 

Ενοριακή Κατήχηση μπορεί να δημιουργήσει ποικίλες καλόβουλες ή μη σκέψεις και 

προβληματισμούς τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και του ίδιου του χαρακτήρα της, 

που είναι -και σωστά- άμεσα συνδεδεμένη με την ενοριακή ζωή των πιστών ή των 

υποψηφίων πιστών, γενικά των Κατηχουμένων. Όμως οι κίνδυνοι αποσοβούνται αν 

πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις και κριτήρια. Ένα πρώτο κριτήριο είναι 

η δρομολογούμενη ήδη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία των μαθημάτων στο 

σχολείο, μεταξύ των οποίων και το μάθημα των θρησκευτικών. ... Ένα δεύτερο 

κριτήριο είναι η δυνατότητα που δίνεται με τη χρήση των Η/Υ να επεκταθεί το μάθημα 

στο Κατηχητικό Σχολείο τόσο χωροχρονικά, όσο και ποιοτικά. Η Κυριακάτικη 

συγκέντρωση, που ασφαλώς είναι απαραίτητη, αφού η άμεση προσωπική επικοινωνία 

                                                           
312 Χαρίσης Α. (2003). Ενοριακή Κατήχηση και νέες τεχνολογίες. Στο: Ι.Κογκούλης, Ι. κ.ά. (Επιμ.), 

Κατηχητική Διακονία. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

κ.Κ.Φράγκο. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σελ.367-378. 
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και η ένταξη της Κατήχησης στη λατρευτική ζωή της ενορίας δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί από κανέναν επεκτείνεται χάρη στην τεχνολογία σε όλο το μήκος της 

εβδομάδος. Αυτό γιατί τόσο ο κατηχούμενος, όσο και ο Κατηχητής μέσω μιας κάμερας, 

ενός μικροφώνου ενός Η/Υ και της σύνδεσης με το Διαδίκτυο μπορούν να είναι σε 

επικοινωνία ανά πάσα στιγμή, να συνδιαλέγονται, να συνεργάζονται ακόμη και να 

γίνεται μια τηλεδιάσκεψη, όταν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα τεχνικά. ΜΑ ακόμη 

και μια εργασία, ένα κείμενο, μια φωτογραφία μπορεί να αποσταλεί σε ηλεκτρονική 

μορφή -e-mail, SMS-στο αντίστοιχο κάθε φορά Η/Υ του κατηχητή ή κατηχούμενο 

οποιαδήποτε στιγμή. Η δημιουργία επίσης ενός site του Κατηχητικού Σχολείου μπορεί 

να αποτελέσει όχι μόνο χώρο συνάντησης αλλά και διαλόγου και επικοινωνίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο 24ώρες το 24ωρο. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα στον Κατηχούμενο 

και στον Κατηχητή σε όποιο μέρος και να βρίσκεται να μπορεί να επικοινωνεί και γι΄ 

αυτό αρκεί ένας Η/Υ, οπουδήποτε και ένα κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο Διαδίκτυο 

ή μια απλή σταθερή τηλεφωνική σύνδεση. Η χρησιμοποίηση των χιλιάδων 

πληροφοριών που κατακλύζουν το Διαδίκτυο, η δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις 

δεδομένων, σε βιβλιοθήκες, κέντρα και ινστιτούτα μελετών, σε sites παρόμοιου 

ενδιαφέροντος και περιεχομένου κ.ά. δίνουν την εικόνα ενός αναξιοποίητου πλούτου. 

Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η τήρηση -τεχνικώς επιτεύξιμη- κανόνων ασφαλούς 

και όχι αλόγιστης χρήσης των Η/Υ, π.χ. για ιστοσελίδες που το περιεχόμενό τους δεν 

συνάδει με την Κατήχηση. Ένα τρίτο στοιχείο αφορά την έξοδο του Κατηχητικού 

σχολείου στην κοινωνία και ειδικότερα της Κατήχησης σε ένα θεωρητικά τεράστιο 

αριθμό προσώπων-όσων έχουν ή θα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο- από κάθε γωνιά 

του πλανήτη. Μια εξ αποστάσεως Κατήχηση ή ένας εξ αποστάσεως Κατηχούμενος δεν 

ακυρώνει το περιεχόμενο της Χριστιανικής Κατήχησης, εφόσον τηρούνται και οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις. Άλλωστε στην εμπειρία της Εκκλησίας μας η επικοινωνία 

δεν περιοριζόταν μόνο στον άμεσο τρόπο αλλά και μέσω αλληλογραφίας π.χ. 

Επιστολές, έργα Πατέρων, σήμερα εγκύκλιοι της Εκκλησίας κ.τ.λ. Απαράβατος όρος 

βέβαια είναι η προσωπική, ψυχοπνευματική  ενεργός συμμετοχή του Κατηχουμένου 

και στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας του Χριστού, στη Θεία Λατρεία, όπως 

πραγματοποιείται στους Ιερούς Ναούς. .... Τέταρτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψιν είναι ότι οι διάκονοι του λόγου του Θεού αξιοποίησαν όλα τα 

πρόσφορα επιτεύγματα του ανθρώπου σε κάθε εποχή». Η αγάπη του ποιμένος προς το 

ποίμνιο μπορεί να είναι εφευρετική και με κάθε καινούργιο τρόπο να τρέχει για να βρεί 

το χαμένο πρόβατο για να το οδηγήσει στη σωτηρία. Ο μόνος κίνδυνος, ο οποίος 
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ελοχεύει και θα πρέπει ο ποιμένας να τον έχει πάντοτε υπόψη του είναι ο κίνδυνος 

αλλοτρίωσης του στόχου για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα τεχνολογικά μέσα. Αλλά 

γι΄ αυτό ήδη αναφερθήκαμε προηγούμενα. 

6.8. Το εκκλησιαστικό φρόνημα του ποιμένα και οι σύγχρονες τεχνολογίες. 

 Τέλος μιλώντας για την αυτοκριτική στην πορεία του έργου μας αναφερθήκαμε 

σε μια φράση του Αποστόλου Παύλου από το τρίτο κεφάλαιο της Α΄ προς Κορινθίους 

επιστολής:  «ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ». Η εργασία της εποικοδομής 

πρέπει να στηρίζεται στο ταπεινό εκκλησιαστικό φρόνημα του κληρικού. Ο κληρικός 

και τα στελέχη της Εκκλησίας εμπνευσμένοι από ένα τέτοιου είδους φρόνημα δεν 

αυτονομούνται, δεν αλλοτριώνονται. Αλλά εκφράζουν αυτό που εκφράζει το συνοδικό 

πολίτευμα της εκκλησίας. Η εμπειρία από την μέχρι στιγμής χρήση του διαδικτύου και 

της σύγχρονης τεχνολογίας σε σχέση με τη σύγχρονη εκκλησιαστική πραγματικότητα 

πολύ συχνά μας μετατρέπει σε θεατές ή ακροατές ενεργειών, φωτογραφιών, πράξεων 

και λόγων που απάδουν προς το παραδοσιακό εκκλησιαστικό φρόνημα, που αρμόζει 

στον κληρικό και στο στέλεχος της Εκκλησίας. Η αμεσότητα στη χρήση του 

διαδικτύου, η δυνατότητα που μας δίνει από ασήμαντοι να γίνουμε σημαντικοί και 

γνωστοί σε πολύ κόσμο -ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων- τις περισσότερες 

φορές μπορεί να μεταλλαχθούν προς ένα αλόγιστο μεθύσι, ένα ανεξέλεγκτο 

παραλήρημα, όπου ο ελεύθερος και φρόνιμος λόγος στα χέρια του χωρίς επίγνωση 

ζηλωτή, γίνεται  λόγος αλαζονικός, υπερφίαλος, ασύδοτος και ασύνετος ικανός να 

παρασύρει το ποίμνιο στην πλάνη και κατά συνέπεια έξω από την εκκλησία. Ο καθένας 

έχει την ευθύνη να ερευνά με ποιόν τρόπο οικοδομεί τον εαυτό του και τους άλλους 

γύρω του χωρίς να σκανδαλίζει.  

Οι κατά καιρούς αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, και 

το έργο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης σκοπό έχουν να βοηθήσουν το 

εκκλησιαστικό πλήρωμα να βρει το δρόμο προς μια σωστή χρήση των προσφερομένων 

συγχρόνων αγαθών και να τα μεταβάλλουμε σε εργαλεία για τη σωτηρία των 

συνανθρώπων μας και τη δική μας. Οφείλουμε την εν Χριστώ υπακοή και αγάπη. Οι 

δύο αυτές αρετές απομακρύνουν από τη διαίρεση και το διχασμό και οδηγούν στην 

ενότητα και την ομοφροσύνη κατά τον Απόστολο Παύλο. Και συγχρόνως 

αποφεύγονται και οι εκτροπές σε ακραία φαινόμενα και καταστάσεις. Αρκεί να 

συνειδητοποιούμε το: «ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ». 
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Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη: 

1. Χρήση των πλεονεκτημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή 

και δράση της ενορίας. 

2. Η κατάχρηση της τεχνολογίας στην εκκλησιαστική διακονία και ποιμαντική. 

Αναφέρατε διαπιστώσεις, αποκλίσεις, παραδείγματα. Προτείνετε τρόπους επίλυσης. 

3. Η στάση του ποιμένος απέναντι στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στόχοι 

του ποιμαντικού έργου. 

4. Η χρήση της τεχνολογίας στην επιτέλεση των Ιερών Μυστηρίων. Όρια, 

υπέρβαση ορίων, αποκλίσεις, διευκολύνσεις. 

5. Ο άνθρωπος ως ύπαρξη σε σχέση με την σύγχρονη τεχνολογία. 

Επαναπροσδιορισμός του σκοπού της υπάρξεώς του; 

6. Τρόποι και μέθοδοι καλής χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας στην 

εκκλησιαστική κατήχηση. 

7. Το εκκλησιαστικό φρόνημα του χρήστη της σύγχρονης τεχνολογίας στην 

Εκκλησιαστική κοινότητα. 

8. Οι Συνοδικές αποφάσεις και η στάση των κληρικών απέναντι στην τήρηση των 

Συνοδικών αποφάσεων, που ρυθμίζουν τον τρόπο χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας 

για την ποιμαντική και εκκλησιαστική ζωή και πράξη. 

9. Αναφέρατε περιπτώσεις κατάχρησης της σύγχρονης τεχνολογίας από την 

εμπειρία σας στην ποιμαντική διακονία της ενορίας. Τι κάνατε; Πως αντιμετωπίσατε 

τα ζητήματα; Τι λύσεις δώσατε; Που απευθυνθήκατε; Πως δημιουργήσατε στην ενορία 

ευκαιρίες και δυνατότητες απεξάρτησης από την κατάχρηση; 

10. Η σύγχρονη τεχνολογία στο ενοριακό κέντρο νεότητας και στο πνευματικό 

κέντρο της ενορίας. Χρήση, δομή, διάρθρωση, δραστηριότητες, οριοθέτηση χρήσης, 

προτάσεις, ιδέες.  
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7. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

 

Λέξεις κλειδιά: κυβερνοχώρος, cyber, darknet, facebook, cyberalert, computer crime, 

cyber crime, κυβερνοέγκλημα, ασφάλεια, chat rooms, shishing, vishing, phishing, e-

mail, spamming, saferinternet, sextortion, διαδίκτυο, παρενόχληση, φίλος.  

 

7. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

 Για να μιλήσουμε για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξ ορισμού υπονοείται, ότι 

υπάρχουν «κίνδυνοι» στο συγκεκριμένο «τόπο» και ο χρήστης χρειάζεται να 

πλοηγείται σε αυτόν με ασφάλεια. Η έβδομη θεματική ενότητα έχει σκοπό να μας 

ενημερώσει γι΄ αυτούς τους κινδύνους και να προτείνει λύσεις για μια ασφαλή 

πλοήγηση στον κυβερνοχώρο. Για την κατανόηση του θέματος θα είναι χρήσιμο να 

διευκρινήσουμε ορισμένους όρους. 

7.1. Τι σημαίνει «κυβερνοχώρος» και τι «κυβερνοέγκλημα»; 

 Το site της «Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος313», ορίζει ότι ως 

«κυβερνοχώρος» (=cyber-space) συνήθως αναφέρονται το διαδίκτυο, οι τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών (=ΤΠΕ), που το υποστηρίζουν και τα δίκτυα που 

συνδέει με αυτόν τον τρόπο. Στο λεξικό της Οξφόρδης με τον όρο αυτό ονομάζεται: 

«το πλασματικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει η επικοινωνία μέσω δικτύων 

υπολογιστών». Είναι ένας τομέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη χρήση 

ηλεκτρονικών και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για την αποθήκευση, την τροποποίηση 

και την ανταλλαγή δεδομένων, μέσω δικτυωμένων συστημάτων και συναφών φυσικών 

υποδομών. 

 «Κυβερνοχώρος» μπορεί να θεωρηθεί ως η διασύνδεση των ανθρώπων μέσω 

υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητα από τη φυσική γεωγραφία. Η λέξη 

«cyber» είναι ένα πρόθεμα, το οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πρόσωπο, 

ένα πράγμα ή μια ιδέα, ως μέρος της εποχής του υπολογιστή και της πληροφορίας. 

Προέρχεται από την ελληνική λέξη «κυβερνήτης», χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

στην κυβερνητική από τον μαθηματικό και φιλόσοφο Norbert Wiener.  Η Διεθνής 

Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union- ITU) χρησιμοποιεί 

τον όρο για να περιγράψει τα «συστήματα και τις υπηρεσίες που συνδέονται είτε άμεσα 

είτε έμμεσα με το διαδίκτυο, τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών». Ο 

                                                           
313 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ – CYBERALERT 

https://cyberalert.gr/cybercrime/
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Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) χρησιμοποιεί έναν ελαφρώς διαφορετικό όρο, 

ορίζοντας τον κυβερνοχώρο ως «πολύπλοκο περιβάλλον, που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση ανθρώπων, λογισμικού και υπηρεσιών στο διαδίκτυο μέσω συσκευών 

και δικτύων τεχνολογίας, που συνδέονται με αυτό». Ο κυβερνοχώρος είναι κάτι 

περισσότερο από το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο του υλικού, 

λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και ανθρώπων και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μέσα σε αυτά τα δίκτυα. Τελικά, μόνο οι κυβερνήσεις ορίζουν τι 

εννοούν ως κυβερνοχώρο στις εθνικές τους στρατηγικές για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο. 

 Το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι οι εγκληματικές πράξεις που γίνονται με τη 

χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τιμωρούνται από την νομοθεσία μας. Το 

ηλεκτρονικό έγκλημα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

 α. Το «computer crime», δηλαδή το έγκλημα, που διαπράττεται με τη 

χρήση και μόνο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, και 

 β. Το «cyber crime» (=κυβερνοέγκλημα), το έγκλημα, που γίνεται με τη 

χρήση του διαδικτύου. 

 7.2. Το πρώτο ηλεκτρονικό έγκλημα314. 

Το 1996 έγινε το πρώτο διαδικτυακό έγκλημα. Κάποιος τότε που χώρισε με τη φίλη 

του θεώρησε καλό για να την εκδικηθεί να βάλει τα στοιχεία της με το τηλέφωνό της στο 

διαδίκτυο και στη συνέχεια αγγελία ότι η κυρία αυτή επιθυμεί σχέση ερωτική. Το είδε αυτό  

κοπέλα και απευθύνθηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να την βοηθήσει. Δεν 

πήγαινε το μυαλό της ότι πίσω από όλο αυτό κρυβόταν ο πρώην σύντροφός της. Με την 

υπόθεση ασχολήθηκε ο πολύ γνωστός κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης Προϊστάμενος τότε, της 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο κάθε άνθρωπος -θα μας πει ο τελευταίος- στο 

διαδίκτυο έχει ένα μοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Είδαμε ότι πίσω από αυτό το 

αποτύπωμα βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της και τον εντοπίσαμε. Χρειάστηκε χρονικό 

διάστημα δυόμισι ετών να εξιχνιαστεί η υπόθεση κάποιου, που χρησιμοποιούσε internet cafe. 

Μια φορά δεν πήγε στο internet cafe και πήγε στο εξοχικό του σπίτι και μπήκε από εκεί στο 

διαδίκτυο. Αυτό το ίχνος που άφησε από το εξοχικό του σπίτι ήταν το ίχνος εκείνο που 

βοήθησε να εντοπιστεί μετά από δυόμισι χρόνια. 

7.3. Διαπιστώσεις και Στατιστικά δεδομένα 

                                                           
314 Ιστοσελίδα: «Πρώτο Θέμα»: Μανώλης Σφακιανάκης: Τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, η υπόθεση που 

τον συγκλόνισε και το «σκοτεινό διαδίκτυο» (protothema.gr) 

https://www.protothema.gr/life-style/article/982998/manolis-sfakianakis-ta-ilektronika-eglimata-i-upothesi-pou-ton-suglonise-kai-to-skoteino-diadiktuo/
https://www.protothema.gr/life-style/article/982998/manolis-sfakianakis-ta-ilektronika-eglimata-i-upothesi-pou-ton-suglonise-kai-to-skoteino-diadiktuo/
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Έρευνες, που διεξήχθησαν πριν από 2 δεκαετίες έδειξαν, από τότε, ότι η χρήση 

του διαδικτύου σχεδόν διπλασιαζόταν κάθε χρόνο. Το έτος 2000 μετρήθηκε, ότι ήταν 

συνδεδεμένοι περίπου 110.000.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Υπολογίζοντας κατά 

μέσο όρο δύο με τρεις χρήστες ανά υπολογιστή έχουμε μια βάση που προσεγγίζει τους 

300.000.000 χρηστών. Σήμερα 20 περίπου χρόνια μετά, η ψηφιακή τεχνολογία έχει 

εξελιχθεί, το 5G ήδη βρίσκεται σε χρήση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μας 

συνοδεύουν στην καθημερινή ζωή μας, τα android και η τηλεφωνία έχουν γίνει 

εργαλεία σχεδόν και του πιο απομονωμένου ανθρώπου του πλανήτη μας, όλη η 

σύγχρονη ανθρωπότητα λίγο ή πολύ έχει αποκτήσει μια εμπειρία του διαδικτύου.  

 Πριν από ένα περίπου χρόνο το facebook στη χώρα μας είχε περίπου 3.500.000 

χρήστες. Παρότι οι αριθμοί στις στατιστικές έχουν αυξητική τάση δεν θα 

αμφισβητήσουμε και το «ψηφιακό χάσμα», που υφίσταται, δηλαδή το «κενό», τη 

διαφορά γνωστικού επιπέδου, ανάμεσα στους γνώστες της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και όλους εκείνους, που έχουν άγνοια του Διαδικτύου και των 

«μυστικών» του. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου κοινωνικού 

αποκλεισμού ή «ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού».  Το γεγονός αυτό έχει πολύ μεγάλη 

σημασία αν σκεφτούμε, ότι ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν άρτια γνώση για τη 

χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, τα μέσης και τρίτης ηλικίας άτομα, που 

συνήθως επιτηρούν ή φροντίζουν τα παιδιά και τους εφήβους τις περισσότερες ώρες 

έχουν άγνοια του «ψηφιακού και διαδικτυακού γίγνεσθαι». «Προς την θεραπεία αυτού 

του «ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού»  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του 

Προγράμματος «e-ηλεκτρονική Ευρώπη: Μια κοινωνία της Πληροφορίας για όλους» 

[COM (1999) 687], έχει προτείνει δέκα άξονες προτεραιοτήτων για τον εκσυγχρονισμό 

της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, 

από το 2000, έχει επενδύσει μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε εργαστηριακές 

υποδομές για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και τη γνώση του διαδικτύου. Με την 

ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων στην επικοινωνία και τη δημιουργία ευρυζωνικών 

δικτύων αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι υπηρεσίες παροχών του Διαδικτύου. Με 

τα δεδομένα αυτά οι χρήστες με χαμηλό κόστος ζουν σε ένα πρωτόγνωρο εντυπωσιακό 

περιβάλλον λειτουργώντας όχι μόνο σαν κόμβοι απλής συλλογής και εκπομπής 

πληροφοριών αλλά σαν κόμβοι επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και χρηματικών 

συναλλαγών. Οι δυνατότητες αυτές δημιουργούν πολλά προβλήματα τόσο από τη 

διανομή παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, όσο και την εξαπάτηση με στόχο 
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το δόλο, γιατί το Διαδίκτυο δεν έχει εθνικά όρια και έτσι παράνομες δραστηριότητες 

μπορούν εύκολα να βρουν «εικονικό καταφύγιο» σ’ αυτό. Ο χρήστης ψάχνει με τις 

ώρες, ή και ημέρες, ελπίζοντας ότι θα βρει αυτό, που επιθυμεί μέσα στο «σκουπιδότοπο 

της πληροφόρησης», όπως έχει αρχίσει να αποκαλείται το επιβλαβές κομμάτι του 

Διαδικτύου. 

Το Διαδίκτυο μπορεί να μας απελευθερώσει από τον περιορισμό του τόπου και 

να μας κάνει μια κοινωνία, η οποία θα είναι «συνδεδεμένη» με το e-mail (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) και το World Wide Web, την κοινωνία των συμφερόντων μας. Είναι 

αλήθεια ότι βρισκόμαστε στην εποχή του «Τρίτου Κύματος», όπως αυτή περιγράφεται 

στο πασίγνωστο βιβλίο του μελλοντολόγου Άλβιν Τόφλερ, που στην Αμερική το 

διαβάζουν όσο και το Αμερικανικό Σύνταγμα. Μέσα στους 11 τόμους του 

περιγράφεται το αύριο του πλανήτη, οι επιτυχίες αλλά και η δυστυχία. Η τεχνολογία 

του Διαδικτύου αναμιγνύει το ψευδές και το αληθινό. Βρισκόμαστε στην εποχή της 

εικονικής υπόστασης, της πορνογραφίας, της εγκληματικότητας, και ένα σωρό άλλα 

προβλήματα, που θέτουν ένα σύνολο νέων ηθικών διλημμάτων: Ποιά η σχέση μεταξύ 

του εικονικού και του φυσικού σώματος; Τι κρύβεται πίσω από την απιστία; Είναι η 

απιστία σωματική; Η απιστία γίνεται εγκεφαλικά ή με το σώμα;  

Παράλληλα οι αναλυτές της συμπεριφοράς μιλούν για ένα νέο τύπο εθισμού, 

που μαζί με τα ψυχολογικά και οργανικά συμπτώματα έχει και συναισθηματικές 

διαταραχές. Σήμερα οι όροι «εξαρτημένος στο Διαδίκτυο» και «μανιακός του 

υπολογιστή» είναι πολύ κοινοί και παραδεκτοί από όλους τους επιστήμονες. Το 

Διαδίκτυο από εργαλείο αγοράς μετατράπηκε σε εργαλείο ενός μοντέρνου κοινωνικού 

ακτιβισμού που βαπτίσθηκε πρόσφατα «cyber activism» και έθεσε νέους όρους 

σύγκρουσης συμφερόντων με ένα παγκόσμιο ακροατήριο. Αυτές οι εξελίξεις 

τροφοδοτούνται από την αναζήτηση του κέρδους, της μεγιστοποίησης της 

αποδοτικότητας υπακούοντας στη λογική του Διαδικτύου, λογική που εξαπλώνεται 

στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης ζωής315, ακόμη και μέσα στις 

θρησκείες»316. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχεδόν κάθε χρόνο 

αναρτά στα στατιστικά στοιχεία, που αφορούν σε σχετικές υποθέσεις που 

                                                           
315 Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Δρ. Θεολογίας-Κοινωνιολόγου: «Μια απρόσωπη πρόκληση!» Περιοδικό 

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, έτος 18, Αριθμός Φύλλου 189, (Ιανουάριος 2008), σελ.28-29. 
316 Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά Δρ. Θεολογίας-Κοινωνιολόγου, «Είναι ασφαλές το διαδίκτυο για τα παιδιά 

μας;», Περιοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, Μηνιαία έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, 

(Οκτώβριος 2007), σελ.10.  
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απασχόλησαν τη Δίωξη και εξιχνιάστηκαν. Έτσι για το έτος 2018 αναφέρονται 

ποσοστιαία τα παρακάτω δεδομένα:  

Απάτες 33% 

Προσωπικά Δεδομένα 19% 

Προθέσεις αυτοκτονίας 8% 

Πορνογραφία Ανηλίκων 6% 

Νομοθεσία περί προστασίας ζώων 13% 

Παράνομη Πρόσβαση σε Υπολογιστικά Συστήματα  6% 

Νομοθεσία περί Τυχερών Παιγνίων 1% 

Νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας 1% 

Αιτήματα πολιτών  18% 

Συνδρομή σε ημεδαπές αρχές 1% 

Λοιπά 1% 

 

7.4. Τα γνωρίσματα του εγκλήματος στο διαδίκτυο. 

 Πρώτο και βασικό χαρακτηριστικό του διαδικτυακού εγκλήματος είναι η 

ταχύτητα διαπράξεώς του. Είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο δευτερολέπτων και 

πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το ίδιο το θύμα. Το επόμενο χαρακτηριστικό 

είναι η ευκολία στη διάπραξή του για όσους το γνωρίζουν, ενώ τα ίχνη που αφήνει 

πίσω του είναι ψηφιακά ίχνη, τα οποία είναι δύσκολο να ανιχνεύσουν οι διωκτικές 

αρχές. Για την τέλεσή του απαιτούνται άριστες και εξειδικευμένες γνώσεις. Βέβαια, τα 

πράγματα απλοποιούνται ολοένα και περισσότερο με την εξέλιξη της ψηφιακής 

τεχνολογίας και μπορεί ο καθένας να διαπράξει παρόμοια εγκλήματα. Η πράξη μπορεί 

να γίνει χωρίς την μετακίνηση του δράστη, ο οποίος δρα από το γραφείο, από το σπίτι 

ή από ένα internet cafe, ή οπουδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας 

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δίδεται η δυνατότητα σε άτομα με «ιδιαιτερότητες», 

όπως είναι οι παιδόφιλοι να επικοινωνούν γρήγορα ή και σε πραγματικό χρόνο, π.χ. 

μέσα από τα chat rooms. Οι εγκληματίες του διαδικτύου συνήθως δεν εμφανίζονται με 

την πραγματική τους ταυτότητα.  

 Είναι έγκλημα χωρίς πατρίδα και τα αποτελέσματά του μπορούν να 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και σε πολλούς τόπους. Η αστυνομική διερεύνησή του 

είναι πολύ δύσκολη, απαιτεί άριστη εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις. Η 

καταγραφή της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο δεν ανταποκρίνεται ποτέ στην 
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πραγματικότητα, διότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των εγκλημάτων, που 

καταγράφονται. Δηλαδή είτε ιδιώτες, είτε εταιρείες δεν θέλουν να δηλώσουν αυτό που 

έχουν πάθει. Είτε για «γκρίζα» διαφήμιση, διότι όταν αυτά κοινοποιηθούν, η τράπεζα 

ή η εταιρεία π.χ. που έχουν προσβληθεί δεν θέλουν να χαρακτηριστούν «γκρίζες», είτε 

ο ιδιώτης από την άλλη πλευρά δεν επιθυμεί να φθάσει στην αστυνομία για 

προσωπικούς του λόγους317.  

7.5. Τα είδη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

7.5.1. Πέντε βασικοί κίνδυνοι του διαδικτύου, που χρήζουν προσοχής: 

7.5.1.1. Τα προσωπικά δεδομένα 

Το παιδί που πλοηγείται στο internet αναφέρει και καταγράφει τα πάντα: τις 

σκέψεις του, τις προσωπικές του στιγμές, ανεβάζει τις φωτογραφίες του, γράφει πότε 

ξύπνηση, με τι ασχολείται κ.ο.κ. Πρέπει να γνωρίζουμε πως ό,τι ανεβαίνει στο 

διαδίκτυο δεν «ξανακατεβαίνει», παύει πλέον να είναι προσωπικό και γίνεται δημόσιο. 

Δεν σβήνεται ακόμα και όταν το διαγράφουμε. Με βάση το προφίλ, που έχει ο χρήστης 

στο Facebook, το κοινωνικό δίκτυο αυτό, συμπεριφέρεται ανάλογα με την ηλικία του 

χρήστη. Στην περίπτωση, που κάποιο παιδί δηλώσει ηλικία ψεύτικη υπάρχει η 

δυνατότητα από το σύστημα του Facebook να γίνει αυτό αντιληπτό από τον τρόπο 

συμπεριφορά του παιδιού στον ιστό.  Τα κοινωνικά δίκτυα για να «επιβιώσουν» 

οικονομικά στηρίζονται αφενός στις διαφημίσεις, που ανεβάζουν κι αφετέρου στους 

χρήστες που τα χρησιμοποιούν αφού με τη δική μας έγκριση (περιέχεται στους όρους 

χρήσης) δίνουμε τη δυνατότητα διακίνησης των προσωπικών μας δεδομένων σε 

διάφορες επιχειρήσεις κ.λ.π.  Σε έρευνα318 του αμερικανικού Pew Research Center, που 

διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2014, φάνηκε ότι το 61% των χρηστών του Facebook 

απέχουν από το κοινωνικό δίκτυο για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα (από ημέρες 

μέχρι και αρκετές εβδομάδες). Αποχή 4% των χρηστών σχετίζεται με ανησυχίες για 

την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους. Ποσοστό ύψους 20% προχώρησαν σε 

διαγραφή του λογαριασμού τους. Παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο χρήστες 

νεαρότερης ηλικίας (18-29 ετών) σε ποσοστό 42% μείωσαν το ημερήσιο χρόνο 

παραμονής στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι προτιμούν να αφιερώνουν χρόνο εκτός Facebook 

                                                           
317 Εμμανουήλ Σφακιανάκη, Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, «Προστασία των 

παιδιών από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα», Σχολή Γονέων – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης 16/3/2015 

& 26/11/2007 (και περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»). 
318 (πηγή: naftemporiki.gr): «Το facebook άρχισε να κουράζει!», Περιοδικό «ΤΑ ΚΡΙΝΑ», έτος 37, Νο 

342, Μάϊος 2015, σελ.24. 
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διότι τους προκαλούν δυσφορία οι σε υπερθετικό βαθμό έντονες αντιπαραθέσεις, τα 

«κουτσομπολιά», η αρνητικότητα και η εριστικότητα μεγάλου ποσοστού χρηστών του 

FB. Η καραντίνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 έδειξε αρχικά 

αυξημένη χρήση των κοινωνικών δικτύων και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω αυτών. 

Ωστόσο με την παράταση της καραντίνας παρατηρήθηκε μείωση της χρήσεως των 

κοινωνικών δικτύων λόγω κόπωσης.  

7.5.1.2. on-line πορνογραφία 

 Τα παιδιά στο διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα με ένα απλό «κλικ» να έλθουν 

σε επαφή με νόμιμη ενήλικη πορνογραφία και με παράνομη πορνογραφία ανηλίκων. 

7.5.1.3. Βίαιο και μη ωφέλιμο περιεχόμενο 

 Εκτός από τη γνώση που προσφέρεται και μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική 

ανέλιξη και πρόοδο του χρήστη, συγχρόνως μέσα από το ελεύθερο διαδίκτυο με 

ευκολία μπορεί κάποιος να μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευάσει μια βόμβα, 

πως θα κατορθώσει να γίνει ανορεξικός, να θεάται ιατρικά sites με πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.  

7.5.1.4. Παρενόχληση 

 Στην παρενόχληση συγκαταλέγεται ο εκφοβισμός δια του διαδικτύου. Η 

διαφορά με τη συνήθη παρενόχληση είναι ότι στο διαδίκτυο ο θύτης μπορεί να βρει το 

υποψήφιο θύμα του, σε οποιοδήποτε χώρο,  παντού, όπου μπορεί να βρεθεί και να το 

παρενοχλεί από μακρινή απόσταση. Στην κατηγορία της παρενόχλησης ανήκουν: η 

κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, που είναι δημιουργία ιστοσελίδας για τρίτους με σκοπό 

την συκοφαντική δυσφήμιση (φτιάχνει κάποιος ένα προφίλ για κάποιον άλλο χωρίς να 

το γνωρίζει ή να έχει τη συγκατάθεσή του). Ακόμα η απειλή με ανάρτηση 

φωτογραφιών. Η παρενόχληση δεν έχει θύτη μόνο έναν ενήλικο. Μπορεί να είναι θύτης 

και ένας ενήλικος. Έτσι για παράδειγμα αναφέρουμε, ότι πολλοί από τους 

εκπαιδευτικούς διακατέχονται από το φόβο της παρενόχλησής τους από τα ίδια τα 

ανήλικα παιδιά-μαθητές τους με δημοσίευση φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο, στο 

youtube κ.λ.π. Ο σχολιασμός και η ανάρτηση φωτογραφιών ιδιωτικών προσώπων είναι 

παράνομες ενέργειες.  

7.5.1.5. Συνάντηση με διαδικτυακούς «φίλους». 

 Σήμερα υπάρχουν περίπου 800.000.000 ενεργοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα 

και αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 130 «φίλοι»  για κάθε χρήστη και καθημερινά 

δημοσιεύονται περίπου 250.000.000 φωτογραφίες. Οι χρήστες του facebook μόνο στα 

κινητά τηλέφωνα σήμερα είναι 350.000.000 και να σκεφθεί κανείς, ότι τα παιδιά μας 
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έχουν στην τσέπη του το τελευταίο μοντέλο κινητού με τις σχετικές εφαρμογές του. 

Χρειάζεται να γίνει κατανόηση της λέξης «φίλος» και της έννοιας «φίλος» στο 

facebook και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Η λέξη «φίλος» δεν επιλέχτηκε τυχαία για να 

χρησιμοποιηθεί στο χώρο των κοινωνικών δικτύων. Στην πραγματικότητα όμως 

πρόκειται όχι για «φίλο», αλλά για επαφή. Πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν, ότι ποτέ δεν 

συναντιόμαστε με διαδικτυακούς «φίλους» γνωστούς μόνο από το διαδίκτυο και ότι σε 

πιθανή συνάντηση επιβάλλεται να είναι μαζί τους και οι γονείς παρόντες, οπότε ο 

«φίλος» αν είναι απατεώνας απομακρύνεται. Οπωσδήποτε, όπως προαναφέραμε θα 

πρέπει τα παιδιά να ξέρουν, ότι δεν βγάζουμε στο διαδίκτυο τα εσώψυχά μας. Οι 

κίνδυνοι από μια συνάντηση με άγνωστους διαδικτυακούς φίλους μπορεί να είναι 

αποπλάνηση, βιασμός, εκμετάλλευση, κλοπή, αρπαγή για τα όργανα του παιδιού κ.ά. 

 Η πρόσβαση, λοιπόν, στον κυβερνοχώρο είναι ελεύθερη και ο καθένας μπορεί 

να πλοηγείται στο διαδικτυακό χώρο, χωρίς να γνωρίζει ποιος βρίσκεται απέναντί του. 

Σε πολλά μέρη, που συχνάζουν άτομα νεαρής ηλικίας, τα λεγόμενα chat rooms ή 

ομάδες συζητήσεων, υπάρχει κίνδυνος κάποιοι να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, 

να μπουν σε τοποθεσίες στο ίντερνετ, οι οποίες περιέχουν υλικό που δεν αρμόζει στην 

ηλικία τους, μπορεί να έλθουν σε επικοινωνία με άτομα, τα οποία δεν είναι αυτά που 

λένε ότι είναι και υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, όπου άτομα έχουν παγιδευτεί 

από ανθρώπους του διαδικτύου και έχουν συναντηθεί με αυτούς με δυσάρεστα 

αποτελέσματα. Αρκετά συχνά λ.χ. το Εγκληματολογικό της Αστυνομίας έχει 

ασχοληθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με υποβοηθούμενη αυτοκτονία μέσω του 

διαδικτύου. 

7.5.2. Κατηγορίες του κυβερνοεγκλήματος. 

 Η διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει κατατάξει το ηλεκτρονικό 

έγκλημα στις εξής κατηγορίες: 

7.5.2.1. #CyberScams 

 Αυτό περιλαμβάνει: 

7.5.2.1.1. Απάτη του CEO/απάτη με το εταιρικό e-mail: λαμβάνει χώρα όταν 

ένας υπάλληλος μιας εταιρείας είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελεί πληρωμές. 

Εξαπατάται προκειμένου να πληρώσει ένα πλαστό τιμολόγιο ή να διενεργήσει μια μη 

συγκεκριμένη μεταφορά πίστωσης από τον εταιρικό λογαριασμό της επιχείρησης. Ο 

απατεώνας κάνει αιφνιδιαστικές/απροειδοποίητες τηλεφωνικές κλήσεις ή στέλνει 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδυόμενος υψηλόβαθμο στέλεχος της 

επιχείρησης (π.χ. γενικός διευθυντής ή οικονομικός διευθυντής). Συχνά το αίτημα 
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αφορά τη διενέργεια διασυνοριακών πληρωμών σε τράπεζες εγκατεστημένες εκτός 

Ευρώπης. 

7.5.2.1.2. Απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις: μπορεί να περιλαμβάνουν 

επικερδείς επενδυτικές ευκαιρίες, όπως μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, 

πολύτιμους λίθους, υπεράκτιες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας. Το υποψήφιο θύμα λαμβάνει επανειλλημένα 

αιφνιδιαστικές/απροειδοποίητες τηλεφωνικές κλήσεις. 

7.5.2.1.3. Απάτες μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστατικών: όπου 

προσεγγίζεται μια επιχείρηση από κάποιον τρίτο που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί έναν 

προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών/δικαιούχο μιας πληρωμής. Ο απατεώνας μπορεί να 

συνδυάσει ως πρακτικές προσέγγισης τηλέφωνο, επιστολή, e-mail. Ζητά να 

τροποποιηθούν οι πληροφορίες για τις μελλοντικές πληρωμές τιμολογίων (δηλαδή τα 

στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής). Ο νέος 

προτεινόμενος λογαριασμός ανήκει στον απατεώνα.  

7.5.2.1.4. Απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου: οι προσφορές μέσω διαδικτύου 

συνιστούν συχνά επικερδείς αγορές, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα 

περιστατικά απάτης.  

7.5.2.1.5. Απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (=phishing): 

σκοπό έχουν να εξαπατηθούν οι παραλήπτες τους και να γνωστοποιήσουν στους 

απατεώνες προσωπικές και οικονομικές τους πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας τους. 

Τα συγκεκριμένα μηνύματα άλλοτε μοιάζουν πάρα πολύ με τα μηνύματα που στέλνουν 

στους πελάτες τους οι τράπεζες και άλλοτε αντιγράφουν το λογότυπο, τα 

χαρακτηριστικά και το ύφος των πραγματικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Κάνουν χρήση ορολογίας, που δίνει την αίσθηση του κατεπείγοντος. 

Ζητούν να κατεβάσει το υποψήφιο θύμα στη συσκευή του ένα επισυναπτόμενο αρχείο 

ή να κάνει «κλικ» σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link).  

7.5.2.1.6. Απάτη μέσω διαδικτυακών ραντεβού: οι απατεώνες στοχεύουν σε 

υποψήφια θύματα μέσω ιστοσελίδων διοργάνωσης διαδικτυακών ραντεβού, αλλά 

μπορούν, επίσης να κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να έρθουν σε επαφή με τα υποψήφια θύματά τους. 

Κάποιος, δηλαδή, που το υποψήφιο θύμα γνωρίζει πρόσφατα μέσω διαδικτύου δηλώνει 

ότι τρέφει έντονα συναισθήματα για το θύμα, ζητώντας να επικοινωνήσουν κατ’ ιδίαν. 

Τα μηνύματά τους είναι συχνά διατυπωμένα κακώς και ασαφή. Το διαδικτυακό τους 

προφίλ δεν συνάδει με αυτά που λένε. Μπορεί να ζητήσουν να στείλει το θύμα 



Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
228 

προσωπικές του φωτογραφίες ή βίντεο. Πρωτίστως κερδίζουν την εμπιστοσύνη του 

θύματος. Στη συνέχεια ζητούν χρήματα, δώρα ή στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού 

ή της πιστωτικής κάρτας του θύματος. Εάν δεν στέλνει το θύμα χρήματα ενδέχεται να 

αποπειραθούν να κάνουν εκβιασμό. Εάν στείλει θα ζητήσουν περισσότερα. 

7.5.2.1.7. Απατηλά μηνύματα sms (= smishing = sms+phishing): αναφέρεται 

στην προσπάθεια των απατεώνων να αποκτήσουν προσωπικές και οικονομικές 

πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας μέσω μηνυμάτων sms. Το μήνυμα κειμένου 

συνήθως ζητά να κάνει το θύμα «κλικ» σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή να 

καλέσει έναν αριθμό τηλεφώνου, προκειμένου να επαληθεύσει, ενημερώσει ή 

επανενεργοποιήσει το λογαριασμό του. Αλλά ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος οδηγεί σε 

ψεύτικη ιστοσελίδα και ο αριθμός τηλεφώνου οδηγεί στον απατεώνα που ισχυρίζεται 

ότι εκπροσωπεί την νόμιμη επιχείρηση. 

7.5.2.1.8. Απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών: κακόβουλα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links), 

που θα ανακατευθύνουν σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα, δήθεν της τράπεζας συνεργασίας 

του θύματος. Εκεί θα ζητηθούν οικονομικά και προσωπικά στοιχεία. Οι ψεύτικες 

ιστοσελίδες διαθέτουν συχνά ένα αναδυόμενο παράθυρο για την εισαγωγή των 

εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας του υποψηφίου θύματος. Ενώ οι 

τράπεζες δεν κάνουν χρήση τέτοιων αναδυόμενων παραθύρων. 

7.5.2.1.9. Απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις (=Vishing =  Voice+phishing): είναι 

απάτες μέσω τηλεφώνου, που σκοπό έχουν να εξαπατήσουν το θύμα προκειμένου να 

αποκαλύψει τις προσωπικές και οικονομικές του πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας 

του ή και να μεταφέρει χρήματα στους απατεώνες. 

7.5.2.2. Απάτες μέσω διαδικτύου. 

 Ο στόχος των συγκεκριμένων διαδικτυακών απατών είναι η υποκλοπή 

προσωπικών στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η διεύθυνση κ.λ.π. του 

υποψηφίου θύματος. Άλλοι στόχοι μπορεί να είναι η κλοπή χρηματικών ποσών ή και 

όλα μαζί. Το διαδίκτυο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτό το οποίο γινόταν παλαιότερα 

στο φυσικό τόπο, τώρα να μπορεί να αποκτά νέες μορφές και περισσότερη ευελιξία. 

Μεταξύ των κυριοτέρων μορφων διαδικτυακής απάτης θα αναφέρουμε τις ακόλουθες: 

7.5.2.2.1. Ισπανικό λόττο 

 Γίνεται μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 

τυχαίους χρήστες διαδικτύου. Τα μηνύματα ενημερώνουν ότι έχουν κερδίσει μεγάλο 

χρηματικό ποσό της τάξης των εκατομμυρίων δολαρίων σε ηλεκτρονική κλήρωση του 
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διαδικτύου, στην οποία όμως ποτέ δεν δήλωσαν συμμετοχή και στη συνέχεια οι 

απατεώνες προσπαθούν να αποσπάσουν από τα θύματα χρήματα χρησιμοποιώντας 

διάφορες προφάσεις. 

7.5.2.2.2. Νιγηριανή Απάτη 

 Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στο θύμα δηλώνουν ότι κάποιο 

πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Νιγηριανής Κυβέρνησης χρειάζεται να μεταφέρει 

υψηλό χρηματικό ποσό (π.χ. 30 εκατ. Δολάρια) έναντι υψηλής υποσχόμενης αμοιβής, 

το οποίο δεν μπορεί να διοχετευθεί εκτός της χώρας με το όνομα του 

δικαιούχου/αποστολέα του mail. Ζητείται η βοήθεια του υποψηφίου θύματος για την 

μεταφορά των χρημάτων με μια ατελείωτη διαδικασία ανταλλαγής mail, εγγράφων, 

στοιχείων κ.λ.π. Στο τέλος ζητούν από το θύμα να τους καταβάλλει διάφορα ποσά που 

μπορεί να φθάσουν και τα 500.000 ευρώ με την υπόσχεση ότι θα του επιστραφούν με 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  

7.5.2.2.3. Spamming 

 Πρόκειται για μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-

mails), με στόχο την εξαπάτηση του αποδέκτη και την εγκατάσταση στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή κακόβουλου λογισμικού, το οποίο υποκλέπτει δεδομένα. Είναι ο πλέον 

διαδεδομένος τρόπος δράσης σε πολλά είδη ηλεκτρονικών οικονομικών εγκλημάτων. 

7.5.2.2.4. Phishing προσωπικών στοιχείων 

Μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-mails), με ψευδη 

αποστολέα μια υπαρκτή τράπεζα ή νομική υπηρεσία. Στόχος η εξαπάτηση για την 

απόσπαση προσωπικών στοιχείων από το θύμα, και κυρίως οικονομικών δεδομένων. 

7.5.2.2.5. Απάτες με ψευδείς διαγωνισμούς για δωροεπιταγές από γνωστές 

αλυσίδες καταστημάτων-super market 

7.5.2.2.6. Διαδικτυακή απάτη, που υπόσχεται δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια 

7.5.2.2.7. Απάτη με ταξιδιωτικά πακέτα διακοπών 

7.5.2.2.8. Απάτες με δήθεν αγορές-πωλήσεις αυτοκινήτων 

7.5.2.2.9. Απάτες με αγγελίες ενοικίασης σπιτιών μέσω διαδικτύου 

7.5.2.2.10. Απάτες με προγνωστικά αθλητικών αγώνων 

7.5.2.2.11. Απάτες με πρόφαση τις διαδικτυακές γνωριμίες 

7.5.2.2.12. Απάτες με χορήγηση δανείων από μη αδειοδοτημένους φορείς 

7.5.2.2.13. Απάτες επαγγελματιών στο διαδίκτυο 

7.5.2.2.14. Απάτες με θέσεις εργασίας. 

7.5.2.3. Διακίνηση φαρμάκων μέσω διαδικτύου 
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 Στο διαδίκτυο διακινούνται παράνομα συμπληρώματα διατροφής, παυσίπονα. 

Φάρμακα επιληψίας, χάπια αδυνατίσματος, αντιψυχωσικά φάρμακα, προϊόντα 

διατροφής, οδοντιατρικές συσκευές, προφυλακτικά, σύριγγες, ταινίες ιατρικών 

δοκιμών και χειρουργικός εξοπλισμός κ.λ.π. Η διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού 

εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχε με επιτυχία στην διεθνή 

επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Pangea», που πραγματοποιήθηκε υπό το 

συντονισμό της Interpol, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και 

πώλησης φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω διαδικτύου. 

7.5.2.4. Κρυπτονομίσματα 

 Τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, που λειτουργούν 

σαν μέσα συναλλαγών, όπως ένα οποιοδήποτε νόμισμα. Βασικό όμως στοιχείο του 

κρυπτονομίσματος είναι ότι στηρίζεται στις αρχές της κρυπτογραφίας (cryptografy), 

μιας μεθόδου που δεν επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Η 

παραγωγή, η αποθήκευση και διακίνηση των κρυπτονομισμάτων καθώς και το σύνολο 

των συναλλαγών, που γίνονται με αυτά πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά. Επειδή 

ακριβώς κύριο χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος είναι η αυξημένη ανωνυμία, 

χρησιμοποιείται αυτό συχνά από τους κυβερνοεγκληματίες είτε ως μέσο διάπραξης 

αξιόποινων πράξεων, είτε και άλλες φορές γίνεται στόχος του. Ελλοχεύει ο κίνδυνος 

απώλειας χρημάτων και η υποκλοπή κωδικών πρόσβασης κ.λ.π. 

7.5.2.5. Darknet 

 Το ορατό στρώμα του ιστού που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες μέσω 

των μηχανών αναζήτησης είναι μόνο ένα μικρό μέρος του διαδικτύου. Το τμήμα του 

διαδικτύου, που δεν προσπελαύνεται από μηχανές αναζήτησης είναι γνωστό και ως 

Βαθύ Διαδίκτυο (Deep Web). Το Darknet  είναι ένα υποσύνολο του Deep Web με την 

έννοια ότι είναι επίσης μη ανιχνεύσιμο από τις μηχανές αναζήτησης. Τα ανώνυμα 

δίκτυα επικοινωνιών -γενικά αναφερόμενα σαν Darknet- γίνονται όλο και πιο 

δημοφιλή στους εγκληματίες προκειμένου να εμπορεύονται ναρκωτικά, όπλα, πλαστές 

ταυτότητες, κλοπιμαία και υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Το 80-90% της παιδικής 

πορνογραφίας είναι κρυπτογραφημένη. Στην πραγματικότητα έχει αναπτυχθεί μια 

πλήρης παράνομη διαδικτυακή αγορά, που παρέχονται όλα τα είδη παράνομων 

υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται τυπικά εγκλήματα, όπως το εμπόριο παράνομων 

ναρκωτικών ουσιών, όπλων και κλοπιμαίων, η σεξουαλική εκμετάλλευση απιδιών, 

πληρωμένοι δολοφόνοι, εμπορεία ανθρώπων, και πώληση στοιχείων από κλεμμένες 

πιστωτικές κάρτες. Για την επίτευξη αυτής της ανωνυμίας, η επικοινωνία γίνεται με 
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χρήση ειδικών δικτύων που προσφέρουν ανωνυμία όπως είναι το TOR (the onion 

router) και το I2P (Invisible Internet Project). Οι παράνομες αγορές διευκολύνονται 

ακόμη περισσότερο από την ύπαρξη συστημάτων ανώνυμων πληρωμών (εικονικά 

νομίσματα “virtual currencies”). Εκτός από ασφαλές καταφύγιο για παράνομο εμπόριο, 

το Darknet δημιουργεί ένα προστατευμένο περιβάλλον, ώστε οι ομοϊδεάτες να 

γνωριστούν και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες για αποκλίνοντα θέματα και 

συμπεριφορές, όπως η τρομοκρατία, ο εξτρεμισμός κ.ά. Η κατάχρηση της ανωνυμίας 

για παράνομη δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια. 

7.5.2.6. Sextortion – Say No της Interpol 

 Ο σεξουαλικός διαδικτυακός εξαναγκασμός και εκβιασμός των παιδιών, 

γνωστός και ως «sextortion», αφορά στη μεθοδολογία διαδικτυακών δραστών να 

προσεγγίζουν τα θύματά τους με δόλιο τρόπο, παριστάνοντας συνομιλήκους του ίδιου 

ή του αντίθετου φύλου, συνομιλώντας μαζί τους, μέσω διαδικτυακών σελίδων των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αυτών, κι αφού 

αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών με απατηλούς τρόπους, τους ζητούν υλικό 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (φωτογραφίες ή βίντεο), για προσωπική δήθεν 

χρήση ή για επαγγελματική προώθηση, μέσω «ειδικών» (μόντελινγκ κ.λ.π.). Αφού 

παραλάβουν το υλικό, στη συνέχεια ζητούν νέες φωτογραφίες ή βίντεο, με 

πορνογραφικό όμως αυτή τη φορά περιεχόμενο. Εφόσον τα παιδιά ενδώσουν, τότε οι 

δράστες αποκαλύπτουν τους πραγματικούς τους σκοπούς, που είναι κυρίως 

σεξουαλικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, επιδιώκουν την παραγωγή 

πρωτότυπου υλικού πορνογραφίας ανηλίκων ή επιθυμούν να συναντηθούν με τα 

θύματά τους ή εκβιάζουν αυτά για χρήματα, με την απειλή ότι θα δημοσιεύσουν το 

υλικό στο διαδίκτυο ή θα το αποστείλουν στο οικείο περιβάλλον τους. Πολλά από τα 

περιστατικά σεξουαλικού διαδικτυακού εκβιασμού και εξαναγκασμού δεν 

καταγγέλλονται στις αρμόδιες Αρχές είτε γιατί το θύμα αισθάνεται ντροπή για το υλικό 

που κλήθηκε να παράγει, είτε γιατί δε γνωρίζει (λόγω ανηλικότητας), ότι έχει 

διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος του. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε 

συνεργασία με την Europol, από τις 19-6-2019 συμμετέχει στην καμπάνια με τίτλο 

«Say No!», ενημερώνοντας, συμβουλεύοντας, παρέχοντας υποστήριξη στους πολίτες 

σχετικά με τον σεξουαλικό εκβιασμό και εξαναγκασμό των παιδιών μέσω διαδικτύου, 

γνωστού και ως «sextortion» 

7.5.2.7. Mobile Malware 
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 Ο όρος αναφέρεται σε κακόβουλο λογισμικό, που είναι σχεδιασμένο να 

προσβάλλει φορητές συσκευές, όπως smartphones & tablets με κίνδυνο να κλαπούν 

προσωπικές πληροφορίες, η ψηφιακή ταυτότητα του θύματος, επαγγελματικά 

δεδομένα, χρήματα, φωτογραφίες, επαφές και e-mails. Μεταξύ των απειλών 

αναφέρουμε: μη ασφαλείς εφαρμογές, κακόβουλο λογισμικό mobile banking, Mobile 

ransomware, απειλές σε περιβάλλον ιστού, μη ασφαλείς συνδέσεις Wi-Fi. 

7.5.2.8. Money Mule – Μεταφορέας παράνομου χρήματος. 

 Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται το άτομο, που στρατολογείται από 

εγκληματίες για τη νομιμοποίηση παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων. Ο μεταφορέας 

(money mule) μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων συνήθως σε άλλες 

χώρες, κρατώντας ένα ποσοστό σαν προμήθεια. 

 Ποιες είναι οι μορφές εγκληματικότητας, που επιπολάζουν μέχρι τώρα στη 

χώρα μας, από το 2006, που ιδρύθηκε η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος;  

 Το πρώτο και βασικό είναι η παιδική πορνογραφία. Το δεύτερο τα εγκλήματα 

περί τα ήθη, όπως το trafficking (=σωματεμπορία και διακίνηση ανθρώπων), όπως η 

σωματεμπορία γυναικών κ.ά. Τρίτον είναι οι απάτες μέσω του internet, το cracking, το 

hacking, η διακίνηση και η πειρατεία του λογισμικού, πιστωτικές κάρτες, ναρκωτικά, 

τα εγκλήματα που γίνονται μέσα στα chat rooms, προσωπικά δεδομένα, διακίνηση 

προσωπικών φωτογραφιών θυμάτων, βιομηχανική κατασκοπεία, εγκλήματα 

κυβερνοεμπορίου (δηλ. συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, που γίνονται για τις αγορές 

μέσα από διάφορες σελίδες).  

7.6. Περιστατικά εξαπάτησης. 

7.6.1. Εξαφάνιση νεαρής. 

  Ο κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης θα μας πει: «Η υπόθεση που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν 

η εξαφάνιση-αρπαγή μιας κοπέλας. Δεν υπήρχε καμία πληροφορία για αυτή την κοπέλα. Εμείς 

στη Δίωξη παγιδεύσαμε τα πάντα έτσι ώστε όταν θα έμπαινε το κοριτσάκι στο διαδίκτυο θα το 

καταλαβαίναμε. Ενημερώσαμε τις εταιρείες αν δουν κάτι να μας δώσουν το στίγμα. Στο εξάμηνο 

περίπου, στις 03.00 τη νύχτα χτύπησε το κινητό μου και κάποιος με έπαιρνε από Αμερική. Με 

ειδοποίησαν ότι εμφανίστηκε το στίγμα του παιδιού στο facebook. Αυτό είναι σημάδι ζωής. Και 

στις 6.00 το πρωί ξέραμε σε ποιο σημείο ήταν το παιδί. Πήγαμε και ήταν ένα internet cafe. Εκεί 

μας επιβεβαίωσαν ότι το κορίτσι πέρασε από εκεί και διαπιστώσαμε ότι το παιδί ζει. Ψάχναμε 

όλα τα σπίτια και την τρίτη ημέρα μια ηλικιωμένη κυρία, μας είπε ότι εκεί απέναντι βρίσκεται 

το κορίτσι. Πήραμε χαρτί από την εισαγγελία γαι να μπούμε μέσα στο σπίτι και όταν μπήκαμε 

είδαμε, δυστυχώς εννιά με δέκα άτομα. Το κοριτσάκι το είχαν κρυμμένο μέσα σε ένα ντουλάπι. 
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Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα και δυστυχώς την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά. Όταν 

έδωσα την κοπέλα στους γονείς της, ήταν σαν να ξαναγεννήθηκε. Ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό 

έχω ζήσει». 

7.6.2. Μπλέ φάλαινα – επικίνδυνο διαδικτυακό παιγνίδι. 

«Ένα άκρως επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι είχε, προ καιρού, προκαλέσει 

συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ονομαζόταν «μπλέ φάλαινα» (=Blue Whale 

Challenge). Το παιχνίδι προσέλκυε κυρίως ευάλωτους ψυχικά εφήβους, που ζούσαν σε 

προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον ή στερούνταν τη ζεστασιά και την θαλπωρή 

του σπιτιού. Τα υποψήφια θύματα προσεγγίζονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Όσοι ανταποκρίνονται και ενδίδουν στην πρόσκληση συμμετοχής, 

υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμασιών άκρως επικινδύνων για την υγεία και τη 

σωματική τους ακεραιότητα, όπως αυτοτραυματισμούς, αναρρίχηση σε ψηλά κτίρια 

κ.ά., μια για κάθε μέρα, που διαρκούν 50 μέρες, τις οποίες πρέπει να καταγράφουν και 

να αποστέλλουν καθημερινά, για να προχωρούν στην επομένη.. Οι δοκιμασίες τους 

κορυφώνονται την 51η ημέρα, με την απόλυτα αυτοκαταστροφική πράξη, την 

αυτοκτονία! Τα πρώτα κρούσματα δυστυχώς εμφανίστηκαν -περί το 2017- και στην 

Ελλάδα, με αυτοτραυματισμό εφήβων κοριτσιών, τα οποία, χάρη στη σωτήρια 

επέμβαση ενηλίκων προσώπων, δεν είχαν τραγική κατάληξη...319»  

7.6.3. Ένα απίστευτο περιστατικό στην Κρήτη με θύμα έναν έφηβο. 

«Εμείς όταν -αναφέρει ο κ. Σφακιανάκης- κάνουμε ημερίδες ζητάμε από τα παιδιά 

μετά να γράψουν χωρίς όνομα σε ένα χαρτί μια εμπειρία που είχαν στο διαδίκτυο. Ένα παιδί 

έγραψε ότι πήγε σε ραντεβού στα τυφλά με έναν που γνώρισε στο διαδίκτυο ο οποίος το 

κακοποίησε, του έσπασε το πόδι και το πέταξε έξω από το σπίτι του. Το παιδί δεν το είπε ποτέ 

στους γονείς του. Τους είπε ότι χτύπησε παίζοντας στο σχολείο». 

7.6.4. Η περίπτωση κακοποιημένων παιδιών. 

 Το 2006, θα αναφέρει ο κ. Σφακιανάκης, εντοπίστηκε ένα βίντεο με ένα 

κακοποιημένο παιδί στην Αυστραλία. Με 3 φωτογραφίες βγήκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. 

Όταν είδαν στην Αυστραλία το κακοποιημένος παιδί οι έρευνες άρχισαν άμεσα. 

Διαπιστώθηκε ότι το παιδί ήταν από το Βέλγιο. Πήγαν στο Βέλγιο, ενημέρωσε η Αυστραλία 

την Europol και βρήκαν ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται ένας Ιταλός παραγωγός, 

μαφιόζος, ο οποίος πήγαινε στα Βαλκάνια, έπαιρνε μικρά παιδιά, τα έβαζε μέσα στο στούντιο 

και γύριζε ταινίες και τις πουλούσε, είτε ζωντανά, εκείνη τη στιγμή έμπαιναν μέσα οι πελάτες, 

                                                           
319 Περιοδικό ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ, έτος 45, τεύχος 531, (Ιούνιος 2017), σελ. 176. 
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έβλεπαν, πλήρωναν με κάρτες με στόχο την ευχαρίστησή τους, είτε το έκανε κονσέρβα, 

βιντεάκια, και τα πουλούσε μέσα στο internet. Η έρευνα αυτή συντονίστηκε από την Europol 

και από την Eurojust. Χρειάστηκε 18 μηνών εργασία, με ταυτόχρονες έρευνες σε διάφορες 

πόλεις και στην Ελλάδα. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έκανε η δίωξη ηλεκτρονικού 

εγκλήματος   έρευνες και ταυτοποιήθηκαν τα παιδιά, που συμμετείχαν. Βρέθηκαν τα παιδιά, 

ποια ήταν, ηλικίας από 9 μέχρι 16 ετών. Εντοπίστηκαν 2.500 πελάτες που πλήρωναν τους 

παιδόφιλους, για να κάνουν αυτές τις ειδεχθείς πράξεις. Ο πελάτης πληρώνει τον παιδόφιλο 

για να βλέπει. Και ο παιδόφιλος το κάνει σαν επάγγελμα. Υπάρχουν επιχειρηματίες, που 

δίνουν χρήματα, χωρίς οι ίδιοι να είναι παιδόφιλοι, για να κάνουν μια «μπίζνα» με την 

λεγόμενη «παιδοφιλία». Το 2006 εντοπίστηκαν σε 19 χώρες 2.500 πελάτες και βρέθηκαν 

1.000.000 αρχεία και εικόνες με παιδιά κακοποιημένα. Δηλαδή με 86 περίπου παιδιά 

συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερθέντων, που βρέθηκαν σε διάφορες φάσεις σε 

1.000.000 εικόνες. 

Ενδιαφέρον αποκτά η απάντηση στο ερώτημα με ποιο τρόπο λειτουργούν 

οι «παιδόφιλοι»; 

Εκείνοι που επιδιώκουν να αποπλανήσουν το παιδί μέσω του διαδικτύου δρουν 

με τους κανόνες του διαδικτύου και κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις στα παιδιά. 

Τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι: «πού βρίσκεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής;», «πού 

βρίσκεται το παιδί;», «είναι μόνο του;», «έχει παρέα;», «είναι μόνο του στο δωμάτιο 

που είναι ο υπολογιστής;», «είναι άλλος στο σπίτι γενικότερα;» κ.λ.π. Οι θύτες 

εντοπίζουν τα υποψήφια θύματά τους παρατηρώντας λεπτομερώς τι γράφει το κάθε 

παιδί και συμπάσχοντας με τα προβλήματά του, υποδυόμενοι άλλο πρόσωπο. 

Εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη του θύματος και αποστέλλουν στο θύμα αρχεία 

πορνογραφικά (grooming), ενώ παράλληλα καταβάλλουν προσπάθεια για 

απενοχοποίηση της πράξης. Οι πιο κρίσιμες και επικίνδυνες ηλικίες είναι 12-14 ετών. 

Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν αναζητήσεις για το φύλο τους, περιέργεια, ψάχνουν 

για φίλο ή φίλη για να εναποθέσουν τα εσώψυχά τους. Οι θύτες μετά την ανταλλαγή 

στοιχείων (εικόνες, βίντεο) επιδιώκουν ραντεβού με το θύμα, χρησιμοποιώντας συχνά 

απειλές για δημοσιοποίηση, προβολή στοιχείων κ.ο.κ. Το παιδί φοβάται να μιλήσει 

στους γονείς για το πρόβλημα. Εδώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. 

Τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν ότι το διαδίκτυο είναι χώρος χαράς, οικοδομητικής 

πληροφόρησης και δημιουργίας. Ότι δεν είναι ο χώρος, που ο καθένας θα τον 

χρησιμοποιεί για να τα απειλεί. Προφανώς, τα ανήλικα παιδιά, δεν γνωρίζουν ποιο 

είναι το παράνομο και ποιο όχι. Ο θύτης στο διαδίκτυο μπορεί να παρουσιάζει στο 



Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
235 

προφίλ του ότι είναι το καλύτερο και πιο ευχάριστο παιδί στην επικοινωνία. Μπορεί 

να δείχνει πολύ επικοινωνιακός ο θύτης να κάνει ένα αστείο, να είναι ετοιμόλογοι, να 

φτιάχνουν ατάκες, να δείχνουν ενημερωμένοι κ.λ.π. Πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά, 

ότι: α. ότι είναι παράνομο να τα φωτογραφίζει κάποιος και να αναρτά στο διαδίκτυο 

δημόσια τη φωτογραφία και β. ότι τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το facebook, έχουν 

δικούς τους κανόνες και λειτουργούν βάσει αυτών και όχι με τους κανόνες που θέτουμε 

εμείς. Για τον κ. Σφακιανάκη οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε όλοι κατά την 

πλοήγησή μας στο Διαδίκτυο είναι να μην κάνουμε φίλους που δεν γνωρίζουμε, να μην 

πηγαίνουμε σε ραντεβού με ανθρώπους που γνωρίσαμε στο διαδίκτυο, να μιλούν οι γονείς με 

τα παιδιά τους χωρίς να τα φοβίζουν για το διαδίκτυο, να παίζουν τα παιδιά παιχνίδια 

ανάλογα με την ηλικία τους και όχι παιχνίδια, που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες και 

πολύ σημαντικό να μην ανεβάζουν οι γονείς προκλητικές φωτογραφίες των παιδιών τους. 

«Απαγορεύεται η φωτογραφία να είναι προκλητική δηλαδή δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες με 

εσώρουχα ή με το μαγιό γιατί προκαλούν τον εγκέφαλο του παιδόφιλου. Αυτό που λέμε εμείς 

είναι να βάζουμε μια φορά στο τόσο το παιδί μας αλλά κανονικά ντυμένο». Όπως επισημαίνει 

ο κ. Σφακιανάκης «κάποιοι προσπαθούν μέσα σε αυτό το τεράστιο πάρτι του διαδικτύου, 

μέσα από αυτή την χαρά να δώσουν λύπη, να κάνουν κακό και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. 

Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια άτομα στον πλανήτη είναι δικτυωμένοι και 

στο δίκτυο αυτό υπάρχουν κίνδυνοι. Οι φίλοι που έχουμε στο διαδίκτυο είναι αυτοί που 

έχουμε παράλληλα και στην πραγματική μας ζωή. Δεν κάνουμε ποτέ check in για να δείξουμε 

που είμαστε, γιατί αν κάνω ένα check in ότι είμαι σε ένα εστιατόριο για παράδειγμα τότε 

γνωστοποιώ και ότι δεν είμαι στο σπίτι μου που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να μπει στο σπίτι 

μας. Δεν εμπιστευόμαστε κάποιον με τον οποίο μιλάμε στο διαδίκτυο αν δεν τον ξέρω. Γιατί 

μπορεί να πέσουμε σε απατεώνες μέχρι και σε κακοποίηση αν εμπιστευτούμε κάποιον με τον 

οποίο μιλάμε. Δεν επιτρέπουμε στα παιδιά μας όταν παίζουν για παράδειγμα fortnite να 

μιλάνε με αγνώστους στo chat. Τα chat rooms είναι η κερκόπορτα του εγκλήματος στο 

διαδίκτυο και αυτό που έχουν να κάνουν οι γονείς είναι να μιλάνε στα παιδιά τους. Γιατί το 

καλύτερο antivirus είναι η επαφή των γονέων με τα παιδιά τους. Δεν πρέπει να είναι ξένοι 

μέσα στο ίδιο τους το σπίτι». Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουν υπόψιν 

τους οι γονείς είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια στο ίντερνετ 

που δεν είναι της ηλικίας τους. Για παράδειγμα ένα παιδί δέκα ετών δεν γίνεται να παίζει 

παιχνίδι που είναι για ηλικίας 18 ετών. Γιατί όπως είπε ο κ. Σφακιανάκης το παιδί αυτό θα 

έχει εφιάλτες το βράδυ. Όσον αφορά την ώρα που πρέπει ένα παιδί να παίζει δυο ώρες την 

ημέρα είναι αρκετές. 
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7.6.5. Θανατηφόρες παραγγελίες. 

 Δεν υπάρχει κατά τον κύριο Σφακιανάκη εγκληματική πράξη που να μη γίνεται από 

το διαδίκτυο και όσο εξελίσσονται τα πράγματα θα είναι μονόδρομος το διαδίκτυο και η 

αστυνομία θα επικεντρώνει το έργο και τις έρευνές της μόνο με υπολογιστές. Ακόμα και 

φόνος και ανθρωποκτονία έχει τελεστεί μέσα από το internet. Κάποιος ήθελε να εκτελέσει 

κάποιον άλλο. Περίμενε να πάει στο νοσοκομείο και μόλις εισήχθη για κάποια πάθησή του, 

έδωσε την ασθένεια σε ένα χάκερ και τι ακριβώς θα αλλάξει στο νοσοκομείο στο φάκελλό 

του. Έτσι επειδή όλα γίνονται από τους υπολογιστές, και το διαδίκτυο, του άλλαξε το 

συνταγολόγιο και ενώ είχε μια πάθηση Α, πέθανε από μια άλλη πάθηση Β σε 10-15 ημέρες. 

Συνεπώς έχουμε μια εκτέλεση με συμβόλαιο θανάτου μέσα από τον κυβερνοχώρο. 

7.7. Τι χρειάζεται να γίνει για να υπάρχει ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

7.7.1. Φορείς για ενημέρωση και καθοδήγηση. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών 

δικτύων και ιδιαίτερα του δημοφιλέστερου εξ αυτών, του Facebook. Τόσο το FB όσο 

και το messenger είναι ο τρόπος επικοινωνίας των νέων σήμερα. Κάθονται στο ίδιο 

τραπέζι πολλές φορές και αντί να διαλεχθούν μεταξύ τους καταφεύγουν στην μυστική 

διαδικτυακή επικοινωνία. Προφανώς αυτό εξυπηρετεί κάποιο είδος εσωστρέφειας, ή 

την αυξημένη ανθρωπαρέσκειά τους ή την έλλειψη αυτοπεποίθησης και τα αισθήματα 

μειονεξίας, καθώς αδυνατούν να εκφράσουν μπροστά στους άλλους με παρρησία την 

άποψή τους. Έτσι καταφεύγουν στα μηνύματα. Δεν τα βλέπει κανείς. Δεν τα κρίνει 

κανείς. Τα διαβάζει μόνο ο αποδέκτης τους. Έπειτα με τι πράγματα τροφοδοτείται το 

προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα; Με εκείνα, που θα αποσπάσουν την προσοχή και θα 

ανεβάζουν το ποσοστό των «like», που επιδιώκει ο καθένας. Όταν ο αριθμός των «μου 

αρέσει» ανεβαίνει, ανεβαίνει και η ψυχολογία του χρήστη. Αισθάνεται ότι κατόρθωσε 

κάτι σημαντικό. Κατόπιν για να μην χάσει αυτή την ανοδική πορεία προσπαθεί να 

προβάλλει στον τοίχο του κοινωνικού δικτύου όχι την αλήθεια των πραγμάτων, αλλά 

εκείνο που θα προσελκύσει τα «μου αρέσει», γιατί έχει ανάγκη να καλλιεργείται με το 

«κλίκ» του κάθε θεατή ο ναρκισσισμός του. Συχνά το «αρέσκειν» σε ένα ανέβασμα 

παραμερίζει το «ωφελείν». Έτσι στον τοίχο θα αναρτηθούν «τρελλές φάσεις», θέματα, 

που «έχουν πλάκα», η ενημέρωση με το που είμαστε, πως είμαστε, τι κάνουμε, αν 

λυπόμαστε ή είμαστε ευχαριστημένοι κ.ο.κ. «Βλέπετε, σε αυτό το αυτοφακέλωμα του 

εαυτού μας, είναι έτσι δομημένα τα πράγματα, ώστε πάντοτε να θέλουμε να δείχνουμε 

πως είμαστε κάποιοι, πως περνάμε ωραία, πως είμαστε όλο ζωντάνια, κέφι και ζωή. 
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Ακόμη δε και τότε που έχουμε τα ... χάλια μας320». Η επιδίωξη των «like» αποφέρει: 

συστηματική τροφοδοσία του ναρκισσισμού του χρήστη, αύξηση της αυτάρκειας και 

του εγωϊσμού, μείωση της προσπάθειας για να γίνουμε καλύτεροι, εφόσον αρέσουμε 

έτσι όπως είμαστε. Είναι ανάγκη να μην χαθεί ο έλεγχος. Η εκπαίδευση και η 

επαγρύπνηση παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην προστασία από τους «άϋλους» 

εικονικούς κόσμους. 

 Στατιστικές έχουν αποκαλύψει ότι το 99% έχουν πει «ναι» στην ασφαλή χρήση 

του διαδικτύου. Το 25% «ναι» στην ενημέρωση από το νηπιαγωγείο ακόμη. Το 70% 

«ναι» από το δημοτικό σχολείο και ένα ποσοστό  5%  «ναι» από το γυμνάσιο. 

  Χρειάζεται επομένως πρόληψη, καθοδήγηση, εκπαίδευση.  

Εξ άλλου τα παιδιά σήμερα συμβαίνει να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, 

χωρίς να εμβανθύνουν σε κανένα από αυτά π.χ. κινητό, play station, τηλεόραση, tablet, 

Laptop... Είναι αναγκαία η ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα παιδιά. Αυτή θα 

χρησιμοποιήσουμε απέναντι στο φόβο μήπως μας απορρίψουν για κάτι που θα τους 

συμβουλεύσουμε. Δεν φταίει το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο εμείς το δημιουργούμε. Η 

«δημοκρατία» του διαδικτύου μας λέει, ότι κατανοούμε, αναγνωρίζουμε, φιλτράρουμε, 

ελέγχουμε τα πράγματα. Οι γονείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν από την άλλη 

πλευρά, ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ούτε baby parking, ούτε ψηφιακή 

νταντά. «Τι να κάνω» θα πει κάποιος «τρέχω, όλη την ημέρα και δεν προλαβαίνω για 

το παιδί μου!». Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και να απαντήσουμε, ότι: «το παιδί σου 

ταξιδεύει όλη την ημέρα σε κόσμους, που εσύ δεν μπορείς να τους ξέρεις μέσα στον 

παγκόσμιο ιστό, κι αυτό μοιάζει σαν να το έχεις εγκαταλείψει μόνο του στο σπίτι, 

αφήνοντας την εξώπορτα του σπιτιού ανοιχτή διάπλατα!»321. Πόση ασφάλεια μπορεί 

να έχει σε αυτές τις συνθήκες ένα παιδί; Υπάρχουν παιδιά που έχουν πρόβλημα μεγάλο. 

Νομίζουν ότι ο άλλος που τους παρουσιάζεται είναι ο Γιωργάκης, που είναι 13-14 ετών, 

ενώ στην πραγματικότητα, πίσω από αυτό το προφίλ κρύβεται ένας ενήλικος 

παιδόφιλος, που το περιμένει έξω από το σπίτι, το παραμυθιάζει, το παίρνει και έχουμε 

τα διάφορα συμβάντα, που τρέχουν. Ο προβληματισμός, που διακατέχει όλους είναι με 

ποιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι, τόσο από τα παιδιά, όσο και 

                                                           
320 «Γίνεσαι ... αυτά που κάνεις “like”!», Περιοδικό ΤΑ ΚΡΙΝΑ, έτος 37, Νο 343, (Οκτώβριος 2015), 

σελ. 16. 
321 Βερονίκης Σαμαρά, Δρ.Πληροφορικής: «Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - αναγνώριση των ζητημάτων 

ασφαλείας, πρόληψη, προστασία» - Ημερίδα: «Μαθαίνοντας τους μαθητές μας να πλοηγούνται με 

ασφάλεια στο Διαδίκτυο», Πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Ελευσίνας τη 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011. 
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από τις μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί μια ασφαλής περιήγηση στο 

χώρο του internet. 

Η πρόληψη αποβαίνει καλύτερη από τη θεραπεία. 

Το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, χωρίς να σημαίνει αυτό, ότι 

πρέπει να υποτιμηθούν οι υπόλοιπες πλευρές του ζητήματος.  Η άρτια ενημέρωση είναι ένα 

μεγάλο όπλο στη φαρέτρα του χρήστη του διαδικτύου. Στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό έχει 

ιδρυθεί το «Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου322».  Από τον σχετικό ιστότοπο, 

μπορούμε να πληροφορηθούμε ότι τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 

Διαδικτύου ξεκίνησε να λειτουργεί από το Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου 

Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών 

Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα 

ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο καθώς και ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της 

Ελλάδας για το Expert Group on Safer Internet for Children της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Συμμετέχουν σε αυτό πάνω από 70 χώρες. 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και 

υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη 

τριών διακριτών δράσεων: 

 Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να 

αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να ενημερώσει διαδραστικά 

παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε γονείς 

και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο 

πολυμεσικό υλικό το οποίο είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 177197/Δ7. 

 Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά 

στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι 

ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα που 

σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, 

την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη 

χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. 

                                                           
322 Κατά την παρουσίαση μπορεί να αναζητήσουμε τη σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, που περιέχει 

πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, να την προβάλλουμε, να την τρέξουμε και να ενημερώσουμε σχετικά 

τους εκπαιδευομένους: SaferInternet4kids | SaferInternet4kids 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/expert-group-safer-internet-children
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/expert-group-safer-internet-children
https://saferinternet4kids.gr/nea/saferinternet4kids-gr/
https://saferinternet4kids.gr/nea/saferinternet4kids-gr/
http://www.help-line.gr/
https://saferinternet4kids.gr/
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 Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του 

διαδικτύου SafeLine (http://www.safeline.gr/), δέχεται καταγγελίες για παιδική 

κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την 

Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού 

INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η 

καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας 

κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.  

Για περισσότερη ενημέρωση και γενικές πληροφορίες μπορεί ο 

ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει στο e-mail:  contact@saferinternet4kids.gr. 

«Η ένωση INHOPE (www.safeinternet.gr), στην οποία ανήκουν όλες οι 

ανοικτές γραμμές επικοινωνίας, οργανώνει συνεδριάσεις, καταρτίζει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις άριστες πρακτικές και φροντίζει να ενθαρρύνει τα νέα 

μέλη. Υπάρχουν οργανωμένα μέλη στις ΗΠΑ, τη Νότιο Κορέα, την Ταϊβάν και την 

Αυστραλία. Έχουν τη δυνατότητα διερεύνησης και αντιμετώπισης περιπτώσεων 

κακομεταχείρισης των παιδιών, οπουδήποτε στον κόσμο. Στην Ελλάδα -όπως 

προαναφέραμε- υπάρχει η Ανοικτή Γραμμή (HotLine) «SafeLine», η οποία δέχεται 

καταγγελίες για διαδικτυακούς τόπους (websites) ή υπηρεσίες νέων (newsgroups) που 

συναντώνται στο Διαδίκτυο. Η SafeLine (www.safeline.gr) συνεργάζεται με τους 

φορείς Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου, το Ακαδημαϊκό Δίκτυο «ΕΔΕΤ», το Σχολικό 

Δίκτυο, Ερευνητικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα, Ενώσεις Καταναλωτών και την Ειδική 

Υπηρεσία Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατά των Παιδιών, η οποία έχει εκδώσει 

σχετικό ενημερωτικό υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τους τρόπους που 

αυτοί μπορούν να επιβλέπουν τα παιδιά-χρήστες Η/Υ»323. 

 Ελπιδοφόρο ήταν το γεγονός, που διαπιστώθηκε έπειτα από σειρά ημερίδων με 

θέμα το ασφαλές διαδίκτυο. Η ενημέρωση έγινε σε 50 κατηχητές της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών και παράλληλα και σε 3000 εκπαιδευτικούς. Οι 50 κατηχητές 

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ανταποκρίθηκαν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο με 

ερωτήματα, όσο και με κατάλληλες παρεμβάσεις για την υποστηρικτική βοήθεια σε 

παιδιά. 

Ένας άλλος σημαντικός φορέας, ο οποίος συμβάλλει στην επίρρωση των νοσηρών 

καταστάσεων του κυβερνοχώρου είναι η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο 

                                                           
323 Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Δρ. Θεολογίας-Κοινωνιολόγου: «Μια απρόσωπη πρόκληση!» Περιοδικό 

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, έτος 18, Αριθμός Φύλλου 189, (Ιανουάριος 2008), σελ.28-29. 

http://www.safeline.gr/
mailto:contact@saferinternet4kids.gr
http://www.safeinternet.gr/
http://www.safeline.gr/
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σχετικός ιστότοπος CYBERALERT – από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος (ή   cyberalert.gr )μας προσφέρει πολλές πληροφορίες για τα είδη των 

κυβερνοεγκλημάτων προτείνοντας τρόπου αποφυγής των κινδύνων. Μεταξύ των 

άλλων που έχουν καταχωρηθεί στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι: 

 Οδηγός προστασίας από τεχνικές εξαπάτησης – COVID 19 

 Οδηγός ασφαλούς τηλεργασίας για εργαζομένους και για εργοδότες 

 Ενημέρωση πολιτών σχετικά με προσπάθειες εξαπάτησης και περιπτώσεις διασποράς 

ψευδών ειδήσεων, μέσω διαδικτύου, με αφορμή τον κορωνοϊό 

 Πίνακας παροχής στοιχείων για κέντρα ψυχικής υγείας κυρίως για περιπτώσεις 

ανηλίκων που χρειάζονται ψυχολογική ή ψυχιατρική υποστήριξη εξ αιτίας 

σεξουαλικής και άλλης κακοποίησης. Εδώ μπορούμε να βρούμε και αρχείο με όλα τα 

υπάρχοντα κέντρα στην Ελληνική επικράτεια. 

Παράλληλα και από τους δύο προαναφερόμενους φορείς υπάρχουν έντυπα 

ενημερωτικά, στα οποία μπορούμε να ανατρέξουμε για να πληροφορηθούμε περισσότερα. 

 Υπάρχει ακόμα διαθέσιμη η Ελληνική ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών, με 

υπεύθυνη την δικηγόρο Μελτίνη Χριστοδουλάκη324, και με e-mail: 

meltini@safeline.gr. Η Ελληνική γραμμή καταγγελλιών αφορά σε παράνομο 

περιεχόμενο, το οποίο διακινείται στον κυβερνοχώρο και πέφτει στην αντίληψή μας. 

Για καταγγελίες απευθυνόμαστε στο: www.safeline.gr/report και στο: 

report@safeline.gr. Παρέχεται δικαίωμα ανωνυμίας σε κάθε καταγγελία. Η διεθνής 

γραμμή καταγγελιών είναι: www.inhope.org. Το παράνομο περιεχόμενο για το οποίο 

μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες είναι: παιδική πορνογραφία και σεξουαλική 

παρενόχληση, προτροπή σε αυτοκτονία, ρατσισμός, ξενοφοβία, τρομοκρατία, 

οικονομικά εγκλήματα και απάτες,  Hacking, Cracking, εκφοβισμός, εξύβριση, 

συκοφαντική δυσφήμιση. Από τις καταγγελίες το 44% αφορά στο facebook και το 56% 

αφορά σε άλλα κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες. Στο Facebook οι συνηθέστερες 

καταγγελίες είναι για: παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου 

επικοινωνιών, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, ρατσισμός (sites bullying). 

Η διαδικασία με την οποία η «γραμμή» επεξεργάζεται τις καταγγελίες 

ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: α. καταχώρηση URL, News Group, β. Αυτόματη 

                                                           
324 Μελτίνης Χριστοδουλάκη, δικηγόρου, υπεύθυνης επικοινωνίας Safeline: «ανοιχτή γραμμή Safeline: 

πώς θα καταγγείλουμε παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο;» - Ημερίδα: 

«Μαθαίνοντας τους μαθητές μας να πλοηγούνται με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» - Πραγματοποιήθηκε 

στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Ελευσίνας τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011. 

https://cyberalert.gr/
https://cyberalert.gr/
mailto:meltini@safeline.gr
http://www.safeline.gr/report
mailto:report@safeline.gr
http://www.inhope.org/
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καταχώρηση στην db, γ. επαλήθευση περιεχομένου, δ. ανεύρεση IP διεύθυνσης, ISP 

και χώρας, ε. προώθηση σε ΕΛΛΑΣ/Hotline/Europol-Interpol, σε αρχή προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, σε αρχή διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών, στ. 

ενημέρωση καταγγέλλοντος. Τα στατιστικά του ΙΝΗΟΡΕ καταχωρούνται κατά μήνα 

και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση να τα βλέπουμε στο διαδίκτυο. 

Έχουν γίνει και ανάλογες ποινικές ρυθμίσεις για την πάταξη των φαινομένων 

εγκληματικότητας στο διαδίκτυο, όπως: α. το άρθρο 348Α Π.Κ. για την παιδική 

πορνογραφία, β. το άρθρο 337 παρ.3 & 4 Π.Κ. για την προσβολή γενετησίου 

αξιοπρέπειας με κάθε ηλεκτρονικό μέσο (κινητό, τηλέφωνο, Η/Υ...), γ. το άρθρο 348Β 

Π.Κ. για την προσέλκυση παιδιών για γενετησίους λόγους (grooming), που είναι και 

το πιο σοβαρό, και δ. ο Ν.3666/2008 για την άρση του απορρήτου στην περίπτωση 

παιδικής πορνογραφίας. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο 

υπάρχουν «φίλτρα» με την ενεργοποίηση των οποίων τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων και με σελίδες, που περιέχουν σεξ, βία ή chats. 

Επιπλέον -κατά τη σύσταση του κ. Σφακιανάκη- ένα παιδί ακόμη και στις ηλικίες 11, 

16 και 17 ετών δεν πρέπει να παραμένει μόνο του στο διαδίκτυο πάνω από μιάμιση με 

δύο ώρες. Πάνω από 2 ώρες αρχίζει ο εθισμός και αρχίζουν να τρέχουν και άλλα 

θέματα. Το 2007 σε νοσοκομείο στην Αθήνα υπήρχαν 18 παιδιά που είχαν εθιστεί από 

το internet. Σήμερα ο αριθμός των παιδιών έχει δραματική αύξηση. Στο νοσοκομείο 

Παίδων το 2020 νοσηλεύτηκαν για εθισμό στο διαδίκτυο περί τα 92 παιδιά. 

Συνεπώς μιάμιση ως 2 ώρες -όπως αναφέρει και ο Bill Gates είναι αρκετές. Κι 

όταν το παιδάκι ειδικά των 11-14 ετών, το ανήλικο είναι μέσα στο internet καλό είναι 

ο πατέρας, η μητέρα, ο μεγάλος αδελφός να είναι κοντά του, να βλέπει τι κάνει, γιατί 

δυστυχώς πολλά θέματα μπορεί να προκύψουν. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα 

συστήσει «ο υπολογιστής στο σαλόνι», ποτέ δεν αφήνουμε το παιδί να φύγουμε και 

αυτό να μένει μόνο του on-line. Όταν αγοράζουμε υπολογιστή στο παιδί μας τον 

αγοράζουμε με την συμφωνία και προϋπόθεση, ότι «θα είσαι στο διαδίκτυο, όταν είμαι 

κι εγώ κοντά σου, πρώτον και δεύτερον, όχι πάνω από μιάμιση ώρα».  

7.7.2. Επίλογος. 

«Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η 

τεχνολογική ανάπτυξη έρχεται να αναδιατάξει τις παραμέτρους του ανθρωπίνου βίου. 

Αν πάντοτε η τεχνολογία σηματοδοτούσε (λιγότερο ή περισσότερο) τον τρόπο με τον 

οποίο σχετιζόμαστε με τον κόσμο και τον εαυτό μας, είναι φανερό ότι αυτές οι σχέσεις 
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εισέρχονται σε μια περίοδο αλλαγών, με άδηλη κατάληξή τους. Ήδη οι διαχωριστικές 

γραμμές μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, φυσικού και τεχνητού, πραγματικότητας και 

εικονικότητας έχουν αρχίσει να θολώνουν. Επιπλέον, εκτός από τις πολύπλοκες 

διαστάσεις των προβληματισμών που ήδη αναφέραμε, υφίστανται και άλλες που 

αφορούν στη Γενετική Μηχανική, τον Μετα-ανθρωπισμό, την Τεχνητή Νοημοσύνη 

κ.λ.π. Είναι λογικό οι εξελίξεις αυτές να προκαλούν ανησυχίες και φόβο. Με το φόβο 

όμως δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Και οπωσδήποτε πρέπει να σημειωθεί εδώ 

ότι οι ανησυχίες δεν μονοπωλούν το ενδιαφέρον των θεολογούντων ή των 

θρησκευομένων. Είναι πολλοί, ανάμεσά τους και ειδικοί, που διαβλέπουν στις εν λόγῳ 

εξελίξεις μια σαφή υποχώρηση τόσο της ανθρωπινότητας όσο και της ανθρωπιάς μας. 

Επιμένουν έτσι στο αίτημα μιας τεχνολογίας που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και τα 

χαρακτηριστικά του και δεν θα τον υποδουλώνει. Ο θεολογικός λόγος είναι αδιανόητο 

από την πλευρά του να οχυρώνεται πίσω από φοβίες και καταγγελίες. Οφείλει να 

αξιολογεί κατά το δυνατόν αντικειμενικά το παρόν, να υποδεικνύει τους τρόπους 

ποιμαντικής διαχείρισής του και να εργάζεται για τη θεραπεία των εκτροπών και 

αδυναμιών του. Έχει καθήκον παράλληλα να συνδιαλέγεται με το περιβάλλον του και 

να συνδράμει σε κάθε πρόταση «καλής θελήσεως» που επιδιώκει την προστασία και 

ωφέλεια του ανθρωπίνου προσώπου. Εξ άλλου, σε όλους τους κλάδους της γνώσεως 

αναγνωρίζεται το αίτημα της διεπιστημονικότητας, στο πλαίσιο του οποίου είναι ορατή 

και η ανάγκη συμβολής και της Θεολογίας. Στη χριστιανική παράδοση επιπλέον, είναι 

ευδιάκριτη η αρετή της ευρύτητας στη θέαση των πραγμάτων, με την οποία 

αναγνωρίζεται πως αυτή ειναι απαραίτητη για  να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του 

κοινού βίου. Θεωρώντας τη δημιουργία του Θεού καλή λίαν, αναγνωρίζοντας το 

λογικό ως Θεία δωρεά, υποψιαζόμενοι τις απέραντες διαστάσεις της χρονικότητας και 

της τοπικότητας της ύπαρξής μας και εμπνεόμενοι από το αειθαλές όραμα της 

Βασιλείας, καλούμαστε να αγκαλιάζουμε με το βλέμμα και το νου τα φαινόμενα του 

βίου από κάθε πλευρά -να αξιολογούμε την κτιστότητά τους και να τα εντάσσουμε 

στην προοπτική της αγιότητας. Έτσι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο 

αυθεντικά αυτό που είναι ζητούμενο από πολλές πλευρές: τη διακονία και την τιμή στο 

ανθρώπινο πρόσωπο. Η ησυχία και ο προβληματισμός για τη ραγδαία ανάπτυξη των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων εκφράζονται, όπως είδαμε, με την απαίτηση η έρευνα να 

συνοδεύεται από διαφάνεια, λογοδοσία, σαφήνεια, υπεύθυνη διαχείριση των 

διαθέσιμων πόρων, συμμετοχικότητα, αλληλεγγύη, μέριμνα για το κοινό καλό, 

ισοτιμία, υπέρβαση διακρίσεων, κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμό στην εγγενή 
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αξιοπρέπεια του ατόμου. Οι κοινωνικές αυτές αξίες είναι ζητούμενα που απαιτούν 

ευρύτερη υποστήριξη και προαγωγή. Από την άλλη πλευρά, η χριστιανική σκέψη έχει 

να επιδείξει μια πλούσια, οξεία και με πολύ λεπτό τρόπο επεξεργασμένη κοινωνική 

ευαισθησία, στηριγμένη στη φρόνηση, την εγκράτεια και τον αυτοέλεγχο. Δυστυχώς 

οι τελευταίες δεκαετίες φανέρωσαν έναν πολύ περιορισμένο τρόπο εκδήλωσης αυτών 

των αρετών, με πεδίο φανέρωσής τους κατά βάσιν την ατομική ευσέβεια και την 

ομολογιακή εσωστρέφεια. Και όμως, σχεδόν σε όλες τις πτυχές της η χριστιανική 

παράδοση φανερώνει το αντιπαραδοσιακό πνεύμα της σύγχρονης παραδοσιαρχίας. 

Λ.χ. σε μια εποχή αναζήτησης και αποθέωσης των οράσεων και προοράσεων, ένας κατ’ 

εξοχήν «καθηγητής της ερήμου» ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης, συνιστά στους πιστούς 

να μην επιθυμούν οράσεις. Και ο άγιος Σωφρόνιος (Σαχάρωφ) συμπληρώνει πως μια 

είναι η επιθυμητή όραση για τους χριστιανούς: η όραση της αμαρτίας μας! Εάν 

επομένως προσδώσουμε στις χριστιανικές αξίες την πληρότητα του περιεχομένου τους 

και εγκαταλείψουμε την επιλεκτική ατομοκεντρική ή και φοβική προσέγγισή τους, θα 

έχουμε πολλά περιθώρια να συνεισφέρουμε στις ποικίλες πτυχές του βιοηθικού 

διαλόγου, που «μαίνεται» διεθνώς, ένα μεγάλο απόθεμα σωφροσύνης ως προσφορά 

στη διαφύλαξη της τιμής του ανθρωπίνου προσώπου»325. 

 

7.8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

7.8.1. Γνωρίζουν οι γονείς τι κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο;  

Μια έρευνα στην Κύπρο: 

 Οι γονείς των παιδιών που ανέφεραν, ότι αντιμετώπισαν κάποιον κίνδυνο στο 

διαδίκτυο συνήθως δεν είχαν επίγνωση του γεγονότος. 

 Το 30% των γονέων, των οποίων το παιδί έχει δει εικόνες σεξουαλικού 

περιεχομένου στο διαδίκτυο, λένε ότι το παιδί τους δεν έχει δει ποτέ τέτοιες 

εικόνες. 

 Το 56% των γονέων των οποίων το παιδί έχει λάβει προσβλητικά ή 

επιζήμια/επιβλαβή μηνύματα στο διαδίκτυο, λένε ότι το παιδί τους δεν έχει 

λάβει ποτέ τέτοιο μήνυμα. 

                                                           
325 Πέτρου Παναγιωτόπουλου, Επίκουρου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

του ΑΠΘ, «Χριστιανική Θεολογία και Σύγχρονη Τεχνολογία: Η τιμή επί τον άνθρωπον να διαβαίνει», 

Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 91, τεύχος 3, (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020), σελ.90-92. 
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 Το 52% των γονέων των οποίων το παιδί έχει λάβει μηνύματα σεξουαλικού 

περιεχομένου, λένε ότι το παιδί τους δεν έχει λάβει ποτέ παρόμοια μηνύματα. 

 Το 61% των γονέων των οποίων το παιδί συνάντησε δια ζώσης κάποιον που 

ήξερε μόνο μέσω διαδικτύου, λένε ότι το παιδί τους δεν είχε ποτέ τέτοια 

εμπειρία. 

 Εν κατακλείδι, η Κυπριακή έρευνα απέδειξε ότι ο καλύτερος τρόπος να 

αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους του διαδικτύου είναι να φέρουμε πιο κοντά 

γονείς και παιδιά. 

7.8.2. Τεχνολογία και Κυβερνοέγκλημα: Σύνθετες προσεγγίσεις για σύνθετα 

ζητήματα (άρθρο στη «Ναυτεμπορική» του Γιώργου Παπαπροδρόμου, 

υποστράτηγου ε.α, ειδικού σε θέματα Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος)   

Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

επηρεάσει σημαντικά τις ανθρώπινες κοινωνίες αλλά και την υπάρχουσα οικονομία, σε 

τέτοιο βαθμό που πλέον μιλούμε για την «Νέα Οικονομία». Το έντονα ψηφιοποιημένο 

και διασυνδεδεμένο περιβάλλον διαμορφώνει το νέο χώρο («Κυβερνοχώρο»), όπου 

παρέχει νέες δυνατότητες κι ευκαιρίες σε άτομα, οργανισμούς και κράτη να 

αναπτύξουν δραστηριότητες και δράσεις που συνθέτουν την «Κυβερνοοικονομία». 

Είναι η Οικονομία που βασίζεται στην Γνώση, στην Καινοτομία και στην Τεχνολογία. 

Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να είναι ουδέτερη αλλά εξυπηρετεί ξεκάθαρα 

«οικονομικούς στόχους», η επίτευξη των οποίων αποτελεί και προτεραιότητα των 

δυνάμεων που διαμορφώνουν ένα κοινωνικο-οικονομικοπολιτικό πλαίσιο. Οι εξελίξεις 

αυτές αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις πρωτοβουλίες, στις προτεραιότητες και τις 

στρατηγικές χωρών και διεθνών οργανισμών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ΕΕ με την υιοθέτηση της Ψηφιακής Ατζέντας για μια Ψηφιακή Οικονομία 

και Κοινωνία, θέλοντας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική 

και πολιτική σκηνή. Ωστόσο, το νέο αυτό κυβερνοοικοσύστημα αντιμετωπίζει σειρά 

προκλήσεων (όπως το κυβερνοέγκλημα, τις κυβερνοαπειλές, τις κυβερνοεπιθέσεις) με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας που απειλεί την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών. Τις 

δυνατότητες και την ταχύτητα που παρέχει το κυβερνοπεριβάλλον εκμεταλλεύεται με 

τον καλύτερο τρόπο και με μεγαλύτερη ευελιξία το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, 

ξεπερνώντας γεωγραφικά όρια και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται κάθε χρόνο και σημαντική αύξηση των σοβαρών αντικοινωνικών 
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συμπεριφορών (κυβερνοεγκλήματα). Σήμερα το Κυβερνοέγκλημα αποτυπώνει από την 

μία την ομολογία αποτυχίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών Κυβερνοασφάλειας (ή και 

την απουσία τέτοιων πολιτικών) Απόψεις και από την άλλη διαμορφώνει, μαζί με την 

αναπτυσσόμενη Διαφθορά, την «γκρίζα οικονομία», ή «παραοικονομία». Τα 

οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με το Κυβερνοέγκλημα είναι τεράστια, μη 

δυνάμενα να αποτυπωθούν με ακρίβεια λόγω της πολυπλοκότητας του 

κυβερνοοικοσυστήματος, της αδυναμίας καταγραφής κάθε περιστατικού (πολλές 

φορές λόγω της απουσίας ευαισθητοποίησης κι άγνοιας του τρόπου υποβολής 

καταγγελιών). Ενδεικτικά αναφέρουμε την οικονομική εκτίμηση των 

κυβερνοεπιθέσων για το 2021 που αναμένεται να φτάσει τα έξι τρισεκατομμύρια 

δολάρια, την αύξηση του κόστους για υποδομές κυβερνοασφάλειας, την απώλεια 

θέσεων εργασίας, το αυξημένο κόστος των επιχειρήσεων (κυρίως των μικρομεσαίων), 

την διακινδύνευση πληροφοριακών συστημάτων κρίσιμων υποδομών, την απώλεια 

εμπιστοσύνης πολιτών-καταναλωτών προς συστήματα, φορείς και οργανισμούς. Οι 

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του Κυβερνοεγκλήματος και της Διαφθοράς 

υπονομεύουν και αποδυναμώνουν το Κράτος Δικαίου, απειλούν την κοινωνική συνοχή 

και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και το κοινωνικό χάσμα (με τη δημιουργία 

«νεοελίτ» εκφραστών των συμφερόντων του οργανωμένου εγκλήματος και της 

διαφθοράς, πολλές φορές διαβρώνοντας και δομές του πολιτικού συστήματος και των 

μηχανισμών απονομής της Δικαιοσύνης). Στην παραπάνω εικόνα δεν θα πρέπει να 

παραγνωρίζουμε και την διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα κατάσταση των τεχνολογικών 

και οικονομικών κολοσσών που ως κύρια πρώτη ύλη έχουν τα προσωπικά μας 

δεδομένα (για το λόγο αυτό και τα τελευταία χρόνια υπάρχει δημόσια συζήτηση αλλά 

και συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις όπως ο Γενικός Κανονισμός για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ αλλά κι άλλων χωρών όπως οι 

ΗΠΑ, η Αυστραλία, το ΗΒ). Επίσης, η εργαλειοποίηση του Κυβερνοχώρου κυρίως 

από αυταρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα, όπου δεν εμποδίζεται μόνο η οικονομική 

ελευθερία αλλά και η ελευθερία της έκφρασης , ενισχύεται η ρητορική του μίσους, 

απειλούμενη η ίδια η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι μπορεί να γίνει από 

εδώ και πέρα; Για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα αυτό το σύνθετο πρόβλημα 

απαιτείται να υπάρχει:  

• Στρατηγική με ευρύτερη δυνατή συναίνεση των δυνάμεων που εκφράζουν μια 

κοινωνία  
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• Βελτίωση και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, εφαρμόζοντας διεθνείς συμβάσεις 

και διεθνείς καλές πρακτικές στην κατεύθυνση της Διαφάνειας (πχ τραπεζικό 

απόρρητο, Medicrime Convention, κα)  

• Επένδυση στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και την Καινοτομία  

• Καλύτερη αξιοποίηση υπαρχουσών δομών και υποδομών στην κατεύθυνση πρώτα 

της πρόληψης και ευαισθητοποίησης του Κυβερνοεγκλήματος, του Οργανωμένου 

Εγκλήματος  

• Ενίσχυση της Διεθνούς Συνεργασίας σε επίπεδο δικαστικών αρχών και αρχών 

επιβολής του Νόμου Συμμετοχή κι ενθάρρυνση για συμμετοχή θεσμικών φορέων 

(επιμελητηρίων, οργανώσεων, ), της κοινωνίας των πολιτών αλλά και του κάθε πολίτη 

ξεχωριστά.  

• Ενθάρρυνση για αναφορά κάθε περιστατικού κυβερνοεγκλήματος και 

Κυβερνοασφάλειας μέσα από απλοποιημένες κι ασφαλείς διαδικασίες (πλατφόρμες), 

με ταχύτητα, διαφάνεια κι αξιοπιστία  

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ακαδημαϊκής πραγματικότητας (πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα, κα), συμπράξεις στην κατεύθυνση και υλοποίηση μελετών που θα 

καταγράφουν τα δυναμικά μεγέθη και την οικονομική διάσταση του 

Κυβερνοεγκλήματος  

• Ανθρωποκεντρική χρήση των τεχνολογιών με περιβαλλοντολογικό πρόσημο. 

Κλείνοντας να θυμόμαστε όλοι ότι οι λέξεις Οικονομία, Τεχνολογία, 

Κυβερνοασφάλεια, Κυβερνοέγκλημα και Κυβερνοχώρος είναι σύνθετες, όπως είναι 

σύνθετα και τα προβλήματα και ζητήματα που ανακύπτουν από αυτές. Αυτό επιβάλλει 

στον καθένα μας ξεχωριστά μεγαλύτερη και πιο υπεύθυνη προσέγγιση της κάθε 

έννοιας ξεχωριστά κι αυτό είναι πλέον θέμα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιλογής 

όσο ακόμη αυτή υπάρχει. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 7ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:  

 Πέτρου Παναγιωτόπουλου, Επίκουρου Καθηγητού του Τμήματος Θεολογίας της 

Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, «Χριστιανική Θεολογία και Σύγχρονη Τεχνολογία: Η τιμή 

επί τον άνθρωπον να διαβαίνει», Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τόμος 91, τεύχος 3, (Ιούλιος-

Σεπτέμβριος 2020), σελ.90-92. 

 Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά Δρ. Θεολογίας-Κοινωνιολόγου «Είναι ασφαλές το διαδίκτυο 

για τα παιδιά μας;» Περιοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, Μηνιαία έκδοση της Ιεράς 

Μητροπόλεως Δημητριάδος, (Οκτώβριος 2007), σελ.10. 

 Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Δρ. Θεολογίας-Κοινωνιολόγου: «Μια απρόσωπη 

πρόκληση!», Περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, έτος 18, Αριθμός Φύλλου 189, 

(Ιανουάριος 2008), σελ.28-29. 

 (πηγή: naftemporiki.gr), «Το facebook άρχισε να κουράζει!», Περιοδικό «ΤΑ ΚΡΙΝΑ», 

έτος 37, Νο 342, (Μάϊος 2015), σελ.24. 

 Περιοδικό ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ, έτος45, τεύχος 531, Ιούνιος 2017, σελ. 176. 

 «Γίνεσαι ... αυτά που κάνεις “like”!», Περιοδικό ΤΑ ΚΡΙΝΑ, έτος 37, Νο 343, 

Οκτώβριος 2015, , σελ. 16 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ – CYBERALERT 

 Ιστοσελίδα: «Πρώτο Θέμα»: Μανώλης Σφακιανάκης: Τα ηλεκτρονικά εγκλήματα, η 

υπόθεση που τον συγκλόνισε και το «σκοτεινό διαδίκτυο» (protothema.gr) 

 SaferInternet4kids | SaferInternet4kids 

 Τεχνολογία και Κυβερνοέγκλημα: Σύνθετες προσεγγίσεις για σύνθετα ζητήματα 

(naftemporiki.gr) 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 

 Εμμανουήλ Σφακιανάκη, Προϊσταμένου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 

«Προστασία των παιδιών από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα», Σχολή Γονέων – Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κατερίνης 16/3/2015 & 26/11/2007 (και περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»). 

 Βερονίκης Σαμαρά, Δρ.Πληροφορικής: «Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - αναγνώριση 

των ζητημάτων ασφαλείας, πρόληψη, προστασία» - Ημερίδα: «Μαθαίνοντας τους 

https://cyberalert.gr/cybercrime/
https://www.protothema.gr/life-style/article/982998/manolis-sfakianakis-ta-ilektronika-eglimata-i-upothesi-pou-ton-suglonise-kai-to-skoteino-diadiktuo/
https://www.protothema.gr/life-style/article/982998/manolis-sfakianakis-ta-ilektronika-eglimata-i-upothesi-pou-ton-suglonise-kai-to-skoteino-diadiktuo/
https://saferinternet4kids.gr/
https://www.naftemporiki.gr/story/1778438/texnologia-kai-kubernoegklima-sunthetes-proseggiseis-gia-suntheta-zitimata
https://www.naftemporiki.gr/story/1778438/texnologia-kai-kubernoegklima-sunthetes-proseggiseis-gia-suntheta-zitimata
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μαθητές μας να πλοηγούνται με ασφάλεια στό Διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε 

στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Ελευσίνας τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011. 

 Μελτίνης Χριστοδουλάκη, δικηγόρου, υπεύθυνης επικοινωνίας Safeline: «ανοιχτή 

γραμμή Safeline: πώς θα καταγγείλουμε παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη 

συμπεριφορά στο Διαδίκτυο;» - Ημερίδα: «Μαθαίνοντας τους μαθητές μας να 

πλοηγούνται με ασφάλεια στό Διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό 

Οργανισμό του Δήμου Ελευσίνας τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011. 
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Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη: 

1. Η έννοια της φιλίας και της αγάπης στην Αγιοπατερική Παράδοση σε σχέση με τα 

κοινωνικά δίκτυα. 

2. Τα όρια και οι προϋποθέσεις της χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τους κληρικούς. 

3. Οι απάτες του διαδικτύου και τρόποι αντιμετώπισης. 

4. Φορείς και ιστοσελίδες, που ασχολούνται με την ασφάλεια στη χρήση του διαδικτύου. 

Από ποιούς αποτελούνται, σε ποιές ηλικίες απευθύνονται, τι προτείνουν; Πως μπορεί να 

απευθυνθεί κάποιος σε αυτούς τους φορείς για την ασφάλειά του κατά τη χρήση του 

διαδικτύου. 

5. Η έννοια των «likes» σε σχέση με την καλλιέργεια του ναρκισσισμού στα κοινωνικά 

δίκτυα. 

6. Κανόνες και μέτρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

7. Η στάση των γονέων απέναντι στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Μέτρα 

προστασίας των παιδιών. 

8. Το «προφίλ» στο διαδίκτυο και το πρόσωπο στη θεολογία της Εκκλησίας. 

9. Κριτήρια χρήσης των κοινωνικών δικτύων από το εκκλησιαστικό πλήρωμα. 
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