
57
ο 

 Π
Α
Ι∆
Α
ΓΩ
ΓΙ
Κ
Ο 

ΣΥ
Ν
Ε∆
ΡΙ
Ο

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ  «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

στήν ψηφιακή ἐποχήπαιδιάπαιδιά
- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ -

Πνευματική θωράκιση 
στήν ψηφιακή ἐποχή

Εἰσηγητής: Dr Νταφούλης Βάιος 
∆ιευθυντής Παιδοψυχιατρικῆς Κλινικῆς Γ.Ν.Θ. Ἱπποκράτειο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ
Ἡ τεχνολογία καί τό διαδίκτυο προσφέρουν ἀμέτρητες ἐφαρμογές, πολλές ἀπό 

τίς ὁποῖες ἐξυπηρετοῦν ἐπαγγελματικά, κοινωνικά, ψυχαγωγικά, ἀνακουφίζουν 
ἰατρικά, προσφέρουν μεθόδους ἐπικοινωνίας, ἐκπαιδεύσεως καί πολλά ἄλλα.
Στή σύγχρονη ψηφιακή ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά βρίσκονται σέ δι-

πλανά δωμάτια σέ μία οἰκογένεια, ἀλλά νά μήν ἐπικοινωνοῦν οὐσιαστικά μεταξύ 
τους, ἐνῶ μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ ἄτομα, γνωστά ἤ ἄγνωστα, ἀκόμη καί 
σέ κάποια ἄλλη ἤπειρο. Ὁ ἐθισμός στό διαδίκτυο ἀποκαλύπτει συχνά ἀνθρώ-
πους μέ συναισθηματικές δυσκολίες, συνοδά σοβαρά οἰκογενειακά προβλήμα-
τα καί διαπροσωπικές σχέσεις χωρίς ἐνδιαφέρον.
Ὁ τρόπος πού χρησιμοποιοῦμε τήν τεχνολογία ἀντανακλᾶ σέ αὐτό πού εἴμαστε. 

Ὁ ἅγιος τήν χρησιμοποιεῖ μέ ἅγιο τρόπο, ὁ ἐναγής μέ τρόπο ἐναγή. Ἡ καλή χρή-
ση τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν προϋποθέτει φόβο Θεοῦ καί ἀρετή, καθώς 
δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται (Ντοστογιέφσκι). Ἡ χρήση τῶν ψηφιακῶν μέσων 
ἄς εἶναι εὐχαριστιακή, ὅπως ἁρμόζει σέ Ἐκεῖνον πού μᾶς χάρισε τήν τεχνολογία.
Ἀγάπη πρός ὅλους, ὑπευθυνότητα στή χρήση, πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ στήν 

οἰκογένεια καί τό σχολεῖο ἀπό νωρίς, ἐνασχόληση μέ τήν πραγματική ζωή καί 
τίς δραστηριότητές της, παροχή προτύπων χρήσης τῶν ψηφιακῶν μέσων στά 
παιδιά καί τούς ἐφήβους, ἀποτελοῦν στόχους καί ἐφόδια πού προσφέρει ὁ 
ὀρθόδοξος πολιτισμός μας, ὥστε τελικά νά χρησιμοποιηθοῦν τά μέσα εὐχαρι-
στιακά καί ἀγαπητικά κι ὄχι φίλαυτα καί ἐγωκεντρικά.
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