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             Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη 
σύγχρονη πραγματικότητα. Όπως όμως κάθε 
εργαλείο ,έτσι και το διαδίκτυο, χρειάζεται οδηγίες 
χρήσης (manual), και τα οφέλη ή οι αρνητικές 
επιπτώσεις του εξαρτώνται από τον τρόπο που θα 
το χρησιμοποιήσουμε. 

           Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της ζωής των 
σημερινών παιδιών και από την ηλικία των πρώτων 
τάξεων του Δημοτικού (> 6 ετών) ξεκινούν την 
ενασχόλησή τους. Όπως στον φυσικό κόσμο, έτσι 
και στον διαδικτυακό υπάρχουν κίνδυνοι, τους 
οποίους οι ανήλικοι δεν είναι αναπτυξιακά έτοιμοι 
να διαχειριστούν. Επιπλέον, η ανωνυμία που 
προσφέρει το διαδίκτυο δίνει την ευκαιρία και στις 
σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης να 
εκφραστούν με διάφορους τρόπους. 
Ποιες παγίδες κρύβει η αλόγιστη και χωρίς όρια 
χρήση του από ένα νεαρό άτομο; 

• Απόρρητο: οι νέοι συχνά εμπιστεύονται το 
Internet και παρέχουν προσωπικές 
πληροφορίες χωρίς ενδοιασμούς. 

• Ασφάλεια: πιθανή είναι η έκθεση σε ιούς και 
hackers . 

• Ανάρμοστο περιεχόμενο: τα παιδιά μπορεί να 
εκτεθούν σε υλικό που είναι ανάρμοστο 
(πορνογραφία, διαφημιστικό υλικό, βία, 
εχθρότητα και εξτρεμιστικές ομάδες). 

• Online απάτες: απάτες που πραγματοποιούνται 
στο διαδίκτυο με σκοπό το χρηματικό κέρδος 
εις βάρος ανίδεων χρηστών. 

• Ψυχολογικά προβλήματα: οι χρήστες μπορούν 
να εθιστούν στο διαδίκτυο και να αποκτήσουν 
προβλήματα κοινωνικού ή ψυχολογικού 
χαρακτήρα. 

• Ηλεκτρονικό έγκλημα: οι νέοι μπορεί να 
εμπλακούν σε παράνομες online ενέργειες. 

• Κλοπή ταυτότητας: όταν κάποιος σερφάρει 
είναι πιθανό ένα άλλο άτομο να κλέψει την 
ταυτότητά του και να εκτελέσει παράνομες 
online δραστηριότητες .  

 



 Πώς μπορεί ένα νεαρό 
άτομο να προστατευτεί; Τι 
πρέπει να προσέχει για να 
"σερφάρει" με ασφάλεια;  

• Να μη δίνει σε κανέναν, ακόμα και στον καλύτερό του 
φίλο, τον κωδικό πρόσβασής του στο Διαδίκτυο. Τα μόνα 
άτομα που θα πρέπει να γνωρίζουν τον κωδικό είναι οι 
γονείς του. 

• Να μην απαντά σε ηλεκτρονικά μηνύματα με ύποπτο 
περιεχόμενο ή άγνωστο αποστολέα. 

• Να μην απαντά σε ηλεκτρονικά μηνύματα που το κάνουν 
να αισθανθεί «άβολα». Σε περίπτωση που λάβει ένα 
τέτοιο μήνυμα, να μη διστάζει να το αναφέρει στους 
γονείς του ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστεύεται. 

• Αν αισθανθεί άβολα την ώρα που συνομιλεί μέσω 
chatroom, να διακόψει αμέσως τη συνομιλία. 

• Να αποφεύγει να στέλνει τη φωτογραφία του και άλλα 
προσωπικά του στοιχεία μέσω διαδικτύου σε άγνωστα 
άτομα. 

• Να σκεφθεί πολύ καλά ενδεχόμενη συνάντηση με 
διαδικτυακό φίλο και να ζητήσει την άποψη των γονέων 
σχετικά με αυτό το θέμα. 

• Σε περίπτωση που αποφασίσει να συναντηθεί με το 
«διαδικτυακό του φίλο», να ενημερώσει οπωσδήποτε 
τους γονείς του ή κάποιο άτομο που εμπιστεύεται και να 
φροντίσει ώστε η συνάντηση αυτή να πραγματοποιηθεί σε 
δημόσιο χώρο. 

• Να αναπτύξει κριτική διάθεση σε ό,τι διαβάζει στο 
Διαδίκτυο και να μην εμπιστεύεται αμέσως ό,τι δει σε 
αυτό. 

• Να αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών 
και γονέων, ούτως ώστε το παιδί να συζητά με τους γονείς 
του και να τους αναφέρει οτιδήποτε βλέπει και ζει όταν 
σερφάρει στο internet .  
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          Είναι  όμως χρέος των γονέων, να 
αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το διαδίκτυο 
και να ενημερωθούν σωστά, ώστε να μπορέσουν 
να προσφέρουν στο παιδί τους την καθοδήγηση 
που είναι απαραίτητη κατά την πλοήγησή του 
στον κόσμο του διαδικτύου. 

 
       Επίσης, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
με τα παιδιά τους και η αφιέρωση χρόνου σε 
αυτά, είναι πολύ σημαντική. 


