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Ασφάλεια του Διαδικτύου στην Εφηβεία 
   Ένας νέος κόσμος επικοινωνίας με πολύχρωμες εικόνες, ήχους, παιχνίδια και γνώσεις 
ανοίγεται στο διαδίκτυο, το οποίο συναρπάζει παιδιά και εφήβους, αφού με το πάτημα ενός 
πλήκτρου μια ψηφιακή πραγματικότητα εκτυλίσσεται μπροστά τους. Αυτό το ξεχωριστό 
τεχνολογικό μέσο αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία στα χέρια μικρών και 
μεγάλων. Ωστόσο, αυτός ο εικονικός χώρος με τις απέραντες δυνατότητες ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, όταν δεν είναι ασφαλής επιφυλάσσει πολλούς κινδύνους, οι 
οποίοι συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί από ένα παιδί ή έφηβο που ακόμα δεν έχει διαμορφώσει 
την απαραίτητη κριτική σκέψη προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του. […] 

Η νεολαία πάντα είχε την ανάγκη να συναθροίζεται, να δημιουργεί παρέες και «κλίκες». 
Αυτό που γινόταν στο παρελθόν στη γειτονιά ή αργότερα στο εμπορικό κέντρο, τώρα γίνεται στις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα συχνά συγκρίνονται με τα «στέκια» των 
προηγούμενων γενεών. Το διαδίκτυο έχει επανακαθορίσει τους τρόπους και τα μέσα που 
εκφράζουν τις αναπτυξιακές ανησυχίες τους οι έφηβοι. Για τη γενιά του διαδικτύου η αποδοχή 
από τους συνομήλικους, η αυτό-αξιολόγηση του εαυτού και η διαπραγμάτευση της ταυτότητας 
εκφράζονται σ’ ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον – τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα έγιναν 
η νέα πραγματικότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και το νέο πλαίσιο για την εφηβική ανάπτυξη.  
         Ένα άλλο ελκυστικό για τους εφήβους χαρακτηριστικό των κοινωνικών δικτύων, είναι η 
δημιουργία προσωπικού προφίλ. Αυτή η αγαπημένη για τους εφήβους δραστηριότητα πιθανόν 
σχετίζεται και ενισχύεται από την εφηβική ανάγκη διερεύνησης της προσωπικής ταυτότητας. Με 
την ψηφιακή τους αυτό-παρουσίαση οι έφηβοι βρίσκουν μέσο να πειραματιστούν και να 
εκφράσουν διάφορες πτυχές της ταυτότητάς τους. Στα κοινωνικά δίκτυα αυτό γίνεται με τρόπο 
ευέλικτο και τροποποιήσιμο-βάσει ανατροφοδότησης των «φίλων». Η απουσία εξουσίας και η 
έλλειψη γονικού ελέγχου αποτελεί ένα άλλο πολύ ελκυστικό για τους εφήβους χαρακτηριστικό 
των κοινωνικών δικτύων, και μια ευκαιρία να εξασκηθούν και να εκπληρώσουν την ανάγκη για 
ανεξαρτησία. Για τους εφήβους, τα κοινωνικά δίκτυα αντιπροσωπεύουν τον δικό τους χώρο -
ορατό στους συνομήλικους τους και μακριά από την επιτήρηση ενήλικων.  

Ασφάλεια του διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους,Άρτεμις Κ. Τσίτσικα 
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής Επιστημονική Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) 

Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» (απόσπασμα) 
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Ξέρεις ποια είναι η διαδικτυακή σου φήμη; 
Το ψηφιακό σου αποτύπωμα είναι το σημάδι που αφήνεις κάθε φορά που χρησιμοποιείς 

το Διαδίκτυο, και μπορεί να διαμορφώσει τη διαδικτυακή σου φήμη. Τα ψηφιακά σου 
αποτυπώματα μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά, και διαμορφώνουν τον τρόπο που οι άλλοι σε 
αντιμετωπίζουν στο παρόν ή ακόμη και στο μέλλον. Χρησιμοποίησε την απλή λίστα που θα βρεις 
παρακάτω, προκειμένου να σε βοηθήσει να διαχειριστείς και να διατηρήσεις τη διαδικτυακή σου 
φήμη. 
Αναζήτησε πληροφορίες για το άτομό σου online: ξέρεις πραγματικά τι υπάρχει για σένα στο 
Διαδίκτυο; Κάνε μια απλή αναζήτηση με το όνομά σου για να δεις τι θα βρεις. Εάν βρεις κάτι που 
σε δυσαρεστεί, κάνε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτό το περιεχόμενο να απομακρυνθεί. Εάν 
εμφανίζονται οι σελίδες που διατηρείς στο Facebook ή σε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής 
δικτύωσης, μπορείς να το αλλάξεις αυτό μέσα από τις «Ρυθμίσεις Ασφαλείας». 
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Έλεγξε τις ρυθμίσεις ασφαλείας: βεβαιώσου ότι γνωρίζεις ποιες πληροφορίες κοινοποιείς 
δημόσια στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείς, και ιδιαίτερα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι 
περισσότερες από αυτές έχουν ρυθμίσεις ασφαλείας, που σε βοηθούν να διαχειριστείς τόσο το 
περιεχόμενο που μοιράζεσαι, όσο και τους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση σε αυτό∙ μπορείς 
εσύ να αποφασίσεις αν θα κοινοποιείς (post) πληροφορίες μόνο στους φίλους, ή στους 
«followers» σου, ή σε όλους. Και μην ξεχνάς, ότι το περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις των φίλων σου 
μπορούν, επίσης, να επηρεάσουν το ψηφιακό σου αποτύπωμα. 
Σκέψου πριν δημοσιεύσεις: πριν αναρτήσεις εκείνη την αστεία φωτογραφία του φίλου σου στο 
Διαδίκτυο ή κάνεις ένα αστείο «tweet» για κάποιον, αναρωτήσου αν θα ήθελες να το δουν όλοι: 
φίλοι, γνωστοί, οικογένεια, παππούδες, μελλοντικοί εργοδότες. Θα σου άρεσε, αν οι άλλοι 
αναρτούσαν τέτοιο περιεχόμενο για σένα; Πρέπει πάντα να είσαι περήφανος/η για οτιδήποτε 
δημοσιεύεις online. Θυμήσου πως ότι ανεβαίνει στο Διαδίκτυο, μπορεί να παραμείνει εκεί για 
πάντα! 
Απενεργοποίησε και διέγραψε: όταν σταματάς να χρησιμοποιείς μια σελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης ή κάποια άλλη διαδικτυακή υπηρεσία, είναι καλή ιδέα να απενεργοποιείς ή να 
διαγράφεις το λογαριασμό σου. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο δε θα είναι πλέον ενεργό και 
δε θα μπορεί να αναζητηθεί online∙ θα αποτρέψει, επίσης, τον κίνδυνο να παραβιαστεί ο 
λογαριασμός σου, χωρίς να το γνωρίζεις. 
Δημιούργησε ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα: Ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσεις τον έλεγχο 
της ψηφιακής σου φήμης, είναι να χρησιμοποιείς το χρόνο σου στο Διαδίκτυο παραγωγικά, για 
να δημιουργήσεις ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, γιατί να μη γράψεις ένα 
ιστολόγιο για όλα τα σημαντικά πράγματα που σε ενδιαφέρουν, να δημιουργήσεις μια σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλεις τη επιχείρηση της οικογένειάς σου, ή, ακόμα, να 
υλοποιήσεις ένα βίντεο που θα διδάσκει κάτι καινούριο στους άλλους; 

Διαχειρίσου τη διαδικτυακή σου φήμη, Saferinternet.gr 
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Ερωτήσεις Κατανόησης 
 
1. Να χαρακτηρίσεις με την ένδειξη Σωστό – Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν: 
Ι. Στο κείμενο 1 η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η κοινωνική δικτύωση ικανοποιεί μια διαχρονική 
ανάγκη των εφήβων. 
ΙΙ. Το κείμενο 1 επιβεβαιώνει την ικανότητα των εφήβων για ασφαλή πλοήγηση. 
ΙΙΙ. Το κείμενο 2 συμβουλεύει για τη δημιουργία δημοφιλούς εικόνας του εφήβου στο διαδίκτυο. 
ΙV. Το κείμενο 2 συμβουλεύει να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση των άλλων πριν δημοσιεύσεις 
κάτι γι’ αυτούς στο διαδίκτυο. 
V. Το κείμενο 3 αντιπαραβάλλει τις διαφορές εικονικού και πραγματικού κόσμου. 

(Μονάδες 10) 

 
 
2. Το κείμενο 3 είναι η αφίσα της ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από το 
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Ποιο νομίζεις ότι είναι το θέμα της αφίσας και σε ποιους 
απευθύνεται το μήνυμα; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

(Μονάδες 10) 

 
 
3. Σύμφωνα με το κείμενο 1 «Τα κοινωνικά δίκτυα έγιναν η νέα πραγματικότητα κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και το νέο πλαίσιο για την εφηβική ανάπτυξη». Να επιλέξεις δύο από τις 
πρακτικές που προτείνονται για δημιουργία καλής διαδικτυακής φήμης από τους εφήβους στο 
κείμενο 2 και να εξηγήσεις γιατί νομίζεις ότι θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση της λανθασμένης χρήσης των κοινωνικών δικτύων. 

(Μονάδες 20) 

 
 
4. Στην περίοδο λόγου που ακολουθεί να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: «Ο 
καλύτερος τρόπος να διατηρήσεις τον έλεγχο της ψηφιακής σου φήμης, είναι να χρησιμοποιείς το 
χρόνο σου στο Διαδίκτυο παραγωγικά, για να δημιουργήσεις ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα». 
Ποια αλλαγή παρατηρείς στο νόημα; 

(Μονάδες 8) 

 
 
5. επιφυλάσσει, απαραίτητη, επιτήρηση, διαμορφώσει, υλοποιήσεις, αποτρέψει: Να 
αντικαταστήσεις την καθεμία από τις παραπάνω λέξεις, που έχουν υπογραμμιστεί στα κείμενα 1 
και 2, με μία συνώνυμη, έτσι ώστε να μην αλλάζει το νόημα. 

(Μονάδες 12) 

 
 

6. Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (5 Φεβρουαρίου) συμμετέχεις στις εκδηλώσεις 
του σχολείου σου και αναλαμβάνεις να εκφωνήσεις μια ομιλία με θέμα τις διαδικτυακές φιλίες, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσεις τους συμμαθητές σου για τους κινδύνους που υπάρχουν. 

(Μονάδες 40) 


