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Η. Κριηήρια Δπιλογής Θέμαηος: 

 Δπηθαηξόηεηα ηνπ ζέκαηνο ζηελ θνηλσλία καο. 

 Η δπλαηόηεηα ηεο πιεξέζηεξεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο . 

 Η δπλαηόηεηα εύθνιεο ζύλδεζεο κε πνιιά γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

 

II.κοπός:  

 Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο internet café 

θαζώο θαη : ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο, ηεο δηακόξθσζήο ηνπο 

αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο ζε δηάθνξεο ρώξεο. 

 

III.ηότοι: 

   Πξνβνιή ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπ internet café αιιά θαη 

ησλ παξαδνζηαθώλ ειιεληθώλ θαθελείσλ. 

 Μειέηε ηεο εμέιημεο απηώλ αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 

 Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο ζε δηάθνξεο ρώξεο. 

 ύγθξηζε ησλ ειιεληθώλ internet café κε απηά ησλ 

ππνινίπσλ ρσξώλ. 

 Μειέηε ησλ επηπηώζεσλ ην δηαδηθηύνπ κέζα από ην ρώξν 

ησλ internet cafés. 

 Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ επηθπιάζζνληαη. 
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IV.Δρεσνηηικά Δρωηήμαηα 

 Πνηα είλαη ε ηζηνξία ηεο εκθάληζεο ησλ internet café; 

 

 Πνύ θαη πόηε πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηα internet café ζε 
δηάθνξεο ρώξεο; 

 

 Πνηα ήηαλ ε εμέιημε ησλ internet cafe; 
 

 Πνηα είλαη ε αλάπηπμε απηώλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε 

άιιεο ρώξεο; 
 

 

   V.σνοπηική Περιγραθή Μεθοδολογίας 

 Κύξηεο ηερληθέο γηα ζπιινγή θαη επηθύξσζε πξσηνγελώλ θαη 

δεπηεξνγελώλ δεδνκέλσλ είλαη : βηβιηνγξαθία, internet , 

αμηνπνίεζε πξνεγνύκελσλ κειεηώλ θαη άξζξσλ. 

 Έληαμε πιεξνθνξηώλ ζε αλάινγε κνξθή θεηκέλνπ. 

 Γηαζηαύξσζε πεγώλ κέζσ πξνζσπηθήο έξεπλαο. 

 Γεκηνπξγία ηερλήκαηνο. 

 Πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο. 

 Σειηθή αμηνιόγεζε. 
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Διζαγωγή 

Tν παξαδνζηαθό ειιεληθό θαθελείν είλαη έλαο ζεζκόο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Θεζκόο, ζρεδόλ απνθιεηζηηθά 

αθηεξσκέλνο ζηνπο άλδξεο. Δθεί, κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο 

αλδξνπαξέεο λα παίδνπλ «δεισηή» θαη «μεξή» ή λα 

ζηνηρεκαηίδνπλ ζε κηα παξηίδα ηάβιη, πάληα κε ηε ζπλνδεία 

θαθέ ή νηλνπλεπκαησδώλ. Σν θαθελείν είλαη ρώξνο δσληαλόο 

θαη πνιύβνπνο, ρώξνο πνπ δηεγείξεη θαη εμάπηεη. Δηδηθά γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο, ην θαθελείν είλαη ην θαζεκεξηλό θαηαθύγηό ηνπο. 

Δθεί αλαπνινύλ ηα παιηά, θηινληθνύλ γηα ηελ πνιηηηθή, ην 

πνδόζθαηξν θαη –θπζηθά- ηηο γπλαίθεο θαη αλαδεηνύλ ην 

αιεζηλό λόεκα ηεο δσήο.  

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελόο ρώξνπ πνπ ζα πξνζεγγίδεη, εθηόο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο  ζε ειηθία θαη ηνπο λεόηεξνπο, θαζώο επίζεο ζα 

απνηειεί ρώξν επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Απηό 

απνηέιεζε ην θύξην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ γλσζηώλ ζε 

όινπο καο internet cafes.Σν internet café ή cyber cafe είλαη έλα 

κέξνο ην νπνίν παξέρεη πξόζβαζε ζην internet ζην επξύ θνηλό , 

θπζηθά κε κία κηθξή ρξέσζε. Απηέο νη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ  

ζηνπο πειάηεο ηνπ ζλαθο θαη αλαςπθηηθά  θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

βξίζθνληαη ζην ρώξν απηό. Η νηθνλνκηθή ρξέσζε ησλ 

ππεξεζηώλ ζηεξίδεηαη ζην ρξόλν ρξήζεο ησλ ππνινγηζηώλ. Tα 

internet caféο πξνβάιινληαη ζαλ θπζηθή εμέιημε ησλ 

παξαδνζηαθώλ θαθελείσλ αθνύ ε ηερλνινγία αλαπηύζζεηαη 

ζπλερώο. ηελ Διιάδα ,όπσο θαη ζε άιιεο Δπξσπατθεο ρώξεο, ε 

θπβέξλεζε κε αθνξκή ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ internet 
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caféο  θαη θπξίσο από αλειίθνπο, ηα ηειεπηαία ρξόληα πήξε ηελ 

απόθαζε λα ιάβεη θάπνηα κέηξα πνπ ζα πξνζηαηεύνπλ ηνπο 

πνιίηεο από ηελ αιόγηζηε ρξήζε ηνπο ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο 

ζηα εμήο αίηηα:  

- Μνλαμηά, 

 

- Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, 

 

- Απνπζία επίβιεςεο από ηνπο γνλείο, 

 

- Μνλνγνλετθέο δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο. 

 

Σα κέηξα πνπ πάξζεθαλ από ην θξάηνο γηα ηε πξνζηαζία 

ησλ πνιηηώλ είλαη ηα εμήο: 

- Γηα ηα άηνκα θάησ ησλ 14 εηώλ, λα απαηηείηαη έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ησλ θεδεκόλσλ ηνπο, μερσξηζηή γηα θάζε 

θαηάζηεκα, κε πιήξε ζηνηρεία ηνπο. Σν έγγξαθν απηό 

ζα θπιάζζεηαη ζην θαηάζηεκα. 
 

-  Γηα ηα άηνκα άλσ ησλ 14, ε ειηθία ηνπο, ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη κε θάπνην επίζεκν έγγξαθν. 

 

- Γηα ηα άηνκα ειηθίαο 16 εηώλ, επηηξέπεηαη ε παξακνλή 

ηνπο έσο ηηο 11 κ.κ, εθηόο αλ απηά ζπλνδεύνληαη από 

θάπνηνλ κεγαιύηεξν πνπ ζα  θξνληίδεη γηα  ηελ επίβιεςή 

ηνπο. 
           . 

- Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ειέγρνπ από ηελ Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία θαη επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ηελ 
αδεηνδόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 
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Παξ‟ όια απηά, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ιόγσ ηεο 

θεξδνζθνπίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, έρεη επεξεαζηεί ν ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

internet café θαη έηζη ηα πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ 

πξνβιεπόκελα  κέηξα δελ εθαξκόδνληαη! 

Κεθάλαιο Πρώηο: 

To πξώην θεθάιαην δηακνξθώζεθε κε βάζε ηα πξώηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο νκάδαο καο ηα νπνία ήηαλ: 

I. Ποια είναι η ιζηορία ηης εμθάνιζης ηων internet 

café; 

II. Πού και πόηε πρωηοεμθανίζηηκαν ηα internet café 

ζε διάθορες τώρες; 

 

Ηζηορία 

Σo πξώην internet café θαηαζθεπάζηεθε ηνλ Ινύιην ηνπ 

1991 ζην San Francisco κε απόθαζε ηνπ Wayne Gregori  θαη 

νλνκάζηεθε  SFnet Coffehouse  Network. ηε ζπλέρεηα 
αθνινύζεζε ε εγθαηάζηαζε ππνινγηζηώλ ζε  δηάθνξα θαθελεία 

ζηελ πεξηνρή ηνπ San Francisco νπνίνη ιεηηνπξγνύζαλ αξρηθά 

κε ηελ εηζαγσγή κόλν 25 cents  θαη πξόζθεξαλ ζηνπο ρξήζηεο 
δηάθνξεο ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζβαζεο ζηα 

mails ηνπο.  

Παξ‟ όια απηά ε έλλνηα θαη ην όλνκα, θπβεξλνρώξνπ, 

εθεπξέζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1994 από ηνλ Ιβάλ ηνλ Πάπα(Ιvan 
Pope). Έρνληαο ηελ ππνρξέσζε λα νξγαλώζεη κηα εθδήισζε 

ζην Γηαδίθηπν γηα έλα art weekend ζην Institute of 

Contemporary Arts (ICA) ζην Λνλδίλν, ν Πάπαο έγξαςε κηα 
εηδηθή πξόηαζε, δίλνληαο ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο κίαο θαθεηέξηαο 

κε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 

Σν Cafe `Cyberia` μεθίλεζε ηελ ηζηνξία ησλ Internet cafe 
. Άλνημε ζην Λνλδίλν ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1994. Ο ηδξπηήο ηνπ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Contemporary_Arts
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Contemporary_Arts
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πξώηνπ Internet cafe, Eva Pascoe, εξγαδόηαλ πάλσ ζην  

δηδαθηνξηθό ηεο, ηε ζηηγκή πνπ εκπλεύζηεθε ηελ όιε ηδέα ηεο 
δεκηνπξγίαο ηνπ.  

 

Σα πρώηα  internet cafes ποσ εμθανίζηηκαν για πρώηη θορά 

ζε άλλες τώρες: 

 

 Σνλ Ινύλην ηνπ 1994, εκθαλίζηεθαλ ζηνλ Καλαδά, ηα 
πξώηα internet cafes, ζην Σνξόλην θαη ζην Οληάξην. 

 Σελ ίδηα ρξνληά ηδξύζεθε θαη ην πξώην internet cafe ζην 
Διζίλθη ηεο Φηιαλδίαο. Ολνκαδόηαλ CompuCafe θαη 

πξόζθεξε θαη πξόζβαζε ζην internet  αιιά θαη δηάθνξα 

αλαςπθηηθά θαη ηξόθηκα.  

 Δκπλεπζκέλν ελ κέξεη από ην πξώην internet café  ην 

„Cyberia‟, ην νπνίν άλνημε ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1994 ζην 
Λνλδίλν ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1995 ηδξύζεθε ην  CB1 Café 

ζην Cambridge, ην νπνίν ήηαλ ην κεγαιύηεξν internet café 

πνπ ιεηηνπξγνύζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θη εμαθνινπζεί 
λα ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα.  

 To πξώην ακεξηθαληθό internet café  ζρεδηάζηεθε θαη 

άλνημε από ηνλ Jeff Anderson, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1994, 
ζην Infomart ζην Νηάιαο ηνπ Σέμαο θαη νλνκαδόηαλ „Σhe 

High Tech Cafe.‟  

 ηε ζπλέρεηα άλνημαλ, ζηηο ΗΠΑ, ηξία internet cafés  ζην 

East Village ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ηα νπνία ήηαλ :ην  

Internet Cafetm, πνπ άλνημε από ηνλ Arthur Perley, ην 
Cafe @, θαη ην  Heroic Sandwich . 

 Σν 1996, ην άλνημε ην internet café City Surf ζην θέληξν 
ηεο πόιεο Anchorage, ζηελ Αιάζθα.  

 Σέινο, κηα παξαιιαγή ηνπ Internet θαθέ πνπ νλνκάδεηαη 
PC Bang (παξόκνηα κε θέληξν ηπρεξώλ παηρληδηώλ LAN) 

έγηλε εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζηε Νόηηα Κνξέα, όηαλ 

θπθινθόξεζε ην StarCraft( multiplayer game) ην 1997, 
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πνπ κε αθνξκή απηό  νη  λένη πήγαηλαλ ζην ίληεξλεη θαθέ 

γηα λα παίμνπλ παηρλίδηα ζαλ θαη απηό κε  πνιινύο άιινπο 
παίθηεο αιιά θαη θίινπο.  

 

Κεθάλαιο Γεύηερο: 

To δεύηεξν θεθάιαην δηακνξθώζεθε κε βάζε  ην εμήο 

εξεπλεηηθό εξώηεκα ηεο νκάδαο καο: 

I. Πνηα ήηαλ ε εμέιημε ησλ internet cafes; 

 

Σα Internet cafes είλαη κία «θπζηθή» εμέιημε ησλ 

παξαδνζηαθώλ θαθελείσλ. Αξρηθά ηα θαθέ ήηαλ ρώξνη όπνπ 

γηλόηαλ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη απνηεινύζαλ έλα ρώξν 

όπνπ νη πειάηεο ηνπο κπνξνύζαλ λα δηαβάζνπλ ηελ εθεκεξίδα 

ηνπο, λα παίμνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα, λα θάλνπλ chat κε 

θίινπο θαη λα εληνπίζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπηθή πεξηνρή. 

Σα Internet cafes πνηθίινπλ κνξθνινγηθά αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. ηηο κέξεο καο, 

είλαη αδηακθηζβήηεην όηη έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ε 

παξνπζίαζε ηνπ ίληεξλεη σο ρξήζηκν θαη πνιύ ζύγρξνλν κέζν.  

 Καζώο ε «αλάγθε» γηα  πξόζβαζε ζην internet απμάλεηαη, 

πνιιά pubs, bars θαη cafes αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα 

ηα νπνία νδεγνύλ ζην θιείζηκό ηνπο. Η δηαθνξά σο πξνο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλα θαθέ θαη έλα Internet cafe είλαη 

πιένλ πνιύ εκθαλήο θαη θαζνξηζηηθή θαη απηό ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάινγε πειαηεία πνπ ζα πξνζεγγίζεη ην θάζε έλα μερσξηζηά. 

ηηο πην αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, ηα  internet cafes, 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα πξόζβαζε ζην internet. ε ρώξεο 

όπσο ε Κίλα θαη ε ηγθαπνύξε, ηα Internet cafes είλαη απζηεξά 

ειεγρόκελα. ε θάπνηα κέξε ππάξρνπλ ππνινγηζηέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζσπηθή πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ζε 

πνξλνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο .ην Λνο Άληδειεο ηα Internet cafes  
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ειέγρνληαη θαη θπιάζζνληαη θαζώο πξνζεγγίδνπλ  πνιιέο 

«ζπκκνξίεο»(street gangs).Δπίζεο ηα πεξηζζόηεξα θαθέ εθηόο 

από ηελ πξόζβαζε ζην ίληεξλεη πξνζθέξνπλ θαη θάπνηα 

«εθπαίδεπζε» ζε άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ επαξθώο, θαζώο δελ δηαζέηνπλ ίληεξλεη ζην ζπίηη 

ηνπο . 

 

Κεθάλαιο Σρίηο: 

To ηξίην θεθάιαην δηακνξθώζεθε κε βάζε  ην εμήο 

εξεπλεηηθό εξώηεκα ηεο νκάδαο καο: 

I. Πνηα είλαη ε αλάπηπμε ησλ internet caféο ζηελ Διιάδα 

αιιά θαη ζε άιιεο ρώξεο; 

 

ΔΛΛΑΓΑ 

Σν πξώην internet café  ζηελ Διιάδα ιεηηνύξγεζε από ην 

έηνο 1998 έσο ην έηνο 2008. Η δεκνηηθόηεηα ησλ παηρληδηώλ 

ησλ internet caféο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ 

internet caféο ζε όιεο ηηο πόιεηο θαη ηα λεζηά, κε ηελ 

Θεζζαινλίθε θαηέρεη ηα «ηλία» απηήο ηεο πξνόδνπ. ήκεξα ηα 

πεξηζζόηεξα από απηά, πξνζθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα 

παηρλίδηα, ελώ κόλν ιίγα από απηά είλαη θαλνληθά internet caféο 

(ηα πεξηζζόηεξα από απηά βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή Αζήλα, 

ζηελ Γιπθάδα θαη ζηα λεζηά). Οη ηηκέο θπκαίλνληαη από 1 έσο 3 

επξώ ηελ ώξα. Σν 2010 θαη ην 2011 πνιιά από ηα internet caféο 

έθιεηζαλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ειιεληθήο εηαηξίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ζην ρώξν ησλ internet caféο είλαη ε εηαηξία 

Gnet, ε νπνία ηδξύζεθε ην 2004, σο εμέιημε ηεο εηαηξίαο Matrix 

internet café, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1999.H Gnet 
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είλαη νπζηαζηηθά κηα από ηηο εηαηξίεο πνπ δηακόξθσζε ηελ 

αγνξά ησλ Internet cafeο ζηελ Διιάδα, κηα αγνξά ζηελ νπνία 

θπξηαξρεί ζήκεξα, δηαζέηνληαο έλα επξύ δίθηπν πνπ θαιύπηεη 

ζεκαληηθό κέξνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ην κεγαιύηεξν καγαδί ηεο Gnet βξίζθεηαη ζην 

Ηξάθιεην θαη πιένλ ζπλαγσλίδεηαη ηα κεγαιύηεξα θαη 

ππεξζύγρξνλα internet caféο  ηεο Δπξώπεο αθνύ πεξηιακβάλεη 

170 ππνινγηζηέο ζην ρώξν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη παξέρεη 

εμίζνπ θαιέο ππεξεζίεο. 

 

ΒΡΑΕΗΛΗΑ 

ηελ Βξαδηιία ηελ αξρηθή ηδέα δεκηνπξγίαο ησλ internet 
cafes πξόηεηλε ν Monkey Paulista θη ήηαλ βαζηζκέλε ζην 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ internet 
caféο ζηελ Ν.Κνξέα. Η πξώηε επηρείξεζε έθιεηζε ην 2010. Παξ 

όια απηά, κηα εβδνκάδα αξγόηεξα γηα ιόγνπο γξαθεηνθξαηίαο ε 

επηρείξεζε μαλάλνημε θαη ζήκεξα είλαη ην πξώην  „lan house‟ ζε 
ιεηηνπξγία ζηελ Βξαδηιία. 

 

ΗΝΓΟΝΖΗΑ 

ύκθσλα κε ην APWKomitel (Οξγαληζκόο Δπηθνηλσλίαο 

ησλ Γηαδηθηύνπ Κέληξσλ) ππάξρνπλ 5.000 internet caféο ζηα 

αζηηθά θέληξα ηεο Ιλδνλεζίαο ηα νπνία παξέρνπλ εθηόο από ηελ 

ρξήζε ππνινγηζηώλ, εθηππσηή θαη scanner, θαζώο επίζεο θαη 

πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ελνηθίαζή ελόο ππνινγηζηή 

ζε απηνύο πνπ δελ δηαζέηνπλ ππνινγηζηή ή πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν ζην ζπίηη. Σν site ηνπ νξγαληζκνύ απηνύ επίζεο 

πεξηέρεη έλαλ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη κεξηθά από ηα 

νλόκαηα ησλ internet caféο. ηηο αζηηθέο πεξηνρέο νλνκάδνληαη 

Warnets ελώ ζηηο αγξνηηθέο Telecenters. Απηή ηε ζηηγκή δελ 
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ρξεηάδεηαη θάπνηα εηδηθή αδεηνδόηεζε γηα λα αλνίμεη θάπνηνο 

έλα internet café ζηελ Ιλδνλεζία εθηόο από ηελ ζπλεζηζκέλε 

πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα αλνίμεη έλα café ή έλα κηθξό 

καγαδί. Δπεηδή πνιιά internet caféο άλνημαλ ρσξίο λα έρνπλ 

ζσζηό ζρεδηαζκό, πνιιά από απηά έθιεηζαλ. Παξ‟ όιν πνπ ν 

αξηζκόο ηνπο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, νξγαληζκνί όπσο ν 

APWKomitel αλαγθάδνπλ ηνπο λένπο ηδηνθηήηεο ησλ internet 

caféο λα θάλνπλ έξεπλα πξηλ αλνίμνπλ έλα internet café θαη λα 

παξαδώζνπλ έλα επηρεηξεζηαθό ζρέδην ην νπνίν νλνκάδεηαη 

MCI Center (Multipurpose Community Internet Center) ώζηε λα 

θαηαζηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πεξηζζόηεξν νξγαλσκέλεο  θαη 

αληαγσληζηηθέο. 

 

ΣΑΪΒΑΝ 

ηελ Σατβάλ internet café έρνπλ κεγάιε απήρεζε. Σα 

internet cafe ζηα Κηλέδηθα ιέγνληαη 網咖 (wangka). Ο πξώηνο 

ραξαθηήξαο ζεκαίλεη “net” θαη ν δεύηεξνο είλαη ε πξώηε 

ζπιιαβή ηεο ιέμεο “café”. 

 

ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ 

ηηο Φηιηππίλεο ηα internet caféο βξίζθνληαη ζε θάζε 

δξόκν ησλ θύξησλ πόιεσλ ελώ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζε 

θάζε κία από ηηο κηθξόηεξεο πόιεηο. Τπάξρνπλ επίζεο internet 

caféο  θαη ζηα εκπνξηθά θέληξα. Σα θαιά εζηηαηόξηα θαη νη 

αιπζίδεο fast food πξνζθέξνπλ επίζεο δσξεάλ δηαδίθηπν ζηνπο 

πειάηεο όπσο επίζεο θαη θάπνηεο θαθεηέξηεο. Οη ηηκέο 

θπκαίλνληαη από Ρ10 ($0.20) ζηνπο δξόκνπο θαη γύξσ ζηα P100 

($2) ζηα εκπνξηθά θέληξα.  
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ΚΗΝΑ 

 

ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο βηνκεραλίαο ησλ internet 

caféο ζηελ Κίλα από ην ππνπξγείν πνιηηηζκνύ ηεο, ε ηειεπηαία 

δηαζέηεη πεξίπνπ 110.000 internet caféο, ζηα νπνία δνπιεύνπλ 

πεξηζζόηεξνη από 1.000.000 άλζξσπνη. Σν θξάηνο 

πξνζιακβάλεη ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα από 18.500.000.000 γηελ.  

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπο από ηνπο πνιίηεο ηεο 

Κίλαο: 

 ην 70% ησλ επηζθεπηώλ ησλ internet caféο, είλαη ειηθίαο 
από 18 έσο 30 ρξνλώλ, 

 ην 90% είλαη άληξεο, 

 ην 65% είλαη αλύπαληξνη,  

 ην 54% θαηέρεη παλεπηζηεκηαθό πηπρίν,  

 ην 70% ησλ επηζθεπηώλ παίδεη παηρλίδηα. 

ηελ Κίλα : 

 Πξηλ ην 1995, έλα internet café, ην νπνίν νλνκαδόηαλ 

3C+T,  εκθαλίζηεθε ζηελ αγθάε, ίζσο ην πξώην ζηελ 
Κίλα. Η ηηκή ρξέσζεο ήηαλ 20 γηελ ηελ ώξα ( $2.50 ηελ 

ώξα). 

 Μεηαμύ 1995-1998, πξαγκαηνπνηήζεθε ε  εμάπισζε ησλ 
internet café ζηελ Κίλα. Η θύξηα αζρνιία ησλ ρξεζηώλ 

ήηαλ λα παίδνπλ παηρλίδηα offline. Η κέζε ηηκή ρξέσζεο 
ήηαλ 15-20 γηελ ηελ ώξα. 

 Μεηαμύ 1998-2000 ήηαλ κία πεξίνδνο κεγάιεο εμάπισζεο 
ησλ internet caféο. 

 Μεηαμύ 2000-2002, παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο 

δεκνηηθόηεηαο ησλ παηρληδηώλ ησλ internet caféο.  Η 
πξώηε αιπζίδα internet caféο άλνημε ην 2001. Δπεηδή 9 

άλζξσπνη ζθνηώζεθαλ ζε κηα θσηηά ζε έλα internet café 
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ζην Πεθίλν ηνλ Ινύλην ηνπ 2002, ςεθίζηεθε έλαο λένο 

λόκνο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ην ππνπξγείν πνιηηηζκνύ 
είρε ηελ πιήξε επζύλε αδεηνδόηεζεο ησλ internet caféο.  

 Μεηά ην 2002, επηβιήζεθε κεγάιε ινγνθξηζία ζηα 
internet caféο ε νπνία πεξηιάκβαλε πξαγκαηηθό όλνκα 

δήισζεο γηα ηνπο ρξήζηεο. ην ηέινο ηνπ 2004, 

πεξηζζόηεξα από 70.000 internet cafeο έθιεηζαλ εμαηηίαο 
κηαο εζληθήο εθζηξαηείαο ησλ πνιηηώλ. 

 Σν 2008, ε Microsoft επηρεηξεί λα θαηαζηήζεη ηα internet 

caféο επηθεξδή ζηελ Αζία θαη ζε άιιεο αλαδπόκελεο 
νηθνλνκίεο. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηηο θπβεξλήζεηο 

απηώλ ησλ ρσξώλ, βνήζεζε  ηειηθά ζην λα 
εγθαηαζηαζνύλ αζθαιή  internet caféο. 

 

ΝΟΣΗΑ ΚΟΡΔΑ 

ηελ Νόηηα Κνξέα, ηα internet caféο ιέγνληαη PC bangs. 

Βξίζθνληαη παληνύ ζηηο πόιεηο ηεο Κνξέαο θαη είλαη 

πεξηζζόηεξα από 20.000. Σα PC bangs ρξεζηκεύνπλ 

πεξηζζόηεξν ώζηε λα παίδνπλ νη λεόηεξνη παηρλίδηα online. Η 

ηηκή ρξέσζήο ηνπο είλαη πεξίπνπ 1000 γνπόλ( yen)ηελ ώξα 

($0.88). 

 

IAΠΩΝΗΑ 

Έλα είδνο internet café πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Ιαπσλία είλαη 

ηα manga cafes.                                  

Σα manga cafés  είλαη έλα είδνο θαθελείνπ ζηελ Ιαπσλία 

όπνπ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ ηα πεξηνδηθά-θόκηθο 

manga. Σα πεξηζζόηεξα  manga cafés παξέρνπλ πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν όπσο ζηα θαλνληθά internet cafes ( ή αιιηώο netto 

cafés) ελαιιάζζνληαο έηζη ηνπο δύν όξνπο ζηελ Ιαπσλία. 

Κάπνηεο άιιεο πξόζζεηεο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ είλαη: 
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βηληενπαηρλίδηα, ηειεόξαζε , ζλαθο θαη γεληθόηεξα απηόκαηα 

κεραλήκαηα πώιεζεο πνηώλ θ.α. Σα manga cafés ιεηηνπξγνύλ 

κε ην πξόγξακκα ηεο ρξνλνρξέσζεο δειαδή ε ρξέσζε είλαη 

αλάινγε ηνπ ρξόλνπ ρξήζεο ησλ ππνινγηζηώλ από ηνπο πειάηεο 

ηνπο.  

Με βάζε κία κειέηε πνπ δηεμάρζε από ηελ Ιαπσληθή 

Κπβέξλεζε, εθηηκάηαη πσο πάλσ από 5.400 άλζξσπνη πεξλάλε 

ηνπιάρηζηνλ κηζή βδνκάδα ζηα net cafes. Γη‟ απηό ην ιόγν 

θηόιαο, δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα manga cafés, ηα νπνία 

πξόζθεξαλ θη νινλύθηηα δηακνλή ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη καδί 

θη άιιεο ππεξεζίεο όπσο ηδησηηθά κπάληα, πεξηπνίεζε καιιηώλ 

(θνκκσηήξην) θαη λπρηώλ ( πεληηθηνύξ – καληθηνύξ ) πνπ 

δηεπθόιπλαλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αλαγθώλ ηνπο.  

ύκθσλα επίζεο κε κία άιιε έξεπλα ηεο Ιαπσληθήο 

Κπβέξλεζεο, έρεη απνδεηρζεί όηη ηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη 

ηνπο ρώξνπο απηνύο δελ ηνπο ελδηαθέξεη ηόζν ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ ή ε αλάγλσζε ησλ manga ,αιιά ιόγσ ησλ ρακειώλ 

ηηκώλ ηνπο θαηαθεύγνπλ ζ‟ απηά. Σν γεγνλόο απηό, έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ πνιύ γλσζηή έλλνηα  « Net Café Refugee» ή « 

Cyber Homeless», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαηύπσζε ηεο 

αλαπηπζζόκελεο ηάμεο ησλ αζηέγσλ ζηελ Ιαπσλία, νη νπνίνη 

δελ έρνπλ αγνξάζεη θάπνην ζπίηη νύηε έρνπλ λνηθηάζεη 

,επνκέλσο πεξλνύλ ηηο κέξεο θαη ηηο λύρηεο ηνπο ζηα internet 

cafes ή  ζηα manga cafés.Απηά ηα άηνκα θαηαθεύγνπλ ζ‟ απηά 

ηα cafés αθνύ απηά παξέρνπλ θζελόηεξε δηακνλή από 

νπνηνδήπνηε άιιν μελνδνρείν. Δλδεηθηηθά ε νινλύθηηα δηακνλή 

ζ‟ απηά ηα cafés αλέξρεηαη γύξσ ζηα 1400-2400 yen( Ιαπσληθό 

λόκηζκα) δειαδή γύξσ ζηα 2 – 3,8  επξώ. Απηό ην είδνο ησλ 

αζηέγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απηά ηα cafés όιν θαη απμάλεηαη  
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θαη γεληθόηεξα ε κεγάιε απήρεζε ησλ manga cafés ζηνλ θόζκν 

νδήγεζε ζηελ εμάπισζε ηνπο θαη ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. 

 

Κεθάλαιο Σέηαρηο: 

Σν ηέηαξην θεθάιαην δηακνξθώζεθε βάζε ηεο έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε νκάδα καο ζε άηνκα πνπ παξεπξίζθνληαλ ζε 

internet cafés. 

 

Έξεπλα θαη ζπκπεξάζκαηα: 

 

ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο-project, 

πήξακε ηελ πξσηνβνπιία ζαλ νκάδα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

κηα έξεπλα κέζα από ηελ νπνία ζπλεηδεηνπνηήζακε ηελ κεγάιε 

εμάπισζε θαη επηξξνή πνπ έρεη ην δηαδίθηπν ζηελ δσή καο.  

Η πξνζσπηθή καο έξεπλα, πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά 

εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ίληεξλεη αιιά θαη 

ησλ ρώξσλ πνπ απηό αμηνπνηείηαη, δειαδή ηα internet cafés. H 

έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27/10 θαη 28/10 ζηηο εμήο 

πεξηνρέο : Μαξνύζη, Γιπθάδα, Γαιάηζη, Βξηιήζζηα αιιά θαη 

Υαιάλδξη θη νη εξσηεζέληεο ήηαλ ζπλνιηθά 110. Παξ‟ όια απηά 

απηνί πνπ νινθιήξσζαλ όιεο ηηο απαληήζεηο ηνπο ήηαλ 73.  

Σν εξσηεκαηνιόγην καο απνηεινύηαλ από ηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 

 ε ηη ειηθία θπκαίλεζηε? 
1) 12-30, 2) 30-40, 3) άλσ ηνλ 40 

 

 Δπηζθέπηεζηε ηα ηληεξλέη θαθέ? Αλ λαη πόζεο ώξεο  
πεξλάηε ζε απηά? 
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 Έρεηε πξόζβαζε ζην ηληεξλέη από ην ζπίηη? 
 

 Πόζεο ώξεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ηληεξλέη ζπλνιηθά θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο? 
 

 

 Πνην είλαη ην θξηηήξην επηινγήο ζαο ηνπ ηληεξλέη θαθέ? 
1) Οηθνλνκηθνί ιόγνη ή πξνζθνξέο θαη εηδηθέο ηηκέο 

2) Παξέα κε θίινπο 

3) Βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο. 

4) Βξίζθεηαη θνληά ζηελ νηθία ζαο. 

5) Παξνρή θαιύηεξσλ ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ νηθηαθό 

ππνινγηζηή. 

 

 Πνηεο είλαη νη αζρνιίεο ζαο ζην ηληεξλέη θαθέ? 

1)Δθηύπσζε εγγξάθσλ, 

2)Δξγαζία, 

3)Παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή. 

 Έρεηε παξαηεξήζεη όηη ε επηθνηλσλία ζαο κε άιια άηνκα 
έρεη δηαθνπεί θαηά ηε δηάξθεηα πνπ βξίζθεζηε ζηα internet 

cafés ή ζεσξείηε όηη κε ην λα παξεπξίζθεζηε ζ‟ απηό ην 

ρώξν θνηλσληθνπνηείζηε; 
 

 Με ηε ρξήζε ζαο πηζηεύεηε όηη έρεηε παξακειήζεη ηνλ 

εαπηό ζαο, ππνρξεώζεηο αιιά θη άιια άηνκα ζηνλ 
θνηλσληθό ζαο πεξίγπξν; 

 

 Παξεπξίζθεζηε ζηα internet cafeο κέζα ζην ρξνληθό 
πιαίζην πνπ νξίδεη ην Τπνπξγείν Τγείαο ή ην παξακειείηε 
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ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ηόζν ζηελ θνηλσλία 

όζν θαη ζηα internet cafeο ; 
 

 

 Σα 110 άηνκα εξσηήζεθαλ κέζα ζηα internet cafés θαη ν 

αξηζκόο απηώλ πνπ απάληεζαλ θαλεξώλεη ηε κηθξή αιιά 

αηζζεηή δπζθνιία πνπ είρακε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εξεπλάο καο. Σν γεγνλόο όηη αξλνύληαλ κεξηθνί λα αθηεξώζνπλ 

έζησ θαη 8 ιεπηά (ην πνιύ) γηα λα απαληήζνπλ ζην 

εξσηεκαηνιόγηό καο , νθείιεηαη όρη κόλν ζηελ αδηαθνξία πνπ 

δείρλνπλ κεξηθνί άλζξσπνη απέλαληη ζε κηθξάο ζεκαζίαο 

πξάγκαηα, αιιά θπξίσο ιόγσ ηεο απνξξόθεζήο ηνπο από ηνπο 

ππνινγηζηέο ηνπο. Απηό επηβεβαηώλεη όηη ε νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αηόκσλ έρεη θζαξεί! 

 

                           ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Από ηελ έξεπλα επηβεβαηώζακε θαη΄αξρήλ ηηο ππνςίεο καο 

όηη ην ίληεξλεη έρεη «θπξηαξρήζεη» ζηε δσή αιιά θαη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά όισλ ησλ αηόκσλ αιιά θη  όηη έρεη γίλεη έλα 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο. Πιένλ, δπζηπρώο, δελ 

κπνξνύκε λα ην «απνρσξηζζνύκε» νύηε κία κέξα! Γεληθά ε 

παξαηεηακέλε θαη αιόγηζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη έλα 

ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. Οη 

πεξηζζόηεξνη πνιίηεο είλαη δπζηπρώο αλελεκέξσηνη γηα ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ απηό επηθπιάζζεη αιιά θαη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο πνπ έρεη ζηε δσή καο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό  από 

ηνπο αλελεκέξσηνπο πνιίηεο απνηειείηαη από γνλείο. Γνλείο 

δειαδή πνπ ηα παηδία ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν θαη 

επηζθέπηνληαη ηα ηληεξλέη θαθέ κε ή ρσξίο ηελ άδεηα ηνπο. Έλα 

κεγάιν πνζνζηό  από ηνπο αλελεκέξσηνπο πνιίηεο απνηειείηαη 

από γνλείο. Γνλείο δειαδή, πνπ ηα παηδηά ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ 
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ην δηαδίθηπν θαη επηζθέπηνληαη ηα ηληεξλέη θαθέ κε ή ρσξίο ηελ 

άδεηα ηνπο. Σα ηληεξλέη θαθέ πξνζθέξνπλ κία κεγάιε γθάκα 

αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ γη‟ απηό θη έρνπλ ηόζν κεγάιε απήρεζε 

ζην θνηλό (ηόζν ζε ελήιηθνπο όζν θαη ζε αλήιηθνπο) 

ηα πεξηζζόηεξα από απηά ππάξρεη ην ζύζηεκα ηεο 

ρξνλνρξέσζεο, πνπ θαλεξώλεη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 

παξακνλήο ησλ πειαηώλ ζην ρώξν, ην νπνίν όκσο δηα ηνπ 

λόκνπ πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθό ρξνληθό όξην γηα ηηο ρξήζεηο 

ησλ ππεξεζηώλ ή παηρληδηώλ πνπ παξέρνπλ απηά. Όκσο ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό όξην ην νπνίν έρεη νξηζηεί από ηελ 

Παλεπξσπατθή Παηδηαηξηθή Αθαδεκία θαη ην νπνίν πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη ζε 2 ώξεο, δελ ηεξείηαη θη απηό νθείιεηαη όρη κόλν 

ζηε έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ θαη επίγλσζεο ησλ 

«θαηαζηξνθηθώλ» επηπηώζεσλ, αιιά θαη ζηελ ππεξβνιηθή 

βαξύηεηα πνπ δείρλνπλ νη ηδηνθηήηεο ησλ internet caféο ζην 

νηθνλνκηθό θέξδνο θη όθεινο. 

πλήζσο ζηα ηληεξλέη θαθέ απνπζηάδεη ή δελ είλαη 

δηαζέζηκνο ν ηδηνθηήηεο νπόηε δελ ππάξρεη ζσζηή επίβιεςε από 

ην ππόινηπν πξνζσπηθό ηνπ ηη ζπκβαίλεη ή ην ηη θάλεη ν θάζε 

ρξήζηεο εθείλε ηελ ζηηγκή. Δπίζεο ηα ζηνηρεία ησλ αλζξώπσλ 

πνπ επηζθέπηνληαη ηα ηληεξλέη θαθέ δελ θαηαγξάθνληαη κε 

απνηέιεζκα ε αλσλπκία λα εληζρύεηαη θαη λα κελ 

πξνζηαηεύνληαη νη αλήιηθνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηνλ ίδην 

ρώξν. 

Η Διιεληθή Κπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή 

θάλεη ζπλερώο πξνζπάζεηεο θαη ζεζπίδεη λέα κέηξα κε ηα νπνία 

πξνζπαζεί λα πξνζηαηέςεη ηνπο έθεβνπο  από ηα επηθίλδπλα θαη 

παξαπιαλεηηθά «δίρηπα» ηνπ δηαδηθηύνπ . ηελ Δπξώπε έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θιηληθέο απεμάξηεζεο από ην δηαδίθηπν εηδηθά 

δηακνξθσκέλα γηα λένπο. Οη έθεβνη είλαη γεληθά πην επάισηνη 

ζε εμαξηήζεηο θαζώο βξίζθνληαη ζε κηα ειηθία πνπ έρνπλ 
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έληνλε  πεξηέξγεηα αιιά θη έληνλν πεηξακαηηζκό, θαζώο θαη ηελ 

αλάγθε λα ληώζνπλ κέξνο ελόο ζπλόινπ. Όια απηά ζπλ πνιιά 

άιια έρνπλ ην απνηέιεζκα λα παξακεινύλ ζεκαληηθνύο ηνκείο 

ζηελ δσή ηνπο, ύζηεξα από ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ην 

δηαδίθηπν.  Αθόκα εκθαλίδνληαη θαη επηπηώζεηο όπσο:  

 

 Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

 Γηαηαξαρέο ύπλνπ 

 Ξελύρηη , ύπλνο ην πξσί αληί γηα βξάδπ 

 Λαλζαζκέλε δηαηξνθή 

 Γξήγνξε απώιεηα βάξνπο ή αληίζεηα πνιιά παξαπαλίζηα 

θηιά 

 Οθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα 

 Πνλνθέθαινη  
 

Σα παηδηά έρνπλ ζαθώο ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία. Έηζη 

δεκηνπξγνύληαη παξέεο παηδηώλ θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηα 

ηληεξλέη θαθέ γηα λα παίμνπλ όινη καδί εηθνληθά-ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα. ηαηηζηηθά ηα αγόξηα παξεπξίζθνληαη πεξηζζόηεξν 

ζηα internet café  από όηη ηα θνξίηζηα αιιά θη επίζεο 

ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ πεξηζζόηεξε ώξα ην δηαδίθηπν. Πίζσ από 

απηά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ειεύζεξα νη 

αλήιηθνη, θξύβνληαη θίλδπλνη, επεηδή απηά είλαη βιαπηηθά, 

ππεξβνιηθά βίαηα θαη αθαηάιιεια γηα ηα παηδηά. Όκσο ηα 

παηδία απηά είλαη ζε κεγάιν βαζκό κνξθσκέλα θαη μέξνπλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. Πνιιά 

από απηά παξνπζηάδνπλ ελδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

αηζζάλνληαη παξακειεκέλα από ηνπο γνλείο ηνπο νη νπνίνη 

εξγάδνληαη θαη ζπλεπώο βξίζθνπλ εθεί θαηαθύγην. Έηζη 

πξνηηκνύλ λα επηζθεθζνύλ έλα ηληεξλέη θαθέ θαη λα πεξάζνπλ 

εθεί από 2 έσο 5 ώξεο από ην λα δηαζθεδάζνπλ όπσο αξκόδεη 

ζηελ ειηθία ηνπο. 
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Η ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ νδεγεί ζε εζηζκό. Δάλ ν 

ρξήζηεο είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνο θαη μέξεη λα 

δηαρεηξίδεηαη ην κέζν απηό κε αζθάιεηα δελ ζα ππάξμεη 

εζηζκόο, νύηε ζα εκθαληζηνύλ επηπηώζεηο. Γηα λα έρεη έλα παηδί 

ή αληίζηνηρα έλαο έθεβνο ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο γηα ηνπο 

θηλδύλνπο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπκβάιεη ζηε ελεκέξσζή ηνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην ζρνιείν, 

ην νπνίν όρη κόλν παίδεη κεγάιν θαη ζεκαληηθό ξόιν ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ ή 

εθήβνπ αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ραξαθηήξα, ηελ 

ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ηελ ηθαλόηεηα λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ 

κόλνη ηνπο ζσζηέο, νξζέο θαη αζθαιείο απνθάζεηο. 

Παξ‟ όια απηά πξέπεη λα ηνληζζεί όηη όζα κέηξα θαη λα 

παξζνύλ ,όζα όξηα θη αλ ηεζνύλ ην internet είλαη αλεμέιεγθην 

θαη επηθπιάζζεη ηνπο ρεηξόηεξνπο θηλδύλνπο γηα όζνπο δελ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ κε ζύλεζε θαη ηελ θαηάιιειε σξηκόηεηα! 
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