
 

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους 

κινδύνους του Διαδικτύου!! 

της  μαθήτριας Σταθοπούλου Σοφίας (Α4) 

 

        Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα 

φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους 

υπευθύνους επεξεργασίας). 

  

Διαδικτυακή αποπλάνηση 

 

Είναι όταν ένας ενήλικας προσεγγίζει ένα παιδί ή έφηβο μέσω του Διαδικτύου, με σκοπό τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα, ο όρος «grooming» αναφέρεται στη 

συμπεριφορά εκείνη του διαδικτυακού χρήστη που έχει σκοπό να εμπνεύσει εμπιστοσύνη 

στο παιδί, ώστε να πραγματοποιήσει μαζί του μια μυστική συνάντηση.  

 

Το grooming διεξάγεται μέσω του Διαδικτύου (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δωμάτια 

συνομιλιών, α), των κινητών τηλεφώνων, ή άλλων τεχνολογιών. 

 

 Θυμόμαστε πάντα ότι είναι εύκολο στο Διαδίκτυο να πει κάποιος ψέματα για το 

ποιος πραγματικά είναι. Ακόμα και αν έχουμε συχνή επικοινωνία με κάποιον και 

για πολύ καιρό και αισθανόμαστε ότι τον γνωρίζουμε καλά,  θυμόμαστε ότι δεν 

μπορούμε να ξέρουμε ποτέ, εάν κάποιος λέει την αλήθεια στο Διαδίκτυο. Ακόμα 

και αν κάποιος μας δείξει τη φωτογραφία του, αυτή η φωτογραφία μπορεί να είναι 

ψεύτικη. Αυτό βρίσκει εφαρμογή και στην κάμερα. Το να δούμε έναν άνθρωπο σε 

βίντεο δεν σημαίνει ότι είναι και ο ίδιος! 

 Ας είμαστε προσεκτικοί ποιους αποδεχόμαστε να γίνουν «φίλοι» και με ποιούς 

μιλάμε στο Διαδίκτυο. Δυστυχώς, υπάρχουν ενήλικοι με κακές προθέσεις που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο προκειμένου να πλησιάσουν τα παιδιά. Άρα, λοιπόν, 

είμαστε περισσότερο ασφαλείς όταν μιλάμε στο Διαδίκτυο με ανθρώπους που 

γνωρίζουμε και στον πραγματικό κόσμο.  

 Χρησιμοποιούμε τις ρυθμίσεις απορρήτου στους ιστοχώρους που επισκεπτόμαστε. 

Προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μη βλέπουν όλοι το προφίλ μας ή τις 

φωτογραφίες μας! 

 Δεν κανονίζουμε συναντήσεις με ανθρώπους που στην ουσία δεν γνωρίζουμε,  

ακόμα και αν έχουμε γίνει «φίλοι» στο ίντερνετ. Κάποιος που δεν έχουμε δει 

ποτέ στον πραγματικό κόσμο παραμένει να είναι ένας ξένος! 



 Χρησιμοποιούμε την κάμερα του υπολογιστή μόνο με τους ανθρώπους που 

γνωρίζουμε, και πάντα την αποσυνδέουμε όταν δεν τη χρησιμοποιούμε.  

 Έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν πλοηγούμαστε στο Διαδίκτυο και όταν 

συνομιλούμε, ότι υπάρχουν ενήλικες που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά και 

τους εφήβους, επειδή έχουν κακές προθέσεις. 

     

 

Ακατάλληλο περιεχόμενο 

Είναι οποιοδήποτε περιεχόμενο του Διαδικτύου –λεκτικό, ακουστικό, οπτικό– που είναι 

ακατάλληλο ή επικίνδυνο για τα παιδιά, αλλά παρόλα αυτά, δημόσια προσβάσιμο (π.χ. 

πορνογραφικό υλικό, βίαιο και ρατσιστικό περιεχόμενο κα) 

Προσωπικά δεδομένα 

 

Είναι κάθε πληροφορία που μας χαρακτηρίζει, όπως για παράδειγμα το όνομά μας, η 

διεύθυνσή μας, το τηλέφωνό μας , τα ενδιαφέροντά μας, οι επιδόσεις στο σχολείο, οι 

φωτογραφίες, οι απόψεις μας, κ.α. 

 

 

Μερικές φορές τα προσωπικά μας δεδομένα αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία της 

ιδιωτικής μας ζωής, όπως στο θρήσκευμά μας, στις πολιτικές μας πεποιθήσεις, στην 

κατάσταση της υγείας μας, ή στην ερωτική μας ζωή. 

Διαδικτυακός εκφοβισμός 

 

Eίναι όταν ένα παιδί ή έφηβος δέχεται απειλές, παρενοχλείται, ταπεινώνεται ή γίνεται 

στόχος από κάποιο άλλο παιδί ή έφηβο, συνήθως με επαναλαμβανόμενο τρόπο, μέσω της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών, του Διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων.  

 

Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να λάβει χώρα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, δωματίων συνομιλίας, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω άλλων 

ιστοσελίδων σχετικών με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής 

μηνυμάτων. 

Συμβουλές για παιδιά/εφήβους 

 Δε δίνουμε ποτέ τους κωδικούς μας σε κανέναν, ούτε στους καλύτερους φίλους 

μας.  

 Ας μη στέλνουμε μηνύματα όταν είμαστε θυμωμένοι. Είναι δύσκολο να πάρουμε 

πίσω αυτά που έχουμε πει πάνω στο θυμό μας.  

 Όταν κάτι δεν φαίνεται σωστό σε έναν ιστοχώρο ή μια συνομιλία, τότε κατά πάσα 

πιθανότητα δεν είναι. Γι’ αυτό, εάν αισθανθούμε άσχημα, ας βγούμε αμέσως από 

αυτό τον ιστοχώρο ή ας διακόψουμε αμέσως τη συνομιλία. 

http://www.dpa.gr/


 Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι πάντα ιδιωτική, 

καθώς οι άλλοι μπορούν να αντιγράψουν, να εκτυπώσουν και να μοιραστούν μέ 

άλλους τα λεγόμενά μας ή τις φωτογραφίες μας.  

 

 Τι κάνουμε αν κάποιος μας στέλνει εκφοβιστικά μηνύματα! 

o Δεν απαντάμε στα εκφοβιστικά μηνύματα 

o Μπλοκάρουμε την πρόσβαση του αποστολέα. 

o Κρατάμε και αποθηκεύουμε τα μηνύματα ή τις συνομιλίες. Αυτό θα μας 

είναι χρήσιμο, εάν χρειαστεί ή εάν θελήσουμε να το καταγγείλουμε. 

o Δεν προωθούμε μηνύματα ή εικόνες & φωτογραφίες που θα μπορούσαν να 

πληγώσουν τα συναισθήματα κάποιου. Έχουμε στο μυαλό μας ότι, εάν 

κάποιος μας στείλει ένα μήνυμα και το προωθήσουμε ή γελάσουμε με 

αυτό, στην ουσία γινόμαστε και εμείς μέρος του εκφοβισμού. 

o Αναφέρουμε το πρόβλημά μας στους γονείς μας ή σε άλλους ενήλικους που 

εμπιστευόμαστε.  

 

Sexting 

Είναι η αποστολή σεξουαλικών μηνυμάτων ή φωτογραφιών μέσω κινητών τηλεφώνων 

(SMS), μέσω υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (για παράδειγμα chat μηνυμάτων), 

ή μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το sexting, το οποίο συνεχώς αυξάνει τα 

ποσοστά του στον εφηβικό πληθυσμό, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια παραλλαγή του 

διαδικτυακού σεξ, με τη διαφορά ότι αυτό γίνεται μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή 

άλλων συσκευών κινητής επικοινωνίας με την ανταλλαγή φωτογραφιών ή γραπτών 

μηνυμάτων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «sexting» μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες, καθώς 

είναι παράνομη η διαδικασία της παραγωγής και της διανομής σεξουαλικών φωτογραφιών 

που αφορούν ανηλίκους. Έτσι, πολλά παιδιά έχουν κατηγορηθεί για αυτή τους την πράξη, 

ενώ δεν το ήξεραν. Έχουν ακόμα υπάρξει και περιπτώσεις (ειδικά στις Η.Π.Α) που κάποια 

παιδιά έχουν καταδικαστεί με την κατηγορία της διανομής παιδικής πορνογραφίας. 

Συμβουλές για εφήβους 

 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι από τη στιγμή που στέλνουμε μια φωτογραφία μας σε 

άλλον αποστολέα, μέσω Διαδικτύου ή μέσω κινητού τηλεφώνου, ακόμα και αν διατηρούμε 

μαζί του ερωτική σχέση, χάνουμε τον έλεγχο της φωτογραφίας αυτής για πάντα.  

 

Η φωτογραφία αυτή μπορεί να βγει σε αντίτυπα και να διανεμηθεί σε άπειρους άλλους 

ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα, ενώ δεν μπορούμε να επανακτήσουμε τον έλεγχό της. 

Όταν μια φωτογραφία φεύγει από τη δική μας κατοχή, μπορεί να παραμείνει στο Διαδίκτυο 

για πάντα.  



 

 

Οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να μας «κυνηγούν» σε 10, 20, ή και 30 χρόνια από τώρα.  

 


