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Βάλαμε στο σπίτι μας
τους κινδύνους

Η

ανάγκη για διαρκή εγρήγορση
γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων,
προκειμένου να προστατευθούν τα
παιδιά από τις παγίδες του Διαδικτύου,
τονίζεται από την Ελληνική Καταναλωτική
Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο), που έχει αναλάβει
στη χώρα μας την προώθηση της
καμπάνιας για Ασφαλή Πλοήγηση στο
Διαδίκτυο.
Τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει n
Ε.ΚΑΤ.Ο. από έρευνα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κυριολεκτικά σοκάρουν:
– Τα μισά από τα παιδιά, που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο δεν επιβλέπονται
κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, ενώ το
86% των παιδιών ανέφερε ότι τους ζητήθηκε να συναντηθούν με κάποιον που
γνώρισαν στο Διαδίκτυο.
– Ένας στους πέντε ανηλίκους έχει δεχθεί
σεξουαλική προσέγγιση ή υποκίνηση στο
Διαδίκτυο.
– Ένας στους 33 ανηλίκους έχει δεχθεί
επιθετική σεξουαλική προσέγγιση, δηλαδή
του
ζητήθηκε
από
παιδόφιλο
να
συναντηθούν κάπου, ο παιδόφιλος
επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του ή
έστειλε επιστολή, χρήματα ή δώρα για να
τον παρακινήσει στη συνάντηση.
– Ένας στους τέσσερις ανηλίκους έχει δεί
χωρίς να το επιθυμεί φωτογραφικό υλικό
γυμνών ανθρώπων ή σεξουαλικών ηεριπτύξεων.
– Περίπου το 25% των νέων που έχουν
δεχθεί
σεξουαλική
προσέγγιση
ή
παρενόχληση το είπαν στους γονείς τους.
Το 40% αυτών που εκτέθηκαν σε
ανεπιθύμητου περιεχομένου ιστοσελίδες
το ανέφεραν στους γονείς τους.
– Μόνο το 17% των νέων και το 11 % των
γονέων γνωρίζουν έστω και έναν φορέα,

στον οποίο μπορούν να αναφέρουν ένα
τέτοιο περιστατικό.
– Το ένα τρίτο των γονέων που έχουν στο
σπίτι υπολογιστή, έχουν εγκαταστήσει
κάποιο φίλτρο προστασίας σε αυτόν.
Όπως αναφέρει n δρ Τάνυα Κυριακίδου,
υπεύθυνη
της
Ε.ΚΑΤ.Ο,
με
την
πλεκτρονική επανάσταση n πορνογραφία
και μια σειρά από άλλους κινδύνους
κυρίως για τους ανήλικους, ουσιαστικά
εγκαταστάθηκαν μέσα στο σπίτι μας.
Οπως προέκυψε από την ανταλλαγή
εμπειριών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Ευαισθητοποίησης, στο οποίο
συμμετέχουν 14 χώρες, μεταξύ των
οποίων και n Ελλάδα, μέσω του δικτύου οι
παιδεραστές έχουν εύκολη πρόσβαση στα
παιδιά, καθώς είναι ένας χώρος που τους
εξασφαλίζει ανωνυμία και τους επιτρέπει
να αλλάζουν την ταυτότητά τους.
Παράλληλα, όπως έχει καταγραφεί, οι
ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο,
παρά την αλματώδη αύξηση του αριθμού
τους, αποτελούν περίπου μόλις το 2% του
συνολικού αριθμού ιστοσελίδων του
Διαδικτύου. Ωστόσο, η επισκεψιμότητά
τους είναι αντιστρόφως ανάλογη. Μάλιστα
το 16% των επισκεπτών αυτών των
ιστοσελίδων είναι ανήλικοι.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

