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Αγαπεηνί θίινη,
Οη θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηειείσζαλ...ηα θεθάιηα κέζα! Έηζη ινηπόλ, ην
Saferinternet.gr
αλαθνηλώλεη
ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
γρακκής βοεζείας ΤποΣΗΡΘΖΩ (δείηε ιεπηνκέξεηεο ζηε ζειίδα 6) ε
νπνία έρεη ζθνπό λα βνεζήζεη εθήβνπο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο λα
αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηύνπ.
ην ηεύρνο απηό, ζαο παξαζέηνπκε έλα πνιύ ελδηαθέξνλ άξζξν
ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ιύζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ αλειίθσλ ζην Γηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα ην
πξόγξακκα Quatro+ ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ε Διιάδα κε ην
Δξεπλεηηθό Θέληξν Δ.Θ.Δ.Φ.Δ «ΓΖΜΟΘΡΗΣΟ».

Αληώλεο Θνπθνπξίθνο
σνεργαζόμενος Ερεσνητής
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ»
Μειηίλε Υξηζηνδνπιάθε
Τπ. Επικοινωνίας Safeline

αο παξνπζηάδνπκε επίζεο, λέα ζηαηηζηηθά ζηοητεία από ηε Διιεληθή
αλνηρηή γξακκή θαηαγγειηώλ Safeline πνπ καο δείρλνπλ ηη είδνπο
παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν θαηαγγέιινπλ νη Έιιελεο,
βάζεη ησλ αλαθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Safeline ην πξώην εμάκελν
ηνπ 2009.

Επηθοηλφλία:
Γξ. Βεξόληθα ακαξά
Σει. 210 6212365
vsamara@sihellas.org
Περηετόκελα
Quatro +
Ζ ζπκβνπιή ηνπ κήλα: Youtube
ηαηηζηηθά ηεο Safeline
Αθηέξσκα: Sexting
Μηθξά Νέα
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Αθόκε, δηαβάζηε ζε απηό ην ηεύρνο γηα ην θαηλόκελν sexting πνπ έρεη
ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζην εμσηεξηθό θαη κεξηθά θόιπα γηα λα
θάλεηε ηελ περηήγεζε ηοσ παηδηού ζας ζηο Youtube
αζθαιέζηερε.
Σέινο, όπσο ζε θάζε ηεύρνο ζαο παξαζέηνπκε κηθξά θαη ελδηαθέξνληα
λέα από ηνλ θόζκν ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Δπρόκαζηε θαιή επηζηξνθή ζε όζνπο είζηε αθόκα ζε δηαθνπέο θαη θαιή
ζρνιηθή ρξνληά ζηνπο κηθξνύο καο θίινπο γηα ηνπο νπνίνπο ζύληνκα
αξρίδνπλ ηα «βάζαλα»!

Εγγραθή / δηαγραθή
Δάλ ζέιεηε λα ιακβάλεηε ην newsletter καο, ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ
δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ζέκα «subscribe SI Newsletter».
Δάλ ζέιεηε λα δηαγξαθείηε από ηελ ιίζηα απνδεθηώλ, ηόηε ζηείιηε καο έλα ειεθηξνληθό
κήλπκα ζηελ δηεύζπλζε info@sihellas.org κε ηνλ ηίηιν «unsubscribe SI Newsletter».
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Σα εργαιεία ηοσ QUATRO+ γηα έλα αζθαιέζηερο δηαδίθησο
Σν έξγν QUATRO+ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Safer Internet Plus. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ QUATRO+ είλαη λα εξεπλήζεη
θαη λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο αμηνιόγεζεο δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ, παξέρνληαο
ηα θαηάιιεια εξγαιεία ηόζν ζηνπο εηδηθνύο όζν θαη ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο.

Έλα από ηα εξγαιεία πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ είλαη ην «Quality
Social Network (QSN)». Σν QSN δηαζέηεη όια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο
θνηλσληθνύ δηθηύνπ (εγγξαθή, νξηζκόο ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ κέζσ
πξνζθιήζεσλ), όκσο δελ είλαη έλα θνηλσληθό δίθηπν γεληθνύ ζθνπνύ, αιιά
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αληαιιαγή θαη ζπγρώλεπζε πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκό
δηαδηθηπαθώλ πεγώλ, αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Σα κέιε ηεο
θνηλόηεηαο ηνπ QSN κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζύζηεκα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηγξαθέο ζρεηηθέο κε
νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα έρνπλ επηζθεθζεί, ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαζνξηζκέλν ζύλνιν ηδηνηήησλ /
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ε ζειίδα απηή.
Οη «εηηθέηεο ραξαθηεξηζκνύ πεξηερνκέλνπ» (content labels) πνπ δεκηνπξγνύληαη κε απηή ηε δηαδηθαζία,
κπνξνύλ λα ζπγρσλεπζνύλ – ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο - από ην ζύζηεκα ώζηε λα
δεκηνπξγεζεί κία «ζπλνιηθή» εηηθέηα πνπ απεηθνλίδεη ηε γλώκε νιόθιεξεο ηεο θνηλόηεηαο γηα θάπνηα
δηαδηθηπαθή πεγή. Ζ εηηθέηα απηή κπνξεί λα δεκνζηεπηεί ζε κνξθή αλαγλώζηκε από ππνινγηζηέο θαη ελ
ζπλερεία λα ρξεζηκνπνηεζεί από κεραλέο αλαδήηεζεο, θίιηξα πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο εθαξκνγέο.
Σν παθέην ππεξεζηώλ ηνπ QSN ρξεζηκνπνηήζεθε από ην Πάλει Νέσλ ηνπ Διιεληθνύ Θέληξνπ Αζθαινύο
Γηαδηθηύνπ, ώζηε λα εμεηαζηεί ε ρξεζηκόηεηα θαη ε ρξεζηηθόηεηά ηνπ. Σα κέιε ηνπ Πάλει εηζήρζεζαλ σο
ρξήζηεο ζην ζύζηεκα θαη δεκηνύξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο εηηθέηεο, ρξεζηκνπνηώληαο δύν ιεμηιόγηα (ιέμεηο
θιεηδηά) πνπ νξίζηεθαλ από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Saferinternet.gr. Σν πξώην ιεμηιόγην πεξηείρε «αξλεηηθνύο»
ραξαθηεξηζκνύο, δειαδή γλσξίζκαηα πνπ θαζηζηνύλ κία ζειίδα αθαηάιιειε ή επηθίλδπλε γηα άηνκα λεαξήο
ειηθίαο. Σν δεύηεξν ιεμηιόγην, αληηζέησο, πεξηείρε «ζεηηθνύο» ραξαθηεξηζκνύο, δειαδή ηδηόηεηεο πνπ
θαζηζηνύλ κία ηζηνζειίδα ρξήζηκε. Πην αλαιπηηθά, ην αξλεηηθό ιεμηιόγην πεξηιάκβαλε ηνπο εμήο όξνπο:











Πεξηερόκελν πνπ δηακνξθώλεηαη από ηνπο ρξήζηεο
Υπδαία γιώζζα
Βία
Δθκεηάιιεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Μίζνο – Ραηζηζκόο – Ξελνθνβία
εμνπαιηθό πεξηερόκελν – Γπκλό
Αλαμηόπηζηε πιεξνθνξία
Θακνπθιαξηζκέλε δηαθήκηζε
Πξνηξνπή ζε αλνξεμία, απηνθηνλία, λαξθσηηθά, παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο
Σδόγνο

Δλώ ην ζεηηθό ηνπο όξνπο:







Αμηόινγν ζπκβνπιεπηηθό πεξηερόκελν
Αμηόινγν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν
Πξνώζεζε αλζξσπηζηηθώλ αμηώλ
Πξνώζεζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ
Πξνώζεζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ
Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο

Πνιιά από ηα κέιε ηνπ Πάλει ζπλαληήζεθαλ κε ην πξνζσπηθό ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δ.Θ.Δ.Φ.Δ. «ΓΖΜΟΘΡΗΣΟ» ώζηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο, λα
εθπαηδεπηνύλ ζηε ρξήζε ηεο θαη λα εθθξάζνπλ ηπρόλ απνξίεο ή πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο. ηε ζπλέρεηα,
αλαθνηλώζεθαλ ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο γηα όια ηα κέιε θαη κία πεξηγξαθή σο πξνο ην ηη πεξηκέλακε από ηα
παηδηά λα εμεηάζνπλ. Παξάιιεια κε ηελ παξόηξπλζε λα δεκηνπξγήζνπλ εηηθέηεο πεξηερνκέλνπ γηα όπνηεο
ηζηνζειίδεο ζέινπλ, ηνπο δόζεθε κία αξρηθή ιίζηα ώζηε λα εμνηθεησζνύλ κε ην ζύζηεκα θαη ηε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο ραξαθηεξηζκώλ.
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Παράθσρο διαλόγοσ της εφαρμογής

Σα παηδηά έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηδέα ηεο εθαξκνγήο θαζώο θαη ζπλέπεηα θαη ππεπζπλόηεηα ζηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ εηηθεηώλ. Σα ζρόιηα θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ώζηε λα γίλνπλ
βειηηώζεηο ή πξνζζήθεο ζην ζύζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηνλ ίδην ηξόπν από άιια δύν
επξσπατθά Πάλει Νέσλ ζηελ Οιιαλδία θαη ηελ Σζερία. Οη «ζπλνιηθέο» εηηθέηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηε
δνπιεηά ησλ Πάλει είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζην θνηλό κέζσ ησλ εθαξκνγώλ ηνπ QUATRO+. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ην QUATRO+ θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην ηζηνρώξν ηνπ
έξγνπ: www.quatro-project.org



Η ζσκβοσιή ηοσ κήλα: Προζηαζία αλειίθφλ ζηο Youtube

Σα παηδηά ιαηξεύνπλ λα βιέπνπλ βηληεάθηα ζην YouΣube θαζηζηώληαο ηα θαζήθνληα επνπηίαο ησλ γνληώλ όιν
θαη πην δύζθνια. ε ζπλέρεηα εξσηεκάησλ πνπ δερηήθακε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ζην
YouTube ζαο παξαζέηνπκε κεξηθά θόιπα:







Αξρηθά, έρεηε ππόςε όηη αξθεηά πξόζθαηα ην ΤouΣube άιιαμε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηεο αλαδήηεζεο
θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απηά πνπ εκθαλίδεη σο πξνηάζεηο ζηελ κπάξα αλαδήηεζεο δελ πξνέξρνληαη
από ην ηζηνξηθό ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη από εζάο αιιά από ηηο πην δεκνθηιείο αλαδεηήζεηο
πνπ μεθηλνύλ κε απηό ην γξάκκα. Δπνκέλσο, ηπρόλ ύπνπηνη όξνη πνπ έρεηε ζπλαληήζεη δελ
πξνέξρνληαη απαξαίηεηα από αλαδεηήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ηα παηδηά ζαο.
ε γεληθέο γξακκέο ην YouTube δελ έρεη εύθνια πξνζβάζηκν αθαηάιιειν πεξηερόκελν ζηνπο ρξήζηεο
πνπ δελ έρνπλ ινγαξηαζκό (sign up). Γηα λα πξνζηαηεύζεηε ηα παηδηά ζαο θαιό ζα είλαη λα θάλεηε sign
outs από ην YouTube θάζε θνξά πνπ νινθιεξώλεηε ηελ πεξηήγεζε ζαο ζηε ζειίδα - αλ έρεηε
ινγαξηαζκό ρξήζηε - θαη λα απελεξγνπνηήζεηε ην απηόκαην login. Έηζη ηα παηδηά ζα κπαίλνπλ σο κε
εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δνπλ βίληεν κε
αθαηάιιειν πιηθό.
Θάησ από θάζε βίληεν ππάξρεη κηα θόθθηλε ζεκαηνύια. Παηώληαο απηή ηε
ζεκαία νη ρξήζηεο ηνπ YouTube επηζεκαίλνπλ όηη έλα βίληεν πεξηέρεη
αθαηάιιειν πεξηερόκελν θαη επνκέλσο ε ηζηνζειίδα απνθιείεη ηελ
πξόζβαζε ζηνπο κε ζπλδεδεκέλνπο (signed in) ρξήζηεο.
 Έλα αληίζηνηρν ζύζηεκα ηζρύεη θαη γηα ηα ζρόιηα θάησ από ηα
βίληεν. Γηα ηα ζρόιηα πνπ ζεσξείηε spam ε απξεπή κπνξείηε λα
δώζεηε αξλεηηθή ςήθν. Αλ ην ίδην θάλνπλ θαη άιινη ρξήζηεο, ην
ζρόιην απηό ζα απνθξπθζεί.
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ηαηηζηηθά ζηοητεία θαηαγγειηώλ προς ηε γρακκή Safeline γηα ηο 2009

Έρνληαο νινθιεξώζεη ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009, κπνξνύκε λα βγάινπκε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα
ην πεξηερόκελν ησλ θαηαγγειηώλ ηεο SafeLine. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζε απηό ην δηάζηεκα ιάβακε
623 θαηαγγειίεο, αξηζκόο πνπ ζρεδόλ αγγίδεη ηνλ πεξπζηλό ζπλνιηθό αξηζκό θαηαγγειηώλ ηνπ 2008. Αλ
ζπλερηζηεί ε αλνδηθή απηή πνξεία αλακέλνπκε όηη ην 2009 νη θαηαγγειίεο ζα μεπεξάζνπλ ηηο 1000! Πνηα
είλαη όκσο ηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνθνκίδνπκε κέζα από ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαγγειηώλ;
Από ην ζύλνιν ησλ 623 θαηαγγειηώλ ην 75% αθνξνύζε ζε παξάλνκν πεξηερόκελν ή δξαζηεξηόηεηα ζην
Γηαδίθηπν βάζεη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Γηαρσξίδνληαο ην παξάλνκν απηό πεξηερόκελν αθνξνύζε:


ην 27% ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία,



ην 27% ηα παξάλνκα ειεθηξνληθά κελύκαηα πνπ ζθνπό είραλ ην phishing («ςάξεκα» πξνζσπηθώλ
ζηνηρείσλ κε ζθνπό ηελ θινπή νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ),



ην 18% ηελ νηθνλνκηθή απάηε κέζσ δηαδηθηπαθώλ αγνξώλ,



ην 10% ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ,



ζε κηθξόηεξν πνζνζηό εγθιήκαηα όπσο ε παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ξαηζηζκόο, εμύβξηζε,
παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ θαη απεηιή.

Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθεξζνύκε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπκε νδεγεζεί ζρεηηθά
κε ηνπο ηζηνρώξνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social networks). Από ην ζύλνιν ηνπ παξάλνκσλ
θαηαγγειηώλ πνπ έιαβε ε SafeLine, ην 17% αθνξνύζε ηέηνηνπο ηζηνρώξνπο . Από απηό ην πνζνζηό,
ζηελ πξώηε ζέζε έξρεηαη ην Facebook κε πνζνζηό 78%, αθνινπζεί ην Ζi5 κε 12% θαη ηέινο ην Myspace
κε 10%. Σα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ κέζσ απηώλ ησλ ηζηνζειίδσλ αθνξνύζαλ ηελ παξαβίαζε
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, ηελ εμύβξηζε / ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαη
ηέινο έλαο κηθξόο αξηζκόο ηελ πξνηξνπή ζε απηνθηνλία.
ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνύλ κπνξείηε λα δείηε ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ θαηαγγειηώλ ηνπ Α’ εμακήλνπ
2009 θαζώο θαη ην πεξηερόκελo πνπ αθνξνύζαλ.
Α' εξάμηνο 2009
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Αθηέρφκα: Sexting

Αλ πνηέ πξηλ δελ έρεηε ζπλαληήζεη ηνλ όξν «sexting», είλαη θαηξόο λα κάζεηε πεξί ηίλνο πξόθεηηαη κηαο θαη
αθνξά έλα πνιύ δηαδεδνκέλν θαηλόκελν ζην εμσηεξηθό αιιά πιένλ θαη ζηελ Διιάδα. Ο όξνο sexting
πξνέξρεηαη από ηηο αγγιηθέο ιέμεηο sex θαη texting (αληαιιαγή ζύληνκσλ κελπκάησλ κέζσ θηλεηνύ) θαη
ππνδειώλεη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ή εηθόλσλ ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθώλ κέζσλ θαη θπξίσο κέζσ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη βέβαηα, κεηαμύ αλειίθσλ.
ύκθσλα κε ακεξηθαληθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2008, ην 20% ησλ εθήβσλ (13-19 εηώλ) πνπ εξσηήζεθαλ
παξαδέρηεθε όηη έρεη δεκνζηεύζεη ειεθηξνληθά θσηνγξαθία/βίληεν ζην νπνίν είλαη γπκλνί/εκίγπκλνη.
Μάιηζηα ζηηο έθεβεο ειηθίαο 13-16 εηώλ, ην πνζνζηό απηό αλέξρεηαη ζην 11%. Ωζηόζν, νη πιεηνςεθία ησλ
λέσλ απηώλ δήισζαλ όηη έζηεηιαλ ην πιηθό απηό ζην αγόξη/θνξίηζη ηνπο. Δδώ όκσο θξύβεηαη θαη ε
κεγαιύηεξε παγίδα. Οη λένη δείρλνπλ όηη δελ έρνπλ αληηιεθζεί πσο από ηε ζηηγκή πνπ κηα εηθόλα δηαθηλείηαη
ειεθηξνληθά παύνπλ πιένλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρό ηεο. Θαλείο δελ κπνξεί λα ηνπο εγγπεζεί όηη απηή ε
θσηνγξαθία ζα παξακείλεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θίινπ/ηεο θίιεο θαη όηη δελ ζα δεκνζηεπζεί γηα παξάδεηγκα
ζε έλα site θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Νεόηεξε έξεπλα (Μάηνο 2009) δείρλεη όηη 1 ζηνπο 10 από απηνύο πνπ
ζηέιλνπλ πιηθό ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ κέζσ θηλεηνύ ή ππνινγηζηή ην πξνσζνύλ ζε άηνκα πνπ νύηε θαλ
γλσξίδνπλ.
Δπνκέλσο ν γνλέαο ζα πξέπεη λα κηιήζεη ζην παηδί ηνπ γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην sexting, θάηη
πνπ ζε έλαλ έθεβν θαληάδεη δηαζθεδαζηηθό αιιά κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Μεξηθέο
ζπκβνπιέο:





Ρσηήζηε ην παηδί αλ έρεη δερηεί πηέζεηο λα ζηείιεη κελύκαηα ή εηθόλεο εξσηηθνύ πεξηερνκέλνπ ή αλ
έρεη ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο πιηθό.
Σνλίζηε ην ελδερόκελν ηέηνηνπ είδνπο πιηθό λα γίλεη νξαηό από ηξίηνπο. Γηα παξάδεηγκα λα
δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί όπνπ όινη νη θίινη κπνξνύλ λα
απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε απηό.
Τπελζπκίζηε όηη από ηε ζηηγκή πνπ θάηη δεκνζηεύεηαη ειεθηξνληθά, παύνπκε λα έρνπκε ηνλ έιεγρό
ηνπ.
Έρεηε ππόςε όηη ηέηνηνπ είδνπο πιηθό έρεη ζπρλά πξσηαγσληζηέο αλειίθνπο. Γεδνκέλνπ όηη ε θαηνρή
παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη παξάλνκε ζηελ Διιάδα ε απνζηνιή ηέηνηνπ είδνπο πιηθνύ από αλήιηθνπο
αθόκα θαη ζε άηνκα πνπ εκπηζηεύνληαη κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ παξαιήπηε ζε λνκηθά κπιεμίκαηα.

Φωτογραφία: www.cybertipline.com poster.
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Μηθρά λέα

«Τποζηερίδφ» – Η γρακκή βοεζείας ηοσ Saferinternet.gr

Από ην επηέκβξην ηνπ 2009, ηίζεηαη επίζεκα ζε ιεηηνπξγία ε αλνηρηή γξακκή βνεζείαο ηνπ Διιεληθνύ
Θέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ.
Ζ γξακκή ιεηηνπξγεί ηηο θαζεκεξηλέο από ηηο 09:00 κέτρη ηης 15:00 ζην ηειέθσλν 800 11 800 15
(ρσξίο ρξέσζε). Παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε help@saferinternet.gr γηα όζνπο
ζέινπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε γξακκή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
Σν πξνζσπηθό ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο ηεο Β’ Παηδηαηξηθήο Θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πνπ
ζα απαληά ζηα ηειεθσλήκαηα απαξηίδεηαη από ςπρνιόγνπο, παηδηάηξνπο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύο από ηνλ
θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο.
Ζ γξακκή «ΤπνΣΖΡΗΕΩ» απεπζύλεηαη ζε εθήβνπο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη γεληθόηεξα ζε άηνκα
πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη επηζπκνύλ λα δεηήζνπλ
βνήζεηα επώλπκα ή αλώλπκα. Σα βαζηθά ζέκαηα πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ε γξακκή είλαη: ε
απνπιάλεζε αλειίθνπ κέζσ δηαδηθηύνπ (grooming), ε παηδηθή πνξλνγξαθία, ε ειεθηξνληθή παξελόριεζε,
ε θαηάρξεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ (εζηζκόο), θαη επηβιαβέο πεξηερόκελν ζην Γηαδίθηπν.
Ιηλεηό θαη οδήγεζε

Ση υάτλοσλ ηα παηδηά ζηο Δηαδίθησο;

Αλ λνκίδεηε όηη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην
θηλεηό ζαο ηελ ώξα πνπ νδεγείηε ρσξίο λα
απνζπάηαη ε πξνζνρή ζαο από ην δξόκν ζαο
πξνθαινύκε λα παίμεηε απηό ην πνιύ ελδηαθέξνλ
παηρλίδη πνπ δεκηνύξγεζαλ νη Times ηεο Νέαο
Τόξθεο.

Ακεξηθάληθε εηαηξεία πνπ θαηαζθεπάδεη εξγαιεία
γνλετθνύ ειέγρνπ θαη πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο
από ηνύο (antivirus) δηεμήγαγε έξεπλα γηα ην ηη
αλαδεηνύλ ηα παηδηά ζηελ Ακεξηθή. Οη πην
δεκνθηιείο όξνη αλαδήηεζεο πνπ πξνέθπςαλ ζην
δηάζηεκα κεηαμύ Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπιίνπ 2009
θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο:

εκεηώλνπκε όηη ην παηρλίδη απηό έρεη
δεκηνπξγεζεί αθξηβώο γηα λα ηνλίζεη ην γεγνλόο
όηη νδήγεζε θαη θηλεηό δελ κπνξνύλ λα
ζπλδπαζηνύλ. Έλα ελδερνκέλσο πςειό ζθνξ ζην
παηρλίδη δελ ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεη θπζηθά ηε
ρξήζε θηλεηνύ θαηά ηελ νδήγεζε.

1. YouTube
2. Google
3. Facebook
4. Sex
5. MySpace
6. Porn
7. Yahoo
8. Michael Jackson
9. Fred *
10. eBay

Γηα λα παίμεηε ην παηρλίδη, παηήζηε ΔΓΩ.

* Γεκνθηιήο ραξαθηήξαο πνπ πξσηαγσληζηεί ζε
βηληεάθηα ζην ΤouΣube.
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