
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

3 στους 4 Έλληνες γονείς δεν κάθονται ποτέ δίπλα στα παιδιά τους  
όταν αυτά σερφάρουν στο διαδίκτυο !!! 

 
Αύριο Τρίτη,  6 Φεβρουαρίου 2007, θα εορταστεί για τέταρτη συνεχή χρονιά η Ηµέρα Ασφαλούς 
∆ιαδικτύου σε όλον τον κόσµο. Για άλλη µια φορά, η ηµέρα αυτή µας φέρνει αντιµέτωπους µε ένα µεγάλο 
ερωτηµατικό:  

Πώς είναι δυνατόν να µάθουµε στα παιδιά µας να σερφάρουν µε ασφάλεια στον καταπληκτικό αλλά 
αχανή κόσµο του διαδικτύου, να χρησιµοποιούν την πλειάδα των πληροφοριών που παρέχει σωστά, και 
να αποφεύγουν τους πιθανούς κινδύνους, όταν εµείς, οι ίδιοι οι γονείς, δεν ενδιαφέροµαστε; 

Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόµετρου γύρω από την Ασφάλεια του ∆ιαδικτύου 1: 

– 3 στους 4 Έλληνες γονείς δεν κάθονται ποτέ µε τα παιδιά τους, όταν αυτά σερφάρουν στο διαδίκτυο. 
Είµαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη των 25. 

– Μόνο 1 στους 9 γονείς κάνει χρήση φίλτρων στο σπίτι, για να µπλοκάρει κάποιες ιστοσελίδες, που δεν 
θα ήθελε να δουν τα παιδιά του 2. 

– Μόνο 1 στους 12 γονείς θέτει κανόνες χρήσης του διαδικτύου. Εδώ είµαστε προτελευταίοι στην ΕΕ-25. 

– Μόνο 1 στους 5 γονείς θέτει κανόνες χρήσης του κινητού τηλεφώνου, ποσοστό που είναι όµως 
διπλάσιο από το αντίστοιχο για το διαδίκτυο. 

– 1 στους 4 γονείς δεν επιτρέπει στα παιδιά του να πηγαίνουν σε δωµάτια ανοιχτής επικοινωνίας chat 
και να δίνουν προσωπικά τους στοιχεία. 

– 1 στους 8 γονείς πιστεύει ότι τα παιδιά του έχουν συναντήσει επιβλαβές περιεχόµενο στο διαδίκτυο, 
ενώ 7 στους 10 γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους δεν έχουν συναντήσει ποτέ επιβλαβές 
περιεχόµενο στο διαδίκτυο 2.  

– Μόνο 1 στους 8 γονείς δεν επιτρέπει την αντιγραφή µουσικής και ταινιών από το διαδίκτυο, ποσοστό 
που µας προβληµατίζει ιδιαίτερα, σε σχέση µε το µείζον θέµα της προστασίας της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. 

– Από την άλλη µεριά, 1 στους 2 γονείς δηλώνουν ότι δεν ξέρουν πού να αναφέρουν παράνοµο 
περιεχόµενο, ενώ 1 στους 2 γονείς δεν ξέρει αν ή δεν πιστεύει ότι τα παιδιά του µπορούν να 
αντιµετωπίσουν άβολες καταστάσεις στο διαδίκτυο. 

– 9 στους 10 Έλληνες γονείς δηλώνουν την ανάγκη να πάρουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από 
τους τρόπους που µπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τοποθετώντας για άλλη µια φορά την 
Ελλάδα στην πρώτη, αλλά όχι τόσο ευχάριστη -- θέση στην ΕΕ-25. 

Για τον εορτασµό της Ηµέρας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα, και έχοντας ως κύριο στόχο να 
προωθήσουµε τις θετικές πλευρές του διαδικτύου, αλλά προπάντων να βοηθήσουµε ενεργά µεγάλους και 
µικρούς να µάθουν να το χρησιµοποιούν σωστά αποφεύγοντας τις παγίδες του, ο ιστοχώρος 
www.saferinternet.gr διοργανώνει από σήµερα και µέχρι τις 9 Φεβρουαρίου διαγωνισµό κρυπτόλεξου – 
γνώσεων. 

Το κρυπτόλεξο µαζί µε πληροφορίες συµµετοχής στον διαγωνισµό δίδονται από τον παραπάνω 
ιστοχώρο. 

 
 

                                                 
1 *    Έρευνα του Ευρωβαρόµετρου “Safer Internet”, Μάιος 2006. Ως ‘γονέας’ λαµβάνεται ο ερωτώµενος που έχει κάποιο παιδί κάτω 

από την ευθύνη του. 
2  Το λαµβάνουµε ως τάση, καθώς ο αριθµός αυτών που απάντησαν δεν είναι αντιπροσωπευτικός για στατιστικούς σκοπούς. 
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Ποιοι είµαστε 
Από το 2004 εργαζόµαστε στην Ελλάδα στα πλαίσια του Ελληνικού Κόµβου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου. 
Συνεργαζόµαστε στενά µε 23 Εθνικούς Κόµβους στην Ευρώπη που υλοποιούν την εκστρατεία 
SaferInternet – Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο και που όλοι µαζί αποτελούν το λεγόµενο «Safer Internet 
Awareness Network», που συντονίζεται από το Insafe (www.saferinternet.org), µε έδρα τις Βρυξέλλες. Η 
εκστρατεία υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από όπου και συγχρηµατοδοτείται 
κατά 50%.  

Η εκστρατεία «Safer Internet» πιστεύει ότι είναι ευθύνη  όλων των φορέων να λάβουν τα απαραίτητα 
µέτρα για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών και την διασφάλιση των δικαιωµάτων τους στον κόσµο του 
∆ιαδικτύου. Για αυτό το σκοπό πραγµατοποιείται πλειάδα ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
που προσφέρουν σε ευρεία βάση πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό.  

Στην Ελλάδα έχουµε δηµιουργήσει µια σειρά πληροφοριακού υλικού (φυλλάδια, οδηγούς, καρτ-ποστάλ, 
αφίσες, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, διδακτικές κάρτες, mouse pads), προσφέροντας συµβουλές και 
ξεκάθαρα µηνύµατα, θέτοντας ερωτήσεις και δίνοντας απαντήσεις. 

Πυρήνας των προσπαθειών µας αποτελεί ο διαδικτυακός µας τόπος www.saferinternet.gr. Είναι ο 
πρώτος αµιγώς Ελληνικός ιστοχώρος που προσφέρει επίκαιρες πληροφορίες για την ασφάλεια στο 
∆ιαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, παρέχοντας µια πλειάδα από άρθρα, ειδήσεις και ενηµερωτικό υλικό 
σχετικά µε όλους τους τύπους επικίνδυνου και παράνοµου περιεχόµενου στο ∆ιαδίκτυο, από την παιδική 
πορνογραφία µέχρι την σωστή χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

Φυσικά, τα παιδιά παίζουν κύριο ρόλο στον διαδικτυακό µας τόπο. Έτσι έχουµε δηµιουργήσει την Παιδική 
Ζώνη για το Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο, όπου τα παιδιά µε διασκεδαστικό τρόπο µπορούν να λάβουν 
οδηγίες και συµβουλές για την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου και να πάρουν µέρος σε διάφορες 
δραστηριότητες και κουίζ.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον ιστοχώρο www.saferinternet.gr µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε την:  

 
∆ρ. Βερόνικα Σαµαρά 
Τηλ. 210 8033400, Fax. 210 8034850 
Email: info@saferinternet.gr – vsam@saferinternet.gr 
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