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Αγαπητά μέλη του Πάνελ Νέων,
Τον τελευταίο καιρό γίνεται λόγος για τα κοινωνικά δίκτυα και την ηλικία 
πρόσβασης των παιδιών σε αυτά. Μέχρι σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα 
δεν επιτρέπουν την είσοδο σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Παρόλα αυτά, 
πολλά παιδιά με ψευδή ημερομηνία γεννήσεως προχωρούν σε εγγραφή. 
Σύντομα θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένας νέος κανονισμός που θα 
υποχρεώνει τα κοινωνικά δίκτυα να επιβάλουν αυστηρότερο έλεγχο για 
την απαγόρευση εισόδου των παιδιών κάτω των δεκατριών ετών. Επίσης 
για παιδιά άνω των δεκατριών ετών, και μέχρι τα 16 έτη, θα πρέπει να 
ζητούν την συγκατάθεση των γονέων για την εγγραφή των παιδιών 
τους στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό 
είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, μιας και οι 
εταιρείες τείνουν τα επεξεργάζονται και τα διακινούν για διαφημιστικούς 
σκοπούς.
Όπως για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά (αναρτήσεις 
φωτογραφιών σε σχολικές ιστοσελίδες, εκδρομές κ.τ.λ.) έτσι και για 
τα κοινωνικά δίκτυα o ευρωπαϊκός κανονισμός θεώρει πως είναι προς 
όφελος των παιδιών η συγκατάθεση των γονέων. Ο νέος κανονισμός, 
όμως, δίνει το δικαίωμα σε κάθε κράτος να αποφασίσει μέχρι ποια ηλικία 
θα ζητείται η συγκατάθεση των γονιών. Η ηλικία που θα αποφασίσει το 
κάθε κράτος μπορεί να είναι από 13 ετών μέχρι 16 ετών.
Ποια είναι η δική σας γνώμη; Από την δική σας εμπειρία στη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων αλλά και την εμπειρία σας που προέρχεται από τους 
φίλους σας, ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο κατάλληλη ηλικία να αποκτά 
ένα παιδί πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την υποχρεωτική 
συναίνεση των γονιών του και γιατί;
Πιστεύετε ότι όλα τα παιδιά έχουν την ικανότητα να προστατεύουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα;
Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας την άποψή σας και κυρίως τη 
δική σας εμπειρία από την χρήση των κοινωνικών δικτύων αλλά και 
σχετικά με τους κινδύνους που πιστεύετε ότι μπορεί κάποιο παιδί να 
αντιμετωπίσει μπαίνοντας νωρίς στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων.

Η Ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
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ΒΑΡΝΑ ΔΑΝΑΗ 

Στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας, κυριότερο μέσο επικοινωνίας 
και ενημέρωσης αποτελούν τα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που 
γίνεται εμφανές από την ανοδική πορεία του αριθμού τόσο των 
υπαρχόντων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όσο και των 
ατόμων που τις χρησιμοποιούν. Ειδικότερα, παιδιά και νέοι 
στρέφονται στα συγκεκριμένα δίκτυα από πολύ νεαρές ηλικίες. 

Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, η ταχεία αυτή εγγραφή τους στα 
κοινωνικά δίκτυα εγκυμονεί κινδύνους, καθώς δεν κατέχουν 
ακόμη την απαραίτητη ωριμότητα ώστε να προστατέψουν τα 
προσωπικά τους δεδομένα και να προφυλάξουν τους εαυτούς 
τους από τους κακόβουλους χρήστες του διαδικτύου. 

Πράγματι, υπάρχουν παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα, μέσω 
των κοινωνικών δικτύων και των chat rooms, με sexting και 
ακατάλληλες για την ηλικία τους συζητήσεις και προτάσεις. 

Κοινωνικά Δίκτυα
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Φυσικά, η πλειοψηφία των νεαρών παιδιών δεν είναι σε θέση 
να διαχειριστεί με την αναγκαία σύνεση την κατάσταση, με 
αποτέλεσμα να παρασύρονται από την ανωριμότητα, την αφέλεια 
και την επιθυμία τους να αισθανθούν αρεστοί, υποκύπτοντας στις 
απαιτήσεις του συνομιλητή τους και τοποθετώντας τον εαυτό τους 
σε μια δύσκολη και ευάλωτη θέση.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι ηλικία πρόσβασης στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έπρεπε να είναι τα 16 χρόνια, 
καθώς τότε οι νέοι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 
καταφέρουν να διατηρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία 
απόρρητα. Επιπλέον, σ’ αυτή την ηλικία έχουν αναπτύξει ορισμένες 
πνευματικές αντιστάσεις, και δεν παρασύρονται τόσο εύκολα 
από επιτήδειους ή από διάφορες παραπλανητικές διαφημίσεις. 

Παράλληλα, ως ένα βαθμό, έχουν την ικανότητα να φιλτράρουν τις 
πληροφορίες που δέχονται και να ξεχωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις. 
Βέβαια, εάν η ενασχόληση τους με τα κοινωνικά δίκτυα ξεκινήσει 
πριν την ηλικία των 16, οφείλει να γίνει με την συναίνεση 
των γονέων και υπό τη διαρκή επίβλεψη αυτών, με στόχο να 
αποφευχθούν οι προαναφερθήσες απειλές για την ασφάλειά τους. 

“Τα μικρά παιδιά δεν κατέχουν ακόμη 
την απαραίτητη ωριμότητα ώστε να 

προστατέψουν τα προσωπικά τους δεδομένα 
και να προφυλάξουν τους εαυτούς τους από 
τους κακόβουλους χρήστες του διαδικτύου.”
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Facebook, Youtube, Twitter, Instagram… Αυτά είναι μερικά 
από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται 
από το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Είναι πλέον μέρος της 
καθημερινότητας σχεδόν όλων των χρηστών τους.  Αυτό σημαίνει 
ότι η πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο σε μια 
μέρα, σε μια ώρα, σε ένα λεπτό μπορεί να είναι εκατομμύρια 
ακόμη και δισεκατομύρια.  Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να 
παρακολουθήσει την προσωπική ζωή του οποιοδήποτε απλώς 
ανοίγοντας το προφίλ του σε κάποιο ή όλα τα κοινωνικά του 
δίκτυα. Ανοίγονται λοιπόν πολλοί κίνδυνοι για κάποιον που δεν 
είναι προσεχτικός με το τι δημοσιεύει στο διαδίκτυο.  

ΓΙΟΥΒΙΑΝΟΥΔΗ ΣΟΥΖΗ

Τα κοινωνικά δίκτυα και η επίβλεψη 
των παιδιών από τους γονείς
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Παρόλα αυτά το μικρό παιδί δεν τα αντιλαμβάνεται αυτά και
θεωρεί πως εάν κάτι διαγραφεί από το οποιοδήποτε κοινωνικό 
site πως χάθηκε για πάντα. Και εκεί είναι που δημιουργείτε το 
πρόβλημα διότι τίποτε δεν χάνετε ποτέ όταν ανέβει στο διαδίκτυο.

Είναι γνωστό και το αντιλαμβανόμαστε στην ηλικία που είμαστε 
τώρα πως στην εφηβεία νιώθουμε αθάνατοι, νιώθουμε πως 
μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα και υπάρχει μια μεγάλη 
έλλειψη φόβου. Είναι και ο λόγος που οι περισσότερες 
περιπτώσεις συμβάντων στο διαδίκτυο συμβαίνουν σε εφήβους, 
διότι ο έφηβος δεν σκέφτεται δεύτερη φορά για το τι θα κάνει. Από 
την μια αυτή είναι η μαγεία του να είσαι έφηβος και παιδί, ξεκινάς 
να γνωρίζεις την ζωή και είναι όμορφη παρόλα αυτά υπάρχουν και 
οι επιπτώσεις κάποιων πράξεων και δυστυχώς οι επιπτώσεις αυτές 
είναι πάντα καταστροφικές. 

Από το bullying, στην βιντεοσκόπηση ξυλοδαρμού καταλήγοντας 
σε περιστατικά αυτοκτονίας είτε προσωπικά είτε σε live μετάδοση 
στο διαδίκτυο. Περιστατικά που σημάδεψαν  την ζωή όλων αλλά 
παρόλα αυτά κανείς δεν κάνει κάτι για να αλλάξουν αυτά. 

Όλα ξεκινούν από τους γονείς και το περιβάλλον του παιδιού. 
Εάν το παιδί μεγαλώσει με αγάπη και στοργή και μάθει πως αυτό 
είναι το σωστό θα συνεχίσει την ζωή του με αγάπη και στοργή 
προς όλους. Θα μάθει πως η αυτοσυγκράτηση είναι το καλύτερο 
χάρισμα ειδικά σε μια κοινωνία, θα μάθει να προστατεύει όσο 
μπορεί τον συνάνθρωπο και έτσι η σχολική εκφόβιση θα χαθεί από 
την ζωή μας.

Κλείνοντας αυτό θα ήθελα να πω πως πάντα μπορείς να 
βοηθήσεις κάποιον που δέχεται εκφοβισμό είτε ηλεκτρονικά είτε 
στην καθημερινότητα του, μερικά λόγια ενθαρρυντικά και ένας 
ώμος για να κλάψει κανείς είναι μερικές φορές το καλύτερο δώρο 
στην ημέρα εκείνου του ανθρώπου. 

Έτσι θα ήθελα να αναφέρω μερικά περιστατικά που έζησα εγώ 
στην εφηβεία μου παρόλα αυτά δεν είναι τόσο ηλεκτρονικά ως 
προς δημοσίευσης σε social media διότι ήμουν από τα παιδιά που 
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δεν είχαν πολύ επαφή με το διαδίκτυο. 

Παρόλα  αυτά, ο εκφοβισμός δεν έλειπε από την ζωή μου και 
δυστυχώς ούτε από την ζωή μερικών φίλων μου. Από την απόλυτη 
ταπείνωση από συμμαθητές που δεν γνώριζαν αλλά έλεγαν μέχρι 
την παρενόχληση στο Facebook από κόσμο που δεν γνώριζα. 
Μπορώ να καταλάβω γιατί ήμουν το περίεργο παιδί, δεν μιλούσα 
σχεδόν με κανέναν στο Γυμνάσιο, τα όνειρα μου ήταν όλα μαύρα 
και δεν είχα σκέψεις για μέλλον διότι ακόμα και το παρόν μου ήταν 
χλωμό. Οι βαθμοί μου δεν ήταν τα τέλεια εικοσαριά που έπαιρναν 
τα άλλα κορίτσια και κανείς δεν μου μιλούσε. Το ντύσιμο μου δεν 
ήταν πριγκιπικό σαν κάθε άλλο κακομαθημένο που υπήρχε σε 
εκείνο το τμήμα και  εφόσον ήταν 
λίγο αγορίστικο η ταμπέλα της 
‘’λεσβίας’’ εμφανίστηκε αρκετά 
γρήγορα.  Ένιωθα μόνη σε έναν 
χώρο γεμάτο κόσμο, και έτσι 
αποφάσισα ότι εφόσον ο κόσμος 
γυρνάει την πλάτη του σε μένα θα 
κάνω το ίδιο σε αυτόν.  Παρόλα 
αυτά, ήρθε η τρίτη Γυμνασίου και 
άρχισα να μιλάω λίγο παραπάνω 
κάθε φορά γνωρίζοντας μια παρέα 
με υπέροχους φίλους οι οποίοι 
είναι οι λόγοι που εγώ είμαι 
αυτή που είμαι σήμερα και τους 
ευχαριστώ με κάθε ευκαιρία.

Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος για 
να συνδέεται ο κόσμος ολόκληρος 
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι 
πάντα κάτι καλό αυτό. Το πρόβλημα 
δημιουργείται όταν ο λάθος κόσμος 
γνωρίζετε μεταξύ του. Όταν ένα 
παιδάκι γνωρίσει κάποιον στο 
διαδίκτυο δεν θα σκεφτεί ότι 
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ίσως το πρόσωπο με το οποίο μιλάει δεν είναι αυτός που δείχνει 
να είναι, το παιδί θα χαρεί για την νέα του γνωριμία. Δίνοντας 
έτσι έναν εύκολο τρόπο για κάθε παιδόφιλο και κάθε ανώμαλο 
να εισχωρήσει στην ζωή του παιδιού αυτού. Για αυτό πιστεύω 
πως η κατάλληλη ηλικία για να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 
ένα παιδί μόνο του είναι 15 διότι έχει ωριμάσει τόσο ώστε να 
αντιλαμβάνεται έστω και λίγο το λάθος από το σωστό. Είναι η 
ηλικία που αντιλαμβάνεται πολλά από τα λάθη που έχει ήδη κάνει 
ίσως έχει κάνει και προσπαθεί να τα διορθώσει, έτσι προσέχει 
περισσότερο στα καινούργια βήματα που θα κάνει. Είναι επίσης 
η ηλικία που υπάρχει ακόμα μια επικοινωνία με τον γονέα οπότε 

υπάρχει και μια σχετική επίβλεψη στα 
δεδομένα που δέχεται το παιδί σαν 
χρήστης.

Παρόλα αυτά η γνώμη μου είναι 
πως δεν θα έπρεπε να υπάρχει 
επίβλεψη έντονη διότι το αποτέλεσμα 
είναι το παιδί να μπαίνει κρυφά σε 
απαγορευμένες ιστοσελίδες βάζοντας 
το παιδί σε περισσότερο κίνδυνο 
από ότι σε ένα παιδί με ελεύθερη 
αναζήτηση. Έτσι, κλείνοντας, το 
παιδί θα έπρεπε να μαθαίνει από τα 
λάθη του, η δουλειά του γονέα είναι 
να προστατεύσει το παιδί μετά το 
λάθος του και να του διευκρινίσει 
το σωστό.

“τίποτε δεν χάνεται 
ποτέ όταν ανέβει στο 

διαδίκτυο”



10 11

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΑΡΗΣ

Ο νέος νόμος για τα προσωπικά δεδομένα  

Ο νέος νομός (GDPR) αυστηροποιεί το πλαίσιο για το πως θα 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των παιδιών κάτω των 13 ή 16 
αλλά και απαγορεύει την δημιουργία λογαριασμού για άτομα 
κάτω των 13ων ετών. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει πρώτα 
να μπορούν οι πλατφόρμες να ελέγχουν την ηλικία των ατόμων 
που τις χρησιμοποιούν. Για αυτό το λόγο, η ΕΕ μετέθεσε την 
ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες. Με σκοπό να ελεγχθεί η ηλικία 
τον ατόμων έχουν γίνει διάφορες προτάσεις με πιο δημοφιλή να 
είναι η χρήση αριθμού ΑΜΚΑ, το οποίο θεωρώ ότι παραβιάζει την 
ιδιωτικότητα καθώς θα δίνει ευαίσθητες πληροφορίες των ατόμων 
στην πλατφόρμα και μπορεί να συνδέει άμεσα τον λογαριασμό 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός ατόμου με το κράτος. Οπότε 
πάρα ότι είναι μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών 
μπορεί ουσιαστικά να καταργήσει την ιδιωτικότητα που υπάρχει. 
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Οπότε μήπως πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, αλλά και  
άλλους τρόπους ώστε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό?

Από την μεριά μου, για τις εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας 
τύπου Viber, WhatsApp κ.α., το όριο ηλικίας των 13 είναι λογικό. 
Καθώς δεν επικοινωνούν με αγνώστους αλλά με άτομα που έχουν 
ανταλλάξει το νούμερο του τηλεφώνου τους. Όμως θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί η κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση 
πρώτα από τους γονείς και το σχολείο για μερικούς κανόνες τους 
οποίους θα πρέπει να ακολουθούν οι νέοι ώστε να προστατεύσουν 
τα προσωπικά τους δεδομένα και να αποφευχθούν περιστατικά 
όπως το sexting. 

Όσον αναφορά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τύπου Face-
book, Instagram, Twitter κ.α. το όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι 
το δυνατόν υψηλότερο. Τα παιδιά ακόμα και στην ηλικία των 16 
δεν έχουν αναπτύξει την κατάλληλη κριτική σκέψη για να έρθουν 
αντιμέτωπα με την διαφημιστική αγορά της υπερκατανάλωσης, 
με άτομα που προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν συνεχώς, τα 
αμέτρητα fake news, τις εξτρεμιστικές απόψεις και τις εφαρμογές 
που προσπαθούν να αποσπάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. 
Ακόμα, εδώ και χρόνια, οι πλατφόρμες όπως το Facebook 
και το YouTube έχουν αναπτύξει ειδικές υπηρεσίες για παιδιά 
ονομαζόμενες αντίστοιχα Facebook for Kids και YouTube for Kids. 

Όμως όπως είναι λογικό, ελάχιστα παιδιά κάνουν χρήση αυτών 
των πλατφορμών καθώς έχουν την επιλογή να βάλουν ψευδή 
ημερομηνία γέννησης και να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο 
το περιεχόμενο των πλατφορμών που για αυτά ακούγεται πιο 
διασκεδαστικό και αισθάνονται «πιο ελεύθερα». Επίσης στην 
πλατφόρμα για παιδιά ο γονιός μπορεί να ελέγχει συνεχώς τον 
λογαριασμό και τα μηνύματα του παιδιού, κάτι που τα απωθεί 
περισσότερο από την χρήση αυτού του εργαλείου και ‘’προσβάλει’’ 
τα προσωπικά τους δεδομένα. Θεωρώ αναμενομένη την απόφαση 
των περισσοτέρων παιδιών να μην χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες 
αυτές. 
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Θα πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσουμε να παιδιά ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιούν σωστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου 
το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχουν οι γονείς, οι οποίοι 
πολλές φορές χωρίς να τους εξηγήσουν ή να τους διδάξουν κατι 
τους παρέχουν συσκευές με ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθούν μαζί τους παραβλέποντας 
τους κινδύνους στους οποίους τα εκθέτουν. Μια ακόμα δυσκολία 
είναι ότι και οι γονείς πολλές φορές είναι ανενημέρωτοι στο πως 
να κρατήσουν τα παιδιά αλλά και τους εαυτούς τους ασφαλείς 
απέναντι στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν 
ενημερωτικές ημερίδες και για τους γονείς ώστε να μπορούν να 
μάθουν τα παιδιά τους να προστατεύουνε τους εαυτούς τους 
στα κοινωνικά δίκτια. Έτσι τα παιδιά θα αναπτύξουν την κριτική 
σκέψη τους και τις κατάλληλες ασπίδες ώστε να προστατεύουν 
πραγματικά τον εαυτό τους στο 
διαδίκτυο και έτσι θα δοθεί μια 
ουσιαστική λύση στο πρόβλημα και 
όχι ανούσιες απαγορεύσεις.  Τέλος 
θα διασφαλιστεί η στοιχειώδης 
ιδιωτικότητα που υπάρχει στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

“το μεγαλύτερο μέρος 
της ευθύνης το έχουν 

οι γονείς”
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ΠΙΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κοινωνικά δίκτυα: Ηλικία πρόσβασης, 
προσωπικά δεδομένα, γονική συναίνεση

Το πιο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είναι το Facebook. 
Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε είναι αρκετά απλός: η 
διασύνδεση και άμεση επικοινωνία πολλών χρηστών ανά τον 
κόσμο.

Εδώ όμως, παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Θέλουν και οι ανήλικοι 
(κάτω των 13 ετών) να λάβουν μέρος στο «πανηγύρι»! Καθώς τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέχουν υλικό που δεν απευθύνεται 
σε όλους, δεν είναι πρέπον τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε αυτό.  
Ποιος μπορεί να εγγυηθεί πως το παιδί του είναι αρκετά μεγάλο(;), 
για να μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών 
– όχι πάντα «αγαθών» - χωρίς να ζημιωθεί ψυχικά; Το έωλο 
επιχείρημα της ομαλής ένταξης των παιδιών στην κοινωνία μέσω 
της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, καθώς και της δημιουργίας 
φιλικών δεσμών έχει προ πολλού καταρριφθεί.

Το ηλικιακό όριο που έχει 
τεθεί μέχρι τώρα, είναι 
εύκολα παρακάμψιμο και 
δεν υπάρχει έως 
τώρα κάποιος τρόπος 
διασταύρωσης της 
πραγματικής ηλικίας του 
εγγραφομένου με αυτήν 
που δήλωσε. Έρευνες 
έχουν δείξει πως μερικά παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε κοινωνικά 
δίκτυα μόλις από την ηλικία των 7 ετών(!). Αυτό, νομίζω, είναι 
ικανό να μας δώσει να καταλάβουμε τον υφέρποντα κίνδυνο που 
απειλεί τα παιδιά.

 “τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης περιέχουν υλικό που 
δεν απευθύνεται σε όλους”
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Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, πολλά λέγονται και ακόμη 
περισσότερα γίνονται, χωρίς να το μαθαίνει κανείς. Τα προσωπικά 
δεδομένα, όπως το λέει εξάλλου και η λέξη, είναι προσωπικά. 
Ποιος εμπιστεύεται τα προσωπικά του σε έναν παγκόσμιο 
οργανισμό, στον οποίο αποκτούν πρόσβαση εκατομμύρια 
ανθρώπων; Και καλά οι μεγάλοι που, οι περισσότεροι, έχουν 
επίγνωση των πράξεών τους, τα παιδιά; 

Τα παιδιά που λόγω της ηλικίας τους δεν έχουν την ωριμότητα να 
εκτιμήσουν σωστά τις πράξεις τους, είναι εντελώς απροφύλακτα. 
Χωρίς κάποια προφύλαξη και επίβλεψη, η χρήση των κοινωνικών 
δικτύων γίνεται άκρως επικίνδυνη. Γι’ αυτό συνιστάται γονική 
άδεια και άγρυπνη παρακολούθηση, ώστε να αποφευχθούν 
δυστυχή γεγονότα. Με λίγα λόγια, η γονική συναίνεση πρέπει 
να απαιτείται τόσο κατά την εγγραφή ανηλίκων χρηστών, όσο 
και κατά τη διάρκεια της περιήγησης και χρήσης διαφόρων 
εργαλείων που προσφέρονται ελεύθερα από τα κοινωνικά δίκτυα 
στους χρήστες. 

Εκ πείρας, το Facebook (αυτό εξάλλου χρησιμοποιώ) είναι γεμάτο 
κενά ασφαλείας για κάποιον που γνωρίζει να τα εντοπίζει. Ακόμη 
περισσότερο είναι τρομερό όπλο για όποιον γνωρίζει και να τα 
εκμεταλλεύεται. Δημιούργησα το Facebook για καθαρά λόγους 
εργασίας, αλλά μπορώ να πω απ’ αυτά που έχω δει πως δεν 
ενδείκνυται για οποιαδήποτε έκθεση ευαίσθητων δεδομένων 
πάσης φύσεως.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κοινωνικά δίκτυα

Ποια είναι σήμερα η εμπειρία των κοινωνικών δικτύων; Τα 
κοινωνικά δίκτυα ισοπεδώνουν τις ηλικίες. Η επικοινωνία γίνεται 
με εικονικούς όρους, άρα οι πάντες μπορεί να είναι αυτοί που 
είναι ή αυτοί που φαίνονται πως είναι. Η ηλικία μπορεί να είναι, 
ό,τι μας βολεύει. Ο ανήλικος μπορεί να δηλώσει ενήλικας και ο 
ενήλικας έφηβος. Οι υπηρεσίες θεωρούν ειλικρινή τα όσα δηλώνει 
ένας χρήστης. Κι αφού όλοι συμμετέχουν με ίσους όρους, μικροί 
μεγάλοι ποστάρουν περιεχόμενο της προσωπικής τους ζωής, 
σκόπιμα ή άσκοπα, και άλλοι μικροί και μεγάλοι θα το δούνε. 

Μικροί μεγάλοι θα συναντήσουν με ίσους όρους, το τυχαίο, 
τον κίνδυνο. Η αντίδραση όμως δεν θα είναι με ίσους όρους, 
με τις νεαρές ηλικίες να είναι οι πιο χαμένες, αν και συνέπειες 
εμφανίζονται και στους μεγαλύτερους.

Εννοείται πως ένας μαθητής παρόλο που η τεχνολογία του είναι 
φιλική, είναι δύσκολο να διακρίνει την ψεύτικη ή ακατάλληλη 
πληροφορία. Ακόμη περισσότερο εννοείται πως δεν μπορεί να 
διαχειριστεί ψυχολογικούς εκβιασμούς που είναι κρυμμένοι 
στο χάος των chat και των κοινοποιήσεων, στο ψευδώνυμο ή 
το επώνυμο. Το 
ίδιο ισχύει και στα 
διαδικτυακά παιχνίδια, 
γιατί μέσα μαζικής 
δικτύωσης δεν 
θεωρούνται μόνο τα 
κοινωνικά δίκτυα, 
αλλά οτιδήποτε είναι 
online και έχει chat.

“ένας μαθητής παρόλο 
που η τεχνολογία του είναι 
φιλική, είναι δύσκολο να 
διακρίνει την ψεύτικη ή 
ακατάλληλη πληροφορία”
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Ο χρήστης που είναι διατεθειμένος να φτιάξει έναν λογαριασμό 
στα κοινωνικά μέσα, πρέπει πριν το κάνει, να έχει πλήρη γνώση 
των κινδύνων, καθώς και την ωριμότητα να τους αντιμετωπίσει, 
αν τυχόν του εμφανιστούν. Τα μέσα τα ίδια δεν τον προστατεύουν. 

Μέχρι σήμερα όμως, ένας μαθητής ακόμη και του Δημοτικού, 
μπορεί να ξεφύγει από την επίβλεψη των γονέων του και να 
εγγραφεί σε όσα κοινωνικά δίκτυα έχει την περιέργεια ή την 
παρότρυνση να γνωρίσει.

Καλύτερη ηλικία κατά την γνώμη μου είναι αυτή των 16, διότι ο 
έφηβος έχει αναπτύξει έναν βαθμό ωρίμανσης. Οι γονείς έχουν 
οι ίδιοι την ευθύνη να ενημερώνονται και πρέπει να δίνουν τη 
συγκατάθεσή τους, για την ενεργό ή μη παρουσία του παιδιού 
τους, σε οποιαδήποτε κοινωνική δικτύωση. Ευθύνη έχουν το 
σχολείο και η Πολιτεία να ενημερώνουν. Η Πολιτεία επιπλέον 
πρέπει να βρει τρόπο να αποδεικνύεται η συγκατάθεση ή μη των 
γονέων. 
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ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΙΝΑ

Κοινωνικά Δίκτυα
Είμαι έφηβη και χρήστης διαφόρων κοινωνικών δικτύων και 
καθημερινά βιώνω την έκθεση, δικιά μου και άλλων, στην φαύλη 
κοινωνία του διαδικτύου και κυρίως των κοινωνικών δικτύων.

Όταν οι έφηβοι είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με τους 
κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, τους τρόπους σωστής χρήσης 
τους και είναι πνευματικά ώριμοι τότε μπορούν να προστατέψουν 
τους εαυτούς τους και να χρησιμοποιούν το ίντερνετ χωρίς 
ιδιαίτερο φόβο. Όμως όταν τα παραπάνω δεν ισχύουν και η 
έκθεση γίνεται υπερέκθεση και τα προσωπικά δεδομένα, παύουν 
να είναι “προσωπικά” τότε οι νέοι γίνονται ευάλωτοι μπροστά 
στους καμουφλαρισμένους κινδύνους που κρύβονται στα μέσα 
δικτύωσης.
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Δυστυχώς ή ευτυχώς, η εφηβική ηλικία δεν τερματίζει στην ηλικία 
των 16. Σύμφωνα με τον νόμο, η ενηλικίωση γίνεται στην ηλικία 
των 18 και από τα 18 μέχρι τα 21 του χρόνια, ο άνθρωπος ανήκει 
στην κατηγορία της μετεφηβικής ηλικίας. Κάθε άνθρωπος ωριμάζει 
διαφορετικά, με τους δικούς του ρυθμούς, και δεν εμπιστεύομαι 
τους ίδιους τους εφήβους, οι οποίοι από τη φύση τους νιώθουν 
αήττητοι και δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο αυτογνωσίας, για 
να γνωρίζουν αν έχουν ωριμάσει. 

Αυτή είναι η ερώτηση που πιστεύω μόνο ο γονιός του κάθε νέου 
μπορεί να απαντήσει ξεχωριστά. Ένας γονιός μπορεί να καταλάβει 
αν το παιδί του είναι αρκετά ώριμο και ικανό να αποφύγει τις 
παγίδες του διαδικτύου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θέλω να κάνω μια παρέμβαση 
στη νομοθεσία και να επισημάνω ότι η γονική συναίνεση πρέπει να 
είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 18 ετών που 
είναι η ηλικία ενηλικίωσης σύμφωνα με την Πολιτεία.

“Όταν οι έφηβοι είναι σωστά 
ενημερωμένοι σχετικά με 

τους κινδύνους που κρύβει το 
διαδίκτυο, τους τρόπους σωστής 
χρήσης τους και είναι πνευματικά 

ώριμοι τότε μπορούν να 
προστατέψουν τους εαυτούς τους”
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«Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχοµένων σ’ αυτήν πληροφοριών.»

Θυμάμαι πως ό,τι 
ανεβάζω στο διαδίκτυο 
μπορεί να μείνει εκεί για 
πάντα, γι’αυτό προσέχω 
πριν δημοσιεύσω κάτι!


