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Λίγα λόγια για το Διαδίκτυο........ 

Το Διαδίκτυο είναι επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 

μεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως 

βασισμένη στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο και σε πολυάριθμα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας. Στην πιο εξειδικευμένη και περισσότερο χρησιμοποιούμενη 

μορφή του, με τον όρο Διαδίκτυο περιγράφεται το παγκόσμιο πλέγμα διασυνδεδεμένων 

υπολογιστών και των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Το 

Διαδίκτυο χρησιμοποιεί [μεταγωγή πακέτων] και τη [στοίβα πρωτοκόλλων] Σήμερα, ο όρος 

διαδίκτυο κατέληξε στο να αναφέρεται στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το 

παγκόσμιο αυτό δίκτυο γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό "Δ". Η τεχνική της διασύνδεσης 

δικτύων μέσω μεταγωγής πακέτων και της στοίβας πρωτοκόλλων ονομάζεται 

[Διαδικτύωση]. 



 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Ακατάλληλο Περιεχόμενο :Ο όρος ακατάλληλο περιεχόμενο είναι υποκειμενικός σε 

σχέση με την ηλικία ή και την ψυχική κατάσταση του κάθε ατόμου.Συνήθως με τον 

όρο ακατάλληλο περιεχόμενο, αναφερόμαστε σε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να 

περιλαμβάνει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, προώθηση επιβλαβών 

συμπεριφορών, προώθηση τυχερών παιχνιδιών, παρουσίαση πορνογραφικού υλικού, 

προώθηση βίας κ.τ.λ. 

 Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam) :Ανεπιθύμητα Μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα 

εκείνα που υπό κανονικές συνθήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα 

οποία διανέμονται σε μεγάλο αριθμό παραληπτών. 

 Αποξένωση :Η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί 

συναισθηματική απόσταση και αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους 

ανθρώπους, κάτι το οποίο πολλές φορές οδηγεί στην Αποξένωσή τους από τον 

Πραγματικό Κόσμο. 

 Αποπλάνηση (Grooming) :Αποπλάνηση συμβαίνει όταν άγνωστοι κακόβουλα 

εκμεταλλεύονται το στοιχείο της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για να προσεγγίσουν 

ανήλικα παιδιά με στόχο τη σεξουαλική παρενόχληση. 

 Βίαια Παιχνίδια :Σύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια άτομα αφιερώνουν χρόνο σε 

καθημερινή βάση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η κατηγορία βολών θεωρείται η πλέον 

βίαια κατηγορία παιχνιδιών και έχει κατακριθεί ιδιαίτερα για τα κακά πρότυπα και τις 

αρνητικές επιδράσεις που πιθανότατα να έχει, ειδικά σε νεαρά άτομα. Βία όμως που 

εκφράζουμε στα παιχνίδια μπορεί να την εμφανίσουμε και στην κανονική μας ζωή. Για 



το λόγο αυτό, συμβουλευόμαστε πάντα τη σήμανση του Πανευρωπαϊκού Συστήματος 

Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan European Game Information - 

PEGI). 

 Εθισμός (Internet Addiction) :Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την 

πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι τα 

παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα. 

 Εκφοβισμός (Cyberbullying) :Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του 

Διαδικτύου, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των ιστολογίων 

(blogs) και δωματίων συναντήσεων (chat rooms), και περιλαμβάνει εσκεμμένη, 

επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με 

σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης. 

 Επιβλαβείς Συμπεριφορές :Το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν είναι υπό τη 

δικαιοδοσία οποιουδήποτε καθιστά αδύνατο τον έλεγχο του περιεχομένου του. 

Ιστοσελίδες για βουλιμία, ανορεξία, αυτοκτονία, σατανισμό και τυχερά παιχνίδια 

υπάρχουν πολλές και παρακινούν σε επιβλαβείς συμπεριφορές. 

 Ηλεκτρονικός Τζόγος: Με τον όρο Ηλεκτρονικός Τζόγος εννοούμε τη δραστηριότητα 

κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα συναντιόνται διαδικτυακά με σκοπό την 

ανταλλαγή στοιχημάτων. Μια τέτοια δραστηριότητα περιλαμβάνει το ρίσκο της 

πραγματικής οικονομικής απώλειας ή του κέρδους. 

 Ιοί (Virus) :Ιός είναι κακόβουλο πρόγραμμα το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή 

συνήθως εν αγνοία του χρήστη και ενεργοποιείται είτε κάποια προκαθορισμένη 

χρονική στιγμή είτε ύστερα από κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. 

 Παιδική Πορνογραφία :Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις 

ανηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν 

σεξουαλικές δραστηριότητες. Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που 

έχουν υποστεί επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η παιδική πορνογραφία 

θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. 

 Παραβίαση Ιδιωτικότητας :Σε κάθε βήμα της περιδιάβασής μας στο Διαδίκτυο 

“προσφέρουμε” προσωπικές πληροφορίες. Η περιήγηση μας στο Διαδίκτυο έχει πολλά 

κοινά με τη ζωή μας στο φυσικό κόσμο. Έτσι τίθενται κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα: 



της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων, της ορθής και ηθικής επικοινωνίας 

με την βοήθεια της τεχνολογίας και το γεγονός πως ότι και αν κάνουμε στο 

Διαδίκτυο αφήνει ίχνη. 

 Παραπληροφόρηση (Misinformation) :Παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο είναι 

δυνατό να συμβεί με την παρουσίαση διαφόρων ψευδών ή αναληθών ή 

τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με πιθανό σκοπό την παραπλάνηση 

μας. Παραπληροφόρηση συμβαίνει και όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς με 

αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. 

 Παραποίηση Γλώσσας :Η ανάγκη για γρήγορη και εύκολη επικοινωνία, μια συνήθεια 

που την αποκτήσαμε με την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου στη 

ζωή μας, άρχισε να οδηγεί στην Παραποίηση της Γλώσσας μας. Αντί ελληνικά δηλαδή 

χρησιμοποιούνται τα greeklish, ελληνικά γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, στα 

οποία ο τονισμός και η ορθογραφία δεν είναι σημαντικά. Για παράδειγμα η φράση «θα 

σε δω σε λίγο» θα γραφόταν «tha se do se ligo». 

 Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων(Phishing) :Είναι η πράξη της εξαπάτησης ενός 

χρήστη κάνοντας τον να δώσει προσωπικές πληροφορίες σε μια «πλαστή ιστοσελίδα» 

στο Διαδίκτυο (π.χ διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμούς 

τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης κ.λπ). Μια τέτοιου είδους 

δραστηριότητα επιτρέπει σε έναν απατεώνα (cracker) να κλέψει ή να 

πλαστογραφήσει τα στοιχεία του θύματος ή/και να κερδίσει παράνομη πρόσβαση στα 

δεδομένα του/της, όπως προσωπικούς λογαριασμούς, συνδρομές, e-mail, κωδικούς 

PIN, κωδικούς TAN, κ.λπ. 

 Φυσικές Παθήσεις :Η πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, εγκυμονεί κινδύνους για την 

υγεία μας. Πέρα από τις διαταραχές στην όραση και τις υποψίες για ενδεχόμενα 

προβλήματα εξαιτίας της έκθεσης σε ακτινοβολία, κυρίως από τις οθόνες, εκείνοι 

που ασχολούνται για ώρες μπροστά στον υπολογιστή χωρίς διάλειμμα ή εναλλαγή 

δραστηριοτήτων κάνοντας μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων κινήσεων μπορεί να 

προσβληθούν από διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις. Κακώσεις όπως ο ευθειασμός 

του αυχένα, ο πόνος του αγκώνα (tennis elbow), τενοντίτιδα, πηχαιοκαρπική 

άρθρωση και άλλες παθήσεις έχουν συνδέσει το όνομα τους με την υπερβολική χρήση 

του υπολογιστή. 



 

   

Kίνδυνοι για ανηλίκους...... 

 

Υπάρχει πλήρης ανωνυμότητα και τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και 

επικοινωνία μεταξύ των παιδιών πολύ συχνά είναι ψευδώνυμα. Είναι αδύνατο να γνωρίζει 

σε τέτοιες περιπτώσεις το παιδί εάν αυτός με τον οποίο επικοινωνεί είναι πράγματι 

παιδί ή για παράδειγμα κάποιος ενήλικας που να θέλει να του κάνει κακό. 

Όταν το παιδί τους λαμβάνει κανονικό ταχυδρομείο ή όταν δέχεται επισκέψεις στο σπίτι 

μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση. Στο διαδίκτυο όμως είναι αδύνατο να γνωρίζουν τι 

μπορεί να συμβαίνει ή να λέγεται στους διάφορους τρόπους επικοινωνίας που διεξάγονται. 

Δυστυχώς μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες εάν το παιδί πεισθεί από κάποιον 

επιτήδειο και δώσει προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, κωδικούς, αριθμό τηλεφώνου, 

αριθμό πιστωτικής κάρτας και διεύθυνση.  

Ακόμη χειρότερα σε περίπτωση που πεισθεί να συναντήσει κάποιον άγνωστο με τον 

οποίο επικοινωνούσε μέσω διαδικτύου. 

Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι όπως οι εξής: 

1. Τα παιδιά μπορεί να επισκέπτονται ιστοσελίδες που είναι ακατάλληλες γι' αυτά 

2. Μπορεί να βρεθούν σε ιστοσελίδες ομάδων που προωθούν το μίσος, τη βία και την 

πορνογραφία 



3. Τα παιδιά μπορεί να παραπλανηθούν και να πέσουν θύματα μια έντονης καλοστημένης 

διαφημιστικής εκστρατείας 

4. Υπάρχουν ιστοσελίδες που για να προσελκύσουν τα παιδιά να τους παραχωρήσουν 

ευαίσθητες πληροφορίες, τους υπόσχονται δώρα  

5. Όταν τα παιδιά ξοδεύουν πάρα πολλές ώρες στο διαδίκτυο υπάρχει ο κίνδυνος να 

χάνουν πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν 

κοινωνικές ικανότητες. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Βασικές Οδηγίες Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για Παιδιά και Εφήβους 

i. Μη δημοσιοποιείς προσωπικά σου δεδομένα 

ii. Ανέφερε σε γονείς. δασκάλους ή κάποιον που εμπιστεύεσαι οποιαδήποτε αρνητική 

εμπειρία σου στο διαδίκτυο 

iii. Μην εμπιστεύεσαι χωρίς να ελέγχεις τις πληροφορίες που σου δίνονται στο 

διαδίκτυο 

iv. Μην εμπιστεύεσαι αγνώστους που γνωρίζεις μέσω του διαδικτύου και σε καμία 

περίπτωση μην συναντάς στο φυσικό κόσμο άτομα που γνώρισες διαδικτυακά 

v. Μην παραμελείς τις σχολικές σου δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντά σου, τους 

φίλους σου, εξαιτίας της ενασχόλησης σου με το διαδίκτυο. Βάλε όριο στην 

καθημερινή του χρήση. 

Απαραίτητες γνώσεις για τους γονείς 

i. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση οθόνης για παιδιά < 3 ετών 

ii. Από την ηλικία των 5 ετών, ξεκινά η ενασχόληση με το διαδίκτυο σε 

δραστηριότητες συμβατές με την ηλικία του παιδιού και πάντα με τη γονεϊκή 

συμμετοχή και επιστασία 



iii. Η καθημερινή έκθεση σε οθόνη-screentime (ηλεκτρονικός υπολογιστής και 

τηλεόραση) καλό είναι να περιορίζεται στις 2 ώρες ημερησίως, προκειμένου να 

υπάρχει ισορροπία με τις άλλες δραστηριότητες του παιδιού ή του εφήβου, τη 

μελέτη και την κοινωνική του ανάπτυξη (οικογενειακές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, 

φλερτ κ.λπ.). 

iv. Τα παραπάνω βέβαια εξατομικεύονται, και ειδικά στην εφηβική ηλικία που ο 

έφηβος έχει το δικαίωμα της γνώμης του, θα μπορούσε αυτό το όριο, -π.χ. τα 

Σαββατοκύριακα-, να είναι και τρεις ώρες. Τα όρια που θα τεθούν εξαρτώνται 

από τη συζήτηση που θα κάνουν ο γονέας και ο έφηβος μαζί, λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, επιστημονικά στοιχεία και 

πληροφορίες. 

v. Η ενασχόληση στο περιβάλλον του σχολείου αποδείχθηκε προστατευτικός 

παράγοντας έναντι της ανάπτυξης προβληματικής χρήσης. 

vi. Το σχολείο μπορεί να ενθαρρύνει τις θετικές δράσεις (βλ. κεφάλαιο 2), και να 

ενισχύσει τις άμυνες και την ασφάλεια μέσω διαδραστικού μαθήματος και 

συμμετοχής των παιδιών σε εργασίες, παρουσιάσεις κ.λπ. (peer education). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


