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Πώς τα παιδιά σας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο; 
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Η προστασία των παιδιών κατά την πε-
ριήγηση τους στο διαδίκτυο απαι-

τεί συντονισμένη προσπάθεια από τους 
γονείς, τους κατασκευαστές, τους πα-
ρόχους υπηρεσιών και τους νομοθέτες. 

Αλλά για να αντιμετωπίσουν το ζήτη-
μα της ασφάλειας, είναι απαραίτητο να 
έχουν όσο το δυνατόν ακριβέστερη ει-
κόνα του τι πραγματικά κάνουν τα παιδιά 
όταν είναι “online” και πώς βλέπουν το 

Διαδίκτυο. Πηγή τέτοιας πληροφόρησης 
είναι μια έρευνα η οποία διενεργήθηκε 
από τη Symantec. 

Η  Έκθεση “Norton Online Living Report 
2009” περιγράφει μια έρευνα που έγινε 
ανάμεσα σε 9.000 ενήλικες και παιδιά 
χρήστες του Διαδικτύου σε 12 χώρες - 
την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Κανα-
δά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ινδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σουη-
δία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Η έρευνα εξέτασε τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρη-
σιμοποιούν το Διαδίκτυο, συμπεριλαμ-
βανομένου του θέματος της προστασίας 
των παιδιών, κατά την περιήγηση τους 
στο διαδίκτυο. 

Μια αξιοσημείωτη τάση είναι, ότι τα παι-
διά όπως και οι ενήλικες, αποκτούν όλο 
και περισσότερο φίλους μέσω του Διαδι-
κτύου, καθιστώντας ασαφές το όριο με-
ταξύ του εικονικού και του πραγματικού 
κόσμου. Οι χρήστες του Διαδικτύου που 
ερωτήθηκαν, δήλωσαν: 

•  Το e-mail είναι η υπηρεσία που χρη-
σιμοποιείται πιο συχνά - σε ποσοστό 
92% το χρησιμοποιούν για να επικοι-
νωνούν με τους φίλους και την οικο-
γένεια τους.

•  Το 42% χρησιμοποιεί κάμερα, με 
πολύ υψηλή χρήση στην Κίνα (74%), 
την Ινδία (68%), τη Βραζιλία (66%) και 
τη Γαλλία (53%).

•  Οι μισοί από τους ενήλικες κάνουν 
χρήση της κοινωνικής δικτύωσης.

•  7 στους 10 χρήστες βλέπουν φωτο-
γραφίες στο διαδίκτυο και χρησιμο-
ποιούν τα άμεσα μηνύματα (instant 
messaging).

•  Περίπου 24% χρησιμοποιούν μια 
υπηρεσία παρόμοια με την Twitter.
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Τα παιδιά βρίσκονται online 
για περισσότερο χρόνο από 
ό, τι πιστεύουν οι γονείς 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία 
που προκύπτουν από την έρευνα είναι 
η μεγάλη διαφορά μεταξύ του χρόνου, 
που οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά 
τους κάνουν χρήση του διαδικτύου και 
του χρόνου που πραγματικά συμβαίνει 
αυτό. Κατά μέσο όρο, οι γονείς ανέφεραν 
ότι τα παιδιά περνούν περίπου 26 ώρες 

το μήνα κάνοντας χρήση του Διαδικτύου, 
ενώ τα παιδιά είπαν ότι στην πραγματι-
κότητα ο χρόνος αυτός είναι λίγο περισ-
σότερο από 43 ώρες, Πίνακας 1.

Οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων απο-
κρύπτουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
χωρών. Τα παιδιά στη Βραζιλία ανέφε-
ραν, ότι δαπανούν κάθε μήνα 70 ώρες 
online, αλλά οι γονείς ήταν πιο κοντά στο 
να μαντέψουν το σωστό χρόνο. Στην Ια-
πωνία, τα παιδιά είπαν ότι είναι online 

μόνο 31 ώρες, αν και αυτό είναι περισ-
σότερο από το διπλάσιο χρόνο από ό,τι 
πιστεύουν οι Ιάπωνες γονείς. Η χρήση 
του Διαδικτύου από τα παιδιά στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες ήταν πιο κοντά στο μέσο όρο, αλλά 
αυτές οι χώρες έδειξαν επίσης μεγάλες 
διαφορές στις εκτιμήσεις που δόθηκαν 
από τους γονείς, που θεωρούσαν ότι τα 
παιδιά βρίσκονταν online για λιγότερο 
από το μισό χρόνο απ’ ό,τι συνέβαινε 
στην πραγματικότητα. 

Τι είδους ιστοσελίδες
επισκέπτονται; 

Κατά την έρευνα, οι γονείς ερωτήθηκαν 
αν πάντοτε γνωρίζουν, τι ακριβώς τα παι-
διά ψάχνουν στο διαδίκτυο. Οι γονείς 
στην Αυστραλία ήταν πολύ σίγουροι
γι’ αυτό, με ποσοστό 86% να λένε ότι 
γνωρίζουν τι κάνουν τα παιδιά τους - 
αλλά μόνο το 65% των παιδιών από την 
Αυστραλία συμφώνησαν με αυτή την 
απάντηση. Ανάλογες αποκλίσεις μετα-
ξύ των αντιλήψεων γονέων και παιδιών 
διαπιστώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμα-
νία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Ωστόσο, στη Βραζιλία, 
την Ιταλία και τη Σουηδία υπάρχει υψηλό 
επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των γονιών 
και των παιδιών. Στη Βραζιλία, ειδικότε-
ρα, οι γονείς και τα παιδιά φαίνεται να 
επικοινωνούν καλά μεταξύ τους για μια 
σειρά θεμάτων και το 60% των παιδιών 
δήλωσαν, ότι είχαν συμπεριλάβει τους 
γονείς τους ως επαφές στις ιστοσελίδες 
τους για κοινωνική δικτύωση. 

Εποπτεία και ευθύνη 

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους, 
πολλοί γονείς θεωρούν ότι είναι δύσκο-
λο να προστατεύσουν τα παιδιά όταν 

Oι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά περνούν 

περίπου 26 ώρες το μήνα κάνοντας χρήση 

του Διαδικτύου, ενώ τα παιδιά είπαν ότι στην 

πραγματικότητα ο χρόνος αυτός είναι λίγο 

περισσότερο από 43 ώρες

Πίνακας 1. Τα παιδιά ξοδεύουν περισσότερο χρόνο on-line από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι γονείς,
Πηγή: Norton Online Living Report, Symantec Corporation, 2009

  Ώρες/ Μήνα   Ώρες/ Μήνα Διαφορά σε
 που θεωρούν οι γονείς που τα παιδιά λένε Ώρες (%)
 ότι τα παιδιά ξοδεύουν on-line ότι ξοδεύουν on-line

Αυστραλία 28 49 +21 (+75%)

Βραζιλία 56 70 +14 (+25%)

Καναδάς 30 42 +12 (+40%)

Κίνα 21 33 +12 (+57%)

Γαλλία 23 42 +19 (+82%)

Γερμανία 20 35 +15 (+75%)

Ινδία 21 34 +13 (+62%)

Ιταλία 27 40 +13 (+48%)

Ιαπωνία 13 31 +18 (+138%)

Σουηδία 46 59 +13 (+28%)

Ηνωμένο Βασίλειο 19 44 +25 (+131%)

ΗΠΑ 18 42 +24 (+133%)

Μ.Ο. 26,8 43,4 +16.6 (+62%)

Τεύχος 30
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Πώς τα παιδιά σας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο; 
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κάνουν χρήση του διαδικτύου, μερικές 
φορές επειδή δεν γνωρίζουν τι ακριβώς 
πρέπει να κάνουν ή απλά επειδή δεν εί-
ναι παρόντες, όταν συμβαίνει αυτό. Για 
παράδειγμα, η έρευνα δείχνει ότι πάνω 
από το 1/5 των παιδιών, κατά μέσο όρο, 
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο έξω από 
το σπίτι, όπου οι γονείς δεν μπορούν να 
τα επιτηρούν. Και κατά μέσο όρο, λιγό-
τερο από το 40% των νοικοκυριών δια-
θέτουν υπολογιστές που ελέγχονται από 
τους γονείς, σύμφωνα με την έκθεση. 
Αν κι αυτό είναι ένα υψηλότερο ποσο-
στό για οκτώ χώρες σε σύγκριση με την 
έκθεση “Norton Online Living Report” 
που εκδόθηκε το 2008, το επίπεδο γονι-
κού ελέγχου έχει μειωθεί σε τρεις χώρες: 
την Αυστραλία, την Κίνα και τις ΗΠΑ,
Πίνακας 2. 

Περίπου ένας στους πέντε γονείς ανέφε-
ρε ότι συνέλαβε τα παιδιά του να ασχο-
λούνται με online δραστηριότητες τις 
οποίες δεν εγκρίνει και οι περισσότεροι 
γονείς έχουν μιλήσει με τα παιδιά τους 

για το πώς να παραμείνουν ασφαλείς στο 
διαδίκτυο. Η εξαίρεση ήταν η Ιαπωνία, 
όπου η έρευνα έδειξε ότι η χρήση του 
Διαδικτύου από τα παιδιά είναι χαμηλό-
τερη από το μέσο όρο. Σ’ αυτή την χώρα, 
οι γονείς τείνουν να αναθέτουν στα ίδια 
τα παιδιά τους περισσότερες ευθύνες για 
την προστασία τους, αντί να περιμένουν 
από την κυβέρνηση ή από τις εταιρίες 
που φροντίζουν για την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο να βοηθήσουν σ’ αυτή την 
κατεύθυνση, Πίνακας 3. Πολλοί γονείς 
επίσης στην Ινδία αναφέρθηκαν στην 

ανάγκη των παιδιών για επαγρύπνηση, 
ενώ αναγνώρισαν σημαντικό ρόλο στην 
κυβέρνηση και στις παρόχους Internet, 
όπως απάντησαν και συμμετέχοντες σε 
πολλές άλλες χώρες. Ωστόσο, είναι σα-
φές ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γονέ-
ων παντού θεωρούν ότι είναι πρωτίστως 
δική τους δουλειά να περιφρουρούν τα 
παιδιά τους και να τα βοηθήσουν να πε-
ριηγηθούν στο δίκτυο.

Το παραπάνω άρθρο είναι αναδημοσίευση 

από το ITUnews No. 4/2009.

Πίνακας 2. Γονικοί έλεγχοι που τίθενται στον οικογενειακό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή,
Πηγή: Norton Online Living Report, Symantec Corporation, 2009

 2008 2009 Διαφορά
 (%) (%) (%)

Ινδία — 55 —

Ηνωμένο Βασίλειο 37 54 17

Καναδάς — 54 —

Γαλλία 32 47 15

Βραζιλία 32 44 12

Γερμανία 23 43 20

Αυστραλία 40 34 –6

ΗΠΑ 48 32 –16

Ιταλία — 30 —

Κίνα 39 27 –12

Σουηδία — 22 —

Ιαπωνία 5 18 13

Πίνακας 3. Ποιος είναι αρμόδιος για την προστασία των παιδιών on-line;
Πηγή: Norton Online Living Report, Symantec Corporation, 2009

 Γονείς Πάροχοι Internet Κυβέρνηση Τα παιδιά, από
 (%) & Security (%) (%) μόνα τους (%)

Καναδάς 99 33 20 28

Γαλλία 98 44 18 17

ΗΠΑ 97 11 12 14

Σουηδία 96 21 19 22

Ιταλία 96 54 25 6

Ηνωμένο Βασίλειο 93 26 11 13

Βραζιλία 92 33 24 21

Αυστραλία 91 30 26 19

Ινδία 91 47 24 36

Γερμανία 87 35 22 16

Κίνα 83 58 51 11

Tο 1/5 των παιδιών, 

κατά μέσο όρο, 

έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο έξω

από το σπίτι,

όπου οι γονείς

δεν μπορούν

να τα επιτηρούν




