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ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ: Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας την
Πέμπτη στις 12.00
Στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00
πραγματοποιούν την Πέμπτη οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ: νοσοκομεία
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Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 , Ιεροθέου Αθη ...
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παιδεία βιβλία υγεία + fitness media περιβάλλον ταξίδι αλληλεγγύη οδηγώ εικόνες store
BHMagazino BHMAgourmet BHMAdeco BHMAdonna BHMAmen φλας comedy BHMA FM
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Κοινωνία- Στον οικονομικό εισαγγελέα η

«χαμένη» ελβετική λίστα

Ερευνα δείχνει ότι συνομιλούν με αγνώστους και συχνά τους γνωρίζουν

02/10/2012 17:13
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Κοινωνία- Reuters: Στα 3,5 τρισ. κυβικά

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/10/2012 18:58

μέτρα τα αποθέματα φυσικού αερίου στην
Κρήτη 03/10/2012 23:47
3
Κοινωνία- Χρ. Τσάκαλος: Καταδικάζει την

μικρή ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε
03/10/2012 16:47
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Κοινωνία- Ι. ∆ιώτης: ∆εν άνοιξα τη λίστα και

δεν κράτησα αντίγραφο

02/10/2012 19:28

30
Κοινωνία- Χάθηκαν τα λεφτά για την

επέκταση των ΗΣΑΠ

03/10/2012 07:02

8

Πάνω από το 90% των νέων της Ευρώπης είναι μέλη κοινωνικών δικτύων.
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Μέλη κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, myspace κλπ) είναι σήμερα το 90% των νέων
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μεγάλο ποσοστό, μεταξύ αυτών, εκτίθεται
καθημερινά μέσω της «διαδικτυακής» οδού σε σοβαρούς κινδύνους.
Συγκεκριμένα,το 63% των εφήβων που πήραν μέρος σε μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα,
ομολόγησαν ότι επικοινωνούν με αγνώστους on - line ενώ το 9,3% από αυτούς αναφέρουν ότι
αυτό τους έβλαψε. Το 45,7% από τους ερωτηθέντες συνάντησαν κάποιον που γνώρισαν μέσω

vimasociety Στάση εργασίας
νοσοκομειακών κατά της υποβάθμισης
της υγείας
http://bit.ly/PbTx2I

tovima Μέλη κοινωνικών δικτύων
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Διαδικτύου, το 58,8% εκτέθηκαν σε πορνογραφικό υλικό και το 21,9% έχουν δεχθεί
διαδικτυακό εκφοβισμό.
Στην έρευνα για την εξάρτηση από το διαδίκτυο που συντονίσθηκε από την Ελλάδα στο
πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet, πήραν μέρος νέοι επτά Ευρωπαϊκών χωρών:
Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Ισλανδία, Ολλανδία και Ρουμανία. Οι έφηβοι, από 15
ως 16 ετών, απάντησαν σε 2.000 ερωτηματολόγια και υποβλήθηκαν σε 20 συνεντεύξεις.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σήμερα Τετάρτη σε συνέντευξη τύπου που
δόθηκε για την παρουσίαση του Προγράμματος «Αριάδνη» που υλοποιεί το Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως εξήγησαν η λέκτορας εφηβικής ιατρικής και επιστημονική
υπεύθυνη του προγράμματος «Αριάδνη» κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, η ψυχολόγος
παιδοψυχιάτρος κυρία Μαρία Δάρα και ο γιατρός και επιστημονικός συνεργάτης της
Μονάδας Εφηβικής Υγείας κ. Γιώργος Κορμάς, οι εθιστικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο
και η έκθεση των παιδιών σε κακόβουλες συμπεριφορές αυξάνονται διαρκώς.
Παράγοντες γι αυτό, όπως είπαν, αποτελούν ο ψηφιακός αναλφαβητισμός πολλών γονιών, η
ανεπάρκεια των φορέων να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στο ασφαλές και παραγωγικό Διαδίκτυο,
η κρίση στο θεσμό της οικογένειας, η οικονομική κρίση και η έλλειψη ενδιαφερόντων και
δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας:
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ευρωπαϊκή έρευνα, ομολόγησαν ότι επικοινωνούν
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Στάση εργασίας νοσοκομειακών κατά της
υποβάθμισης της υγείας 08:30
ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ: Παράσταση διαμαρτυρίας στο
υπ.Εργασίας την Πέμπτη στις 12.00 07:34
Nowdoctor: Κλείστε το ραντεβού στο γιατρό
σας με ένα κλικ 06:44
20 μέλη της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν και
τραυμάτισαν μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 00:02
Reuters: Στα 3,5 τρισ. κυβικά μέτρα τα
αποθέματα φυσικού αερίου στην Κρήτη
03/10/2012 23:47

- Το 1,2% των εφήβων παρουσιάζουν συμπεριφορές εξάρτησης και το 12,7% οριακή
διαδικτυακή συμπεριφορά (13.9% δυσλειτουργική διαδικτυακή χρήση)

Ζητείται άνοιγμα λογαριασμών για τους
Πυρήνες της Φωτιάς 03/10/2012 23:11

-Οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν είναι σημαντικές, ωστόσο μεγαλύτερα ποσοστά
παρουσιάζονται σε Ρουμανία, Ελλάδα και Ισπανία ενώ τα μικρότερα σε Ισλανδία, Ολλανδία
και Γερμανία.

ΣΥΡΙΖΑ: «Αστυνομικοί τραυμάτισαν μαθητές»

-Τα ποσοστά εξάρτησης εμφανίζονται μεγαλύτερα στα αγόρια, τις μεγαλύτερες ηλικίες και
στους έφηβους των οποίων οι γονείς έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.

Πρόταση ΓΣΕΕ σε εργοδότες για
αποκατάσταση του κατώτατου μισθού

-Καταγράφηκαν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην ομάδα των εξαρτημένων εφήβων (χαμηλή
κοινωνικότητα, διάσπαση προσοχής, καταθλιπτικό συναίσθημα κ. α.)

Καταλήψεις υπουργείων και Τραπεζών
προτείνει ο Ν. Φωτόπουλος 03/10/2012 20:33

Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων διολισθαίνει σε
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ως απόρροια της ενασχόλησης τους στο διαδίκτυο.

03/10/2012 22:52

Τέταρτη παρουσίαση του «Αστυνομικού της
Γειτονιάς» σε 9 χρόνια 03/10/2012 22:34

03/10/2012 21:15

55χρονος απειλούσε να αυτοπυρποληθεί σε
κτίριο στην περιοχή της Ομόνοιας 03/10/2012
19:08

Μια παράλληλη ζωή μέσω ∆ιαδικτύου ζουν οι
έφηβοι 03/10/2012 18:58
Κοινωνία τελευταίες ειδήσεις

Αναλυτικά καταγράφηκαν τα εξής:
- Το 63% των εφήβων επικοινωνούν με αγνώστους on - line.
-Το 9,3% από αυτούς αναφέρουν ότι αυτό τους έβλαψε (5,4% του συνολικού δείγματος).
-Το 45,7% από αυτούς συνάντησαν στο φυσικό κόσμο κάποιον που γνώρισαν μέσω
διαδικτύου (28.4% του συνολικού δείγματος)
-Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου διαδικτυακής αποπλάνησης ήταν η Ρουμανία,
η Γερμανία και η Πολωνία, ενώ η Ελλάδα είχε το μικρότερο ποσοστό
-Το 58.8% εκτέθηκαν σε πορνογραφικό υλικό (32,8% από αυτούς αναφέρουν ότι
ενοχλήθηκαν από την έκθεση σε πορνογραφικό υλικό - 18,4% του δείγματος).
-Τα αγόρια παρουσίαζαν μεγαλύτερα ποσοστά έκθεσης σε πορνογραφικό υλικό, ενώ οι
διαφορές των χωρών δεν ήταν σημαντικές.
-Το 21.9% έχει δεχθεί διαδικτυακό εκφοβισμό (53.5% από αυτούς ανέφεραν ότι αυτό τους
έβλαψε).

Πόσο πιστεύετε ότι κινδυνεύει η
Κοινοβουλευτική ∆ημοκρατία στην Ελλάδα
σήμερα;
Πολύ
Λίγο

-Τα κορίτσια παρουσίαζαν μεγαλύτερα ποσοστά έκθεσης σε διαδικτυακό εκφοβισμό, ενώ οι
χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν οι Ρουμανία και Ελλάδα και τα μικρότερα οι Ισλανδία
και Ισπανία.

Καθόλου
∆εν ξέρω / ∆εν απαντώ

Κοινωνικά Δίκτυα
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Το 92% των εφήβων που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσε ότι είναι μέλη σε (κάποιο)
κοινωνικό δίκτυο. Το 39.4% από αυτούς μάλιστα κάνουν χρήση των κοινωνικών δικτύων
περισσότερο από 2 ώρες την καθημερινή ημέρα. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 60,2% τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το 25% των εφήβων που κάνουν χρήση κοινωνικών δικτύων
περισσότερο από 2 ώρες ημερησίως, μπορεί να παρουσιάσουν συμπεριφορά εξάρτησης, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για χρήση κάτω των 2 ωρών είναι 8%.

Διαδικτυακά Παιχνίδια
Το 61,8% των εφήβων παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο, γεγονός που έχουν διπλάσια
πιθανότητα να αναπτύξουν συμπεριφορά εξάρτησης. Η ενασχόληση για περισσότερο από 2,6
ώρες την ημέρα συσχετίστηκε με εμφάνιση συμπεριφοράς εξάρτησης. Αυτή η τάση αφορά
κυρίως τα αγόρια.

Διαδικτυακός Τζόγος

Το 10,6% των εφήβων του δείγματος ασχολούνται με τζόγο στο φυσικό κόσμο, ενώ το 5,9%
ασχολείται με το τζόγο στο διαδίκτυο. Οι έφηβοι που ασχολούνται με τον διαδικτυακό τζόγο
έχουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης συμπεριφορών εξάρτησης. Η τάση αυτή αφορά
κυρίως τα αγόρια.
Το πρόγραμμα «Αριάδνη»
Το πρόγραμμα «Αριάδνη» που παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου, αφορά στην
επιμόρφωση και αποτελεσματική κινητοποίηση των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, ώστε
να «θωρακίσουν» τους νέους απέναντι στους κινδύνους του Διαδικτύου. Αυτό θα γίνει κυρίως
μέσα από την έγκυρη ενημέρωση των παιδιών και των εφήβων για τους κανόνες ασφαλούς
πλοήγησης, αλλά και την καθοδήγηση των γονιών και των εκπαιδευτικών τους.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε 1.000 ειδικούς επιστήμονες υγείας (ιατρούς,
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς κ. α.), οι
οποίοι καλούνται να αναγνωρίσουν φαινόμενα διαδικτυακού εθισμού και να προσφέρουν
υπεύθυνα και αξιόπιστα συμβουλευτική και ιατρική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της
εξάρτησης. Τα σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα σε
τμήματα των 25 ατόμων και έχουν διάρκεια 85 ωρών.
Για το θέμα αυτό έχει αποφασιστεί:
- Η τοποθέτηση infokiosks σε Κεντρικά Νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της
Πάτρας &και του Ηρακλείου Κρήτης.
- Η οργάνωση ενημερωτικού roadshow στις 15 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
- Η πραγματοποίηση Happening σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού (11/12/2012).
- Η συμμετοχή σε εκθέσεις που λαμβάνουν μέρος φορείς των Υπουργείων Υγείας και
Παιδείας.
Για αντίστοιχα θέματα βέβαια λειτουργεί και η γραμμή βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ τηλ. 80011
80015 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που τελεί υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οποία διαχειρίζεται η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ. Ε. Υ.) της
Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται σε εφήβους και στις
οικογένειές τους, παρέχοντας στήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση
του Διαδικτύου (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, κ. α.).
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Αυτισμός
Όλες Οι Πληροφορίες Που Χρειάζεσαι Από Έμπειρη ∆ιεπιστημονική Ομάδα.
www.proagontas.gr/Glyfada
λεφτά στο ιντερνετ
∆εν υπάρχουν έξοδα και μεσάζοντες Αρχίστε να κερδίζετε χρήματα!
www.fxlider.com/gr
Κόλλιας Ωτο-Ρινο-πλαστική
Φωτογραφίες όλων των δυσμορφιών - Video Πριν - Μετά. Αληθινή βελτίωση
www.kolliasrhinoplasty.gr
Νανοβιονικο γιλεκο Zougla
Γνήσια Προιόντα Nanobionic, Υγεία, ισορροπία, ενέργεια, ευεξία
www.nanobionic.com
Ψυχολόγος Έρα Μουλάκη
Ψυχοθεραπεία & Online συνεδρίες Μαρούσι τηλ. 210 8050649
www.eramoulaki.gr

σχόλια (1)

Τίτλος σχολίου *

Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

απομένουν 700 χαρακτήρες

E-mail *

Όνομα που θα εμφανιστεί
στο σχόλιό σας

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

Αποστολή μηνύματος

Καθαρισμός

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το
ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει
την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. ∆εν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα
είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

ereyna

| 03/10/2012 23:17

me poia kritiria epilegisan oi foreis ths ereynas? Oi giatroi pou asxolhthkan me thn diereynhsh ths
ereynas einai kathymhn armodioi . dhladh exeidikeymenoi sto kommati ayto,,h einai p.x
aktinologoi pou kanoun k ligo ethismo ... tha hthela na mathw poioi diereunoun tis ereynes,,, k an
einai armodioi autoi ..pou thn kanoun. exounspoudasei psixiatroi me eidikothta k exeidikeysi sto
diadiktyo... Dioti opws xeroume sthn xwrfa mas ..molis myristoume psito ..pame oloi ..k to
paizoume eidikoi!!!!
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