
	  

	  	   	  
	   	  

	  

Με	  συγχρηματοδότηση	  από	  το πρόγραμμα	  «Erasmus+» της	  Ευρωπαϊκής	  Ένωσης	  
Το	  πρόγραμμα	  χρηματοδοτήθηκε	  με	  την	  υποστήριξη	  της	  Ευρωπαϊκής	  Επιτροπής.	  
Η	  παρούσα	  δημοσίευση	  	  δεσμεύει	  μόνο	  τον	  συντάκη	  της	  και	  η	  Επιτροπή	  δεν	  ευθύνεται	  για	  τυχόν	  
χρήση	  των	  πληροφοριών	  που	  περιέχονται	  σε	  αυτήν.	  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Διαδικτυακή Πορνογραφία και Sexting 

Ενηµέρωση στο χώρο της κοινωνικής εργασίας  
 
Αθήνα, 30/11/2017 – Στις	  ημέρες	  μας,	  η	  πορνογραφία	  αποτελεί	  συστατικό	  μέρος	  της	  ζωής	  των	  νέων	  
ανθρώπων.	  Έρευνες	  δείχνουν	  ότι,	  παρά	  τους	  υπάρχοντες	  νομικούς	  κανονισμούς,	  οι	  νέοι	  άνθρωποι	  
μπορούν	  πολύ	  εύκολα	  να	  αποκτήσουν	  πρόσβαση	  σε	  παράνομο	  πορνογραφικό	  περιεχόμενο	  και	  ότι	  
σχεδόν	  το	  ήμισυ	  των	  εφήβων	  που	  συμμετείχαν	  στις	  συνεντεύξεις	  το	  χρησιμοποιούν	  συχνά.	  
Επιπροσθέτως,	  η	  αναλογία	  όσων	  δεν	  επιθυμούν	  καμία	  επαφή	  με	  την	  πορνογραφία	  αυξάνεται. Για	  
παράδειγμα,	  αν	  ένα	  παιδί	  δακτυλογραφήσει	  τη	  λέξη	  «αηδιαστικό»	  στο	  Google,	  θα	  εμφανιστεί	  
πορνογραφικό	  περιεχόμενο.	  Συνεπώς	  δεν	  υπάρχει	  αμφιβολία	  ότι	  οι	  εύκολες	  πιθανότητες	  της	  και	  η	  
εύκολη	  πρόσβαση	  σε	  πορνογραφικό	  περιεχόμενο	  εμπεριέχει	  κινδύνους	  και	  κάνει	  τους	  εφήβους	  
ανασφαλής	  για	  την	  σεξουαλική	  τους	  κοινωνικοποίηση.	  Γ’	  αυτό	  η	  Ευρώπη	  έχει	  ήδη	  ανταποκριθεί	  με	  
το	  να	  παρέχει	  προστατευτικά	  φίλτρα	  και	  εργαλεία	  ταξινόμησης	  για	  αξιολογούμενο	  από	  τους	  
χρήστες	  περιεχόμενο. Από	  τη	  στιγμή	  που	  τα	  φίλτρα	  (1)	  μπορούν	  να	  παρακαμφθούν	  όλο	  και	  πιο	  
εύκολα	  (2)	  δεν	  είναι	  παντού	  αποτελεσματικά	  και	  (3)	  από	  μόνα	  τους	  δεν	  επαρκούν	  (παρότι	  είναι	  
απαραίτητα)	  για	  να	  αντιμετωπίσουν	  αποτελεσματικά	  αυτή	  την	  προβληματική	  περιοχή	  χρήσης	  του	  
Ίντερνετ	  ,	  η	  συνεργασία	  μεταξύ	  ευρωπαϊκών	  δρώντων	  είναι	  μεγάλης	  σημασίας. Εξαιτίας	  της	  ίδιας	  
προβληματικής	  κατάστασης	  σε	  ολόκληρη	  την	  Ευρώπη,	  αλλά	  ταυτόχρονα	  διαφορετικών	  εμπειριών	  
και	  ερευνητικών	  προσπαθειών,	  χρειαζόμαστε	  διακρατική	  εκπαίδευση	  μέσω	  επαγγελματικών	  
ανταλλαγών.	  Η	  επαγγελματική	  ομάδα	  της	  κοινωνικής	  εργασίας	  είναι	  γι’	  αυτό	  το	  λόγο	  η	  ομάδα	  
στόχου	  γι	  αυτό	  το	  πρόγραμμα.	  Υφίσταται	  τρομακτική	  ανάγκη	  για	  περαιτέρω	  μάθηση	  και	  εκπαίδευση	  
σχετικά	  με	  τις	  τρέχουσες	  εξελίξεις	  και	  τους	  νομικούς	  κανονισμούς	  της	  πορνογραφίας	  στην	  Ευρώπη	  
καθώς	  και	  με	  την	  ατομική	  επαγγελματική	  εικόνα	  των	  νέων	  εργαζομένων.	  

Η EDUCOMMART συµµετέχει στο διετές πρόγραµµα  Erasmus+ «PODIGIKOM – Πορνογραφικός 
Γραµµατισµός στην καθηµερινή κοινωνική εργασία» µαζί µε 7 ευρωπαϊκούς εταίρους ως εκπρόσωπος του 
προγράµµατος στην Ελλάδα (www.educommart.org)  
 
Υπεύθυνη για το πρόγραµµα στην Ελλάδα είναι η κα Καλλιόπη Αγγελή, k.angeli@educommart.org 
Τηλ. +30/6980708436 

Συντονιστής του προγράµµατος: Stiftung Medien-und Onlinesucht, www.stiftung-medienundonlinesucht.de 
Επικοινωνία: Arnhild Zorr-Werner, arnhild.zorr-werner@stiftung-medienundonlinesucht.de 

Διάρκεια: 01/06/17 – 31/05/19        
Ιστοσελίδα: www.psssst.eu 
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  


