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∆ιαδίκτυο : Φίλος ή εχθρός ; 
 

 
 

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 , έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πρότυπου 

Πειραµατικού Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης µια διάλεξη µε θέµα 

τους κινδύνους που υπάρχουν πίσω από το διαδίκτυο. Η σχετική παρουσίαση έγινε  από 

την κα Τένια Μπακάλη , Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στην ∆΄ ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αττικής. Την διάλεξη παρακολούθησαν οι µαθητές της Β΄ Λυκείου κατά 

την 6
η
 και 7

η
 διδακτική ώρα. 

Με αφορµή την οµιλία αυτή οι µαθητές του τµήµατος Β3 κράτησαν σηµειώσεις, καθώς 

στην υλη της έκφρασης έκθεσης για τη Β τάξη περιέχεται η ενότητα «Σηµειώσεις –

περίληψη» εφαρµόζοντας τη σχετική θεωρία. 

 

Αρχικά, η οµιλήτρια αναφέρθηκε στη χρησιµότητα του διαδικτύου ως εργαλείου 

επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και αγοραπωλησιών. Όµως, όπως είπε, η 

χρήση του κρύβει πολλούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο της εξάρτησης από αυτό µε 

καταστροφικές συνέπειες καθώς  και τον κίνδυνο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης. 

Ένας άνθρωπος εξαρτηµένος στο διαδίκτυο  παρουσιάζει µονοµανία, αδιαφορία για 

δραστηριότητες που παλιότερα τον ενδιέφεραν, επιθετική συµπεριφορά, απότοµη 

πτώση σχολικής επίδοσης, αν πρόκειται για µαθητή, έλλειψη ενδιαφέροντος για 

οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα και προβλήµατα υγείας (µάτια, παχυσαρκία, 

καρδιαγγειακά), έλλειψη ύπνου, πτώση ανοσοποιητικού. Η αδυναµία ελέγχου της 

συµπεριφοράς, η χαµηλή αυτοεκτίµηση καθώς και η αίσθηση ανεπάρκειας που 

χαρακτηρίζουν την παραπάνω κατάσταση, οδηγούν τον εξαρτηµένο σε ολοένα και 

περισσότερη χρήση.  

  Η οµιλήτρια ανέφερε και ένα σχετικό τραγικό παράδειγµα ενός ζευγαριού 

Κορεατών, οι οποίοι, εθισµένοι σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι –ανέτρεφαν ένα 

ψηφιακό παιδί-  παραµελούσαν επανειληµµένως και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

το µικρό σε ηλικία παιδί τους, µε αποτέλεσµα αυτό να πεθάνει. Μπορεί οι γονείς να 

καταδικάστηκαν, αλλά το µωρό δεν γίνεται να επιστρέψει πίσω…  

Παλιά υπήρχε εξάρτηση από το αλκοόλ, από διάφορες ουσίες και από τα χαρτιά. 

Τώρα υπάρχει εξάρτηση από το διαδίκτυο. Οι «άρρωστοι» δεν βρίσκουν πουθενά 

χαρά εκτός από εκεί… 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε τρία βασικά αναγνωριστικά σηµεία µε τα οποία µπορεί 

να ελέγχει ο καθένας αν διατρέχει κίνδυνο εξάρτησης:   

- Μόλις γυρίσω σπίτι από το σχολείο ανοίγω αµέσως τον υπολογιστή 

- Αφού ελέγξω αυτό που θέλω δεν έχω τη δύναµη να τον κλείσω την ώρα που 

είπα 

- Ακόµα κι όταν καταφέρω να το κλείσω, δεν µπορώ να συγκεντρωθώ 
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Αν απαντήσω  σε 2-3 υπάρχει συνήθως πρόβληµα. Πώς αντιµετωπίζεται; Πρέπει να 

πάρει ο ίδιος την κατάσταση στα χέρια του. Να θέτει όρια στις ώρες τις οποίες 

αφιερώνει στο διαδίκτυο, να το χρησιµοποιεί µε µέτρο, να επιλέγει πιο δηµιουργικούς 

τρόπους ψυχαγωγίας και κυρίως, να µην χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για να ξεφύγει 

από την πραγµατικότητα. Τότε µόνο θα απαλλαχτεί κάποιος από το φόβο της 

εξάρτησης.  

 

 
 

Στη συνέχεια, θίχτηκε το ζήτηµα του ηλεκτρονικού εκφοβισµού (cyber bullying) , ο 

οποίος ορίστηκε ως επαναλαµβανόµενη εχθρική συµπεριφορά από ένα παιδί, έναν 

έφηβο, ή µια οµάδα παιδιών µέσω του διαδικτύου µε σκοπό να βλάψουν κάποιον 

συνοµήλικο τους. Σε αυτό το σηµείο η οµιλήτρια επεσήµανε ότι ο ηλεκτρονικός 

εκφοβισµός µπορεί να έχει απρόβλεπτες και αρκετά δυσάρεστες συνέπειες και 

αναφέρθηκε στις συγκλονιστικές περιπτώσεις της Μέγκαν Μάγιερ, δεκατριών ετών, 

2007 πολιτεία του Μισσούρι και του Ράιαν Χάλλιγκαν, δεκατεσσάρων ετών, το 2003 

στο Βερµόντ των  ΗΠΑ, οι οποίοι οδηγήθηκαν, λόγω του συγκεκριµένου 

φαινοµένου, στην αυτοκτονία.  

 

 
 

 Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο συζητήθηκε ήταν το κατά πόσο είναι ασφαλές να 

διατηρεί κάποιος λογαριασµό σε ένα δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης και να αναρτά  

προσωπικές πληροφορίες και εικόνες. Όταν κάποιος δηµοσιοποιεί προσωπικά του 

δεδοµένα στην προσωπική του ιστοσελίδα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός τι 

δεδοµένα αναρτά και µε ποιους τα µοιράζεται, καθώς αυτά τα δεδοµένα µπορούν 

κάποια στιγµή να στραφούν εναντίον του χρήστη από κάποιον µε κακές προθέσεις ή 

από πιθανό εργοδότη. Χαρακτηριστικά τονίστηκε ότι οι µυστικές υπηρεσίες δεν 

επέτρεψαν στις  κόρες του Οµπάµα να ανοίξουν λογαριασµό σε δίκτυο κοινωνικής 

δικτύωσης… 

 

Η παρουσίαση έκλεισε µε συµβουλές για ορθή χρήση του διαδικτύου,  όπως ότι 

πρέπει κάποιος να σκεφτεί καλά πριν ανεβάσει οτιδήποτε σε µια ιστοσελίδα, αφού 

αυτό είναι πιθανό να τον βλάψει, να αποκαλύπτει όσο λιγότερα προσωπικά στοιχεία 

είναι δυνατό και τα στοιχεία που δηµοσιοποιεί να τα µοιράζεται µε άτοµα γνωστά 

του, άτοµα που εµπιστεύεται. Αν παρά τις προφυλάξεις προκύψει κάποιο πρόβληµα 

µπορεί κάποιος να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων ή 

στη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. 
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Το θέµα της παρουσίασης, δηλαδή, οι κίνδυνοι που κρύβει το διαδίκτυο, επιλέχθηκε 

ως θέµα οµιλίας σε µαθητές και πιο συγκεκριµένα σε έφηβους, διότι αυτοί είναι 

σήµερα οι πιο συχνοί χρήστες του διαδικτύου και πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι 

πρέπει να προσέχουν και πώς να το αντιµετωπίσουν. Ένας έφηβος στις µέρες µας 

διαθέτει πολύ χρόνο τόσο σε διαδικτυακά παιχνίδια όσο και σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και µεγάλοι. Για αυτό χρειάζεται 

έγκαιρη ευαισθητοποίηση των χρηστών του διαδικτύου από την εφηβική ηλικία, 

καθώς οι νέοι  είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις διάφορες παγίδες που υπάρχουν σε 

αυτό. Ακριβώς στην ευαισθητοποίηση των µαθητών στόχευε η συγκεκριµένη διάλεξη 

και πιστεύουµε πως πέτυχε το σκοπό της. Σίγουρα, οι συγκλονιστικές ιστορίες των 

Κορεατών, της Μέγκαν και του Ράιαν µας έβαλαν όλους σε σκέψεις και µας 

παρότρυναν να αναθεωρήσουµε τη στάση µας απέναντι στο διαδίκτυο. Επίσης, όλοι 

όσοι παρακολουθήσαµε τη διάλεξη δεχτήκαµε χρήσιµες πρακτικές συµβουλές για την 

πρόληψη και την αποφυγή του εθισµού στο διαδίκτυο, όπως και για την ορθή χρήση 

του. 

Συµπεραίνοντας, το διαδίκτυο είναι πράγµατι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο και µπορεί 

να µας βοηθήσει  σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητας µας. Εντούτοις, ή χρήση 

του δεν είναι καθόλου ακίνδυνη. Λανθασµένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει ένα 

άτοµο σε εξάρτηση, να το καταστήσει στόχο για ηλεκτρονικό εκφοβισµό ή να 

επηρεάσει µακροπρόθεσµα το µέλλον του. Οι συνέπειες µπορεί να είναι τραγικές. 

Πρέπει όµως να µάθουµε από τα λάθη και τις εµπειρίες των άλλων , έτσι ώστε να µην 

τα κάνουµε και εµείς και να είµαστε πιο προσεκτικοί. Στην κρίσιµη εφηβική ηλικία, 

την ηλικία της αναζήτησης και της αµφισβήτησης, η κοινωνία οφείλει να 

προστατεύσει τους νέους από τους διάφορους κινδύνους που ελλοχεύουν και κυρίως 

να τους µάθει ότι στον κόσµο του διαδικτύου, µερικές φορές τα πράγµατα δεν είναι 

όπως φαίνονται. Είναι στο χέρι όλων µας, µε αυτοέλεγχο ,αποφασιστικότητα και 

συνεχή επαγρύπνηση να καταπολεµήσουµε τα αρνητικά χαρακτηριστικά του 

διαδικτύου και να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να γίνει ένας 

εξαιρετικός και χρήσιµος  «φίλος». 

 

 

 

Ρωµανός Τζουνάκος, Ευφροσύνη Ρόκα, Μαργαρίτα Πούλου Β3 


