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Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες παρακαλούμε να διαβάσετε το παρακάτω με προσοχή αφορά εσάς και τα παιδιά 

σας. 

1. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο/ίντερνετ, να είναι ελεγχόμενη, π.χ. με επιτραπέζιο υπολογιστή του οποίου

οθόνη θα φαίνεται πάντα από όποιον μπαίνει στο δωμάτιο, το οποίο δωμάτιο πρέπει να είναι το πιο κεντρικό, 

δηλ. το χολ, είτε το σαλόνι. Όχι στα υπνοδωμάτια. Στον υπολογιστή αυτό, επιβάλλεται εσείς και μόνον εσείς 

να έχετε δικαιώματα διαχειριστή   και ξεχωριστούς απλούς λογαριασμούς των παιδιών τους οποίους θα 

εποπτεύετε. Αν δεν διαθέτετε αυτή την δεξιότητα, φροντίστε να εκπαιδευτείτε ή ζητήστε από κάποιον που ξέρει 

να το κάνει. Είναι ανάγκη που δεν πρέπει να αναβάλλετε μια και αποτελεί μεγάλη προσωπική ευθύνη. Στο 

υπνοδωμάτιο, δεν πηγαίνει με το κινητό το παιδί μας. Απαγορεύεται απολύτως. 

2. Για επικοινωνία με τους φίλους του, μπορεί να χρησιμοποιεί το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού είτε το

messenger μέσω του επιτραπέζιου Η/Υ. Να μην έχει δηλ. καν κινητό/tablet. 

3. Καλό είναι να έχει λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (mail) και συνιστούμε gmail.com είτε του

Σχολικού δικτύου sch.gr. Όμως με βάση την νομοθεσία κάθε Κράτους υπάρχει  όριο ηλικίας. Στην Ελλάδα είναι 

16+ , άρα δεν αφορά εκ πρώτης όψεως το Γυμνάσιο. Για κάτω από 16+ υπάρχει λ.χ. στην Google η εφαρμογή 

Family Link μέσω της οποίας εποπτεύετε εσείς οι ίδιοι τον λογαριασμού του παιδιού σας, με ευθύνη σας. Π.χ. 

Να αλλάζετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού Google του παιδιού σας, να διαχειρίζεστε τις 

εφαρμογές του παιδιού σας σε εποπτευόμενες συσκευές, να διαχειρίζεστε τον χρόνο χρήσης του παιδιού σας 

σε εποπτευόμενες συσκευές: Όρια για ύπνο ή ημερήσια όρια χρήσης είτε να δείτε πόσο χρόνο ξοδεύει 

το παιδί σας σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Να ελέγχετε την τοποθεσία όπου βρίσκεται η συσκευή 

Android (κινητό/tablet) του παιδιού (Δείτε το FamilyLink της Google). Να περιορίζετε την πρόσβαση σε 

περιεχόμενο για ενηλίκους στο Google Play. Αν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα παραπάνω τότε η 

ιδέα να έχει έξυπνο κινητό το παιδί, δεν είναι καθόλου καλή. Και το ισχυριζόμαστε, με την γνώση ότι 

πολλοί γονείς, για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούν να επιτύχουν έως τέλους την άρνηση αγοράς 

κινητού, υποκύπτοντας στις πιέσεις του παιδιού και του κοινωνικού περίγυρου, καθώς θεωρείται πρέπον να 

έχει κινητό κάθε ανήλικος. Ας αγοράσουν κινητό με πλήκτρα, αξίας μόνο 6€, χωρίς κάμερα κτλ (υπάρχει 

τέτοιο προϊόν) Αν αγοράσουν κάποιο προϊόν πάνω από 15€ τότε έχουμε παραπάνω, μη επιθυμητά τεχνικά 

χαρακτηριστικά για χρήση ανηλίκων.  Και με όλα αυτά αναφερόμαστε σε χρήση εκτός Σχολείου, διότι 

στο Σχολείο απαγορεύεται. 
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4. Λογαριασμός Instagram , σημαίνει ότι το παιδί σας έχει δηλώσει ψεύτικη ηλικία ηλεκτρονικά και άρα έχει 

βγάλει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ακολούθως, έχει κατασκευάσει και λογαριασμό σε 

Instagram, είτε Facebook , twitter κ.ο.κ. Πιθανώς, αυτό να το αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες. 

5. Λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημαίνει ότι το παιδί σας διακινεί είτε παρακολουθεί 

φωτογραφίες είτε βίντεο δικά του ή άλλων. Ο κίνδυνος έγκειται στην δική του προσωπική ασφάλεια (λ.χ. 

παιδόφιλοι που υποδύονται ανηλίκους ) είτε στο να διαπράξει ποινικά αδικήματα «χάριν παιδιάς» μη έχοντας 

επίγνωση ότι η δημοσίευση συνομιλίας, βίντεο ή φωτογραφίας χωρίς συναίνεση του εμφανιζομένου 

είναι –νομικώς- κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη. Επειδή το παιδί είναι ανήλικο, η ευθύνες 

μετακυλίονται στον κηδεμόνα (βλέπε Ποινικός Κώδικας: «Παραμέληση επιτροπείας ανηλίκου»). Το 

τελευταίο, είναι αδιανόητα σοβαρό δεδομένης της ευκολίας καταγραφής «για πλάκα» και του γεγονότος ότι αν 

μια συνομιλία αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ακόμα κι αν διαγραφεί, υπάρχει στο διηνεκές και υπό προϋποθέσεις 

είναι ανακτήσιμη. Δεν χάνεται, δεν απαλείφεται ποτέ. 

6.  Η κατασκευή ψεύτικου προφίλ «χάριν παιδιάς», πάλι μπορεί να εμπλέξει ανηλίκους σε κυβερνο-

εκφοβισμό (ποινικό αδίκημα κι αυτό πλέον) πέραν των συνήθων αδικημάτων (επίσης ποινικών ) της 

πλαστοπροσωπίας κ.τ.λ. όπου την μοναδική ευθύνη έχει ο κηδεμόνας. 

Η παρούσα επιστολή έχει τον χαρακτήρα της επισήμανσης των ευθυνών των κηδεμόνων, δεδομένης μιας 

γενικότερης χαλάρωσης της Κοινωνίας έναντι στην κατοχή κινητών από ανηλίκους. Όμως, σύγχρονα 

προηγμένα δημοκρατικά κράτη (λ.χ. Γαλλία) ή πόλεις (λ.χ. Νέα Υόρκη) έχουν απαγορεύσει πλήρως τα κινητά 

σε ανηλίκους. Έχουμε πλήρη επίγνωση, ότι οι γονείς δέχονται πιέσεις του τύπου «αφού όλα τα παιδιά έχουν 

κινητό γιατί να μην έχω και γω….» είτε του τύπου «γελάνε όλοι με το δικό μου κινητό, να μου πάρεις καλύτερο» 

Αυτή την πίεση καλείται να διαχειριστεί ο κηδεμόνας. Επίσης καλείται να διαχειριστεί τα οφέλη που προσφέρει 

σε αυτόν και στο παιδί η κατοχή κινητού. Η λήψη ακίνητης εικόνας (φωτογραφίας) είτε κινούμενης (βίντεο) είναι 

ευκολότερη από ποτέ άλλοτε ενώ η αποθήκευσή της είτε η προβολή της σε ταυτοχρονική (ζωντανή) μετάδοση 

επίσης ευκολότερη από ποτέ. Ταυτοχρόνως, η τεράστια ανάγκη προστασίας της νεολαίας και του 

προσώπου από μη αναστρέψιμες βλάβες, έχουν υπερακοντίσει το αδίκημα της ακούσιας καταγραφής 

σε κακούργημα(*) και τις εκ τούτου παρεπόμενες ποινές σε καθείρξεις (όχι «απλές» φυλακίσεις) έως 

και 10 χρόνια. Το σχολείο, τίθεται ως ανάχωμα, προληπτικά είτε κατασταλτικά, έως ορισμένου σημείου πριν 

μια υπόθεση φθάσει στην Δικαιοσύνη (ποινικά και αστικά δικαστήρια) όπου εκεί δεν έχουμε καμία απολύτως 

δικαιοδοσία παρέμβασης. (*) Φέτος έχει αναθεωρηθεί η βαρύτητα του αδικήματος).


