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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα έρευνα έγινε στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας στο
ΤΕΙ

Καβάλας,

Σχολή

Διοίκησης

Οικονομίας,

Τμήμα

Διαχείρισης

Πληροφοριών. Η προστασία των ανήλικων χρηστών στο Διαδίκτυο είναι
ένα καίριο θέμα το οποίο κάθε μέρα απασχολεί όλο και περισσότερο την
κοινωνία μας. Η ασφαλή πλοήγηση των παιδιών αποτελούν το βασικό
περιεχόμενο και θέμα της πτυχιακής.
Η εργασία είχε στόχο να αναλύσει τις χρήσεις του Διαδικτύου και των
Νέων Τεχνολογιών από τους νέους 12-16 ετών, και να δοθούν κάποια
στοιχεία όσον αφορά τους κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι
μαθητές,

όπως

την

διαρροή

προσωπικών

τους

στοιχείων,

την

παρενόχληση, την παιδική πορνογραφία ,το επιβλαβές περιεχόμενο , τον
εθισμό ,αλλά και να αναδείξουμε τα θετικά στοιχεία του διαδικτύου.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και μια στατιστική έρευνα για την ασφαλή
πλοήγηση των παιδιών με ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε μαθητές
γυμνασίου

η

οποία

έλαβε

Σκοπός της εργασίας είναι
γονέων

χώρα

στην

περιοχή

της

Πέλλας.

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των

και κηδεμόνων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη

σωστή χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές και για να γεφυρώσει το
χάσμα όσο είναι δυνατόν μεταξύ τους καθώς και να συνθέσει κατόπιν
προτάσεις στους γονείς , ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα νέα
δεδομένα και να προφυλάξουν τα παιδιά

από τους κινδύνους που

εγκυμονεί αυτό το μέσο.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Β. Χατζή
για την καθοδήγησή του , τον κύριο Γ. Πετασάκη για την πολύτιμη βοήθειά
του σχετικά με την υλοποίηση της στατιστικής έρευνας και τέλος τους
καλούς μου φίλους Ιάκωβο και Μέλη για την υποστήριξή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήμερα μια απτή
πραγματικότητα, η οποία μας ανήκει και στην οποία ανήκουμε κατά τρόπο
αδιαμφισβήτητο, μας περιβάλλει από παντού, γεμίζοντάς μας με την
αφθονία της, σαγηνεύοντάς μας με τις υποσχέσεις της και τρομάζοντάς
μας με τις εκπλήξεις της. Ο εικονικός κόσμος καταργεί το χώρο και το
χρόνο, είναι πάντα εδώ και τώρα δημιουργώντας ένα σύμπαν διαφορετικό
και φευγαλέο. Οι αναφορές αλλάζουν. Το Δίκτυο ανοίγει μια ουσιαστική
συζήτηση με ολόκληρη την κοινωνία. Οι συνέπειες της επιταχυνόμενης
εφαρμογής του γίνονται αισθητές σε όλα της τα πεδία: στις οικογενειακές
σχέσεις, στην ψυχολογική συμπεριφορά των ανθρώπων, στην πολιτική
οργάνωση, στον κόσμο των επιχειρήσεων και του εμπορίου, στην
εκπαίδευση, στον τρόπο που δουλεύουμε και διασκεδάζουμε. Μας
προσφέρει αφθονία πληροφοριών, γκρεμίζει τα γεωγραφικά σύνορα της
γνώσης,

συνενώνοντας

τις

εμπειρίες

των

ανθρώπων

και

παγκοσμιοποιώντας τους μύθους τους. Χάρη στα δίκτυα εισαγόμαστε σε
ένα είδος παγκοσμίου και πολύμορφου διαλόγου, χωρίς εμφανή όρια ή
περιορισμούς, εκτός από αυτούς που εμείς οι ίδιοι επιβάλλουμε στους
εαυτούς μας. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που χρησιμοποιείται στο
΄Ιντερνετ αφορά ομαδικές συσκέψεις, εναλλακτικές συζητήσεις και φόρουμ
γύρω από κάθε είδους θέματα. Ωστόσο, είναι αυτή ακριβώς η ανωνυμία
και η πρόσβαση παντού που κάνει πολλούς από τους χρήστες του να
συμπεριφέρονται

όπως

οι

ραδιοπειρατές

στο

παρελθόν

και

να

κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο σε αναζήτηση μακρινών και άγνωστων
συνομιλητών, που τους προτείνουν από ερωτικά ραντεβού ως δοκιμές
κρασιών, περνώντας από την πρόσβαση σε κυβερνητικές βιβλιοθήκες, σε
τραγούδια

ή

σε

αρχεία

Πανεπιστημίων.

Έτσι

δημιουργείται

η

ανατριχιαστική δυνατότητα καταστροφής της προσωπικής ζωής κατά
τρόπο ανεπίστρεπτο, που δεν έχει προηγούμενο.[10]
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Σκοπός της εργασίας είναι για να πληροφορηθούν οι γονείς και όλοι
όσοι ασχολούνται με παιδιά για τον καλύτερο τρόπο (περιλαμβανομένων
των τεχνικών ζητημάτων) προστασίας των ανηλίκων από την έκθεση σε
περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι βλαβερό για την ανάπτυξή τους, η
προστασίας της μάθησης, της προσωπικής ζωής ,του παιχνιδιού, των
ηλεκτρονικών δεδομένων ,έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ευημερία τους.
Στα επόμενα κεφάλαια συνοψίζονται κάποια βασικά σημεία τα οποία θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι γονείς και κηδεμόνες των ανήλικων
χρηστών.

Συγκεκριμένα

το

επόμενο

κεφάλαιο

αναφέρεται

στο

πληροφοριακό υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο(αξιοπιστία , χρήσιμο
υλικό κ.α). Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα οφέλη και κινδύνους του
Διαδικτύου (ενημέρωση γονέων , επικοινωνία και ιδιωτικότητα ,υπερβολική
χρήση κ.α). Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στα φίλτρα προστασίας
καθώς και στα τεχνικά θέματα ασφαλείας του υπολογιστή. Και τέλος
παραθέτονται στατιστικά στοιχειά από την έρευνα που διεξάχθηκε στην
περιοχή της Πέλλας .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Παγκόσμιος Ιστός έφερε επανάσταση στον τρόπο που αναζητούμε
και αποκτούμε πρόσβαση σε πληροφορίες. Μέσω του Διαδικτύου
μπορούμε πολύ εύκολα, ανέξοδα και γρήγορα να βρούμε στοιχεία για ένα
θέμα που μας ενδιαφέρει, να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις στον κόσμο,
μέχρι και να πάρουμε οδηγίες για το πώς θα μεταβούμε σε κάποια
τοποθεσία.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από το
παθητικό Διαδίκτυο, όπου ο χρήστης ήταν απλός αναγνώστης, στο
«συμμετοχικό» Διαδίκτυο, όπου ο χρήστης έχει ενεργό ρόλο στην
παραγωγή και διακίνηση της διαδικτυακής πληροφορίας. Το γεγονός αυτό
άλλαξε άρδην το πρόσωπο του Παγκόσμιου Ιστού αλλά και τις συνήθειες
εκατομμυρίων χρηστών του σε όλο τον κόσμο που έσπευσαν να
εκμεταλλευθούν

τις

νέες

αναπτύσσοντας

εργαλεία

δυνατότητες
που

σήμερα

που

τους

αποτελούν

προσφέρονται,
κομμάτι

της

καθημερινότητάς μας, όπως τα blogs, και τα wikis (όπως για παράδειγμα
τα άρθρα της Wikipedia).

Ωστόσο, ο νέος τρόπος δημιουργίας και

ανάκτησης πληροφοριών προϋποθέτει και αλλαγή στον τρόπο που
αξιολογούμε και φιλτράρουμε κριτικά το πληροφοριακό υλικό που
καλούμαστε να διαχειριστούμε. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο

σας

παραθέτονται χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την αξιοπιστία των
πληροφοριών που υπάρχουν στο Διαδίκτυο και προτείνονται αξιόπιστοι
ιστοχώροι που μπορεί να αξιοποιήσει ο γονιός, ο εκπαιδευτικός αλλά και
το παιδί για μάθηση και ψυχαγωγία.
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2.1 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του να
συνδιαμορφώσουν

το

περιεχόμενό

του.

Έτσι,

παραγωγός

της

διαδικτυακής πληροφορίας μπορεί να είναι κάποιος επιστήμονας, αλλά και
κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του «επιστήμονα» δίχως όμως να έχει την
απαιτούμενη γνώση, ή ακόμα κάποιος που επιχειρεί για διάφορους λόγους
να διαδώσει παραπλανητικές πληροφορίες. Επομένως οι πληροφορίες
στο

Διαδίκτυο

ενδέχεται

να

μην

είναι

πάντα

ακριβείς.

Στο νέο αυτό τρόπο αναζήτησης και πρόσβασης στην πληροφορία έχουν
προσαρμοστεί τα παιδιά που πλέον ανατρέχουν στο Διαδίκτυο για να
αντλήσουν υλικό, όχι μόνο για τις εργασίες τους αλλά και για να βρουν
απαντήσεις ακόμη και στις πιο απλοϊκές απορίες τους. Αρκεί απλά να το
«googlάρουν» - όπως χαρακτηριστικά λένε - και θα έχουν μπροστά τους
εκατομμύρια εναλλακτικές σελίδες, τις οποίες τείνουν να εμπιστεύονται.
Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στο
ευρύτατο φάσμα πληροφοριών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου οι
αναζητήσεις μας πρέπει να είναι εξαιρετικά εύστοχες, ώστε να μας
οδηγούν στα σωστά αποτελέσματα. Για να

διδάξετε στο παιδί σας να

ελέγχει πάντα την αξιοπιστία μιας πληροφορίας στο Διαδίκτυο σας
παραθέτονται παρακάτω μερικές χρήσιμες συμβουλές.
► Συμβουλές
• Εξηγείστε στο παιδί, στο βαθμό που μπορεί να το κατανοήσει, τη
διαφορά μεταξύ βιβλίου και Διαδικτύου, όπου όλοι μπορούμε να είμαστε
«συγγραφείς».
• Για να κάνετε ακόμα πιο κατανοητό το γεγονός ότι ο απλός χρήστης
διαμορφώνει το διαδικτυακό περιεχόμενο, δημιουργήστε ένα blog της
οικογένειας, όπου δικαίωμα ανάρτησης θα έχουν όλα τα μέλη ή κάντε μαζί
με το παιδί ένα σχόλιο σε κάποιον ιστοχώρο που παρέχει τέτοια
δυνατότητα.
• Προτείνετε στα παιδιά ή προσθέστε στα «Αγαπημένα» αξιόπιστες
σελίδες που έχετε ελέγξει και εσείς οι ίδιοι και προτείνετέ τους να τις
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χρησιμοποιούν

για

τις

εργασίες

τους

ή

για

να

διασταυρώσουν

πληροφορίες που έχουν βρει αλλού στο Διαδίκτυο.
• Παροτρύνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία
πηγές όταν αναζητούν πληροφορίες για κάποιο θέμα (ιστοσελίδες,
εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, κ.λπ.) για να διασταυρώνουν την εγκυρότητα της
πληροφορίας. Μάθετέ τα να συμβουλεύονται εσάς ή το δάσκαλό τους αν
δεν είναι σίγουρα για την αξιοπιστία μιας διαδικτυακής πληροφορίας.
► Το παράδειγμα της Wikipedia
Η Wikipedia και η ελληνική της έκδοση Βικιπαίδεια είναι μια δωρεάν
πολύγλωσση εγκυκλοπαίδεια που τον Ιούνιο του 2009 μέτραγε 13
εκατομμύρια άρθρα τα οποία έχουν γραφτεί μέσα από τη συνεργασία
εθελοντών από όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα άρθρα της μπορεί να τα
επεξεργαστεί οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην
ιστοσελίδα της εγκυκλοπαίδειας. Για τον παραπάνω λόγο, οι πολέμιοί της
την κατηγορούν για προκατάληψη και ανακρίβειες αλλά και για τα
περιστατικά βανδαλισμού που έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς.

Τι σημαίνει όμως αυτό για τον χρήστη; Είναι το περιεχόμενο της
Wikipedia και κατ’ επέκταση των αντίστοιχων ιστοχώρων που παρέχουν
πληροφοριακό υλικό εντελώς αναξιόπιστο; Η απάντηση είναι «όχι». Η
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δυνατότητα επεξεργασίας είναι το μεγάλου ατού της Wikipedia καθώς με
αυτό τον τρόπο μπορεί να ενημερώνεται ταχύτατα, καθιστώντας σε πολλές
περιπτώσεις τις παραδοσιακές έντυπες εγκυκλοπαίδειες, παρωχημένες.
Αυτό που απλά πρέπει να έχει υπόψη του ο χρήστης είναι το γεγονός
ότι, προτού χρησιμοποιήσει, αναπαράγει ή υιοθετήσει μια άποψη
/πληροφορία που διάβασε στην εν λόγω εγκυκλοπαίδεια, θα πρέπει να τη
διασταυρώσει. Σε περίπτωση που εντοπίσει κάποιο σφάλμα, έχει τη
δυνατότητα να το αποκαταστήσει. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να
επιχειρήσει τον εμπλουτισμό ενός άρθρου με τις δικές του γνώσεις.
Άλλωστε, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ιστοσελίδα διατηρεί αυστηρό
έλεγχο και οι προσθήκες που δεν τεκμηριώνονται με έγκυρη βιβλιογραφία
αφαιρούνται συνήθως πολύ γρήγορα. Αξίζει, όμως να είναι κανείς
επάγρυπνος, καθώς δεν είναι απίθανο το ενδεχόμενο να επισκεφθεί ένα
άρθρο αμέσως μετά τον βανδαλισμό του, πριν την παρέμβαση των
διαχειριστών της ιστοσελίδας και συνεπώς πριν την αποκατάσταση του
άρθρου αυτού με την ορθή πληροφορία.

2.2 BLOGS
Η λέξη blog προέρχεται από τον όρο weblog (συνδυασμός των λέξεων:
«web» που σημαίνει ιστός και «log» που σημαίνει καταχώριση). Blogging
ονομάζεται η διαδικασία δημιουργίας και φόρτωσης πληροφοριών σε ένα
blog, ενώ ο δημιουργός λέγεται blogger.

Τα blogs ή ιστολόγια, όπως

λέγονται στα Ελληνικά, είναι εικονικά σημειωματάρια που μπορούν να
δημιουργηθούν και να δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο πολύ εύκολα από
οποιονδήποτε, καθώς η δημιουργία τους δεν απαιτεί εξειδικευμένες
τεχνικές γνώσεις. Μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα blog εγγραφόμενος
σε μια υπηρεσία που προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία. Εκεί επιλέγει τη
μορφή και το είδος του περιεχομένου που επιθυμεί να αναρτά στο
προσωπικό του ιστολόγιο. Παράλληλα, ο δημιουργός είναι σε θέση να
επιτρέπει ή να απαγορεύει την ανάρτηση σχολίων από τρίτους επί των
αναρτήσεών του.
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► Ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του χρήστη
Βασικός προβληματισμός σε σχέση με τα blogs είναι ότι, κυρίως οι νέοι,
δημοσιεύουν φωτογραφίες τους, προσωπικά τους στοιχεία, φωτογραφίες
και στοιχεία των φίλων τους, καθώς και λεπτομέρειες γύρω από την
καθημερινή τους ζωή που μπορεί να διαβαστούν από οποιονδήποτε στο
Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κακόβουλοι άνθρωποι μπορούν, απλά και
χωρίς κόπο, να μάθουν λεπτομέρειες για ένα νέο ή μια νέα, για τις
συνήθειές του, τα χόμπι του, τις αγαπημένες ασχολίες του κ.λπ., έτσι ώστε
να μπορούν να τον / την προσεγγίσουν πολύ εύκολα. Ένας ακόμη
προβληματισμός σε σχέση με τα blogs έχει να κάνει με την αξιοπιστία των
πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτά, ενώ δεν είναι αμελητέος ο
κίνδυνος της κλοπής ταυτότητας, του «σπασίματος» δηλαδή των κωδικών
πρόσβασης του χρήστη στο blog του και της ανάρτησης προσβλητικών ή
εξευτελιστικών δημοσιευμάτων.Τέλος, οι διαχειριστές ενός ιστολογίου θα
πρέπει να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία. Δεν μπορεί κανείς να
χρησιμοποιεί υλικό που καλύπτεται από το νόμο περί πνευματικής
ιδιοκτησίας (copyright) όπως για παράδειγμα κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο ή
διακοσμητικό μοτίβο από blogs άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό που καλύπτεται από τις
άδειες

creative

commons,

οι

οποίες

επιτρέπουν

την

δωρεάν

αναπαραγωγή υλικού υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
► Συμβουλές
• Υπάρχουν κάποιες προσωπικές μας πληροφορίες που δεν πρέπει
ποτέ να δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι,
από την στιγμή που μια πληροφορία εισάγεται σε κάποια ιστοσελίδα,
παύει να είναι προσωπική και γίνεται αυτομάτως δημόσια, οπουδήποτε
στον κόσμο.
• Πολύ εύκολα, οι φωτογραφίες μας μπορούν να αποθηκευθούν σε
οποιοδήποτε

υπολογιστή

και

να

χρησιμοποιηθούν

χωρίς

να

το

γνωρίζουμε σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, ενδεχομένως δε να είναι και
παραποιημένες.
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•Μπορείτε

να

χρησιμοποιήσετε

κάποιο

ψευδώνυμο

για

να

προστατεύσετε την ταυτότητά σας. Να θυμάστε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να
προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή. Αν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε
πληροφορίες και εικόνες για τρίτους, πρέπει πρώτα να πάρετε την άδειά
τους.
•Ποτέ μη δημοσιεύετε προσβλητικό (π.χ. ρατσιστικό) ή παράνομο
(τζόγος, πορνογραφία κ.α.) υλικό.
• Ακολουθήστε τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο
(Netiquette). Μην προκαλείτε ανταγωνισμούς ανάμεσα σε bloggers και μην
δημοσιεύετε υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό προς κάποια άτομα.
• Να θυμάστε ότι οτιδήποτε διαβάζετε σε κάποιο ιστολόγιο τις
περισσότερες φορές έχει γραφτεί από κάποιο άγνωστο σε εσάς άτομο και
αντανακλά τις προσωπικές του απόψεις. Επομένως, προτού πιστέψετε /
χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που βρήκατε εκεί, φροντίστε να τις
διασταυρώσετε.
•

Αν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση στο blog σας, πολλοί

παροχείς λογισμικού blog σας επιτρέπουν να κάνετε μέρη του, ή ακόμη και
ολόκληρο το blog προσβάσιμο μόνο από άτομα που έχουν κωδικό
πρόσβασης, δηλαδή από τα άτομα που εσείς θα υποδείξετε. Οι bloggers
που επιθυμούν να ανταλλάξουν πιο προσωπικές πληροφορίες (π.χ.
οικογενειακές φωτογραφίες) στο ιστολόγιο τους, θα ήταν καλό να
αναζητήσουν αυτή την υπηρεσία κατά το στήσιμο του blog.
•

Μπορείτε να αποφύγετε την εμφάνιση του blog σας στα

αποτελέσματα μεγάλων μηχανών αναζήτησης. Για να το κάνετε αυτό,
μπορείτε να συμβουλευτείτε το μενού «Βοήθεια» ή τις «Συχνές
Ερωτήσεις» (FAQ – Frequently Asked Questions) στην ιστοσελίδα του
παρόχου του blog σας. Θα σας δοθεί κείμενο μεγέθους μιας σειράς που
θα πρέπει να τοποθετήσετε στην επικεφαλίδα του ιστολογίου σας με το
οποίο οι μηχανές αναζήτησης θα το παρακάμπτουν.
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2.3 ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Διαδικτύου είναι η ανεύρεση μεγάλου όγκου
πληροφοριών που πριν χρειαζόμασταν μήνες, ίσως και χρόνια, για να
συλλέξουμε. Πλέον, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, με μερικά κλικ, με τη
βοήθεια του υπολογιστή έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε βιβλία,
άρθρα, να περιηγηθούμε εικονικά στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, να
παρακολουθήσουμε ιστορικά οπτικοακουστικά αρχεία.
Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου προωθεί σθεναρά αυτήν την
ιδιαίτερα χρήσιμη πλευρά του Διαδικτύου και παροτρύνει τους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν παρέα με τα παιδιά ή τους μαθητές
τους τον πλούτο του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού αλλά και ποιοτικού
ψυχαγωγικού υλικού που υπάρχει στο Διαδίκτυο και μάλιστα στα
Ελληνικά.
Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό σας παραθέτονται τα είδη των ψηφιακών
αρχείων που μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο και μια σειρά αξιόλογων
ιστοχώρων.
► Είδη ψηφιακών αρχείων
Τα τελευταία χρόνια πληθώρα φορέων έχει προβεί σε ψηφιοποίηση των
αρχείων τους με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται συνεχώς το υλικό που είναι
διαθέσιμο στους χρήστες σε ηλεκτρονική μορφή.
Ψηφιακές βιβλιοθήκες: Η μορφή του υλικού τους δεν είναι έντυπη. Τα
βιβλία, τα περιοδικά, οι εγκυκλοπαίδειες, οι οδηγοί και οι χάρτες έχουν
ψηφιοποιηθεί και αρχειοθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο
χρήστης του Διαδικτύου να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό αυτό από τον
ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, αφού στις
ψηφιακές βιβλιοθήκες έχει κανείς πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, αυτό που
αναζητά είναι πάντα διαθέσιμο και η διαδικασία επιταχύνεται σημαντικά.
Ψηφιακά οπτικοακουστικά αρχεία: Εκτός από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες,
υπάρχουν στο Διαδίκτυο και πλούσια οπτικοακουστικά αρχεία. Ο χρήστης
μπορεί γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόστος να παρακολουθήσει από τον
Η/Υ του ταινίες, να ακούσει μουσική και σε ορισμένες περιπτώσεις να
μεταφορτώσει το υλικό στον σκληρό του δίσκο για προσωπική του χρήση.
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Ψηφιακά

αρχεία

επιστημονικού

και

δημοσιογραφικού

ενδιαφέροντος: Μεγάλος είναι και ο αριθμός των επιστημονικών αλλά και
δημοσιογραφικών άρθρων στα οποία μπορεί κανείς να αποκτήσει
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε πολλές περιπτώσεις οι ψηφιοποιήσεις
τεκμηριώνονται μάλιστα με τέτοιο τρόπο που επιτρέπουν όχι μόνο την
αναζήτηση με βάση τον τίτλο ή τον συντάκτη, αλλά ακόμα και με λέξεις
που περιλαμβάνονται στο ψηφιοποιημένο κείμενο.
Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες: Η εγκυκλοπαίδεια παύει, πλέον, να
καταλαμβάνει χώρο στη βιβλιοθήκη μας. Το Διαδίκτυο αποτελεί μια
αστείρευτη τράπεζα πληροφοριών για τα θέματα που ερευνούμε. Με λίγα
κλικ πλοηγούμαστε σε ιστοχώρους που έχουν δημιουργηθεί για να
επιτευχθεί η αναζήτησή μας αλλά και για να έχουμε συνεχώς
επικαιροποιημένη πληροφορία στη διάθεσή μας.
Ηλεκτρονικά λεξικά: Η εποχή κατά την οποία ήμασταν αναγκασμένοι
να αναζητούμε απαντήσεις στις απορίες μας σε ογκώδη λεξικά έχει πια
παρέλθει. Χωρίς κόπο και εξαιρετικά γρήγορα μπορούμε να αναζητήσουμε
την ερμηνεία όρων, να μελετήσουμε παραδείγματα για τις άγνωστες λέξεις
μας και να μεταφράσουμε λέξεις αλλά και ολόκληρα κείμενα σε δεκάδες
ξένες γλώσσες.
► Χρήσιμες ιστοσελίδες
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας (Ε.Β.Ε.)
Αναπτύσσει και διατηρεί την εθνική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει
υλικό που παράγεται στην Ελλάδα καθώς και υλικό που παράγεται στο
εξωτερικό, αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα,
τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα
και μορφή και αν βρίσκεται. Αξίζει να δείτε την ψηφιακή συλλογή
εφημερίδων που περιλαμβάνει έντυπα από το 1917!
Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού (Σ.Ν.Ε.)
H ηλεκτρονική έκδοση του Σ.N.E. περιλαμβάνει ευρύ πολιτισμικό υλικό
στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ανθολόγιο κειμένων από την Νέα Ελληνική
Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε μορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο
Μαρτυριών και Ανθολόγιο Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-
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1981),

Έργα

Αναφοράς

και

χρήσιμες

διαδικτυακές

συνδέσεις.

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη»
Δημιουργήθηκε από το Σύλλογο «Φίλοι της Μουσικής». Σκοπός της
είναι να προσφέρει επιστημονική πληροφόρηση στο χώρο της μουσικής.
Το υλικό της βιβλιοθήκης επικεντρώνεται στη Δυτική Μουσική, ενώ σχετικά
με την Ελληνική Μουσική καλύπτει την αρχαία, τη βυζαντινή, τη δημοτική,
τη ρεμπέτικη και τη λόγια μουσική. Περιλαμβάνει εκτενές αρχείο ελληνικής
μουσικής, εργογραφία συνθετών κ.ά. Η συλλογή ολοκληρώνεται με υλικό
γύρω από τις μουσικές παραδοσιακών πολιτισμών ανά τον κόσμο, και τη
μουσική τζαζ.
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)
Το Ε.ΚΕ.ΒΙ. βοηθά τους μαθητές να εξοικειωθούν και να μάθουν να
χρησιμοποιούν τις σχολικές βιβλιοθήκες με τη βοήθεια θεματικών φακέλων
σε ψηφιακή μορφή. Οι μαθητές ανακαλύπτουν έναν κρυμμένο κόσμο
γνώσεων μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες για θέματα που
τους

ενδιαφέρουν.

Τα

θέματα

αντιμετωπίζονται

από

πολλές

και

διαφορετικές σκοπιές και επιχειρείται η ένταξή τους σε όσο το δυνατόν
περισσότερους θεματικούς κύκλους: επιστήμη, ιστορία, κοινωνιολογία κ.ά.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)
Το Κ.Ε.Γ. λειτουργεί ως συντονιστικό, συμβουλευτικό και επιτελικό
όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής αγωγής και
πολιτικής. Αποτελεί κόμβο πληροφοριών σε θέματα γλώσσας και
συντονιστικό όργανο ανάμεσα σε φορείς του εσωτερικού και του
εξωτερικού που ασχολούνται με θέματα της ελληνικής γλώσσας. Αξίζει να
επισκεφθείτε τα λεξικά και τον κόμβο για την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών.
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.)
Σκοπός του Ι.Μ.Ε. είναι να διατηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη και
την ελληνική παράδοση, να κάνει συνειδητή την οικουμενική διάσταση του
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Ελληνισμού και να προβάλει τη συμβολή του στην εξέλιξη του πολιτισμού,
έτσι ώστε το παρελθόν να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη
διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος και να εμπνευστεί και πάλι η
σύγχρονη σκέψη από το ελληνικό πνεύμα.
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (Ε.Μ.Ε.)
Είναι ένα ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή,
τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της
παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική
του εξέλιξη. Η Ε.Μ.Ε. περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από περιοχές που
βρίσκονται εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Τα υπό εξέταση
θέματα δεν αντιμετωπίζονται αποκομμένα από το πλαίσιο στο οποίο
διαμορφώθηκαν, αλλά σε σχέση με την ιστορία της εκάστοτε γεωγραφικής
περιοχής και τις μη ελληνικές πολιτισμικές παραδόσεις.
Παιδαγωγικό παιχνίδι του Ι.Μ.Ε.
Θεόδωρος: Στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο.
Μέσα από τη φανταστική ιστορία του Θεόδωρου, που ολοκληρώνεται σε
22 επεισόδια, περιηγούμαστε στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα. Πηγή
έμπνευσης αποτελούν αυτοβιογραφικά βυζαντινά κείμενα και άλλες
λογοτεχνικές πηγές. Μέσα από τη γλαφυρή αφήγηση, το πλούσιο οπτικό
υλικό, τα επεξηγηματικά κείμενα και τα παιχνίδια μαθαίνουμε πώς ζούσαν
οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη και τον ελλαδικό χώρο το 10ο
αιώνα.
Η Βουλή για τα παιδιά
Ειδική ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων για τα παιδιά. Διαθέτει
πλούσιες πληροφορίες για το πολίτευμα της χώρας και φωτογραφικό υλικό
από το κτίριο της Βουλής. Επιπλέον, η ιστοσελίδα προσφέρει πλήθος
διασκεδαστικών και παράλληλα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (κουίζ
κ.α.)
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ΙΜΕάκια
Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού σχεδιασμένη για τα
παιδιά. Τα «ΙΜΕάκια» επισκέπτονται συχνά το Πολιτιστικό κέντρο
«Ελληνικός Κόσμος» και ταξιδεύουν στην ιστορία και τον πολιτισμό του
Ελληνισμού με όλα τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας. Στην ιστοσελίδα
βρίσκουμε

πρωτότυπα

εκπαιδευτικά

παιχνίδια,

οπτικοακουστικές

περιηγήσεις στα «θέατρα» εικονικής πραγματικότητας, διαδραστικές
εκθέσεις,

αναπαράσταση

ανασκαφών

και

ταξίδια

σε

φανταστικές

θάλασσες μέσα σε αντίγραφα αρχαίων πλοίων.

ΕΡΤ – Οπτικοαουστικό Αρχείο
Το Κέντρο Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της ΕΡΤ δημιουργήθηκε με στόχο
την αποκατάσταση, την ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και
ανάδειξη του ιστορικού οπτικοαουστικού της αρχείου. Μέσα από τον
ιστοχώρο μπορούμε να περιηγηθούμε σε ένα πλήθος κατηγοριών
ενημερωτικών εκπομπών, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών
έργων και μουσικών προγραμμάτων παραγωγής της ΕΡΤ.
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας σχεδίασε
αυτήν την ιστοσελίδα ώστε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να μάθουμε
διασκεδάζοντας για το σεισμό και για τα μέτρα προστασίας που μπορούμε
να πάρουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) - Students
Δικτυακή πύλη των μαθητών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Οι
μαθητές μπορούν να βρουν νέα, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
εφαρμογές αλλά και ενοποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες που
προσφέρει

το

Πανελλήνιο

Σχολικό

Δίκτυο

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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στους

μαθητές

της

Ψηφιακή Ελλάδα
H ηλεκτρονική πύλη της εκστρατείας του Υπουργείου Οικονομικών για
την Ψηφιακή Ελλάδα. Σε αυτή θα βρείτε πληροφορίες και συνδέσμους
προς τους φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες.
Σκοπός της είναι η εξοικείωση με τον ψηφιακό κόσμο και η αξιοποίηση
των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.
Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
Στο Διαδικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Πύλης κατατίθενται προτάσεις
διδασκαλίας, υποστηρικτικό, ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, άρθρα
και χρήσιμες διευθύνσεις με σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ερευνητικός και συμβουλευτικός

φορέας σε ζητήματα παιδείας και με το έργο του συμβάλλει στη χάραξη
της εκπαιδευτικής πολιτικής από το Υπ.Ε.Π.Θ. Στην ιστοσελίδα του θα
βρείτε τα σχολικά βιβλία μαθητών-εκπαιδευτικών, διδακτικά πακέτα,
εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό, καινοτομίες και εκδόσεις.
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.)
Ο δικτυακός τόπος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με διάφορα
θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, ομάδες συζητήσεων, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.)
Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων είναι ο ελληνικός οργανισμός
εφαρμοσμένης έρευνας για την οπτικοακουστική επικοινωνία. Εποπτεύεται
από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,
υπάγεται

δε

απευθείας

στον

Υπουργό

Εσωτερικών.

Το

Ι.Ο.Μ.

δραστηριοποιείται ερευνητικά, συμβουλευτικά και σχεδιάζει παρεμβάσεις
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με στόχο τη βελτίωση του οπτικοακουστικού περιβάλλοντος για τα παιδιά
και τους νέους στην ψηφιακή εποχή.
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων - Οπτικοακουστική Βάση
Δεδομένων
Στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών οπτικοακουστικής παιδείας, το
Ινστιτούτο

Οπτικοακουστικών

Μέσων

(Ι.Ο.Μ.),

δημιούργησε

Βάση

Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή για παιδιά, νέους και τα ΜΜΕ.
Σύμφωνα με το Ι.Ο.Μ., η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική
Αγωγή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο
μητρώο φορέων και επιστημόνων από το χώρο της οπτικοακουστικής
επικοινωνίας με αντικείμενο τη δράση και μελέτη της αγωγής και
εκπαίδευσης στα μέσα, με μακροπρόθεσμη προοπτική τη δημιουργία μιας
πανεθνικής

συμμετοχικής

κοινότητας

για

την

παιδεία

στα

μέσα.

Ελεύθερη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Γνώσις»
Η Γνώσις δημιουργήθηκε με στόχο την εξασφάλιση μίας ελεύθερης
βάσης πληροφοριών για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, για την ιστορία και
για τον πολιτισμό. Αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των
χρηστών της. Όλοι όσοι ασχολούνται με το εγχείρημα, μπορούν να
δημιουργήσουν νέα άρθρα ή να βελτιώσουν και διορθώσουν άρθρα που
ήδη υπάρχουν.
Live Pedia
Η LivePedia.gr είναι ελληνική ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Οποιοσδήποτε
μπορεί να την αξιοποιήσει χωρίς κανενός είδους υποχρέωση (αντίτιμο).
Είναι συλλογικό έργο, δηλαδή, βασίζεται στους επισκέπτες και τα μέλη της
οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν νέα, δικά τους λήμματα, ή να
επεκτείνουν αυτά που ήδη υπάρχουν.
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Βικιπαίδεια
Η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια. Όλοι οι
χρήστες του Διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα
άρθρα ή να βελτιώσουν και να διορθώσουν εκείνα που ήδη υπάρχουν.

National Geographic - Kids
Η ιστοσελίδα του National Geographic για παιδιά. Πληροφορίες,
ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα, δραστηριότητες, φωτογραφίες
από τη χλωρίδα και την πανίδα όλου του κόσμου. Στα αγγλικά.
Ask kids (στα αγγλικά )
Μηχανή αναζήτησης που δημιουργήθηκε ειδικά για χρήση της από
παιδιά, ώστε να αντλήσουν υλικό και πληροφορίες για θέματα σχετικά με
ιστορία, βιογραφίες, επιστήμη, αστρονομία, γεωγραφία, μαθηματικά,
τέχνη, αλλά και με πλούσιο λεξικό, δραστηριότητες και παιχνίδια. Στόχος
της η εύκολη πρόσβαση σε διαδικτυακό υλικό και η ενημέρωση μέσα από
τη διασκέδαση. Οι ιστοσελίδες στις οποίες ανατρέχει η μηχανή αναζήτησης
έχουν ελεγχθεί με αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ασφάλεια του
περιεχομένου τους.
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι ο μόνος αρμόδιος
φορέας στην Ελλάδα για τα θέματα σχετικά με την προστασία της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η
διαδικτυακή του πύλη δίνει πληροφορίες για θέματα που αφορούν την
πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα μέσα από θεματικές ενότητες με
ενημερωτικό υλικό, καθώς και διαδικτυακές εφαρμογές για την πρόσβαση
στο

περιεχόμενο,

την επικοινωνία

και

την ανταλλαγή

απόψεων.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)
είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων
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των

συνθετών,

στιχουργών

και

δικαιούχων

πνευματικών

έργων.

Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η

ιστοσελίδα

της Αρχής

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα παρέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε
ειδικό σύνδεσμο με τίτλο «Μικροί πολίτες» τα παιδιά ενημερώνονται
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους.
International Network Against Cyberhate (Διεθνές Δίκτυο Κατά του
Διαδικτυακού Μίσους) (στα αγγλικά)
Το διεθνές δίκτυο, που εδρεύει στο Άμστερνταμ, έχει ως στόχο την
καταπολέμηση των διακρίσεων στον Κυβερνοχώρο. Στην ιστοσελίδα του
μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα παράπονά σας.
Πανευρωπαϊκό

Σύστημα

Πληροφόρησης

για

τα

Ηλεκτρονικά

Παιχνίδια (PEGI)
Το PEGI (Pan European Game Information) είναι ένα πανευρωπαϊκό
σύστημα αποτίμησης των ορίων ηλικίας και του περιεχομένου για τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια. Κατηγοριοποιεί τα παιχνίδια
ως προς την ηλικιακή καταλληλότητα (3+, 7+, 12+, 16+, 18+) και ως προς
το περιεχόμενο (βία, χυδαία γλώσσα, φόβος, σεξ, ναρκωτικά, ρατσισμός,
τζόγος).
Sip-Bench (στα αγγλικά)
Ετήσια ανεξάρτητη έρευνα, που έλαβε χώρα την περίοδο 2006 - 2008,
με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών
φιλτραρίσματος που υπάρχουν στη διεθνή αγορά. Η έρευνα υλοποιήθηκε
από την εταιρία Deloitte σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λέβεν
στην Ολλανδία και το δικηγορικό γραφείο DLA Piper στις Βρυξέλλες και
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
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προγράμματος Safer Internet. Σε ειδική ιστοσελίδα δημοσιεύονται τα
αποτελέσματα της έρευνας που αναδεικνύουν τα πιο αξιόπιστα φίλτρα και
εργαλεία γονεϊκού ελέγχου.
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ αποτελεί τον πρώτο θεσμοθετημένο
φορέα παρακολούθησης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα.
Όραμά του είναι να αποτελέσει κεντρική πηγή έγκυρης πληροφόρησης και
βασικό φορέα διαμόρφωσης προτάσεων αναφορικά με τη συμβολή των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην πρόοδο της χώρας.

http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-9609.pdf

Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Επιστημονικός

Σύλλογος

εκπροσωπεί

τους

Τεχνολογιών

Πληροφορίας

μη

Έλληνες

κερδοσκοπικού

επιστήμονες
και

της

Επικοινωνιών

χαρακτήρα,

που

Πληροφορικής,

των

(ΤΠΕ)

και

άλλων

σχετιζόμενων κλάδων.[1]
2.4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν μια μορφή προστασίας που
παρέχεται από τον νόμο στους συντάκτες και τους δημιουργούς
αυθεντικής εργασίας. Οι δημιουργοί έχουν έτσι αποκλειστικό δικαίωμα
επάνω στο έργο τους σε σχέση με την (προσωρινή ή μόνιμη) χρήση,
αντιγραφή, ή αναπαραγωγή του έργου τους, με οποιοδήποτε τρόπο και σε
οποιοδήποτε μέσο. Κανένας άλλος εκτός από το δημιουργό δεν μπορεί
να κάνει οποιαδήποτε χρήση του έργου, εάν δεν υπάρχει γραπτή, σαφής
δήλωση από τον ίδιο το δημιουργό. Τα έργα αυτά μπορούν να είναι:
λογοτεχνία (βιβλία, άρθρα), δράμα (θεατρικά έργα, ταινίες), μουσική,
καλλιτεχνία (ζωγραφική, γλυπτά), λογισμικό, καθώς και ορισμένες άλλες
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αυθεντικές δημιουργικές εργασίες.

Σαφώς, το διαδικτυακό υλικό

προστατεύεται από ίδιους τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας
όπως κάθε έντυπο υλικό, μάλιστα οι περισσότεροι ιστοχώροι αναφέρονται
ευκρινώς στην πνευματική τους ιδιοκτησία (συχνά αναγράφεται η αγγλική
λέξη «copyrights» ή υπάρχει το σύμβολο ©). Στον αχανή όμως κόσμο του
Διαδικτύου, η παραβίασή τους είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Με το πάτημα
ενός κουμπιού, είμαστε πλέον σε θέση να αντιγράψουμε με μεγάλη
ευκολία αποσπάσματα από κείμενα τρίτων, να κατεβάσουμε και να
χρησιμοποιήσουμε σε εργασίες και έγγραφά μας φωτογραφίες που δεν
μας ανήκουν και να επενδύσουμε με πολύ γνωστά μουσικά κομμάτια τα
ερασιτεχνικά μας video που θα προωθήσουμε μετέπειτα αλλού.
► Ο νόμος ορίζει ότι:
Σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο του Νόμου 2121/1993 περί
πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στο αποκλειστικό
δικαίωμα του δημιουργού που επιτρέπουν τη χρήση περιορισμένων
αντιγράφων ενός έργου για κάποιες συγκεκριμένες χρήσεις. Μεταξύ άλλων
επιτρέπεται:


η αναπαραγωγή έργου για ιδιωτική χρήση,



η παράθεση αποσπασμάτων, η χρήση υλικού σε σχολικά βιβλία και
ανθολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή,



η αναπαραγωγή αποσπασμάτων για διδασκαλία,



η αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία,



η χρήση για λόγους ενημέρωσης.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι,
αν το υλικό ενός ιστοχώρου δεν αναγράφει ευκρινώς ότι δεν διέπεται από
πνευματική ιδιοκτησία, απαγορεύεται βάσει νόμου η χρήση υλικού χωρίς
την

γραπτή

άδεια

του

δημιουργού

ή
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την

καταβολή

αντιτίμου.

● Creative Commons
Οι άδειες Creative Commons (CC) δημιουργήθηκαν το 2001 και
εφαρμόζονται από το 2007 και στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν πιο
ευέλικτο τρόπο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ο οποίος
επιτρέπει στο δημιουργό να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο το έργο του
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους. Όταν λοιπόν συναντήσετε στο
Διαδίκτυο τα παρακάτω σύμβολα σημαίνει το εξής:

Attribution
Ο δημιουργός επιτρέπει την αντιγραφή, διανομή, προβολή και εκτέλεση
του έργου, καθώς και τη δημιουργία παράγωγων έργων, υπό την
προϋπόθεση ότι το έργο θα αποδοθεί στο δημιουργό με τον τρόπο που ο
ίδιος ορίζει.

Non commercial
Ο δημιουργός επιτρέπει την αντιγραφή, διανομή, προβολή και εκτέλεση
του έργου, καθώς και τη δημιουργία παράγωγων έργων, αλλά μόνο για μη
εμπορικούς σκοπούς.

No Derivative Works
Ο δημιουργός επιτρέπει την αντιγραφή, διανομή, προβολή και εκτέλεση
μόνο πιστού αντιγράφου του έργου και δεν επιτρέπει τη δημιουργία
παράγωγων έργων.

Share Alike
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Ο δημιουργός επιτρέπει τη διανομή παράγωγων έργων μόνο υπό την
προϋπόθεση ότι το νέο έργο θα υπόκειται στην ίδια άδεια χρήσης που
διέπει το πρωτότυπο.
Τα

παραπάνω

σύμβολα

των

Creative

Commons

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό, π.χ.

που σημαίνει Attribution - Non Commercial - No Derivative Works.
Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης αποκλειστικά για
έργα που καλύπτονται από άδειες creative commons. Δίνεται έτσι η
δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα το υλικό το οποίο οι ίδιοι
οι δημιουργοί έχουν διαθέσει στο Διαδίκτυο προς αξιοποίηση. Ωστόσο, σε
κάθε περίπτωση επιβάλλεται η τήρηση των προϋποθέσεων της εκάστοτε
άδειας, γιατί, όπως και στα copyrights, έτσι και με τα creative commons ο
δημιουργός προστατεύεται από το νόμο.[3]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το διαδίκτυο είναι μια τεράστια

σύγχρονη <<ψηφιακή>> βιβλιοθήκη

που μπορεί να διευρύνει τις γνώσεις μας πολύ γρήγορα αλλά πάντα
χρειάζεται να διασταυρώνονται οι πληροφορίες μας και από διαφορετικές
πηγές πριν τις υιοθετήσουμε .Μολονότι το διαδίκτυο αποτελεί μια
ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών , εντούτοις εμπεριέχει πολλαπλούς
κινδύνους . Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζουμε εμπεριστατωμένα και
αναλύουμε τους κινδύνους αυτούς προτείνοντας συμβουλές προς
πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΦΕΛΗ KAI ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τα θετικά στοιχεία της χρήσης του διαδικτύου είναι πλέον ευρέως
γνωστά όπως η παροχή πληροφοριών για όλα σχεδόν τα θέματα, η
εκπαίδευση μέσω διαδικτύου καθώς και η άμεση ή έμμεση επικοινωνία
μεταξύ των χρηστών. Το στοιχείο όμως που πρέπει να γίνει ευρύτερα
γνωστό με κάθε τρόπο σε όλους τους χρήστες και ιδιαίτερα σε παιδιά είναι
οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και που δεν είναι άμεσα ορατοί ή αισθητοί
καθώς η επικοινωνία μέσω διαδικτύου διαφέρει κατά πολύ από τα
συμβατικά

μέσα

επικοινωνίας

μια

και

η

όλη

δραστηριότητα

πραγματοποιείται μέσα σε έναν εικονικό χώρο. Το διαδίκτυο είναι ένα
θαυμάσιο

μέσο

επικοινωνίας,

ενημέρωσης,

επιμόρφωσης,

και

ψυχαγωγίας. Οι εμπειρίες που προσφέρει στα παιδιά είναι μοναδικές και
δεν μπορούν αν προσεγγιστούν από κανένα άλλο μέσο. Είναι ένα μέσο το
οποίο πρέπει να εξερευνήσουν οι νέοι της εποχής μας ώστε να μπορούν
να προσαρμοστούν στον κόσμο της τεχνολογίας. Θεωρείται ως «η ίδια η
πρόοδος και το μέλλον», ένας «κόσμος» που προσφέρει άπειρες
δυνατότητες όπως αναζήτηση πληροφοριών, ενημέρωση/επικαιρότητα,
επικοινωνία

μέσω

email,

ακρόαση

ραδιοφώνου,

downloading

τραγουδιών, παιχνίδια και άλλα πολλά .
Τα

παιδιά

μπορούν

να

βρουν

στο

διαδίκτυο

μια

πληθώρα

πληροφοριών από διάφορες πηγές μάθησης όπως εγκυκλοπαίδειες,
βιβλιοθήκες,

ειδησεογραφικά

πρακτορεία

και

πολλούς

άλλους

οργανισμούς. Επίσης μπορούν να παίζουν ηλεκτρονικά παιγνίδια καθώς
και να επικοινωνούν με φίλους τους.
ανθρώπων

δεν

χρησιμοποιείται

Δυστυχώς η επινοητικότητα των

πάντα

για

καλούς

σκοπούς

με

αποτέλεσμα η παράνομη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο να έχει πάρει
επικίνδυνες διαστάσεις. Μέρα με την μέρα νέες μορφές παράνομων
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δραστηριοτήτων κάνουν την εμφάνιση τους. Είναι πολύ σημαντικό οι
γονείς και αυτοί που έχουν την ευθύνη να επιβλέπουν τα παιδιά, να
γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα . Στο κεφάλαιο
αυτό γίνεται μια ενημέρωση προς τους γονείς καθώς και όλους τους
ενδιαφερόμενους για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών τους , για τους
τρόπους επικοινωνίας στα δωμάτια συνομιλίας , τις ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για το
φαινόμενο του εθισμού, το επιβλαβές περιεχόμενο και τους λεγόμενους
<<εικονικούς κόσμους>> που λατρεύουν να παίζουν τα παιδιά .
3.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Για τα παιδιά το Διαδίκτυο δεν είναι μια νέα τεχνολογία που εμφανίστηκε
για να αλλάξει την καθημερινότητά τους, είναι η καθημερινότητά τους.
Εμείς, λοιπόν, οι «ψηφιακοί μετανάστες» οφείλουμε να προσαρμοστούμε
στα νέα δεδομένα ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και να
προφυλάξουμε τα παιδιά μας από τους

κινδύνους του διαδικτύου,

απολαμβάνοντας παράλληλα τα πολλαπλά του οφέλη. Δυστυχώς όμως
είναι γεγονός ότι πολλοί γονείς δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί ότι χρειάζεται
η ίδια προσοχή, επίβλεψη και καθοδήγηση για τα παιδιά τους και σε
θέματα

που

αφορούν

το

διαδίκτυο.

Οι

γονείς

δεν

πρέπει

να

επαναπαύονται ότι τα παιδιά τους μπορούν να προστατευτούν απ' αυτούς
που προσφέρουν κάθε μορφής υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Πολλές ομάδες
συζητήσεων παιδιών στο διαδίκτυο ("chat rooms", "news groups") δεν
επιβλέπονται από κανένα. Υπάρχει πλήρης ανωνυμία 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
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στους διάφορους τρόπους επικοινωνίας που διεξάγονται. Όπως επιλέγεται
ποιον θα βάλετε στο σπίτι σας , έτσι πρέπει να κάνετε και στο
διαδίκτυο. Το σημαντικότερο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουν οι γονείς
προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν αποτελεσματικά τη χρήση του
Διαδικτύου από τα παιδιά τους, είναι να γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο. Προς
το παρόν, οι γονείς δε γνωρίζουν το μέσο και επιπλέον δε φαίνονται
διατεθειμένοι να έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δεν
ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο. Οι
γονείς θα πρέπει κάποιες φορές να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μαζί με το
παιδί, ώστε να του δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ενώ η
εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή μπορεί να αποτρέψει την
εμφάνιση ακατάλληλων για το παιδί ιστοσελίδων. Επιπλέον, είναι
απαραίτητο να έχουν τεθεί κάποιες βάσεις όταν το παιδί φτάνει στην
εφηβεία, να υπάρχουν δηλαδή όρια. Για να υπάρξουν ωστόσο όρια θα
πρέπει να οι γονείς να μπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο.
Όπως δεν χρειάζεται να έχει ένας γονέας δίπλωμα οδήγησης για δείξει το
παιδί του πώς να διασχίσει τον δρόμο έτσι δεν χρειάζεται να είναι κανείς
ειδικός ή μηχανικός πληροφορικής, χρειάζεται απλά εξοικείωση με τα
διαδραστικά μέσα. Όπως πάντα, το κλειδί είναι η γνώση. Είναι βασικό να
κατανοήσουμε ότι όλα τα προβλήματα που προβάλλονται σε σχέση με το
Διαδίκτυο δεν εμφανίστηκαν τώρα, αλλά προϋπήρχαν του μέσου. Αυτό
που άλλαξε είναι ο τρόπος που ένα πρόβλημα μπορεί να μας «χτυπήσει»
την πόρτα, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, και μέσα από την οθόνη ενός
υπολογιστή. Παρακάτω παρατίθενται οι ποιο χρήσιμες συμβουλές για να
προστατεύεται το παιδί σας.
► Συμβουλές


Εξερευνήστε μόνοι ή παρέα με το παιδί σας το Διαδίκτυο. Μόνο έτσι

θα μπορείτε να καταλάβετε τι σας λέει το παιδί σας όταν σας ζητά βοήθεια
για κάτι που συνέβη στο διαδίκτυο.


Μην απαγορεύετε στα παιδιά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
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Εξηγείτε τους τον λόγο που δεν επιτρέπετε συγκεκριμένες ενέργειες



ή ιστοσελίδες.
Βρείτε ιστοχώρους κατάλληλους για τα παιδιά σας με επιμορφωτικό



και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και πλοηγηθείτε σε αυτούς τους χώρους
μαζί.
● Μάθετε στα παιδιά σας να σας εμπιστεύονται και να σας μιλάνε για τις
διαδικτυακές τους δραστηριότητες και τους διαδικτυακούς τους φίλους.
● Χρησιμοποιήστε προγράμματα τα οποία φιλτράρουν αυτά που
βλέπουν στο διαδίκτυο τα παιδιά σας, αλλά και που σας επιτρέπουν να
επιλέξετε τι θα δουν και που θα μπουν και παράλληλα φτιάξτε μία λίστα με
ιστοσελίδες που εσείς εγκρίνετε για τα παιδιά σας.
● Μάθετε τα παιδιά σας να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα
τους όπως κάνουν και στον πραγματικό κόσμο και πείτε τους ότι πολλές
φορές οι άνθρωποι που είναι online προσποιούνται πως είναι κάποιοι
άλλοι καθώς και ότι δεν θα πρέπει ποτέ να δίνουν κανένα στοιχείο τους σε
κανέναν. Μιλήστε τους για τους κινδύνους που μία τέτοια πράξη
συνεπάγεται.
● Μην εξοπλίζετε τον υπολογιστή στον οποίο έχουν πρόσβαση τα
παιδιά σας με αχρείαστο υλικό και συσκευές όπως web cameras,
scanners, μικρόφωνα κτλ τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα
παιδιά σας με επικίνδυνα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που διαθέτετε
τέτοιες συσκευές να τις συνδέετε μόνο όταν πραγματικά χρειάζονται.
● Πολλές φορές τα παιδιά πιστεύουν ότι ήταν λάθος τους που είδαν ή που
τους είπαν κάτι άσχημο στο internet και αποφεύγουν να το πουν καθώς
δεν αισθάνονται άνετα με αυτό. Κάντε τους γνωστό πως δεν φταίνε αυτά
για αυτό που είδαν και πως σε κάθε περίπτωση να σας ενημερώνουν για
ότι συμβαίνει.
● Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε σημείο του σπιτιού που θα μπορείτε
να βλέπετε αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Δείξτε πως ενδιαφέρεστε για το τι
μαθαίνουν στο διαδίκτυο αλλά και για το διαδίκτυο αυτό καθαυτό.
● Πάντα να ελέγχετε τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό για ύποπτες
κλήσεις και ποσά. Πολλές φορές μπορούν να γίνουν κλήσεις προς
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αριθμούς που προσφέρουν ύποπτο περιεχόμενο. Η κλήσεις αυτές
μπορούν να γίνουν εντελώς κρυφά ακόμα και από το παιδί σας.
● Δημιουργήστε μια λίστα με συμβουλές προς τα παιδιά σας (όπως
αυτές που αναφέρω εδώ) και κολλήστε κοντά στην οθόνη του υπολογιστή
που χρησιμοποιούν έτσι ώστε να τις έχουν πάντα υποψιών τους.
● Υποστηρίξτε και ενθαρρύνεται την σωστή χρήση του διαδικτύου από
τα παιδιά σας. Αν δεν γνωρίζετε για το διαδίκτυο, φροντίστε να μάθετε είτε
από κάποιο ειδικό είτε ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά σας. Το διαδίκτυο
δεν είναι ούτε εχθρός ούτε πρόβλημα, αρκεί να γίνεται σωστή χρήση
αυτού από όλες τις πλευρές.


πρέπει να βάλουμε κάποιο όριο στο χρόνο που ξοδεύει το παιδί

μας στο διαδίκτυο


πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά μας ουδέποτε να δέχονται να

συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν μέσω του διαδικτύου


πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μη δώσουμε σε καμία

περίπτωση αριθμούς πιστωτικής κάρτας ή άλλους κωδικούς στα παιδιά
μας για ν' αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες ή για να μπορούν να βλέπουν
κάποιες ιστοσελίδες, που πιθανόν να είναι ακατάλληλες γι' αυτά


πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά για να καταλάβουν ότι πολλά απ'

όσα βλέπουν ή διαβάζουν στο διαδίκτυο μπορεί να μη είναι αληθινά


να

προμηθεύσουμε

τα

παιδιά

με

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου μόνο στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά είναι αρκετά ώριμα
για να το χειρίζονται και κατά καιρούς είναι καλά να παρακολουθούμε τη
δραστηριότητά τους


πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά να συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο

με την ίδια ευγένεια και καλούς τρόπους όπως και στην κανονική ζωή


πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ν' ακολουθούν την ίδια

συμπεριφορά στο διαδίκτυο που τους διδάσκουμε, όταν χρησιμοποιούν
οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός από το σπίτι τους,
δηλαδή στο σχολείο, σε βιβλιοθήκες ή ακόμη σε σπίτια φίλων τους.
Οι γονείς είναι καλά να θυμούνται ότι οι εμπειρίες των παιδιών στο
διαδίκτυο δεν τα προετοιμάζουν για τις πραγματικές διαπροσωπικές
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σχέσεις. Είναι χρήσιμο οι γονείς να αφιερώνουν κάποιο χρόνο με τα παιδιά
τους για να εξερευνούν μαζί κάποιους ιστοχώρους και κατά καιρούς να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του παιδιού τους στο διαδίκτυο. Αυτό θα
τους επιτρέπει να επιβλέπουν, να παρακολουθούν την δραστηριότητα του
παιδιού τους και ταυτόχρονα να διδάσκονται μαζί. [5][6][9][2]

3.2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επικοινωνία με άλλα άτομα στο Διαδίκτυο είναι συναρπαστική, ιδιαίτερα
για τους νέους ανθρώπους. Μέσω των δυνατοτήτων που μας παρέχει,
ανοίγεται ένας ολόκληρος κόσμος γνωριμίας με άλλες χώρες, άλλες
γλώσσες, άλλους πολιτισμούς και άλλες εμπειρίες, τις οποίες μπορούμε
να μοιραστούμε.

Είναι σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη ότι η

δραστηριοποίησή μας στο Διαδίκτυο έχει πολλά κοινά με τη ζωή μας στο
φυσικό

κόσμο.

Στην

ενότητα

αυτή

περιγράφονται

τα

είδη

των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να
προκύψουν σε ένα παιδί εάν περιφέρεται μόνο τους στους

χώρους

αυτούς.
►

ΜΟΡΦΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΝΔΙΝΟΙ

ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΙ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
1. CHAT/ΑΜΕΣΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ένα δωμάτιο ανοιχτής επικοινωνίας, γνωστό στην γλώσσα του
Διαδικτύου ως chat room, προσφέρει άμεση (συγχρονισμένη) επικοινωνία
σε πραγματικό χρόνο. Τα chat rooms είναι εικονικά μέρη, όπου άνθρωποι
από όλο τον κόσμο μπορούν να «συναντηθούν» και να «συνομιλήσουν»
μέσω μηνυμάτων που γράφουν με το πληκτρολόγιό τους. Όπως
αποκαλύπτει και η λέξη «συγχρονισμένη», για να κάνει κανείς chat με
άλλα άτομα, πρέπει να τα «συναντήσει» την ίδια ώρα σε ένα chat room.
Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο διαδεδομένη είναι η χρήση των
προγραμμάτων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων «Instant Messaging
Programs». Μέσω αυτών μπορεί κανείς να πληροφορηθεί πότε οι φίλοι
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του είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Τότε μπορεί να τους καλέσει σε
συνομιλία, να τους στείλει μηνύματα, αρχεία, κ.λπ. τα οποία θα λάβουν και
μπορούν να διαβάσουν άμεσα.
2. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή «social networking sites», όπως τα
πολύ δημοφιλή στη χώρα μας Facebook, Hi5 και Myspace, αποτελούν
καθημερινή συνήθεια των νέων. Στις ιστοσελίδες αυτές, παιδιά, νέοι, αλλά
και μεγαλύτεροι χρήστες μέσα από τα εικονικά τους προφίλ λειτουργούν
διαδραστικά με άλλους χρήστες, δημοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα
βίντεό τους, γίνονται μέλη σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων (groups),
δημοσιεύουν

και

ανταλλάσουν

τις

καλλιτεχνικές

τους

δημιουργίες

(μουσική, εικαστικά έργα κ.λπ.), επισκέπτονται σελίδες άλλων χρηστών και
χρησιμοποιούν
Επιπλέον,

το

πλήθος
«social

διαδραστικότητας

και

εφαρμογών
networking»

συμμετοχής

(κουίζ,
ως

νέος

επιτρέπει

παιχνίδια,
τρόπος
στους

κ.λπ.).

κοινωνικής
χρήστες

να

δημιουργούν οι ίδιοι περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να το μοιράζονται με
άλλους χρήστες, χωρίς να έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.
Όπως ισχύει σε κάθε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, έτσι και στους
ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, η γνώση θεμελιωδών κανόνων
ασφάλειας και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης είναι καθοριστικοί παράγοντες
στην προστασία μας από κακόβουλους ανθρώπους, απατεώνες ή ακόμα
και

από

ασυνείδητους

επιχειρηματίες,

ώστε

να

μπορέσουμε

να

απολαύσουμε τις άπειρες δυνατότητες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και
διασκέδασης που μας παρέχονται.
Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης εύκολα και απλά μπορούν να δημιουργηθούν τεράστιες βάσεις
προσωπικών δεδομένων και προτιμήσεων από τις πληροφορίες που
δημοσιεύουμε στο προφίλ μας αλλά και από τη γενικότερη δραστηριότητά
μας στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται με πολλούς
τρόπους. Και εδώ πρέπει εμείς οι χρήστες να προβληματιστούμε και να
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ενημερωθούμε σωστά προτού αποφασίσουμε ποια στοιχεία μας θα
δημοσιοποιήσουμε στις πλατφόρμες αυτές.
Να μην

θεωρούμε ότι στους εικονικούς κόσμους τα στοιχεία που

δίνουμε θα παραμείνουν ιδιωτικά. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι,
όταν μιλάμε για ένα τεχνολογικό μέσο και για μηχανές, οι οποίες
αποθηκεύουν τα στοιχεία μας για πάντα στον Παγκόσμιο Ιστό, ο οποίος
ξεφεύγει από τα σύνορα της τοπικής μας κοινωνίας και φτάνει σε κάθε
γωνιά της γης. Είναι λοιπόν πολύ βασικό να κατανοήσουμε, ότι δεν πρέπει
να συναινούμε σε κάτι που δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Θα πρέπει να
διαβάζουμε τα «ψιλά γράμματα» ώστε να γνωρίζουμε την πολιτική του
εκάστοτε ιστοχώρου πριν αναρτήσουμε πληροφορίες μας, δεδομένου ότι
από τη στιγμή που εγγραφόμαστε σε έναν ιστοχώρο, αυτομάτως
συναινούμε σε όλους τους όρους που τον διέπουν με ότι αυτό
συνεπάγεται.
► Συμβουλές
• Μην απαγορεύετε την πρόσβαση, συνήθως οδηγεί στα αντίθετα
αποτελέσματα.
•

Ζητήστε από το παιδί να σας δείξει πως λειτουργούν οι σελίδες

αυτές. Μπορείτε να περιηγηθείτε και μόνοι ώστε να κατανοήσετε το είδος
των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα.
• Ενημερωθείτε για επιμέρους κινδύνους και απειλές και συζητήστε τις
με το παιδί.
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί
το παιδί σας. Στο κάτω μέρος της σελίδας θα πρέπει να βρείτε την ένδειξη
«Απόρρητο» / «Πολιτική Απορρήτου» (Privacy / Privacy Policy). Διαβάστε
το κείμενο, κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από
την ιστοσελίδα τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Ρωτήστε τα παιδιά γιατί οι ιστοσελίδες αυτές είναι δωρεάν και ανοίξτε
συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Στη συνέχεια εξηγήστε ότι τα έσοδά
τους προέρχονται από την πώληση προσωπικών δεδομένων των
χρηστών σε άλλες εταιρείες με σκοπό την παροχή προσωποποιημένης
διαφήμισης μέσα από τον ιστοχώρο.
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• Από τη στιγμή που δημιουργείτε το εικονικό σας προφίλ θα πρέπει
να πάτε στο μενού των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των προσωπικών σας
δεδομένων και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Συνηθέστερα θα
το βρείτε στα αγγλικά ως «privacy settings».
• Τονίστε στα παιδιά ότι οι πληροφορίες που αναρτούν στις ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης είναι δημόσια προσπελάσιμες, επομένως, καλό θα
ήταν να μη δημοσιεύουν στοιχεία και φωτογραφίες που θα τους έφερναν
σε δύσκολη θέση. Ακόμα και αν διαγράψετε το προφίλ σας, πολλές
πληροφορίες δεν αφαιρούνται και ενδέχεται να τις συναντήσετε και αλλού
στο Διαδίκτυο.[9][2]
► Ανάρτηση φωτογραφιών
Αγαπημένη συνήθεια των μελών ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης
είναι η ανάρτηση φωτογραφιών. Ένα φαινόμενο που αυξάνει καθημερινά
με ταχύτατους ρυθμούς παρά τα όσα έχουν αρνητικά έχουν συμβεί . Δεν
χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε, μην περιμένετε να σας χτυπήσει το
πρόβλημα την πόρτα για να φυλαχτείτε. Για

τους ανήλικους οι

περισσότεροι κίνδυνοι έχουν να κάνουν με την αποκάλυψη στοιχείων που
διευκολύνουν τον εντοπισμό τους στο φυσικό κόσμο, για παράδειγμα μέσα
από

μια

φωτογραφία

στο

προαύλιο

του

σχολείου.

Πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα στους
χρήστες τους να μαρκάρουν (tag) τις φωτογραφίες τους επισημαίνοντας τα
άτομα που απεικονίζονται σε αυτές. Τα tags μπορούν να είναι σύνδεσμοι
σε προφίλ ή διευθύνσεις e-mail. Αυτό ενέχει κινδύνους για ανεπιθύμητη
διασύνδεση των φωτογραφιών με προσωπικά δεδομένα. Ακόμα και αν οι
χρήστες τηρούν τα μέτρα ασφάλειας σε ότι αφορά τις προσωπικές τους
φωτογραφίες, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα
στους χρήστες τους να μαρκάρουν τις φωτογραφίες άλλων χρηστών,
μάλιστα όχι πάντα με την συναίνεσή τους.
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► Spam / Phishing / Ιοί
Υπάρχουν μηχανισμοί που αποστέλλουν μαζικά στους χρήστες αίτημα
για να τους εντάξουν στους «φίλους» τους, ώστε να έχουν δικαίωμα
ανάρτησης σχολίων στο προφίλ τους. Τα σχόλια αυτά συχνά έχουν
διαφημιστικό περιεχόμενο ή αποτελούν συνδέσμους προς ιστοσελίδες με
πορνογραφικό περιεχόμενο. Ακόμη, η ύπαρξη προσωπικών προφίλ που
δεν έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε άτομα εκτός των «φίλων», ευνοεί
την άντληση πολλών έγκυρων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών
από επιτήδειους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για προσωποποιημένη
επίθεση

phishing.

Τέλος,

οι

περιλαμβάνουν μικρές εφαρμογές

ιστοσελίδες

κοινωνικής

δικτύωσης

(applications), οι δημιουργοί των

οποίων δεν έχουν πάντα επαρκείς πιστοποιήσεις. Σε τέτοια περίπτωση,
αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, ιούς και
σκουλήκια.
► Το φαινόμενο <<grooming>> (αποπλάνηση ανηλίκου)
Το grooming (αποπλάνηση ανηλίκου) είναι η διαδικασία κατά την οποία,
παιδόφιλοι, προσποιούμενοι ότι είναι έφηβοι, χρησιμοποιούν τα δωμάτια
ανοιχτής επικοινωνίας (chat rooms), τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
και άλλους χώρους διαδικτυακής επικοινωνίας για να προσελκύσουν
παιδιά με σκοπό να τα κακοποιήσουν. Συχνά τέτοιου είδους ιστοχώροι
θεωρούνται από τα παιδιά ασφαλείς τόποι συνομιλίας στο Διαδίκτυο, τόσο
εξαιτίας της δημόσιας φύσης της συζήτησης, αλλά και της λανθασμένης
εκτίμησης

των

παιδιών

ότι

διατηρείται

η

ανωνυμία

τους.

Οι παιδόφιλοι ξεκινούν συζητήσεις με τα πιθανά θύματα με σκοπό να
αναπτύξουν φιλική σχέση με αυτά και να αποσπάσουν όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διαμονής τους, τα
ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τις σεξουαλικές τους εμπειρίες. Οι συζητήσεις
μπορεί να διαρκέσουν ημέρες, εβδομάδες, ακόμη και μήνες, μέχρι ο
παιδόφιλος να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του παιδιού. Μέσα από την
σχέση αυτή προκαλούν σιγά σιγά συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως και
πολλές φορές οι παιδόφιλοι στέλνουν στα υποψήφια θύματα φωτογραφίες
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παιδικής πορνογραφίας αλλά και πορνογραφίας ενηλίκων για να δώσουν
την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι το αποδεκτό και φυσιολογικό. Η τακτική
αυτή χρησιμοποιείται για να υπονομεύσει την απροθυμία των παιδιών στο
να λάβουν μέρος σε σεξουαλική επαφή. Χρησιμοποιείται επίσης για να
αποτρέψει το θύμα από το να ζητήσει προστασία από τους γονείς και τους
δασκάλους του, αφού καταλήγει να νιώθει ένοχο που έχει ανταλλάξει
τέτοιου είδους φωτογραφίες.
Έρευνα έδειξε ότι οι έφηβοι είναι στόχος των παιδεραστών
Οι έφηβοι εμφανίζονται ως η πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα σε ότι αφορά
το φαινόμενο του grooming. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το 2004
το περιοδικό «Journal of Adolescent Health», το 76% των ατόμων που
υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση η οποία ξεκίνησε μέσω διαδικτυακής
επικοινωνίας ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 13 έως 15 ετών. Η
συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι κορίτσια.

Κατά την περίοδο της

εφηβείας τα νεαρά άτομα εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους και
προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν, κάνοντας την «προσωπική τους
επανάσταση». Αυτή η στάση ανεξαρτησίας και η αναζήτηση νέων
γνωριμιών μέσω Διαδικτύου, ως αγαπητού μέσου επικοινωνίας και
κοινωνικής δικτύωσης, καθιστούν τους εφήβους την πιο ευαίσθητη ομάδα
στο ζήτημα της πορνογραφίας αλλά και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

► Συμβουλές
•

Συζητήστε με το παιδί το γεγονός ότι στο Διαδίκτυο μπορούν να

υπάρχουν και άνθρωποι που να επιθυμούν να το βλάψουν. Παροτρύνετέ
το να είναι επιφυλακτικό με τις ηλεκτρονικές του γνωριμίες καθώς δεν
μπορεί ποτέ να είναι σίγουρο για την πραγματική ταυτότητα των εικονικών
φίλων.
•

Ρωτήστε το παιδί ποιους ιστοχώρους ηλεκτρονικής επικοινωνίας

χρησιμοποιεί. Ελέγξτε αν οι χώροι αυτοί είναι κατάλληλοι για τα παιδιά και
αν υπάρχει επίβλεψη (moderation). Ερευνήστε στο Διαδίκτυο και
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προτείνετε στο παιδί chat rooms με αυστηρό έλεγχο σε ιστοχώρους που
εμπιστεύεστε.
• Υποδείξετε στο παιδί πώς μπορεί να κρατά αντίγραφο των
συνομιλιών του στα chat rooms. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να
μπορέσετε να κάνετε κάποια καταγγελία στην περίπτωση που κάποιος
προσπαθεί να παρενοχλήσει το παιδί.
•

Τονίστε στο παιδί την αξία των προσωπικών δεδομένων, κυρίως

αυτών

που

βοηθούν

στον

εντοπισμό

του

στο

φυσικό

κόσμο

ενημερώνοντας το ότι δεν είναι ασφαλές να δίνει τα προσωπικά στοιχεία
επικοινωνίας σε ένα chat room. Άλλωστε, αν κάποιος επιτήδειος γνωρίζει
το (κινητό) τηλέφωνο, τη διεύθυνση κατοικίας ή το σχολείο του παιδιού,
μπορεί εύκολα να το εντοπίσει στο φυσικό κόσμο, ακόμη και αν το παιδί
αποφασίσει να αποφύγει τη διαδικτυακή επικοινωνία.
• Τονίστε στο παιδί ότι δεν πρέπει να κανονίζει συναντήσεις με άτομα
που γνωρίζει μόνο μέσω Διαδικτύου. Εάν όμως επιμένει να γνωρίσει
κάποιο διαδικτυακό του φίλο, τότε η συνάντηση θα λάβει χώρα μόνο σε
δημόσιο χώρο και μόνο υπό τη δική σας συνοδεία ή τη συνοδεία ατόμου
της απολύτου εμπιστοσύνης σας.

► Το φαινόμενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης
H

ηλεκτρονική

παρενόχληση

(cyberbullying)

είναι

η

επιθετική

συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Τέτοιου
είδους συμπεριφορές μπορεί να κάνουν τα νέα άτομα να νιώθουν
μοναχικά, δυστυχή και φοβισμένα, να αισθάνονται ανασφαλή και να
πιστεύουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό
τους και μπορεί να μην θέλουν να ξαναπάνε στο σχολείο ή να θέλουν να
απομονωθούν από τις παρέες τους. Επιπλέον, σε ακραίες περιπτώσεις η
συνεχής, επίμονη και έντονη παρενόχληση έχει οδηγήσει σε τρομερές
συνέπειες όπως η πρόθεση για αυτοκτονία. Περιστατικά παρενόχλησης
μεταξύ παιδιών και εφήβων μπορούν να συμβούν με πολύ διαφορετικές
μορφές. Δεν εκδηλώνονται μόνο μέσω καυγάδων και επιθετικότητας, αλλά
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και μέσω διαφορετικών τύπων εκφοβισμού που αφήνουν το θύμα
εκτεθειμένο.
► Είδη/μορφές παρενόχλησης
o

Μηνύματα (SMS, MMS, email, im) με απειλητικό ή προσβλητικό

περιεχόμενο.
o

Ανάρτηση προσβλητικών/εξευτελιστικών φωτογραφιών, βίντεο και

άλλου υλικού σε ιστοσελίδες όπου και άλλα άτομα έχουν πρόσβαση, όπως
για παράδειγμα blogs, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, fora κ.α.
o

Η διάδοση φημών στο περιβάλλον του θύματος μέσω της χρήσης

κινητού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείων και μέσω άλλων υπηρεσιών
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
o

Κλοπή ταυτότητας.

► Το φαινόμενο της κλοπής ταυτότητας στις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης
Κλοπή ταυτότητας στο Διαδίκτυο ονομάζεται η πρακτική του να
χρησιμοποιεί κανείς την εικονική ταυτότητα ενός άλλου ατόμου, δηλαδή να
χρησιμοποιεί το όνομα χρήσης (username) και τον κωδικό πρόσβασης
(password) του ατόμου αυτού σε διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες,
υποδύοντας έτσι το άτομο αυτό. Σκοπός όσων επιχειρούν κλοπή
ταυτότητας μπορεί να είναι η οικονομική εξαπάτηση αλλά και ο
εξευτελισμός ή η διάδοση φημών για ένα άτομο στο διαδικτυακό του
περιβάλλον.
Οι συνέπειες και φυσικά οι εκπλήξεις, με τις οποίες μπορεί κανείς να έρθει
αντιμέτωπος, είναι πολλαπλές. Μπορεί κανείς να συναντήσει άπρεπα ή
προσβλητικά μηνύματα που στέλνονται εξ ονόματός του, σχόλια σε blogs
και forοums. Σε ότι αφορά στους νέους, η κλοπή ταυτότητας τις
περισσότερες φορές πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες
κοινωνικής δικτύωσης και γενικά στις εφαρμογές και τα εικονικά
περιβάλλοντα στα οποία επικοινωνούν με τους ηλεκτρονικούς τους
φίλους. Μπορεί, λοιπόν, κανείς να σφετεριστεί την ταυτότητα ενός ατόμου,
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είτε υποκλέπτοντας τους κωδικούς πρόσβασης

όπως αναφέραμε

παραπάνω, είτε ανοίγοντας ένα ψευτικό προφίλ / λογαριασμό με το όνομα
του άλλου ατόμου. Έτσι, πίσω από την κλεμμένη αυτή ταυτότητα, μπορεί
να επικοινωνήσει με φίλους του ατόμου αυτού και να αναρτήσει
φωτογραφίες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό με σκοπό τον εξευτελισμό
του

ατόμου

αυτού

ή

και

τρίτων

στο

περιβάλλον

του.

Θα πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη ότι αυτό το φαινόμενο έχει
προεκτάσεις και εκτός του ψηφιακού κόσμου και ο εξευτελισμός ή η
περιθωριοποίηση να συνεχίσει και στο προαύλιο του σχολείου ή στην
παρέα του παιδιού.
►

Συμβουλές
•

Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει όταν δημιουργείτε κωδικούς

πρόσβασης. Μη χρησιμοποιείτε κωδικούς που εύκολα μπορεί κανείς να
φανταστεί (ημερομηνία γέννησης κ.α.)
• «Google yourself!» Χρησιμοποιείστε μια μηχανή αναζήτησης ανά
τακτά διαστήματα και πραγματοποιήστε αναζήτηση με το όνομά σας ή το
ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε στο Διαδίκτυο. Έτσι μπορείτε να
εποπτεύετε την εικονική σας παρουσία.
•

Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας όπου έχει γίνει η

κλοπή ταυτότητας και ενημερώστε τον για το περιστατικό.
• Δημιουργήστε νέο e-mail, προφίλ, κ.λπ.
• Μπορείτε να κάνετε μια ανώνυμη καταγγελία του περιστατικού στη
Safeline.
• Συζητήστε για την ηλεκτρονική παρενόχληση με το παιδί σας και
εμπνεύστε του εμπιστοσύνη, ώστε να απευθυνθεί σε εσάς σε περίπτωση
που πέσει θύμα της. Μην απαγορεύετε τη χρήση του Διαδικτύου ως
αντίδραση σε περιστατικό παρενόχλησης, γιατί αυτό θα αποθαρρύνει το
παιδί να σας εμπιστευθεί.
• Να είστε σε επιφυλακή για ενδείξεις ότι το παιδί σας έχει γίνει στόχος
ηλεκτρονικής παρενόχλησης (π.χ. συναισθηματική αναστάτωση, αποφυγή
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φίλων, σχολείου, δραστηριοτήτων, πτώση επιδόσεων, σχόλια

που

αντανακλούν διαταραγμένες σχέσεις, είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά).
• Πείτε στο παιδί να μην απαντά ποτέ σε μηνύματα παρενόχλησης που
λαμβάνει. Καλό θα ήταν να τα φυλάξετε (αντίγραφο συνομιλίας), ώστε σε
περίπτωση καταγγελίας να μπορείτε να αποδείξετε την παρενόχληση.
• Μην υποβαθμίζετε το συμβάν. Η παρενόχληση μπορεί να μην μείνει
μόνο στο ηλεκτρονικό επίπεδο και να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό αν
δεν δώσετε την πρέπουσα σημασία.
•

Αν το παιδί σας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ή

προβλήματα συμπεριφοράς,

επικοινωνήστε άμεσα με τη Γραμμή

Βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο τηλέφωνο
χωρίς χρέωση 800 11 800 15. [2]
► Δραματική αύξηση των καταγγελιών έδειξαν τα στατιστικά
στοιχεία της SafeLine
Ενδιαφέρον παρουσιάζει χρόνο με το χρόνο τόσο ο συνεχώς αυξανόμενος
αριθμός των καταγγελιών όσο και ο χαρακτήρας τους. Συγκεκριμένα, το
2008 η SafeLine έλαβε πάνω από 700 καταγγελίες συγκριτικά με το 2007
που ήταν 406, αύξηση που ξεπερνά το 75%. Σημειώνεται, επίσης, πως για
πρώτη φορά φέτος το 2009 παρατηρείται μια τάση που κλίνει σε μεγάλο
αριθμό

καταγγελιών

Δεδομένων,

την

που

αφορούν

Οικονομική

την

εξαπάτηση

Παραβίαση
αλλά

και

Προσωπικών
την Εξύβριση.

Εξίσου σημαντικός ήταν ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούσαν τα
νέα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, όπως π.χ. facebook, youtube, hi5,
my space κλπ., στα οποία οι ανήλικοι σπαταλούν αρκετό χρόνο
καθημερινά δημοσιεύοντας πολλά από τα προσωπικά τους στοιχεία,
παρέχοντας

σε

αρκετά

μεγάλο

αριθμό

χρηστών

τη

δυνατότητα

πρόσβασης σε αυτά. Η ανησυχία των γονιών για αυτή τη νέα μορφή
επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα έντονη και πηγάζει κυρίως από το φόβο τους
μη τυχόν και πέσει το παιδί τους θύμα παρενόχλησης και εκφοβισμού από
άγνωστους χρήστες του διαδικτύου. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί το
φαινόμενο δημιουργίας προσωπικού προφίλ με όνομα και προσωπικά
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στοιχεία άλλου προσώπου από αυτά του πραγματικού δημιουργού του με
σκοπό τη δημοσιοποίηση ανάρμοστων εκφράσεων, προσβλητικών για το
άτομο που παράνομα του έκλεψαν και χρησιμοποίησαν τα στοιχεία του.
Πρωταρχικός, ωστόσο, σκοπός της SafeLine είναι η εξάλειψη
φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν ανηλίκους να παίρνουν μέρος
σε

σεξουαλικές

δραστηριότητες

με

ή

χωρίς

τη

θέλησή

τους,

προσβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη γενετησία αξιοπρέπειά τους.
Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι της SafeLine, «μέσω της γραμμής, δίνεται η
δυνατότητα στον καθένα να καταγγείλει τέτοιου είδους παράνομο
περιεχόμενο και όχι να αδρανεί μπροστά σε ένα έγκλημα κακουργηματικής
φύσεως πλέον, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Ο καταγγέλλων έχει
τη δυνατότητα αποσιώπησης των προσωπικών του στοιχείων και η
ανωνυμία, την οποία διατηρεί, άρει οποιοδήποτε δισταγμό υποβολής
κάποιας καταγγελίας.
Τα

οφέλη

του

Διαδικτύου

είναι

πολυάριθμα

σε

ενημερωτικό,

ψυχαγωγικό αλλά και επικοινωνιακό τομέα. Για να καταφέρουμε να
απολαμβάνουμε τα οφέλη που μας προσφέρει το Διαδίκτυο, κρίσιμη είναι
η στάση που τηρεί καθένας από εμάς στο χώρο αυτό. Όλοι εμείς είμαστε
αυτοί που διαμορφώνουμε το εικονικό χώρο του Διαδικτύου και οφείλουμε
να ενεργούμε πάντα σεβόμενοι τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των
υπολοίπων χρηστών, των υπολοίπων μελών αυτής της «διαδικτυακής
κοινωνίας». Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του αισθήματος
αυτοπροστασίας που πρέπει να μας διακρίνει, ώστε να έχουμε την
ικανότητα

3.3

αποφυγής

διαδικτυακών

κινδύνων

και

απειλών».[8]

ΥΠΕΡΒΟΛΗΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟΥ

Για πολλούς γονείς το χρονικό διάστημα που τα παιδιά τους ασχολούνται
με το Διαδίκτυο αποτελεί βασική αιτία εκνευρισμού. Αρχικά οι γονείς
υποδέχτηκαν το Διαδίκτυο στα σπίτια τους, ελπίζοντας ότι θα άνοιγε νέους
ορίζοντες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των παιδιών τους. Ωστόσο, πολλοί
γονείς συνειδητοπoίησαν γρήγορα ότι τα παιδιά τους, αντί για τα μαθήματά
τους και για έρευνα, περνούσαν ώρες συνομιλώντας ηλεκτρονικά με τους
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φίλους τους, παίζοντας παιχνίδια ή μιλώντας με αγνώστους σε chat room.
Το να διατηρήσουν μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στα μέσα ψυχαγωγίας και
στις άλλες δραστηριότητες στη ζωή των παιδιών τους, αποτελούσε πάντα
μια πρόκληση για τους γονείς. Το Διαδίκτυο έκανε αυτή την πρόκληση
ακόμα πιο έντονη. Η δεσμευτική φύση των διαδικτυακών επικοινωνιών και
των διαδραστικών παιχνιδιών οδηγεί πολλά παιδιά και εφήβους στο
σημείο να μην αντιλαμβάνονται πόση ώρα παραμένουν στο Διαδίκτυο.
► Το φαινόμενο
Η πρώτη περίπτωση «εθισμού» στο Διαδίκτυο είδε το φως της
δημοσιότητας το 1997, στις Η.Π.Α. Το πρώτο Κέντρο Απεξάρτησης
λειτούργησε το 1995 στην Πενσυλβάνια των Η.Π.Α., ενώ την ίδια χρονιά ο
Νεοϋορκέζος ψυχίατρος Ivan Goldberg, εν μέρει αστειευόμενος, υιοθέτησε
πρώτος τον όρο Internet addiction («εθισμός» στο Internet). Οι πρώτες
περιπτώσεις αφορούσαν ενήλικες, ωστόσο τα επόμενα χρόνια το
φαινόμενο επεκτάθηκε ραγδαία σε εφήβους και νέους. Λόγω του ότι η
Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί την κατάχρηση
διαδικτύου ως κατάσταση αληθούς εθισμού, και υπάρχει γενικά συζήτηση
στην διεθνή βιβλιογραφία περί τούτου, ο όρος «εθισμός» ή «εξάρτηση»
χρησιμοποιούνται σε εισαγωγικά.
► Κριτήρια που οριοθετούν την υπερβολική χρήση είναι η ύπαρξη
τουλάχιστον τριών από τα παρακάτω :


Συμπτώματα

Συνδρόμου

Απόσυρσης,

όπως

ψυχοκινητική

διέγερση, εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του
χεριού, άγχος, έμμονη σκέψη για το Διαδίκτυο, όνειρα για το Διαδίκτυο.


Χρήση Διαδικτύου προκειμένου να αποφευχθούν συμπτώματα

απόσυρσης.


Παραμονή online για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το

προτιθέμενο.

Σελίδα 40 από 93



Κατανάλωση

υπερβολικού

χρόνου

ή

/

και

χρήματος

σε

δραστηριότητες σχετικές με το Διαδίκτυο (αγορά λογισμικού, σκληρών
δίσκων κ.λπ).


Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου (σε κοινωνικό, οικογενειακό,

προσωπικό επίπεδο, παραμέληση προσωπικής φροντίδας και υγιεινής,
απώλεια ύπνου, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, σχολική αποτυχία).


Συνέχιση χρήσης παρά την γνώση της παραπάνω έκπτωσης.

► Αιτίες του φαινομένου
Από τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από τα 60 και πλέον παιδιά και
εφήβους που έχουν προσέλθει έως τώρα στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας
(Μ.Ε.Υ.) με αίτημα την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης του
διαδικτύου προκύπτουν ότι το φαινόμενο είναι συχνότερο :
1. στα αγόρια,
2. σε δυσλειτουργικές οικογένειες,
3. σε παιδιά με καταθλιπτικό συναίσθημα ή διάσπαση προσοχήςυπερκινητικότητα.
Φαίνεται ότι πάνω από τα μισά παιδιά παρουσιάζουν κάποιο ψυχικό
υπόστρωμα, που πιθανώς συμβάλλει στην ανάπτυξη κατάχρησης
διαδικτύου (κυρίως σύνδρομο υπερκινητικότητας-διάσπασης προσοχής ή /
και καταθλιπτικό συναίσθημα), ενώ στα υπόλοιπα σημαντικό ρόλο
φαίνεται να παίζουν περιβαλλοντικοί παράγοντες (κυρίως έλλειψη
επικοινωνίας και εφαρμογής ορίων από την οικογένεια). Οι νέες κοινωνικές
συνθήκες (αύξηση της επίπτωσης του διαζυγίου, έλλειψη επικοινωνίας,
απουσία επίβλεψης από τους γονείς λόγω εργασίας έξω από το σπίτι)
παίζουν το ρόλο τους στην ανάπτυξη του φαινομένου.
► Ηλικιακές ομάδες παιδιών που εμφανίζουν εξάρτηση από το
διαδίκτυο
Το

φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί σε εφήβους κατά την πρώιμη

εφηβεία (10-14 ετών) ή και σε μικρότερη ακόμη ηλικία. Είναι πιο συχνό
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κατά την μέση εφηβεία (15-17 ετών), κατά την οποία οι έφηβοι
πειραματίζονται και σταδιακά αυτονομούνται, καθώς και κατά την όψιμη
εφηβεία (> 17 ετών).
Οι περισσότεροι εξαρτημένοι έφηβοι ασχολούνται με «παιχνίδια», στο
σπίτι ή τα Ίντερνετ

καφέ. Μπορεί να σταματήσουν το σχολείο, να

απομονωθούν από την οικογένεια και τους φίλους, να είναι επιθετικοί με
τους γονείς, να κλέβουν χρήματα από την οικογένεια για να «παίζουν», να
ζουν σε ένα δωμάτιο, να μην τρώνε ή το αντίθετο (να παχύνουν πολύ), να
μην γυμνάζονται και να μην κοιμούνται για 24ωρα. Μπορεί ακόμη να μην
αλλάζουν ρούχα, να παραμελούν την υγιεινή τους και την καθαριότητα.
Τα παραπάνω μπορεί να εμφανιστούν σε ηπιότερη μορφή κατά την
πρώιμη εφηβεία. Όσο ο έφηβος μεγαλώνει και πλησιάζει την μέση
εφηβεία, ο πειραματισμός και η περιέργεια, η μη συνειδητοποίηση του
κινδύνου και η φυσιολογική αντίδραση σε κάθε καταπίεση, γίνονται βασικά
χαρακτηριστικά του (αποτελεί ακόμη αναπτυσσόμενο άτομο), και τον
καθιστούν ευάλωτο και ευαίσθητο σε εξαρτήσεις. Τα παραπάνω δεν είναι
απόλυτα, αφού η χρονολογική ηλικία μπορεί να μην συμβαδίζει πάντα με
το αναπτυξιακό ψυχοκοινωνικό και γνωστικό στάδιο: π.χ. ένας έφηβος 10
ετών μπορεί να βρίσκεται αναπτυξιακά στη μέση εφηβεία και να
συμπεριφέρεται ανάλογα κ.λπ.
► Αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα εφήβων Αττικής 15 ετών (Μ.Ο. :
14.85 έτη)
Αντιπροσωπευτικό δείγμα 897 εφήβων (430 αγόρια, 467 κορίτσια)
•

ΧΡΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΙ
ΜΕ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ

ΤΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

(INTERNET):

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
- 53.4% χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για χρονικό διάστημα >1 έτος
- 26% ανέφεραν καθημερινή χρήση και
- 8% χρήση >20 ώρες εβδομαδιαίως.
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ΠΟΥ

- Τα αγόρια χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο σημαντικά περισσότερο

από

τα κορίτσια (p< 0.05).
- Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο Young, 1% από τους εφήβους του
δείγματος παρουσίαζαν υπερβολική χρήση διαδικτύου («εθισμός») και
- 12,8% παρουσίαζαν περιοδικά ή συχνά προβλήματα σχετικά με την
κατάχρηση διαδικτύου (κατάσταση πριν το «εθισμό»)
- Ο πιο συχνός λόγος χρήσης του διαδικτύου ήταν τα διάφορα παιχνίδια
(p< 0.05)
- 4.2% του δείγματος είχαν δεχτεί απειλές μέσω διαδικτύου (cyber bulling
victims).
- Χρήση του διαδικτύου >10 ώρες εβδομαδιαίως έχει συσχετισθεί με
μεγαλύτερη πιθανότητα υπερβολής και επακόλουθων προβλημάτων
- Η ενασχόληση με το διαδίκτυο στο πλαίσιο του σχολείου αποδεικνύεται
προστατευτικός παράγοντας έναντι της ανάπτυξης προβληματικής χρήσης
- Υπήρξε θετική συσχέτιση της χρήσης διαδικτύου και της διάσπασης
προσοχής-υπερκινητικότητας, σύμφωνα με την κατάταξη στο SDQ (p<
0.01).
- Θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και μεταξύ χρήσης διαδικτύου και
παραβατικότητας (p< 0.05), καθώς και ανάπτυξης δυσλειτουργικών
σχέσεων με τους συνομηλίκους (p< 0.05).

Συμπεράσματα
Η χρήση διαδικτύου είναι δημοφιλής στους Έλληνες εφήβους, και
ενδέχεται να οδηγήσει σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν υπάρχει
υπερβολή. Τριάντα πέντε 35 έφηβοι με «εθισμό» απευθύνθηκαν στη
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) και παρακολουθούνται γι' αυτό. Μετά
τα πρώτα δημοσιεύματα του τύπου για τα παιδιά που παρακολουθούνται
στη Μ.Ε.Υ., υπήρξαν πολυάριθμα τηλεφωνήματα γονέων απ' όλη την
Ελλάδα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τα παιδιά
τους.

Ας

σημειωθεί

ότι

ενώ

σε

πρώϊμα

στάδια

το

φαινόμενο

αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα με γνωσιακή εκπαίδευση (ημερολόγιο,
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στόχοι, δημιουργία κινήτρων, ανταμοιβές σε θετική συμπεριφορά,
προβληματισμός σε στασιμότητα), καθώς κι αντιμετώπιση της συνοδού
νοσηρότητας εάν υπάρχει. Μετά την πλήρη οργάνωσή του προβλήματος,
με τα περισσότερα κριτήρια, ο έφηβος δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει
πρόβλημα, δεν συνεργάζεται, δεν θέλει καν να επισκεφθεί τη Μ.Ε.Υ.,
μπορεί να λέει ψέματα, να χειρίζεται και να εξαπατά γονείς και θεραπευτές
και γενικά έχει συμπεριφορά ατόμου εξαρτημένου από ουσίες (ναρκωτικά).
Στο πρόγραμμα της Μ.Ε.Υ., από τα 35 παιδιά που προσήλθαν έως
σήμερα, 15 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, 4 σχετική βελτίωση, 9
βρίσκονται υπό παρακολούθηση και 6 δεν συνεργάστηκαν.
► Συμβουλές προς γονείς από την μονάδα εφηβικής υγείας
Η ποιοτική σχέση με τους γονείς, ο χρόνος που οι γονείς αφιερώνουν
στα παιδιά και η ενασχόληση τους στο Διαδίκτυο μαζί με τα παιδιά
μπορούν

να

συμβάλλουν

στην

αποφυγή

του

φαινομένου.

Η

συναισθηματική κάλυψη των παιδιών, η καλή σχέση και η επικοινωνία
όλων των μελών οδηγούν σε σωστή εφαρμογή ορίων μέσα στο σπίτι, τα
οποία μπορούν να τηρούνται (οι ενοχικοί γονείς αδυνατούν να βάλουν
όρια). Το Διαδίκτυο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και δεν πρέπει να
δαιμονοποιείται. Σωστή χρήση και όρια στις πιο ευαίσθητες ηλικίες είναι
σημαντικά.[7]

3.4 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στον κυβερνοχώρο όπου η διακίνηση ιδεών, πληροφοριών, εικόνων και
άλλων οπτικοακουστικών μέσων είναι εύκολη και γρήγορη και σε πολλές
περιπτώσεις ελέγχεται από τον ίδιο τον χρήστη και όχι αποκλειστικά από
τους διαχειριστές των ιστοσελίδων, αναδύονται νέες προκλήσεις σε σχέση
με την προστασία των παιδιών από έκθεση σε ενδεχομένως επιβλαβές
περιεχόμενο.
Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να είναι νόμιμο αλλά ακατάλληλο για παιδιά
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μικρής ηλικίας (όπως π.χ. η πορνογραφία ενηλίκων) ή παράνομο και
ταυτόχρονα επιβλαβές για τα παιδιά (όπως π.χ. η παιδική πορνογραφία).
Στην ενότητα αυτή σας παραθέτονται τα πιο σοβαρά είδη ακατάλληλου,
επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου μαζί με χρήσιμες συμβουλές για
την προστασία των ανήλικων χρηστών.
1. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο Διαδίκτυο υπάρχει πορνογραφία ενηλίκων που είναι νόμιμη αλλά
σοκαριστική και επιβλαβής για παιδιά μικρής ηλικίας, υπάρχει όμως και η
παράνομη παιδική πορνογραφία.
Είναι πολύ εύκολο να συναντήσει κανείς, ακόμη και τυχαία, διαδικτυακό
περιεχόμενο σεξουαλικής φύσεως. Υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά
τέτοιου είδους υλικού που τα παιδιά, ακόμα και μέσω μιας απλής μηχανής
αναζήτησης, μπορούν να το εντοπίσουν. Αλλά, ακόμη και αν δεν το
αποζητήσουν τα ίδια, υπάρχουν πολλά άτομα που μπορεί να τα
προσεγγίσουν στο Διαδίκτυο και να τους προωθήσουν πορνογραφικό
υλικό, με απώτερο στόχο την αποπλάνησή τους.
Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών είναι παγκόσμια μάστιγα, και το
Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα ταχύτατης μετάδοσης εικόνας και βίντεο
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε εκατομμύρια αποδέκτες σε όλο τον
κόσμο που πληρώνουν αδρά για να ικανοποιήσουν το διαστροφικό τους
χόμπι. Η παιδική πορνογραφία ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία της
κάθε χώρας. Ο κοινός παρανομαστής είναι οι αναπαραστάσεις ανηλίκων
που

συμμετέχουν

υποδηλώνουν

σε

σεξουαλικές

πράξεις

σεξουαλικές

ή

καταστάσεις

που

δραστηριότητες.

Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που έχουν υποστεί
επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και καρτούν. Είναι ευρέως
γνωστό ότι η παιδική πορνογραφία είναι παράνομη και υπόκειται σε
ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην
αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας από χώρα σε χώρα. Σε

Σελίδα 45 από 93

ορισμένες χώρες για παράδειγμα, όπως και στην Ελλάδα, ακόμη και η εν
γνώσει κατοχή παιδικής πορνογραφίας είναι έγκλημα.
► Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Διαδικτυακά Εγκλήματα του
Συμβουλίου της Ευρώπης η παιδική πορνογραφία έχει τις εξής
μορφές:


Ένας ανήλικος που συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα.



Ένα

άτομο

που

συμμετέχει

σε

σεξουαλική

δραστηριότητα

προσποιούμενο ότι είναι ανήλικο.


Ρεαλιστικές εικόνες που αναπαριστούν ένα ανήλικο να συμμετέχει

σε σεξουαλικές δραστηριότητες.
Είναι προφανές, ότι, εκτός από την ζημιά που γίνεται στα παιδιά που
κακοποιούνται για τη δημιουργία αυτών των φωτογραφιών / βίντεο, το
υλικό αυτό κρύβει κινδύνους και για τα παιδιά που αποκτούν πρόσβαση
σε αυτό.

► Σύμφωνα με έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β΄
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το 19.47% των εφήβων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέφεραν ότι
έκαναν χρήση ιστοσελίδων με πορνογραφικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.
Η χρήση πορνογραφικών ιστοσελίδων συσχετίστηκε σημαντικά με τα
αγόρια, τη χρήση σε Ίντερνετ καφέ, καθώς και με χρήση που ξεπερνά το
όριο των 10 ωρών εβδομαδιαίως. Οι έφηβοι που έκαναν χρήση
πορνογραφικού υλικού μέσω Διαδικτύου είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να
παρουσιάσουν διαταραχές στη συμπεριφορά και την κοινωνικότητά τους.
Τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και η χρήση του Διαδικτύου στα
σχολεία

συμβάλλουν

στον

περιορισμό

της

χρήσης

διαδικτυακού

πορνογραφικού υλικού από τους εφήβους, η οποία ενδεχομένως οδηγεί
σε ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και συσχετίζεται με άλλα φαινόμενα
υπερβολής μέσω διαδικτύου (κατάχρηση, παρενόχληση κ.α.).[7]
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2. ΑΝΟΡΕΞΙΑ – ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Η νευρική ανορεξία είναι μια διατροφική διαταραχή με ισχυρό
ψυχολογικό υπόβαθρο. Οι επιπτώσεις της είναι πολύ βλαβερές, όμως
συχνά δεν διαγιγνώσκεται προτού το άτομο φτάσει σε πολύ σοβαρή
κατάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που νοσούν είναι έφηβοι
και ιδιαίτερα κορίτσια ηλικίας 11-20 ετών. Δυστυχώς στο Διαδίκτυο
υπάρχουν ιστοσελίδες όπου πουλούν χάπια αδυνατίσματος, προτείνουν
εξαντλητικές και επομένως επικίνδυνες δίαιτες, με αποτέλεσμα πολλά
παιδιά και έφηβοι να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για την ζωή τους.
Υπάρχουν επίσης «groups» για κορίτσια με νευρική ανορεξία όπου
ανταλλάσσονται απόψεις για πιο αυστηρές δίαιτες με αποτέλεσμα να
απειλείται άμεσα η ζωή τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε
χρήστες του Διαδικτύου που σκοπό έχουν να παρασύρουν τα παιδιά και
τους εφήβους σε αυτοκτονία. Εντοπίζουν τους ανήλικους από τις
συνομιλίες τους στα chat rooms ή από την αναφορά στο προφίλ τους για
την

άσχημη

ψυχολογική

κατάσταση

που

περνούν

και

μεθοδικά

επιβαρύνουν την ήδη άσχημη ψυχολογία των παιδιών προτείνοντας τους
να αυτοκτονήσουν ώστε να απαλλαγούν από την ζωή που τους
«βασανίζει».
► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Πρωταρχική συμβουλή: να είστε πάντα κοντά στα παιδιά σας για να
μπορέσετε άμεσα να διαγνώσετε τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά και την
καθημερινότητα του παιδιού σας και να δράσετε άμεσα. Η εμπιστοσύνη, η
επικοινωνία και η αγάπη μέσα στην οικογένεια είναι τα πολύτιμα στοιχεία
που θα προστατεύσουν τα παιδιά σας από επικίνδυνες καταστάσεις. Τα
παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους ότι οι άσχημες
στιγμές στην ζωή είναι πρόσκαιρες και ότι στο μέλλον τα πράγματα θα
είναι σίγουρα καλύτερα. Μέσα από την αγάπη μας, μπορούμε να μάθουμε
στους ανήλικους να αντιμετωπίζουν τις στιγμές αυτές στη ζωή τους και να
μπορούν να ξεπερνούν τις κακές εμπειρίες. Ας μοιραστούμε μαζί τους μια
δική μας άσχημη στιγμή στη ζωή μας και τους τρόπους που την
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ξεπεράσαμε για να κατανοήσουν ότι, ακόμα και εμείς, οι γονείς ή οι
εκπαιδευτικοί τους, έχουμε αντιμετωπίσει ανάλογες καταστάσεις.
• Οι ανήλικοι πρέπει να αποφεύγουν αναφορές στην ψυχολογική τους
κατάσταση στο Διαδίκτυο.
• Δεν πρέπει να

συνομιλούν στο Διαδίκτυο με αγνώστους για

προσωπικά τους θέματα γιατί μπορεί να διατρέξουν άμεσο κίνδυνο.
• Δεν πρέπει να επισκέπτονται ιστοσελίδες που εξιδανικεύουν την
αυτοκτονία προτείνοντας μάλιστα και τρόπους.
• Σε περίπτωση που κάποιος γνωστοποιήσει την πρόθεση του να
αυτοκτονήσει και έρθει στη γνώση τους να τους παροτρύνεται να
καταγγέλλουν αμέσως το γεγονός ώστε να υπάρξει παρέμβαση που
μπορεί να αποβεί και σωτήρια.
3. ΒΙΑ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
Η

χρήση

του

Διαδικτύου

με

σκοπό

τη

διάδοση

ρατσιστικής,

αντισημιτικής (αντισημιτισμός χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε συστηματική
αντίθεση

προς

την

Εβραϊκή

φυλή)και

ξενοφοβικής

προπαγάνδας

αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Οι στόχοι του μίσους μπορεί να ποικίλουν
από τόπο σε τόπο, αλλά καμία χώρα δεν έχει ανοσία στο πρόβλημα και
συχνά τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα αφού η διαχείριση ορισμένων
ιστοσελίδων γίνεται από πολλές χώρες. Υπάρχει η συνεχώς αυξανόμενη
ανησυχία ότι το διαδικτυακό μίσος μπορεί να προκαλέσει βία και να
οδηγήσει σε πραγματικά εγκλήματα μίσους. Ακόμα και αν είναι δύσκολο
να εδραιωθεί ένας αιτιολογικός δεσμός, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενισχύσει το εχθρικό κλίμα
εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση
χρημάτων και την προσέλκυση συμπαθούντων.
► Συμβουλές
• Ενημερώστε τα παιδιά σας για το μίσος που υπάρχει στο Internet. Τα
νεαρά άτομα θα αναγνωρίσουν και θα αποφύγουν ευκολότερα το εμπαθές
περιεχόμενο

εάν

γνωρίζουν

τις

τακτικές
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που

χρησιμοποιούν

οι

υποστηρικτές του μίσους και την ιστορία του ρατσισμού.

•

Βοηθήστε τα να αναγνωρίζουν το εμπαθές περιεχόμενο και τα σύμβολα
στο Internet, όπως σβάστικες, υποτιμητικές αναφορές στη φυλή ή στη
σεξουαλική προτίμηση και παραστάσεις κινουμένων σχεδίων διαφόρων
εθνικοτήτων και φυλετικών ομάδων.
• Μάθετε για το λογισμικό φιλτραρίσματος. Αν και τα φίλτρα μπορούν να
αποκλείσουν έως ένα βαθμό το βίαιο και εμπαθές περιεχόμενο, οι
τεχνολογίες αυτές δεν αποτελούν πανάκεια. Το διαδικτυακό μίσος
εμφανίζεται συχνά με ανεπαίσθητη μορφή, που δεν αναγνωρίζεται πάντα
από τα φίλτρα.
• Να φέρεστε πάντα σωστά στο Internet. Να ενθαρρύνετε τα παιδιά να
είναι ευγενικά και προσήκουα όταν γράφουν κάτι στο Internet και να μην
στέλνουν

εμπαθή,

άσχημα

ή

ενοχλητικά

μηνύματα

σε

άλλους.

Υπενθυμίζετέ τους πώς τίποτα στο Internet δεν είναι απολύτως απόρρητο.
• Σε περίπτωση που συναντήσετε επιβλαβές περιεχόμενο μη διστάσετε
να κάνετε μια καταγγελία στην www.safeline.gr [13]
3.5 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ <<ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ>>
ΟΡΙΣΜΟΣ
Όλο και πιο συχνά ακούγονται

γράφονται

για τους «εικονικούς

κόσμους», τα λεγόμενα «virtual worlds», οι οποίοι αποτελούν για τους
ανήλικους πηγή διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Καθημερινά, εκατομμύρια
παιδιών και εφήβων σερφάρουν μέσα στους κόσμους αυτούς. 2Πρόκειται
για

μοντελοποιημένα

περιβάλλοντα

(«computer-based

simulated

environments») στα οποία οι χρήστες αντιπροσωπεύονται και δρουν μέσω
εικονικών χαρακτήρων, των λεγόμενων «avatars», που συνήθως είναι
δισδιάστατες ή τρισδιάστατες γραφικές απεικονίσεις. Οι κόσμοι αυτοί
μπορεί να είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να θυμίζουν τον πραγματικό ή να
είναι τελείως φανταστικοί. Επίσης, μέσα σε αυτούς τους κόσμους μπορεί
να ισχύουν κανόνες αντίστοιχοι αυτών που ισχύουν στον πραγματικό,
όπως η βαρύτητα, η δράση σε πραγματικό χρόνο, η κίνηση, κ.λπ.
Μπορούν όμως να ισχύουν και φανταστικοί κανόνες, όπως π.χ. ο χρόνος
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να κυλάει πολύ πιο γρήγορα από ότι στην πραγματική ζωή. Η επικοινωνία
μεταξύ των χρηστών ποικίλει, από κείμενο και γραφικά εικονίδια μέχρι
οπτική επαφή, ήχο, κ.ά. Μέσα σε ένα εικονικό κόσμο τα παιδιά μπορούν
να «περιτριγυρίζουν», να επηρεάζουν καταστάσεις και να λαμβάνουν
επιβραβεύσεις ως συνέπεια των ενεργειών τους. Έτσι λοιπόν ακούμε
σήμερα για κόσμους με εικονικά ζωάκια ή φυτά που πρέπει καθημερινά να
φροντιστούν, ειδάλλως θα μαραζώσουν, κόσμους όπου τα παιδιά
μπορούν να κερδίσουν εικονικά λεφτά για να αγοράσουν φαγητό για το
ζωάκι τους, ή άλλα αξεσουάρ και «gadgets» που θα χρησιμοποιήσουν
μέσα στον εικονικό κόσμο, και πολλά άλλα. Το φαινόμενο αυτό ελκύει
μεγάλα πλήθη χρηστών και συνεπώς επιχειρηματιών.
► Λόγοι που παίζουν στα εικονικά παιχνίδια:
•

Δημιουργούν το δικό τους προσωπικό «χώρο», που τους ανήκει

ακόμα και όταν οι γονείς είναι παρόντες.
• Επικοινωνούν με φίλους σε πραγματικό χρόνο, όπου συνομιλούν για
τα ενδιαφέροντά τους.
•

Δημιουργούν η γίνονται συνδρομητές σε ομάδες ενδιαφέροντος,

όπως π.χ. μουσικής ή ποδοσφαίρου, ανταλλάσοντας πληροφορίες και
απόψεις μέσα από ιστολόγια, ή εργαλεία instant messaging.
•

Έρχονται σε επαφή με νέους χρήστες και πιθανώς κάνουν νέους

φίλους.
•

Δημιουργούν και ανταλλάσουν πρωτότυπο και προσωπικό υλικό,

όπως φωτογραφίες ή βίντεο, μέσα από το οποίο βρίσκουν νέες ευκαιρίες
για να εκφραστούν.
• Δημιουργούν, δημοσιεύουν και ανταλλάσουν μουσική.
•

Παίζουν παιχνίδια.

• Πειραματίζονται με την προσωπικότητά τους, με νέους κοινωνικούς
χώρους και με νέα κοινωνικά όρια.
► Θέματα ασφαλείας στους εικονικούς κόσμους
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Όπως σε κάθε online δραστηριότητα , έτσι και στους εικονικούς
κόσμους υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι για τα παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει να
κατανοήσουνε τους κινδύνους αυτούς και μετά να αποφασίσουνε ποια
περιβάλλοντα είναι τα κατάλληλα για τα παιδιά τους. Δεν πρέπει να
επαναπαύονται όταν τους βλέπουν να παίζουν ένα παιχνίδι

και εκεί

υπάρχουν κίνδυνοι που οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν. Παρακάτω
αναφέρονται οι πιθανοί κίνδυνοι και προτείνονται κάποιες συμβουλές προς
τους γονείς των ανήλικων χρηστών.
► Πιθανοί κίνδυνοι
●

Έκθεση σε παράνομο και επιβλαβές υλικό, όπως πορνογραφία,

τζόγο, ρατσιστικό ή άλλο υλικό ακατάλληλο για παιδιά. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι των ιστοχώρων αυτών δεν λαμβάνουν
αποτελεσματικά μέτρα για να περιορίσουν την πρόσβαση των παιδιών
στους ιστοχώρους τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
●
●

Δημιουργία, λήψη και διανομή παράνομου ή επιβλαβούς υλικού.
Ανεπιθύμητες επαφές, ειδικά με ενήλικους απατεώνες παιδεραστές

που εμφανίζονται ως παιδιά.
●

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων που μπορεί να οδηγήσει σε

κίνδυνο στο φυσικό κόσμο. Επίσης, κίνδυνος της ακεραιότητας του
παιδιού σε περίπτωση συνάντησης με εικονικούς φίλους που δεν γνωρίζει
(και δεν γνωρίζετε) στο πραγματικό κόσμο.
●

Ανεπιθύμητα

ή

διαφημιστικά

μηνύματα

από

εταιρίες

που

χρησιμοποιούν τους εικονικούς κόσμους για να προωθήσουν προϊόντα
που απευθύνονται στα παιδιά. Δυστυχώς η νομοθεσία σε αυτό το ζήτημα
είναι ακόμα ανεπαρκής και είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς πότε τα
παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν τι σημαίνει «συναλλαγή» ή πότε κάτι
στο Διαδίκτυο είναι «διαφήμιση».
●

Χρήση πιστωτικών καρτών των γονέων ή ακόμα και τρίτων δίχως

αυτοί να το γνωρίζουν για αγορά συνδρομών ή άλλων αγαθών.
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●

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του γονέα χωρίς τη συναίνεσή

του. Ειδικότερα, όταν ζητείται η συναίνεση του γονέα από έναν ιστοχώρο
για ενεργοποίηση της εγγραφής του παιδιού, τα παιδιά «παράνομα»
αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του γονέα τους για να συναινέσουν
αντί αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, η μετέπειτα διαγραφή ενός ήδη
ενεργοποιημένου λογαριασμού από έναν τέτοιο ιστοχώρο είναι πολλές
φορές ιδιαίτερα δύσκολη.
● Ανεπαρκείς μηχανισμοί επιβεβαίωσης της ηλικίας του παιδιού,
επιτρέποντας ψευδή καταχώρηση ηλικίας.
● Κλοπή ταυτότητας.
●

Υπερβολική ενασχόληση, με αποτέλεσμα τη θυσία κοινωνικών ή

φυσικών δραστηριοτήτων απαραίτητων για την υγεία, την ανάπτυξη της
κοινωνικότητας και την ευημερία του παιδιού. Οι εικονικοί κόσμοι, ειδικά
αυτοί των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μπορεί κάποιες φορές να είναι
«εθιστικοί» για τα παιδιά που σπαταλούν πάρα πολύ χρόνο με τις
«κοινότητες» που δρουν και εξελίσσονται μέσα σε ένα παιχνίδι (ειδικότερα
όταν οι γονείς δεν είναι παρόντες), με αποτέλεσμα να θυσιάζουν την
επαφή με τους φυσικούς τους φίλους, για να παίζουν με τους εικονικούς.
●

Παρενόχληση από άλλους χρήστες. Καταπάτηση των δικαιωμάτων

και της ιδιωτικότητας του ανήλικου, συνήθως μέσω ανάρτησης υλικού από
τρίτους (ειδικά φωτογραφιών) χωρίς την άδειά του.
●

Επίσης, εάν και πολλοί εικονικοί κόσμοι είναι σχεδιασμένοι για όλες

τις ηλικίες, υπάρχουν και αυτοί που αφορούν σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή
κατηγορία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, ότι εάν
τα παιδιά τους σερφάρουν σε αυτούς τους κόσμους και είναι μικρότερα
από τις ηλικίες αυτές, είναι πιθανόν να έρθουν σε επαφή με υλικό ή με
συμπεριφορές από μεγαλύτερους χρήστες επιβλαβείς για αυτά.
Τα παιδιά μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι οποιασδήποτε ηλικίας
στους κόσμους αυτούς, καθώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια έγκυρη
δυνατότητα επιβεβαίωσης της αληθινής ηλικίας του παιδιού.
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► Ρόλος των γονέων και των κηδεμόνων στους εικονικούς
κόσμους
Για να διασφαλίσουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν τους
εικονικούς κόσμους με ασφάλεια και με υπευθυνότητα, μπορούνε:
● Να διαβάσουμε τους όρους χρήσης του εκάστοτε ιστοχώρου πριν το
παιδί μας εγγραφεί, να μιλήσουμε με το παιδιά μας γύρω από τα θέματα
ασφάλειας, να θέσουμε κάποιους βασικούς κανόνες και να ενημερώσουμε
τα παιδιά για τον γονικό έλεγχο που θα θέσουμε με σκοπό να
διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες αυτοί θα γίνουν σεβαστοί.
● Να εκπαιδεύσουμε τους νεαρούς χρήστες γύρω από την υπεύθυνη
χρήση της τεχνολογίας, προτρέποντάς τους να «ακούνε» το ένστικτό τους
και τη λογική τους και να ενημερώνουν άμεσα εάν «συναντήσουν» κάτι
ύποπτο ή κάτι που τους προξενεί ανησυχία ή φόβο.
● Να διασφαλίσουμε τη χρήση τεχνικών λύσεων για τα νέα παιδιά όπως
για παράδειγμα
- φίλτρα και εργαλεία γονικού ελέγχου,
- το ιστορικό επίσκεψης ιστοσελίδων,
- την επιβεβαίωση ύπαρξης αυτόματης επιτήρησης του ιστοχώρου,
όπως φιλτράρισμα κειμένου που αναγνωρίζει συγκεκριμένα λεκτικά μοτίβα
και διευθύνσεις (URLs) ή πιο εξελιγμένα φίλτρα που περιλαμβάνουν
μηχανές προστασίας από παιδόφιλους (Αnti-Grooming Engines AGE). Τα
φίλτρα αυτά αναγνωρίζουν κάποιες συγκεκριμένες τακτικές παιδόφιλων.
- την λειτουργία αναφοράς: εργαλεία μέσω των οποίων μπορούν να
αναφερθούν απρεπείς δημοσιεύσεις, συνομιλίες ή δραστηριότητες (π.χ.
κουμπί αναφοράς «report button»). Ο εικονικός κόσμος θα πρέπει να έχει
μια πολύ σαφή πολιτική σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η αναφορά μια
απρεπούς συμπεριφοράς και σε ποιον. Τα παιδιά θα πρέπει να διδαχθούν
πώς μπορούν να αναφέρουν ανεπιθύμητα περιστατικά ή ανεπιθύμητες
επαφές.
- Χαρακτηρισμός των ιστοχώρων (ratings): πρέπει να γνωρίζουμε τα
σύμβολα χαρακτηρισμού και τη χρήση αυτών καθώς αποτελούν ένα
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σημαντικό εργαλείο προστασίας των νεαρών χρηστών από ακατάλληλες
υπηρεσίες και υλικό.
-Ηλικιακή επιβεβαίωση, δηλαδή να ελέγξουν το όριο ηλικίας για το
συγκεκριμένο παιχνίδι.
● Να ελέγξουμε εάν ο εικονικός κόσμος επιτηρείται, είτε ενεργά (όπου ο
επιτηρητής είναι ορατός σε όλους τους χρήστες είτε ως χαρακτήρας είτε
ως μέλος μέσα στον εικονικό κόσμο και λαμβάνει δράση όταν κάποιος
χρήστης βρεθεί σε δύσκολη θέση ή χρειαστεί βοήθεια) είτε σιωπηρά (όπου
ο

επιτηρητής

παρασκηνιακά

μπλοκάρει

ανεπιθύμητο

περιεχόμενο,

αναλαμβάνει δράση σε ύποπτη συμπεριφορά, προειδοποιεί χρήστες για
ακατάλληλη συμπεριφορά, κ.λπ.)
●

Να

μένουμε

ψύχραιμοι

και

μην

βιαζόμαστε

να

εξάγουμε

συμπεράσματα εάν ακούσουμε ή δούμε κάτι που θα μας ανησυχήσει
σχετικά με τη δραστηριότητα του παιδιού μας ή κάποιων από τους
εικονικούς του φίλους. Εάν τα παιδιά φοβηθούν ότι θα τους κόψουμε τη
σύνδεση στους αγαπημένους τους κόσμους, απλά δεν θα μας
εμπιστεύονται τους προβληματισμούς τους, με ότι αυτό συνεπάγεται.
● Να αναλαμβάνουμε δράση με ανοιχτό μυαλό και με προσοχή σε
σχέση με αναφορές από άλλα μέλη του εικονικού κόσμου ως προς τη
συμπεριφορά του παιδιού μας. Πολλές φορές τα παιδιά είναι πιο επιθετικά
στους εικονικούς κόσμους από ότι στον πραγματικό, καθώς πιστεύουν
πως κανείς δεν πρόκειται να τους ζητήσει το λόγο για αυτό. Ας βρούμε την
κατάλληλη ευκαιρία για να συζητήσουμε το θέμα με το παιδιά μας και να
τους εξηγήσουμε ότι πρέπει να ενεργούν στο Διαδίκτυο με ήθος, όπως και
στον πραγματικό κόσμο.
● Να γνωρίσουμε την κουλτούρα των εικονικών κόσμων, έτσι ώστε να
μπορούμε να αναγνωρίζουμε πότε τα παιδιά μας χρησιμοποιούν
δικαιολογίες του στιλ «μου έκλεψαν τον λογαριασμό μου» για να μην
βρεθούν αντιμέτωπα με τις συνέπειες των πράξεών τους. Εάν λάβουμε
π.χ. κάποιο μήνυμα σχετικά με παραβίαση κανόνων του εικονικού κόσμου,
πολύ σπάνια θα έχει κλαπεί ο λογαριασμός του παιδιού μας.
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● Να μάθουμε στα παιδιά σας να μη δίνουν σε κανέναν τους
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στους εικονικούς κόσμους, ούτε καν
στα αδέλφια τους. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μεταξύ
των νεαρών χρηστών. Για παράδειγμα, κάποιος που γνωρίζει τον κωδικό
μπορεί να κλέψει «εικονικά αντικείμενα» για τα οποία το παιδί έχει
εργαστεί σκληρά να αποκτήσει μέσα στον εικονικό κόσμο.
● Να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να επικοινωνούμε με τον υπεύθυνο
του

ιστοχώρου

σε

περίπτωση

που

έχουμε

προβληματισμούς

ή

ερωτήματα. Είναι υποχρέωση των υπευθύνων να διασφαλίσουν ότι τόσο
εμείς όσο και το παιδί μας αισθανόμαστε ασφαλείς και άνετα μέσα στον
ιστοχώρο που παρέχουν.
● Τέλος, δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι όλοι οι χρήστες στο Διαδίκτυο
έχουν βάλει ως στόχο το παιδί μας. Εάν και είναι καλό να θυμόμαστε ότι
εκεί που πάνε τα παιδιά θα ακολουθήσουν και οι παιδεραστές – τόσο στο
φυσικό όσο και στους εικονικούς κόσμους, οι στατιστικές δείχνουν ότι τα
προβλήματα με παιδόφιλους στον πραγματικό κόσμο είναι συντριπτικά
περισσότερα από αυτά στους εικονικούς.[4]
Σε γενικές γραμμές, οι ιστοχώροι που απευθύνονται στα παιδιά
μπορεί να είναι ασφαλείς και να παρέχουν μια θαυμαστή και δημιουργική
εμπειρία – κοινωνική και εκπαιδευτική – για το παιδί, αλλά όμως μόνο εάν
οι ίδιοι οι γονείς μείνουνε κοντά στα παιδιά τους , έχουν ενεργή συμμετοχή
στις online δραστηριότητές τους και παραμένουν επάγρυπνοι για να τα
προφυλάξουνε από παρενόχληση ή προσέγγιση κακόβουλων ανθρώπων,
μέσω της διαρκούς επικοινωνίας και της ενασχόλησης με τους κόσμους
αυτούς, προωθώντας τις θετικές συμπεριφορές. [12]
3.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)
Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει για τα καλά στη ζωή
των Ελλήνων και μάλιστα των ανήλικων χρηστών του Διαδικτύου. Το πιο
δημοφιλές «social networking site» αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το
Facebook, μας ενημερώνει ότι 2.475.160 Έλληνες χρήστες έχουν
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καταχωρημένο προφίλ στον παραπάνω ιστοχώρο, με 508.940 εξ’ αυτών
(ήτοι το 20,56% του συνόλου) να είναι μεταξύ 13-18 ετών. Έχοντας από
την μια πλευρά ένα – κατά πολλούς – εκπληκτικό νέο φαινόμενο
επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, από την άλλη βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με μείζοντα ζητήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο, ειδικά για
τους ανήλικους χρήστες του.
Η τελική έκθεση του Πανευρωπαϊκού θεματικού Δικτύου EU Kids
Online, έθεσε 5 πολύ βασικά ζητήματα σε σχέση με την προστασία των
ανήλικων χρηστών. Ειδικότερα, οι ανήλικοι χρήστες:
1. Δημοσιεύουν πάρα πολλά προσωπικά τους δεδομένα.
2. Έρχονται σε επαφή – ακούσια – με online πορνογραφία.
3. Έρχονται σε επαφή – ακούσια πάλι – με βίαιο ή βλαβερό
περιεχόμενο (π.χ. ρατσισμός, εξτρεμισμός, προσηλυτισμός, κ.λπ.).
4. Αντιμετωπίζουν θέματα παρενόχλησης.
5. Συναντιούνται με «διαδικτυακούς» τους φίλους, δηλαδή με άτομα που
γνωρίζουν μόνο μέσω Διαδικτύου και όχι στον φυσικό κόσμο. Το ζήτημα
αυτό, εάν και στη 5η θέση, θεωρείται ως το πιο επικίνδυνο για τους
ανήλικους χρήστες σε σχέση με τις συνέπειες μια τέτοιας συνάντησης.
Κρατώντας τα παραπάνω στο μυαλό μας, ας δούμε τι συμβαίνει σε
έναν ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook. Τα στατιστικά
του ιστοχώρου είναι εντυπωσιακά:
● Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι από 400.000.000
ενεργοί χρήστες, με 50% αυτών να συνδέεται καθημερινά στο Facebook.
● Κάθε χρήστης έχει κατά μέσο όρο 130 φίλους στον ιστοχώρο και
στέλνει 8 «friend requests», δηλαδή αιτήματα φιλίας σε άλλους χρήστες,
μηνιαίως.
● Ο μέσος χρήστης ξοδεύει περισσότερα από 55 λεπτά ημερησίως στο
Facebook.
● Περισσότερες από 3.000.000.000 φωτογραφίες δημοσιεύονται σε
μηνιαία βάση.
● Περισσότερα από 5.000.000.000 web links, ιστορίες, νέα, blog posts,
σημειώσεις, φωτογραφίες, κ.λπ. ανταλλάσσονται εβδομαδιαίως.
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● Περισσότεροι από 1.000.000 προγραμματιστές και επιχειρηματίες
από τουλάχιστον 180 χώρες δρουν στο Facebook.
● Περισσότερες από 500.000 ενεργές εφαρμογές υπάρχουν στο
Facebook.
● Περισσότεροι από 100.000.000 ενεργοί χρήστες χρησιμοποιούν το
Facebook μέσω κινητού.
● Περισσότερες από 200 εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε 60 χώρες
εργάζονται για να υλοποιήσουν και να προωθήσουν «Facebook mobile
products».
Διαβάζοντας τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, ας αναρωτηθούμε
γιατί το Facebook όπως και άλλοι αντίστοιχοι ιστοχώροι είναι δωρεάν.
Όταν πίσω από το Facebook υπάρχει μια κερδοσκοπική εταιρία, και όταν
δρουν 1.000.000 επιχειρηματίες σε αυτό, πώς «βγάζει τα λεφτά» του;
Μήπως από εμάς τους ίδιους, και από τις πληροφορίες που οικειοθελώς
δημοσιεύσουμε γύρω από την προσωπική μας ζωή και αυτή των φίλων
μας;
Ας σταθούμε δε λίγο στη λέξη «Φίλος»: Όταν στον φυσικό κόσμο
είμαστε τυχεροί να έχουμε μερικούς καλούς φίλους, πώς σε έναν
ιστοχώρο, όπως το Facebook, οι χρήστες έχουν κατά μέσο όρο 130
«φίλους»; Μήπως έχουμε ξεχάσει τη σημασία και τη δύναμη της λέξης
αυτής;
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων ENISA μας
λέει το εξής: «Η κοινωνική και εμπορική πίεση να έχουμε όσο
περισσότερους

φίλους

μπορούμε

σημαίνει

ότι

πολλές

φορές

αποδεχόμαστε τα λεγόμενα «friend requests» (δηλαδή αιτήματα φιλίας)
χωρίς να μπούμε στον κόπο να ελέγξουμε τη γνησιότητα ή την
καταλληλότητα του ατόμου που αποστέλλει αυτά τα αιτήματα».
Θέλοντας να ερευνήσει το παραπάνω ζήτημα της ευκολίας αποδοχής
ενός «friend request», η εταιρία κατασκευής προϊόντων «antivirus»
Sophos δημιούργησε ένα προφίλ για τον ‘Freddi Staur’ (αναγραμματισμός
για ‘ID Fraudster’, που σημαίνει στα Ελληνικά απατηλή ταυτότητα), έναν
πράσινο πλαστικό βάτραχο με πολύ λίγα προσωπικά στοιχεία στο προφίλ
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του. Μετά έστειλε 200 «friend requests» με στόχο να μετρηθεί το ποσοστό
των ατόμων που θα απαντήσει, καθώς και το μέγεθος των προσωπικών
πληροφοριών που θα αποκτηθεί. Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν
τα εξής:
● 87 από τους 200 χρήστες απάντησαν στον Freddi, με τους 82 από
αυτούς να δίνουν προσωπικές πληροφορίες (41%).
● Το 72% αποκάλυψε μια ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
● Το 84% έδωσε την πλήρη ημερομηνία γέννησης.
● Το 87% παρείχε στοιχεία σχετικά με την μόρφωση και εργασία του.
● Το 78% έδωσε τη διεύθυνσή του.
● Το 23% έδωσε το τηλέφωνό του.
● Το 26% έδωσε το «όνομά» του στο MSN.
● Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Freddi μπόρεσε να αποκτήσει
πρόσβαση στις φωτογραφίες της οικογένειας και των φίλων, σε
πληροφορίες σχετικές με χόμπι, αγαπημένες ασχολίες, και άλλα
προσωπικά δεδομένα.
Και εδώ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην πράξη τα σοβαρά
ζητήματα που μας επισημαίνει το Δίκτυο EU Kids Online. Όταν έτσι απλά
αποδεχόμαστε αγνώστους να γίνουν φίλοι μας, όταν δίνουμε χωρίς
δεύτερη σκέψη τόσα πολλά στοιχεία από την ιδιωτική μας ζωή στο
Διαδίκτυο, όταν δημοσιεύουμε φωτογραφίες προσωπικών μας στιγμών, τι
γίνεται με τα θέματα της παρενόχλησης, της προστασίας της ιδιωτικής μας
ζωής, και της συνάντησης με αγνώστους, που, χωρίς δεύτερη σκέψη,
θεωρούμε φίλους μας και τους «ανοίγουμε την πόρτα» του σπιτιού μας;
Ας σκεφτούμε τα παραπάνω, τόσο ως ενήλικοι χρήστες των «social
networks» όσο και ως κηδεμόνες ανήλικων χρηστών που δίχως κριτική
σκέψη δρουν στο Διαδίκτυο, εκθέτοντας τους εαυτούς τους και όχι μόνο
σε πιθανούς κινδύνους. [11]
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως οι διαδικτυακοί τόποι συγκέντρωσης
των χρηστών του παγκόσμιου ιστού ελλοχεύουν πολλαπλούς κινδύνους
και ιδιαίτερα για τους ανήλικους χρήστες

οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν

την κριτική ικανότητα διαχώρισης του ‘’καλού’’ από το ‘’κακό’’. Στο σημείο
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αυτό λοιπόν απαιτείται η έγκυρη και έγκαιρη παρέμβαση των γονέων με
την εγκατάσταση των απαραίτητων φίλτρων προστασίας και των antivirus,
αντικείμενα για τα οποία θα αναφερθούμε στο παρακάτω κεφάλαιο .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΦΙΛΤΡΑ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
4.1 ΦΙΛΤΡΑ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα συστήματα φιλτραρίσματος και τα εργαλεία γονικού ελέγχου είναι
προγράμματα( πακέτα λογισμικού)

που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε

πληροφορίες ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο σύμφωνα με καθορισμένα
κριτήρια. Μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή του χρήστη, σε
ένα κεντρικό υπολογιστή που ανήκει σε κάποιο φορέα (π.χ. proxy server
σε ένα σχολείο) ή τους υπολογιστές ενός παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου
και

μπορούν

να

αντιδράσουν

ποικιλοτρόπως:

μπορούν

να

προειδοποιήσουν για προβληματικές ιστοσελίδες, να καταγράψουν
λεπτομερώς τις κινήσεις ενός χρήστη στο Διαδίκτυο, να μπλοκάρουν
ύποπτους ιστοχώρους, να επιτρέπουν την πρόσβαση συγκεκριμένες ώρες
και ημέρες, ακόμα και να κλείσουν τελείως τον υπολογιστή.

► Βασικός στόχος των φίλτρων
Ο βασικός στόχος των φίλτρων για την προστασία των ανηλίκων είναι η
παροχή ενός αξιόπιστου φράγματος που αποτρέπει την πρόσβαση σε μη
αποδεκτό περιεχόμενο, σε περιεχόμενο που θεωρείται επικίνδυνο ή σε
περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ηθικές βλάβες στην ανάπτυξη των
παιδιών. Σε ότι αφορά τον γονικό έλεγχο, τα φίλτρα ασχολούνται και με τα
δεδομένα που εξέρχονται από τον υπολογιστή, π.χ. για την αποφυγή
δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων από τα παιδιά, όπως ονόματα,
διευθύνσεις σπιτιού ή σχολείου, στοιχεία πιστωτικών καρτών, κ.λπ.
Αυτός ο τύπος φιλτραρίσματος είναι πολύ σημαντικός για την
προστασία των νεαρών χρηστών και υπάρχουν λογισμικά προγράμματα
που διατίθενται δωρεάν στο Διαδίκτυο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου εξαρτάται από την επινοητικότητα
του λογισμικού καθώς και από το πόσο ανανεωμένες είναι οι λίστες με
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τους απαγορευμένους τόπους. Διαφορετικά φίλτρα είναι αποτελεσματικά
στο να αποκλείουν την πρόσβαση σε τόπους με διαφορετικό περιεχόμενο.
Για παράδειγμα, κάποιο φίλτρο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό στο να
αποκλείει την πρόσβαση σε τόπους με πορνογραφικό περιεχόμενο, ενώ
κάποιο άλλο να είναι πιο αποτελεσματικό σε περιεχόμενο με βία ή
ρατσισμό. Κάποιοι από τους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου έχουν ήδη
εγκαταστήσει λογισμικά φίλτρα στις υπηρεσίες τους. Σε αυτή την
περίπτωση δεν είναι αναγκαία η εγκατάσταση άλλων φίλτρων.
Πολλά

παρέχονται

εντελώς

δωρεάν

και

άλλα

επί

πληρωμή,

παρέχοντας σας ένα μικρό χρονικό διάστημα δοκιμασίας. Ένα καλό
πρόγραμμα φιλτραρίσματος θα πρέπει να σας επιτρέπει να επιλέξετε σε
ποια site θέλετε να επιτρέπετε η πρόσβαση και σε ποια όχι αλλά και να
έχουν και δικές τους δικλίδες προστασίας. Αυτό που πρέπει να κάνετε
είναι να τα δοκιμάσετε όλα πριν αποφασίσετε ποιο θα αγοράσετε.
► Είδη φίλτρων
Περιφραγμένες τοποθεσίες
Οι λεγόμενες «περιφραγμένες τοποθεσίες» (walled gardens) ή «λευκές
λίστες» (white lists) είναι λίστες από ιστοσελίδες που είναι κατάλληλες για
ανηλίκους και επιτρέπουν στον χρήστη να έχει πρόσβαση αποκλειστικά σε
αυτές.
Λίστες «Όχι»
Συντάσσεται μία λίστα «Όχι» από ιστοσελίδες που πρέπει να
αποφευχθούν (π.χ. με προσβλητικό, βίαιο ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και
αν το παιδί σας προσπαθήσει να μπει σε κάποια από αυτές, τότε
μπλοκάρεται η πρόσβασή του/της. Ορισμένα προγράμματα λειτουργούν
και με λίστες απαγορευμένων λέξεων. Μόλις βρεθεί κάποια από αυτές τις
λέξεις σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ίδια την ιστοσελίδα, τότε
μπλοκάρεται η πρόσβαση. Το πρόβλημα με αυτές τις λίστες τύπου «Όχι»
είναι ότι πρέπει να αναβαθμίζονται συνέχεια.
Μπλοκάρισμα ιστοσελίδων με απαγορευμένες λέξεις
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Τα πιο απλά φίλτρα της αγοράς μπλοκάρουν περιεχόμενο στο
Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας λίστα με απαγορευμένες λέξεις. Αυτές οι
λέξεις – κλειδιά δημιουργούνται και μπορούν να ανανεώνονται εύκολα και
γρήγορα.
Φιλτράρισμα βάσει αυτόματης ταξινόμησης του περιεχομένου.
Τα συστήματα αυτόματης ταξινόμησης αξιολογούν ολόκληρο το κείμενο
που υπάρχει σε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούν για αυτό γνωστές
στατιστικές

μεθόδους,

όπως

αυτές

που

εφαρμόζουν

τα

φίλτρα

ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Αυτοαξιολόγηση ιστοσελίδων
Οι πάροχοι της διαδικτυακής πληροφορίας τοποθετούν εθελοντικά στον
αντίστοιχο ιστοχώρο μια ετικέτα, η οποία δείχνει αν και σε ποιο βαθμό η
ιστοσελίδα αυτή περιέχει συγκεκριμένο υλικό (π.χ. βία, γυμνό, τυχερά
παιχνίδια, περιεχόμενο για ενηλίκους, κ.λ.π.). Οι ετικέτες και οι κατηγορίες
έχουν δημιουργηθεί από την Ένωση Αξιολόγησης Περιεχομένου του
Διαδικτύου ICRA. Το φίλτρο διαβάζει αυτές τις ετικέτες και αποφασίζει αν
θα επιτρέψει την πρόσβαση, σύμφωνα με αυτά που οι γονείς επέλεξαν να
επιτρέψουν στα παιδιά τους να δουν. Το πρόβλημα με αυτό το σύστημα
είναι ότι εξαρτάται από το αν οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων θα
αξιολογήσουν εθελοντικά τις ιστοσελίδες τους και μέχρι στιγμής, δεν είναι
πολλοί αυτοί που το κάνουν.
Συνδυασμός μεθόδων φιλτραρίσματος
Οι βασικές προσεγγίσεις στο φιλτράρισμα συνδυάζονται σήμερα με
πολλούς τρόπους με σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, αλλά και
για να διαφοροποιείται η προσβασιμότητα ανάλογα με την ηλικία.
► Συμβουλές για σωστή επιλογή φίλτρου προστασίας
●

Πρώτα από όλα, μιλήστε στα παιδιά σας για το πώς να
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χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και εξηγήστε τους τα βασικά
στοιχεία για ασφαλές σερφάρισα.
● Συμβουλευτείτε

την ιστοσελίδα http://www.sip-bench.eu και να

επισκεφθείτε τους ιστοχώρους των φίλτρων που αξιολογήθηκαν από το
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SIP-BENCH. «Κατεβάστε» από το Διαδίκτυο τις
δωρεάν δοκιμαστικές τους εκδόσεις ώστε να επιλέξετε το φίλτρο / εργαλείο
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
● Προτού αγοράσετε ή «κατεβάσετε» ένα πρόγραμμα φιλτραρίσματος,
αποφασίστε για ποιο λόγο το θέλετε. Χρειάζεται να σκεφτείτε σοβαρά
ποιες ακριβώς λειτουργίες θέλετε να έχει το φίλτρο. Για παράδειγμα,
θέλετε να απαγορεύει ή να περιορίζει την πρόσβαση σε αίθουσες ανοιχτής
επικοινωνίας;

Θέλετε

να

ελέγχει

την

αποστολή

και

παραλαβή

ηλεκτρονικών μηνυμάτων από μια περιορισμένη λίστα ανθρώπων; Θέλετε
να ελέγχει το χρόνο που χρησιμοποιείται ο υπολογιστής ή πόσες φορές
την ημέρα ή την εβδομάδα χρησιμοποιείται; Θέλετε να εμποδίσετε την
αποστολή πληροφοριών, όπως π.χ. στοιχεία πιστωτικών καρτών,
διεύθυνση;
● Επιλέξτε φίλτρα που μπορούν να αξιολογούν το περιεχόμενο μιας
ιστοσελίδας. Ένα τέτοιο φίλτρο θα μπορέσει να ελέγξει την πρόσβαση σε
ιστοσελίδες ανάλογα με τις πληροφορίες που δίδονται σε αυτή και όχι
ανάλογα με το εάν η διεύθυνση της ιστοσελίδας βρίσκεται σε
απαγορευμένη λίστα. Ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: αν το παιδί
αναζητά πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ αναφορικά με μια
εργασία, ένα φίλτρο που απαγορεύει τις ιστοσελίδες που αναφέρουν τον
όρο

«σεξ»

θα

Πανεπιστήμιου

αποτρέψει
(Έσσεξ).

την

πρόσβαση

Αντιθέτως,

ένα

στην

φίλτρο

ιστοσελίδα

του

αξιολόγησης

του

περιεχομένου θα την επιτρέψει.
●

Πολλά από τα προϊόντα φιλτραρίσματος είναι αμερικανικής

προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια φιλτραρίσματος μπορεί να είναι
έντονα επηρεασμένα από τις αμερικάνικες αξίες, για παράδειγμα μεγάλη
αυστηρότητα όσον αφορά το γυμνό, αλλά όχι τόσο αυστηρά όσον αφορά
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την οπλοχρησία και τη βία. Πολλά από τα προϊόντα φιλτραρίσματος
λειτουργούν χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα.
● Τέλος, να θυμάστε ότι το πιο ακριβό δεν συνεπάγεται πάντα και το
πιο καλό. Μπορεί ένα φθηνότερο φίλτρο να ανταποκρίνεται καλύτερα στα
κριτήριά σας από ένα ακριβότερο.
Παρόλα αυτά το φιλτράρισμα του περιεχομένου από μόνο του δεν
είναι αρκετό .Τα φίλτρα μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμα εργαλεία στην
προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο. Όμως, πρέπει να
κατανοήσουμε ότι μπορούν να δράσουν μόνο συμπληρωματικά και
πιθανώς μόνο σε μικρότερες ηλικίες. Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την γονική φροντίδα και προστασία, αλλά όμως μπορούν
να σας βοηθήσουν αρκετά. Η εκπαιδευτική επίβλεψη στο σπίτι, σε
αντιστοιχία με αυτή που γίνεται στα σχολεία, μαζί με την επικοινωνία μέσα
στην οικογένεια και την γνώση των κινδύνων, είναι προτιμότερη από τα
τεχνολογικά φράγματα καθώς συμβάλλει στη σωστή εκπαίδευση των
ανηλίκων, στην κατανόηση των προβλημάτων και στην ανάπτυξη κριτικής
σκέψης για την αντιμετώπιση αυτών.
► Μερικά από τα πιο γνωστά λογισμικά φίλτρα
http://www.candles-weblog.us/kidsplayground
http://www.cybersitter.com/

http://www.cyberpatrol.com/

http://www.cyber-snoop.com/

http://www.solidoak.com/

http://www.kiwe.net/

http://www.netnanny.com/
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http://smartblock.stormpages.com/

http://www.software4parents.com/

http://www.kidsdomain.com/down/pc/surfannettep1.html

http://weblocker.fameleads.com/ [13]
4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Ο υπολογιστής μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια τεχνικά προβλήματα
σε περίπτωση που προσβληθεί από βλαβερό λογισμικό, το οποίο είναι
προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν ιούς ,σκουλήκια και διάφορα άλλα.
Στην ενότητα αυτή παραθέτονται τα ποιο σοβαρά είδη βλαβερού
λογισμικού καθώς οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών.
► Είδη βλαβερού λογισμικού
● Ιούς (viruses): Προγράμματα τα οποία είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε
να «εισβάλλουν» στον υπολογιστή μας και να δημιουργούν ανεπιθύμητες
παρενέργειες, όπως αδυναμία έναρξης του υπολογιστή, μη σωστή
λειτουργία εφαρμογών ή ξαφνική εμφάνιση διαφόρων χαρακτήρων και
αριθμών στην οθόνη μας. Ένας ιός μπορεί όμως να προκαλέσει και
σοβαρές ή ανεπανόρθωτες βλάβες (όπως την καταστροφή των αρχείων).
● Σκουλήκια (Worms): Ιοί που αναπαράγονται δημιουργώντας αντίγραφα
του εαυτού τους διαμέσου των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα
σκουλήκι μπορεί να βλάψει ένα δίκτυο και μπορεί να μειώσει κατά πολύ
την ταχύτητα της σύνδεσής στο Διαδίκτυο καταναλώνοντας όλους τους
πόρους του υπολογιστή και να οδηγήσει ακόμη και σε κλείσιμο του
υπολογιστή.

.

● Δούρειοι Ίπποι (Trojan horses): Προγράμματα που, ενώ φαίνεται πως
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δουλεύουν σωστά και με νόμιμο τρόπο, στην πραγματικότητα μπορούν να
προκαλέσουν αρκετές βλάβες. Ονομάζονται έτσι, γιατί (όπως και ο
Δούρειος Ίππος της Τροίας) μπορούν να μπουν στον υπολογιστή μας
μέσω διαδικασιών που θεωρούνται ακίνδυνες, όπως για παράδειγμα μέσω
ενός παιχνιδιού ή μέσω ενός προγράμματος ανίχνευσης ιών, και έτσι να
μας ξεγελάσει κρύβοντας την παρασκηνιακή του δραστηριότητα. Γενικά οι
δούρειοι ίπποι δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως οι ιοί. Ένας
δούρειος ίππος μπορεί να δράσει και ως κατάσκοπος, δηλαδή να
ξεκινήσει να καταγράφει οτιδήποτε πληκτρολογούμε στο πληκτρολόγιό
μας. Έτσι θα συλλέξει πληροφορίες κωδικών πρόσβασης, λογαριασμών,
πιθανών τραπεζικών συναλλαγών και άλλα προσωπικά μας δεδομένα.
● Spyware: Προγράμματα που προσκολλούνται κρυφά σε αρχεία που
κατεβάζουμε από το Διαδίκτυο. Μόλις κατέβει, αυτοεγκαθίσταται στον
υπολογιστή μας και ξεκινά την παρακολούθηση της διαδικτυακής μας
δραστηριότητας. Οι πληροφορίες που καταγράφει αποστέλλονται τότε σε
τρίτους, που τις περισσότερες φορές είναι εταιρείες που ενδιαφέρονται να
δημιουργήσουν το δικό μας προφίλ και να ξεκινήσουν να μας στέλνουν
διαφημιστικό ή άλλο υλικό ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας. Το spyware
μπορεί επίσης να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τους κωδικούς πρόσβασης ακόμη και
τους αριθμούς πιστωτικών καρτών.
► Συμβουλές πρόληψης κα αντιμετώπισης από ιούς /spam
● Εγκαταστήστε ένα λογισμικό antivirus. Φροντίστε να διατηρείτε το
antivirus ενημερωμένο και να πραγματοποιείτε έλεγχο των αρχείων σας σε
τακτά διαστήματα. Επίσης, πριν ανοίξετε ένα αρχείο που κατεβάσατε από
το Διαδίκτυο κάντε δεξί κλικ και ελέγξτε το πρώτα με το antivirus.
● Μην ανοίγετε τα e-mails που λαμβάνετε από άγνωστο αποστολέα.
Πολλά από αυτά έχουν τίτλους που προσελκύουν την προσοχή, όπως
«Κερδίσατε στην κλήρωση!» ή «Χρόνια Πολλά, σου έχω ένα δώρο» κ.ο.κ.
Μην ανοίγετε ποτέ τα συνημμένα αρχεία σε τέτοιου είδους e-mails, γιατί
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είναι εξαιρετικά πιθανόν κάποιο από αυτά να εγκαταστήσει ιό ή σκουλήκι
στον υπολογιστή σας.
● Μπορείτε ακόμη να εγκαταστήσετε ένα firewall (τείχος προστασίας) ή
ενεργοποιήστε αυτό που σας παρέχει το λειτουργικό σας σύστημα. Το
firewall θα ελέγχει όλα τα αρχεία που μπαίνουν ή βγαίνουν από τον
υπολογιστή σας κατά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
● Προσπαθήστε να αποφύγετε ύποπτες ιστοσελίδες και αν μπείτε σε
κάποια από αυτές κατά λάθος και σας φαίνεται περίεργη, φύγετε αμέσως.
Αν εμφανιστούν παράθυρα που σας ζητούν να συμφωνήσετε σε
οτιδήποτε, κλείστε τα αμέσως (κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας
«Κλείσιμο» από την μπάρα εργασιών και όχι πατώντας το κουμπί «Χ») και
ποτέ μην πατάτε κουμπιά που βρίσκονται μέσα σε αυτά.
● Αν χρησιμοποιείτε κάποιο δωρεάν λογαριασμό webmail (hotmail,
gmail, yahoo, κ.λπ.) μπορείτε να μπείτε στις ρυθμίσεις του email σας και
να δείτε τι επιλογές σας δίνει σχετικά με την προστασία από ανεπιθύμητα
μηνύματα.

Αλλιώς

διαδικτυακών

μπορείτε

να

υπηρεσιών (Internet

επικοινωνήσετε
Service

με

τον

πάροχο

Provider)

για

να

σας

ενημερώσει για τα εργαλεία που σας παρέχει.
● Αν παρατηρείτε επανελημένα ανεπιθύμητα μηνύματα από κάποια
συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να χαρακτηρίσετε τον
αποστολέα αυτό ανεπιθύμητο και να μπλοκάρετε μηνύματά του στο
μέλλον. Διαβάστε τη βοήθεια της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που χρησιμοποιείτε για να δείτε πως μπορείτε να κάνετε αυτήν την
ενέργεια.
● Για να μη λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα, καλό θα ήταν να μη
δημοσιεύετε τη διεύθυνσή σας στο Διαδίκτυο, ούτε να απαντάτε από αυτό
σε «αλυσιδωτά» μηνύματα (μηνύματα που προωθούνται από χρήστη σε
χρήστη). Φυσικά δεν θα πρέπει ποτέ να απαντάτε ή να προωθείτε τα
μηνύματα spam γιατί έτσι επιβεβαιώνετε ότι η διεύθυνσή σας είναι ενεργή.
● Τέλος, μπορείτε να

δημιουργήσετε μια

διεύθυνση

που

θα

χρησιμοποιείτε μόνο για εγγραφή σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Έχετε
υπόψη ότι κάθε φορά που καταχωρίζετε το e-mail σας σε μια διαδικτυακή
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φόρμα συμφωνείτε και με τα «ψιλά γράμματα» που πολλές φορές
προβλέπουν την αποστολή διαφημιστικών και ενημερωτικών μηνυμάτων
προς το e-mail σας.
● Μπορείτε επίσης να «καλύψετε» τη διεύθυνσή σας στις ιστοσελίδες,
ώστε να μην τις εντοπίζουν τα προγράμματα αναζήτησης e-mail που
χρησιμοποιούν οι αποστολείς spam. Μπορείτε, δηλαδή, να κάνετε χρήση
γραφικών αντί για απλό κείμενο, ή να γράψετε για παράδειγμα «giannis
dot stamou at xy dot com» αντί για giannis.stamou@xy.com. [9][10]
Κάπου εδώ τελειώνει η θεωρητική

έρευνα.

Στο επόμενο κεφάλαιο

παραθέτονται τα στατιστικά στοιχειά της έρευνας που πραγματοποιήθηκε
σε ένα γυμνάσιο στην περιοχή της Έδεσσας (2009).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 14
ΕΤΩΝ (Μ.Ο.: 13.763 ΕΤΗ)
Δείγμα 131 εφήβων ( 64 κορίτσια ,66 αγόρια)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
Πινάκας 1 Προσωπικά στοιχεία μαθητών :
Ηλικία

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

12

17

12,98%

13

41

31,30%

14

34

25,95%

15

35

26,72%

16

4

3,05%

Σύνολο

131

Τάξη

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Α΄ γυμνασίου

42

32,06%

Β΄ γυμνασίου

38

29,01%

Γ΄ γυμνασίου

51

38,93%

Σύνολο

131

Φύλο

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Αγόρι

66

50,77%

Κορίτσι

64

49,23%

Σύνολο

131

Σελίδα 69 από 93

Πίνακας 1.1 Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
Πατέρας

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Δημοτικό

14

11,38%

Γυμνάσιο

23

18,70%

Λύκειο

72

58,54%

Ανώτατη σχολή

14

11,38%

Σύνολο

123

Μητέρας

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Δημοτικό

4

3,17%

Γυμνάσιο

38

30,16%

Λύκειο

64

50,79%

Ανώτατη σχολή

20

15,87%

Σύνολο

126

Σχήμα 1.1 Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων
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Το μορφωτικό επίπεδο των πατεράδων του δείγματος σε ποσοστό
11,38% είναι απόφοιτοι δημοτικού, 18,70% απόφοιτοί γυμνασίου, 58,54%
λυκείου και 11,38% ανώτατης σχολής . Το μορφωτικό επίπεδο της
μητέρας σε ποσοστό 3,17% είναι απόφοιτοι δημοτικού, 30,16% απόφοιτοί
γυμνασίου, 50,79% λυκείου και 15,87% ανώτατης σχολής
Πινάκας 1.2 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Σχολείο

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό

Ναι

44

36,97%

Όχι

75

63,03%

Σύνολο

119

Σπίτι

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό

Ναι

103

79,23%

Όχι

27

20,77%

Σύνολο

130

Σπίτι φίλων

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό

Ναι

73

60,83%

Όχι

47

39,17%

Σύνολο

120

Επαγγελματικό

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό

Ναι

23

19,83%

Όχι

93

80,17%

Σύνολο

116

χώρο γονέων
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Δημόσιο χώρο

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό

Ναι

79

64,75%

Όχι

43

35,25%

Σύνολο

122

Άλλο μέρος

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό

Ναι

21

19,44%

Όχι

87

80,56%

Σύνολο

108

Σχήμα 1.2 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Από αυτούς που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο , μόνο το 36,97% το
χρησιμοποιεί από το σχολείο. Το 79,23% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο από
το σπίτι του. Το 64,75% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο από
δημόσιο χώρο, το 60,83% από το σπίτι φίλου , το 19,83% από τον
επαγγελματικό χώρο των γονιών του και το19,44% από αλλού. Μόνο το
1,54% δεν χρησιμοποιεί καθόλου το διαδίκτυο.
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Πινάκας 1.3 Συχνότητα χρήσης.
Συχνότητα

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Καθόλου

2

1,54%

τον

21

16,15%

την

38

29,23%

69

53,08%

Λίγες

φορές

μήνα
1-2

φορές

εβδομάδα
Καθημερινά
Συνολικό

πλήθος

130

δείγματος

Σχήμα 1.3 Συχνότητα χρήσης
Σε ποσοστό 1,54% δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στο
διαδικτύου. Το 16,15% δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν λίγες φορές το
μήνα. Το 29,23% το χρησιμοποιεί 1-2 φορές την εβδομάδα. Το 53,08%
<<σερφάρει>> καθημερινά.
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Πίνακας 1.4

Πόσες ώρες κατά μέσο όρο επισκέπτονται το

Διαδίκτυο κάθε φορά.
Ώρες

Αριθμός

Ποσοστό %

Μέχρι 1 ώρα

47

36,15%

1-2 ώρες

45

34,62%

2-4 ώρες

31

23,85%

>4

7

5,38%

Συνολικό

πλήθος

130

δείγματος

Σχήμα 1.4 Ώρες χρήσης
Το 36,15% των ερωτηθέντων παιδιών είπαν ότι «σερφάρουν»

στο

Διαδίκτυο για τουλάχιστον μια ώρα. Το 34,60% το χρησιμοποιούν 1-2
ώρες. Το 23,85% 2-4 ώρες και το 5,38% περισσότερο από 4ώρες.
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Πίνακας 1.5 Πρόσβαση στο Διαδικτύου από το δωμάτιο.
Υπολογιστής

σε

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό%

Ναι

84

64,62%

Όχι

46

35,38%

Σύνολο

130

δωμάτιο

Σχήμα 1.5 Πρόσβαση από το δωμάτιο
Από το σύνολο του δείγματος τα 6,5 στα 10 παιδιά δήλωσαν πως ο
υπολογιστής είναι τοποθετημένος μέσα στο δωμάτιο τους. Αυτό δηλώνει
ότι οι γονείς δεν είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους του διαδικτύου
καθώς από τις πρώτες συμβουλές για την πρόληψη είναι ο υπολογιστής
να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο.
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ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η χρησιμοποίηση του Διαδικτύου. για online παιχνίδια , εκπαίδευση
,επικοινωνία (email, facebook…),ενημέρωση σχετικά με την μόδα, τον
αθλητισμό αλλά και γενικότερη ενημέρωση, καθώς επίσης η αναζήτηση
και κατέβασμα(download) παιχνιδιών, μουσικής, βίντεο και διαφόρων
ειδών λογισμικού από το 100% του δείγματος που μετρήθηκε είναι σε
μέτρια επίπεδα . Καθώς υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής που δεν
χρησιμοποιεί ποτέ το Διαδικτύου και δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό
και τουλάχιστον ένας μαθητής που <<σερφάρει>>

πολύ συχνά στο

διαδίκτυο.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Η ενημέρωση των μαθητών για τους κινδύνους που κρύβει το
διαδικτύου. καθώς και για την ασφαλή πλοήγηση τους στον κόσμο του
διαδικτύου από τους γονείς ,τους εκπαιδευτικούς,

την τηλεόραση, τα

έντυπα μέσα και όλες τις άλλες πηγές πληροφόρησης που έχουν
πρόσβαση

είναι επίσης

σε μέτρια επίπεδα . Καθώς

υπάρχει ένας

τουλάχιστον μαθητής από το 100% του δείγματος που δηλώνει πως δεν
θεωρεί ότι τον έχει ενημερώσει ποτέ κανένας για τους κινδύνους που
μπορεί να έχει το διαδικτύου., αλλά και τουλάχιστον ένας μαθητής που
δηλώνει ότι ενημερώνετε πολύ συχνά .
Επίσης με βάση τις μαρτυρίες των μαθητών οι γονείς κατά μέσο όρο
κάνουν μέτρια χρήση του Διαδικτύου καθώς υπάρχει ένας τουλάχιστον
γονέας που δεν

χειρίζεται ποτέ Η/Υ

και τουλάχιστον ένας

που

το

χρησιμοποιεί πολύ συχνά .
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ
Η επαφή –επίβλεψη των γονέων κατά την διάρκεια πλοήγησης των
παιδιών τους στο Διαδικτύου. είναι σπάνια προς μέτρια . Οι γονείς των
παιδιών σπάνια συζητάνε με τα παιδιά τους
δραστηριότητες

για τις διαδικτυακές

τους, φαίνονται αδιαφορεί προς το μέσο. Υπάρχει
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τουλάχιστον ένας μαθητής που δηλώνει πως δεν είχε ποτέ την επίβλεψη
από τον γονέα του όσο ήταν στο διαδικτύου και δεν συζητάει τίποτα
σχετικά με αυτό και τουλάχιστον ένας μαθητής ο οποίος έχει πολύ συχνή
επαφή με τους γονείς και συζητάει όσα βλέπει.
Πίνακας 1.6 Εάν υπάρχει προστασία των παιδιών από τους
γονείς.
Φίλτρα

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό%

Ναι

85

69,67%

Όχι

37

30,33

Σύνολο

122

Απεριόριστη

Αριθμός ατόμων

Ποσοστό

Ναι

61

48,41%

Όχι

64

50,79%

Σύνολο

126

Κλειδωμένες

Αριθμός ατόμων

Ποσοστό

Ναι

51

39,53%

Όχι

78

60,47%

Σύνολο

129

προστασίας

Πρόσβαση

σελίδες
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Κανόνες στο σπίτι

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Ναι

67

53,17%

Όχι

59

46,83%

Σύνολο

126

Σχήμα 1.6 Προστασία
Το 69,67% δήλωσαν ότι έχουν εγκατεστημένα φίλτρα προστασίας για
την ασφαλή πλοήγηση τους στο διαδίκτυο. Ενώ το υπόλοιπο 30,33% ότι
δεν έχει κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στην
ασφάλεια

των ίδιων των παιδιών. Το 48,41% δήλωσαν ότι έχουν

απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, που δηλώνει ότι δρουν ανεξέλεγκτα
αυξάνοντας τις πιθανότητες για εθισμό ,διατάραξη της ψυχικής τους υγείας
και να πέσουν σε διάφορες παγίδες από επιτήδειους χρήστες . Το 39,53%
δήλωσαν ότι υπάρχουν σελίδες που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης
από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Το υπόλοιπο 60,47% όχι που
σημαίνει ότι δεν έχει το λεγόμενο γονικό έλεγχό που πρέπει να γίνεται σε
κάθε έφηβο με διάφορα

λογισμικά φίλτρα κάποια από

τα οποία

υπάρχουν και δωρεάν στο διαδίκτυο. Το 60,47% των παιδιών δήλωσε ότι
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δεν υπάρχουν κανόνες στο σπίτι του για την σωστή χρήση του διαδικτύου.
Οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν καταλάβει τους κινδύνους που μπορεί
να διατρέχει το παιδί τους μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή ,έχουν
την εντύπωση ότι επειδή το βλέπουν και είναι μέσα στο σπίτι είναι
ταυτόχρονα και ασφαλή .
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ηλεκτρονική επικοινωνία των παιδιών μέσω email και σελίδων
κοινωνικής δικτύωσης(facebook, msn,…) είναι σε μέτρια επίπεδα στην
συγκεκριμένη

περιοχή

καθώς και

η

δημοσιοποίηση

προσωπικών

στοιχείων των ιδίων των συγγενών και των φίλων τους .
Αλλά υπάρχει ένα τουλάχιστον

παιδί το οποίο κάνει πολύ συχνή

χρήση των σελίδων αυτών και δημοσιοποιεί πολλά προσωπικά δεδομένα
δικά του, φίλων και συγγενών του. Αλλά και τουλάχιστον ένα παιδί το
οποίο δεν χρησιμοποιεί ποτέ την ηλεκτρονική επικοινωνία .
Πίνακας 1.7 Εάν θα ενημέρωναν τους γονείς τους σε περίπτωση
απειλή.
Απειλητικό μήνυμα

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Ναι

97

75,19%

Όχι

32

24,81%

Σύνολο

129
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Σχήμα 1.7 Ενημέρωση γονέα σε περίπτωση απειλής
Μόνο το 75,19% των παιδιών δήλωσε ότι θα ενημέρωνε τους γονείς
του αν λάμβανε κάποιο μήνυμα που θα τον έκανε να νιώσει απειλή. Το
υπόλοιπο 24,81%

παραδέχθηκε

ότι δεν θα τους ενημέρωνε εάν

συνέβαινε .
Πίνακας 1.8 Εάν νιώσατε κάποια φορά κίνδυνο κατά την διάρκεια
χρήσης του Διαδικτύου.
Αίσθημα κινδύνου

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Ναι

36

27,91%

Όχι

93

72,09%

Σύνολο

129
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Σχήμα 1.8 Αίσθημα κινδύνου
Το 3 στα 10 παιδιά

παραδέχτηκε ότι έχει νιώσει κίνδυνο κατά την

διάρκεια πλοήγησης του στο διαδίκτυο.
Πίνακας 1.9 Εάν έχετε αισθανθεί φόβο κατά την χρήση
Αίσθημα φόβου

Αριθμός παιδιών

Ποσοστό %

Ναι

30

23,26%

Όχι

99

76,74%

Σύνολο

129
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Σχήμα 1.9 Αίσθημα φόβου
Από τους μαθητές που ρωτήθηκαν οι 2,5 στους 10 δήλωσαν ότι έχουν
νιώσει το αίσθημα του φόβου κατά την διάρκεια την χρήσης του διαδίκτυο.
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ΠΟΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ:
Αριθμός ποσοστό%

1)
http://www.autoscout24.de/

1

0,88

http://www.talismanonline.com/

1

0,88

www.1001games.gr

3

2,65

www.1001paixnidia.com

1

0,88

www.athlitika.gr

3

2,65

www.car.gr

1

0,88

www.e-shop.gr

1

0,88

www.facebook.com

38

33,63

www.football.com

1

0,88

www.gamato.com

1

0,88

www.game.gr

1

0,88

www.games.com

1

0,88

www.games.gr

2

1,77

www.gmail.com

1

0,88

www.google.gr

13

11,50

www.greektube.gr

1

0,88

www.i6.com

1

0,88

www.king.de

1

0,88

www.metal.com

1

0,88

www.moda.com

1

0,88

www.msn.com

5

4,42

www.nikosvertis.gr

1

0,88

www.olympiacos.gr

1

0,88

www.sports.com

2

1,77

www.stardoll.com

1

0,88

www.tragoudia.gr

1

0,88

www.upologistes.gr

1

0,88

www.vertis.gr

1

0,88

www.world.gr

1

0,88

www.youjizz.com

2

1,77
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www.youporn.com

3

2,65

www.youtube.com

20

17,70

N=

113

*=

17

2)
Αριθμός ποσοστό %
http://dance.michaeljackson.com/

1

0,98

http://www.autostore.gr/index.php

1

0,98

http://www.ptyxiouxos.net/

1

0,98

http://www.yamaha-motor.gr/

1

0,98

www.1001paixnidia.com

1

0,98

1

0,98

www.athlitika.gr

3

2,94

www.bearshare.com

1

0,98

www.cars.gr

2

1,96

www.diatrofi.gr

1

0,98

www.e-shop.gr

1

0,98

www.facebook.com

13

12,75

www.freemeteo.gr

1

0,98

www.games.com

1

0,98

www.games.gr

4

3,92

www.google.gr

12

11,76

www.greektube.gr

2

1,96

www.greekz.com

1

0,98

www.hannah-montana.com

1

0,98

www.hi5.com

4

3,92

www.metacafe.com

1

0,98

www.msn.com

9

8,82

2

1,96

www.aek365.gr

www.olympiacos.gr
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www.paixnidia.com

2

1,96

www.paixnidia.gr

4

3,92

www.paokfc.gr

1

0,98

www.skype.com

1

0,98

www.sportfm.gr

1

0,98

www.stardoll.com

1

0,98

1

0,98

www.troktiko.gr

1

0,98

www.vikipedia.com

1

0,98

www.youporn.com

1

0,98

www.youtube.com

23

22,55

www.toggo.de

N=

102

*=

26

3)
Αριθμός ποσοστό%
http://gym-petrias.blogspot.com

1

1,20

http://mysims3blog.blogspot.com/

1

1,20

http://www.aftonbladet.se/

1

1,20

http://www.autocar.gr/

1

1,20

http://www.ekpaideysh.gr/

2

2,41

http://www.greek-movies.tv/

1

1,20

http://www.mobile.de/home/index.html

1

1,20

http://www.scorelive.com/

1

1,20

www.aek365.gr

1

1,20

www.aekfc.gr

1

1,20

www.agamew.com

1

1,20

www.contra.gr

1

1,20

www.coolgames.gr

1

1,20

www.e-shop.gr

1

1,20
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www.enimerosi.com

2

2,41

www.facebook.com

7

8,43

www.gmail.com

2

2,41

www.google.gr

8

9,64

www.greektube.gr

1

1,20

5

6,02

1

1,20

www.mixanes.com

1

1,20

www.moysiki.gr

1

1,20

www.msn.com

8

9,64

www.music.com

1

1,20

www.paixnidia.gr

3

3,61

www.paokmania.gr

1

1,20

www.paokworld.com

1

1,20

www.photografies.gr

1

1,20

www.skype.com

3

3,61

www.sportfm.com

1

1,20

www.sports.com

1

1,20

www.starnews.gr

1

1,20

www.tube8.com

1

1,20

www.yahoo.gr

1

1,20

www.youjizz.com

1

1,20

www.youtube.com

16

19,28

www.hi5.com
www.highschoolmusical.com

N=
*=

83
44

Οι σελίδες με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ήταν η facebook, η
youtube και η google, ακολουθούν το msm , σελίδες με παιχνίδια
,αθλητικά ,μόδα, ταινίες, ενημέρωση, εκπαίδευση ,αλλά υπήρχαν και
μαθητές που παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν συχνά

σελίδες με

σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο
υπολογίζεται ότι είναι ο πιο αναπτυγμένος τομέας πωλήσεων μέσα από το
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διαδίκτυο. Περίπου 266 νέες ιστοσελίδες προστίθενται καθημερινά στον
ήδη μεγάλο όγκο πορνογραφικού υλικού που διατίθεται.
Πίνακας 1.10 To internet κατά την γνώμη τους είναι μέσο για :
Μέσο για :

Αριθμός παιδιών

Επικοινωνίας

14

12,17%

65

56,52%

Ενημέρωσης

31

26,96%

Εκπαίδευσης

5

4,35%

Σύνολο

115

Διασκέδασης

και

ψυχαγωγίας

Σχήμα 1.10 Μέσο για
Από το δείγμα των μαθητών 6 στα 10 παιδιά πιστεύουν ότι το διαδίκτυο
είναι κυρίως μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας , 3 στους 10 ότι είναι
μέσο ενημέρωσης , 1 στους 10 μέσο επικοινωνίας και 0,5 στους 10 θεωρεί
ότι είναι κυρίως μέσο εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών
πιστεύουν ότι το διαδίκτυο είναι κυρίως ένα μέσο για να τους διασκεδάζει
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και να τους ψυχαγωγοί. Μηδαμινώς

είναι ο αριθμός που το θεωρούν

μέσο εκπαίδευσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Γενικά στην περιοχή αυτή η χρήση του διαδικτύου δεν είναι κατά μέσο
όρο πολύ ανεπτυγμένη. Τα παιδιά δεν <<σερφάρουν >>πολύ και όταν το
κάνουν ασχολούνται κυρίως με την ψυχαγωγική του λειτουργία ,δεν
γνωρίζουν για την ασφάλεια και δυστυχώς οι γονείς είναι κατά μέσο όρο
ψηφιακά αναλφάβητοι και δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το
μέσο αυτό καθώς η επαφή τους με τα παιδιά στο θέμα αυτό είναι σπάνια.
Το σχολείο επίσης δεν το έχει υιοθετήσει ως μέσο διδασκαλίας και η
ενημέρωση προς τους μαθητές του είναι μέτρια.

Σελίδα 88 από 93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Προτού φτάσουμε στο πρόβλημα και στη θεραπεία υπάρχει πάντα η
πρόληψη. Η πρόληψη είναι ένα σημαντικό κομμάτι αντιμετώπισης ενός
κοινωνικού προβλήματος και όσων αφορά την πρόληψη από τον εφηβικό
πληθυσμό, προτείνεται στους γονείς η ενασχόληση και εκπαίδευση των
ιδίων σε θέματα διαδικτύου, η υιοθέτηση και διατήρηση καναλιού
επικοινωνίας με τα παιδιά, ειδικά όσων αφορά τη χρήση του διαδικτύου,
να υπάρχει επίβλεψη ή να τοποθετείται ο υπολογιστής σε κοινόχρηστο
χώρο ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα απομόνωσης του παιδιού, να
ενημερώνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία για την ύπαρξη των κινδύνων
και

τέλος

να

προτρέπουν

την

ανάπτυξη

υγειών

εξωσχολικών

ενδιαφερόντων (π.χ. μουσική και αθλητικές δραστηριότητες), τα οποία θα
προσφέρουν ένα υγιές διέξοδο από τις πιέσεις και το άγχος.
Η λύση δεν είναι η απαγόρευση της χρήσης ενός τόσο σημαντικού
εργαλείου όπως το διαδίκτυο, αλλά η εκμάθηση της σωστής χρήσης και ο
απαραίτητος έλεγχος. Επιπλέον, τα δικτυακά παιχνίδια διαθέτουν
υπηρεσία γονικού ελέγχου, η οποία επιτρέπει στους γονείς να ελέγχουν το
χρόνο ενασχόλησης του παιδιού με το παιχνίδι. Οι ιστότοποι κοινωνικής
δικτύωσης, επίσης, διαθέτουν προστασία δημοσιοποίησης προσωπικών
στοιχείων ώστε να ελέγχεται ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.
Παρόλα’ αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Διαδίκτυο, όπως και κάθε
άλλο επίτευγμα της επιστήμης, δεν είναι από μόνο του ‘καλό ή ‘κακό’, ούτε
ευθύνεται η επιστήμη για τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση του.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τρόπος χρήσης καθορίζει και τις συνέπειες
τους. Είναι ένα θαυμάσιο μέσο για γνώση, διασκέδαση, επικοινωνία. Δεν
είναι πιο κακό, από μια παιδική χαρά ή από μια καφετέρια. Οι άνθρωποι
που συχνάζουν όμως εκεί, μπορεί να έχουν κακούς σκοπούς. Έχουν
απαγάγει παιδιά από παιδικές χαρές. Δεν βγήκε όμως κανείς να πει, ότι οι
παιδικές χαρές είναι "διαβολικός" τόπος. Ενημέρωση, συζήτηση με το
παιδί μας, όχι υπερβολικές απαγορεύσεις, είναι ο καλύτερος τρόπος
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να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και κυρίως να τα προετοιμάσουμε να
προστατεύονται μόνα τους. Όπως δεν θα επιτρέπατε να πάει το παιδί σας
σε ένα πάρτι που δεν γνωρίζεται κανένα, έτσι λοιπόν μη το αφήνεται να
περιφέρεται στο κόσμο του Διαδικτύου μόνο του, γνωρίστε τους φίλους
του εκεί, όπως θα κάνατε και στον πραγματικό κόσμο.
Το πιο σημαντικό, είναι να τα μάθετε να λένε "όχι" και να το θεωρούν
δικαίωμά τους, να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή. Να
καταλάβουν ότι ο άνθρωπος που δεν σέβεται το "όχι" τους, το πιο πιθανό
είναι να έχει κακούς σκοπούς και σίγουρα δεν σέβεται ούτε τα ίδια.
Η προστασία των παιδιών από τις παγίδες του Διαδικτύου είναι μια
πολύ εύκολη υπόθεση. Αρκεί να τα εκπαιδεύσουμε από μικρά ώστε να
έχουν κριτική σκέψη και να τα μάθουμε να είναι υπεύθυνα άτομα όταν
περιηγούνται στο Internet. Η καλύτερη προσέγγιση του προβλήματος είναι
η ενημέρωση και η εκπαίδευση πρώτα των γονέων και στη συνέχεια και
του παιδιού.
Σχετικές ιστοσελίδες για ασφαλή πλοήγηση στο Internet :
http://www.actioninnocence.org
http://www.saferinternet.gr
http://www.saferinternet.org
http://www.safeline.gr
http://www.ekato.gr
http://www.saferinternet.gr/
http://www.askforkids.com/
http://www.netkids.gr/
http://www.plefsis.gr/goneispaidia.htm
http://www.oikade.gr/
http://www.e-child.gr/
http://www.hitentertainment.com/artattack/
http://www.solidoak.com/
http://www.kiwe.net/
http://www.netnanny.com/
http://smartblock.stormpages.com/
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http://www.software4parents.com/
http://www.kidsdomain.com/down/pc/surfannettep1.html
http://weblocker.fameleads.com/
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