
Άραγε θα αφήνατε τα παιδιά σας να συ-
νομιλούν με αγνώστους στο δρόμο; Θα τα 
ενθαρρύνατε να μπουν στα βαθιά νερά 
εάν δεν ήξεραν να κολυμπούν; Θα τους 
δίνατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας, 
εάν δεν γνώριζαν να οδηγούν;  
Όπως στο φυσικό κόσμο, έτσι και στον 
κόσμο του Διαδικτύου, είναι πολύ βασικό 
τα παιδιά μας να αποκτήσουν από μικρά 
τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθή-
σουν να πλοηγούνται στους εικονικούς 
κόσμους με κριτική σκέψη, ηθικά και με 
ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορούν να απο-
φεύγουν τις κακοτοπιές. 

Συχνά τα παιδιά γνωρίζουν πιο πολλά 
για τους υπολογιστές από τους γονείς ή 
τους δασκάλους τους, τους λείπει όμως η 
εμπειρία προκειμένου να σταθμίσουν εν-
δεχόμενους κινδύνους και να αναλάβουν 
τις ευθύνες των πράξεών τους. Ως γονείς 
και ως εκπαιδευτικοί, από το άλλο μέρος, 
μπορεί να μην είμαστε τόσο εξοικειωμένοι 
με τις νέες τεχνολογίες, σίγουρα όμως εί-
μαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι στον 
κόσμο του Διαδικτύου, μαζί με τις ευκολί-
ες που παρέχονται στους χρήστες του, ελ-
λοχεύουν και κίνδυνοι. Επομένως, η ευθύ-
νη της προστασίας των παιδιών από τις 
σκοτεινές πλευρές του Διαδικτύου, βρίσκε-
ται, όπως και στην πραγματική ζωή,  
 

σ τ α  δ ι κ ά  μ α ς  χ έ ρ ι α .  

Οδηγός ασφαλούς 
χρήσης διαδικτύου για 

γονείς 

ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ 



 Συνεργαστείτε με τους έφηβους και δη-
μιουργήστε έναν κατάλογο κανόνων χρή-
σης του Διαδικτύου στο σπίτι 

 Μιλήστε στα παιδιά σας 
για τους διαδικτυακούς φίλους 
και τις δραστηριότητές τους, 
όπως θα τους μιλούσατε και 
για τους πραγματικούς φίλους  

 Συμβουλεύετε το παιδί σας 
να μη δίνει προσωπικά του 
στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, 
τηλέφωνου φωτογραφίες, κτλ.) 
σε αγνώστους που συναντά στο Διαδίκτυο. 

 Υπενθυμίζετε στα παιδιά σας να είναι 
προσεκτικά όταν κάνουν νέους φίλους δια-
δικτυακά. Οι άνθρωποι μπορεί να μην εί-
ναι αυτοί που λένε ότι είναι. Μην αφήνετε 
το παιδί σας να συναντήσει κάποιον που 
γνώρισε από το Διαδίκτυο. 

 Εάν μοιράζονται αρχεία ή παίρνουν 
κείμενο ή εικόνες από τον Ιστό, ίσως αυτό 
να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί 
πνευματικών δικαιωμάτων και να είναι 
παράνομο. 

 Μάθετε τις διαδικτυακές τοποθεσίες 
που επισκέπτονται συχνότερα τα παιδιά 
σας και βεβαιωθείτε ότι δεν επισκέπτονται 
τοποθεσίες με επιθετικό περιεχόμενο  

 Μάθετε στα παιδιά σας να φέρονται 
στο Διαδίκτυο υπεύθυνα και ηθικά. Δε θα 
πρέπει να το χρησιμοποιούν για να . 

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Γ Ι Α  Γ Ο Ν Ε Ι Σ  Ε Φ Η Β Ω Ν   

διαδώσουν φήμες, να παρενοχλήσουν ή να 
απειλήσουν άλλους 

 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας θα ζητή-
σουν την άδειά σας προτού εκτελέ-
σουν κάποια οικονομική συναλλαγή 
στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομέ-
νης της παραγγελίας, της αγοράς ή 
της πώλησης κάποιου αντικειμένου.  

 Συζητήστε με τα παιδιά σας για 
τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο 
και τους πιθανούς κινδύνους. Υπεν-
θυμίστε τους πως είναι παράνομο να 

συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια στο Διαδί-
κτυο 
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Δ Ι Κ Τ Υ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α  Ο Λ Ο Υ Σ  

     Δε θα πρέπει να δίνετε σε κανέναν τον 
κωδικό πρόσβασης στο εικονικό προφίλ σας. 
Όποιος αποκτά πρόσβαση στο προφίλ σας 
μπορεί να διαχειριστεί πλήρως τα δεδομένα 
που εμφανίζονται σε αυτό. 

 Μην ανεβάζετε στο προφίλ σας φωτογρα-
φίες όπου φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην 
οποία βρίσκεστε (ειδικότερα αν πρόκειται 
για το σπίτι σας, το σχολείο ή μέρη που συ-
χνάζετε). Έτσι θα μειώσετε τις πιθανότητες 
εντοπισμού σας στο φυσικό κόσμο. 

 Αν δεχθείτε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύ-

μητο μήνυμα, αναφέρετέ το στην ενσωμα-
τωμένη μέθοδο καταγγελιών της ιστοσελί-
δας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμο-
ποιείτε ή καταγγείλετε το στη SafeLine ή 
στη helpline 

 Να έχετε πάντα υπόψιν σας ότι οι πλη-
ροφορίες που δημοσιεύετε στις ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης είναι ευρέως προ-
σπελάσιμες, επομένως, καλό θα ήταν να 
μην παρέχετε στοιχεία και φωτογραφίες 
που θα σας έφερναν σε δύσκολη θέση. Α-
κόμα και όταν διαγράψετε το προφίλ σας 
πολλές πληροφορίες δεν αφαιρούνται και 
ενδέχεται επίσης να τις συναντήσετε και 
αλλού στο Διαδίκτυο. 

 Να γνωρίζετε ότι από τη στιγμή που 
προσθέτετε στη λίστα των φίλων σας κά-
ποιο άτομο (αποδοχή friend request), αυτό 
αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομέ-
να που εμφανίζονται στο προφίλ σας, με-
ταξύ των οποίων οι φωτογραφίες και τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας. Ρυθμίστε  τους 
λογαριασμούς σας στο ιδιωτικό (private), 
έτσι ώστε να μπορούν να δουν τις πληρο-
φορίες σας μόνο εκείνοι που εμπιστεύεστε. 

 Καλύψτε την κάμερα του υπολογιστή 
σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε 


