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Ασυαλής τρήση τοσ Διαδικτύοσ 

Δεκήηξεο Καβάδεο, Γπκλάζην Θάζνπ 

Μέινο πάλει λέσλ ηνπ Ειιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ 

 

Τν internet είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ από ηόηε πνπ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη από όιν 

ηνλ θόζκν, έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο.: 

 

Άιιαμε ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο: Τώξα κπνξνύκε γξήγνξα θαη εύθνια λα επηθνηλσλήζνπκε κε 

όπνηνλ ζέινπκε ζε όπνην κέξνο ηεο γεο θη αλ βξίζθεηαη. 

Άιιαμε ηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ: Ό,ηη ζέινπκε γηα όπνην ζέκα καο ελδηαθέξεη, πνιύ 

γξήγνξα θαη πνιύ εύθνια κπνξνύκε λα ην ςάμνπκε θαη λα ην βξνύκε. 

Άιιαμε ηνλ ηξόπν εθπαίδεπζεο: Τώξα δε ρξεηάδεηαη λα καζαίλνπκε απ’ έμσ ρηιηάδεο πιεξνθνξίεο 

αθνύ κπνξνύκε πνιύ εύθνια λα βξνύκε απηά πνπ ζέινπκε λα κάζνπκε. 

Άιιαμε ηνλ ηξόπν ηεο δηαθήκηζεο: Μέζα από ην internet κπνξνύκε λα πξνβάινπκε ηα πξντόληα 

καο θαη λα ηα δνπλ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη. 

Άιιαμε ηνλ ηξόπν ζπλαιιαγώλ: Μέζα από ηνλ ππνινγηζηή καο, από ην ζπίηη ή ηελ επηρείξεζή καο, 

κπνξνύκε λα αγνξάζνπκε, λα πνπιήζνπκε, λα έρνπκε ππεξεζίεο, λα εμππεξεηεζνύκε γηα πνιιά 

πξάγκαηα πνπ θαζεκεξηλά καο ρξεηάδνληαη. 

Άιιαμε ηνλ ηξόπν δηαζθέδαζεο: Μνπζηθή, βίληεν, εηθόλεο, θαη ό,ηη βάδεη ν λνπο κπνξνύκε λα ηα 

βξνύκε κέζα ζην internet. Μπνξνύκε αθόκα λα παίμνπκε παηρλίδηα κε όπνηνλ ζέινπκε άζρεηα αλ 

απηόο βξίζθεηαη ζηελ άιιε άθξε ηεο γεο, ζε θάπνην άγλσζην θαη καθξηλό κέξνο. 

 

Τν internet έθαλε ηνλ θόζκν κηα γεηηνληά. Πξαγκαηηθά είκαζηε πνιύ ηπρεξνί πνπ δνύκε ζ’ απηή ηελ 

επνρή θαη κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ην internet.  

 

Σθεθηήθακε όκσο πόζνπο θηλδύλνπο θξύβεη απηό ην θαηλνύξγην κέζν; 

Όζν εύθνια κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε εκείο, ην ίδην εύθνια κπνξνύλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο. 

Μπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ απαηεώλεο γηα λα καο μεγειάζνπλ θαη λα καο θάλνπλ λα 

αγνξάζνπκε πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα κελ ηα ρξεηαδόκαζηε ή λα είλαη επηθίλδπλα. 

Μπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ άλζξσπνη πνπ ζα κεηαδώζνπλ πιεξνθνξίεο (εηθόλεο, ιόγηα, 

ζηνηρεία) πνπ αθνξνύλ εκάο θαη ζα καο ξεδηιέςνπλ ζε όιν ηνλ θόζκν ή ζα καο εθβηάδνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ λα καο εθζέηνπλ. 

Μπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ άλζξσπνη πνπ είηε γηαηί έηζη ζέινπλ, είηε γηαηί θάηη άιιν έρνπλ 

ζην κπαιό ηνπο, ζα ζειήζνπλ λα «δνπλ» θάπνηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη λα 

καο ηα θαηαζηξέςνπλ. 

Μπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηνη πνπ ζέινπλ λα καο μεγειάζνπλ θαη λα καο παξαζύξνπλ 

ζε παξάλνκεο πξάμεηο θαη λα θεξδίζνπλ, άζρεηα αλ ζα καο θάλνπλ θαθό. 

Τν internet είλαη έλα παγθόζκην ρσξηό. Κπθινθνξνύλ ζ’ απηό θαη θαινί θαη θαθνί. Καη απηνί πνπ 

ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη θαιό θαη απηνί πνπ ζθέθηνληαη κόλν πώο ζα σθειεζνύλ άζρεηα αλ 

θαηαζηξέςνπλ ηνπο άιινπο. 

 

Κη εκείο ηη θάλνπκε; 

Γηα ηα κηθξά παηδηά ην internet είλαη καγεία. Κάλεη πξαγκαηηθόηεηα όια απηά πνπ άθνπγαλ από 
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πνιύ κηθξά ζηα παξακύζηα. Κάζνληαη κπξνζηά ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη ληώζνπλ λα θξαηνύλ ηνλ 

θόζκν ζηα ρέξηα ηνπο. Με έλα click ηνπ πνληηθηνύ όινο ν θόζκνο είλαη ζηα πόδηα ηνπο. 

Ξαλνίγνληαη λνκίδνληαο όηη θαλέλαο δελ ηνπο βιέπεη. Σα λα έρνπλ μεθύγεη θιεθηά από ην κπακπά 

θαη ηε κακά παξακνλή Χξηζηνπγέλλσλ βξάδπ θαη πεξπαηνύλ ζην Σύληαγκα, ζηελ Εξκνύ, ζηε 

Σηαδίνπ, παληνύ όπνπ θαληαρηεξέο βηηξίλεο, θόζκνο, κνπζηθέο, δώξα, γιπθά, παξέεο θη ό,ηη βάδεη ν 

λνπο ηνπ αλζξώπνπ μαλνίγνληαη κπξνζηά ηνπο. Κη όκσο! Δελ είλαη κόλνη ηνπο. Χηιηάδεο άιινη 

άλζξσπνη θπθινθνξνύλ ζηνπο ίδηνπο δξόκνπο, ζηα ίδηα καγαδηά, ζηηο ίδηεο πιαηείεο, ζηηο ίδηεο 

βηηξίλεο. Άλζξσπνη άγλσζηνη πνπ κπνξεί λα κελ δώζνπλ θακηά ζεκαζία ζε έλα παηδί πνπ ραδεύεη 

ζε όια απηά ηα θαληαρηεξά. Κη όκσο κηα ηέηνηα βόιηα δελ είλαη ηόζν αζώα. Δελ είλαη κόλν ζσζηνί 

άλζξσπνη απηνί πνπ θπθινθνξνύλ. Είλαη δπζηπρώο θη απηνί πνπ ζθέθηνληαη πνλεξά. Μπνξεί λα 

είλαη θαη εγθιεκαηίεο. Μπνξεί θιέθηεο. Μπνξεί λα είλαη άλζξσπνη πνπ δε λνηάδνληαη γηα ηίπνηα αλ 

είλαη λα θεξδίζνπλ θάηη νη ίδηνη. Τη ιέηε ινηπόλ θίινη κνπ: Θα θάλακε πνηέ κηα ηέηνηα βόιηα; Θα 

καο άθελαλ νη γνλείο καο; Κη αλ αληηιακβάλνληαλ όηη πεξπαηάκε ζε ηέηνηνπο δξόκνπο ζα 

ζπλέρηδαλ λα βιέπνπλ αδηάθνξα ην αγαπεκέλν ηνπο ζήξηαι ή λα πεξηκέλνπλ ην ζεκαληηθό 

ηειεθώλεκα γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Σίγνπξα όρη. Ε! ην ίδην είλαη θαη όηαλ ζεξθάξνπκε ζην internet. 

Μόλν πνπ νύηε εκείο θαηαιαβαίλνπκε ζε πνην δξόκν βξηζθόκαζηε, νύηε θαη νη γνλείο καο 

αλεζπρνύλ γηαηί απιά καο βιέπνπλ λα θαζόκαζηε ήζπρα θαη ζησπειά ζην δσκάηηό καο, κπξνζηά 

ζηνλ ππνινγηζηή πνπ κε ηόζε ραξά καο αγόξαζαλ. 

Τν saferinternet πξνζπαζεί λα γίλεη ν θύιαθαο άγγεινο ησλ παηδηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 

δηαδίθηπν. Τν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζηηο δξάζεηο ηνπ, από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ έκαζε ηελ 

απνζηνιή ηνπ θαη είρακε ηελ ηύρε λα θεξδίζνπκε θαη έλα βξαβείν ζε έλα επξσπατθό δηαγσληζκό 

πνπ έγηλε. Όκσο πέξα από ην βξαβείν, απηό πνπ είρε κεγαιύηεξε αμία είλαη όηη εγώ θαη νη 

ζπκκαζεηέο κνπ αξρίζακε λα ζπδεηάκε θαη γηα ηελ θαθή πιεπξά ηνπ internet. Κη απηό ην είπακε 

θαη ζηνπο γνλείο καο. Μάζακε όηη ζε θάζε ηη θαιό πνπ γίλεηαη ππάξρεη θαη κηα θαθή πιεπξά. Καη 

δελ ζα ηελ απνθύγνπκε αλ δελ ηε γλσξίζνπκε. Γη’ απηό ζα ήζεια λα πξνηείλσ λα ζπδεηήζνπκε 

θάπνηα πξάγκαηα : 

Σηε ζπδήηεζε πνπ αλνίγνπκε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν λα βάινπκε όζνπο πεξηζζόηεξνπο 

ζπκκαζεηέο θαη θίινπο καο κπνξνύκε. Μόλν αλ γλσξίδνπκε όινη ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ζα 

κπνξέζνπκε λα πξνθπιαρζνύκε θαιύηεξα. 

Η ζπδήηεζε απηή λα γίλεη γλσζηή θαη ζηνπο γνλείο. Δελ πεηξάδεη αλ θακηά θνξά καο ζηελαρσξνύλ 

θαη ζέινπλ λα μέξνπλ ζε πνηα site πεξηπιαληόκαζηε. Τν θάλνπλ γηα λα καο πξνζηαηεύζνπλ. 

Η αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν λα γίλεη κάζεκα ζην ζρνιείν. Καιά όια ηα καζήκαηα πνπ θάλνπκε 

αιιά ην internet είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ζηε δσή καο. Κη νη δάζθαινη καο κπνξνύλ πνιύ θαιά 

λα καο ελεκεξώζνπλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ. 

Τέινο λα δεηήζνπκε λα εγθαηαζηαζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή καο πξνγξάκκαηα πνπ δελ αθήλνπλ λα 

κπνύκε νύηε άζειά καο ζε επηθίλδπλα site. 


