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Οφέλη και κίνδυνοι από τη χρήση 
του διαδικτύου 



Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του internet είναι η 
εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία. Πλέον στο internet 
μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε πληροφορία, μιας και ζούμε 
στην ψηφιακή εποχή που εκτοπίζει τα έντυπα μέσα ενημέρωσης 
(εφημερίδες, περιοδικά). 

Εκτός από την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία το internet 
λειτουργεί και διαδραστικά αφού ο κάθε χρήστης μπορεί να 
ανεβάσει και να μοιραστεί πληροφορίες με άλλους, μέσω 
ιστοσελίδων, ιστολογίων (blogs), φόρουμς κ.τ.λ. Και το κυριότερο 
μέσω οποιουδήποτε πλοηγητή μπορούμε να διαβάσουμε 
πληροφορίες σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

Ξεκινάμε με τα οφέλη:
                1) Πληροφορία



                 2) Επικοινωνία

Ίσως ένα από σημαντικότερα πλεονεκτήματα του internet 
που φάνηκε από την αρχή είναι το e-mail (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο). Πλέον η επικοινωνία των ανθρώπων σε 
κάθε σημείο του κόσμου γίνεται εφικτή σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο. Μέσω του e-mail οι άνθρωποι μπορούν 
να ανταλλάσσουν μηνύματα, εικόνες και άλλα ψηφιακά 
αρχεία. Εκεί που ένα γράμμα έκανε κάποιες μέρες να 
φτάσει μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου τώρα μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνει σε δευτερόλεπτα



Το internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή μεγάλου όγκου 
εκπαιδευτικού υλικού και δεδομένων.

Επίσης μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες και ψηφιακά αρχεία και συλλογές για πλήθος 
θεμάτων.

               3) Εκπαίδευση



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.), ευρέως γνωστό ως e-commerce, 
eCommerce ή ecomm, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και 
υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά 
μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, 
χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των 
συμβαλλομένων μερών, πωλητή-αγοραστή. 

4) Ηλεκτρονικό Εμπόριο



Το Internet Banking είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στον χρήστη 
του να διενεργήσει διάφορες τραπεζικές συναλλαγές μέσω 
διαδικτύου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του σε κάποιο 
τραπεζικό κατάστημα. Έτσι ο χρήστης μπορεί να διεκπεραιώσει 
διάφορες συναλλαγές με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς καμία 
μετακίνηση και κόπο.

5)  e-banking



Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την πολύωρη ενασχόληση 
ατόμων σε διαδικτυακές δραστηριότητες, όπως είναι τα παιχνίδια, δωμάτια 
συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα. Ένα άτομο είναι εθισμένο όταν 
εμφανίζει τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 Χρήση του Διαδικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προτιθέμενο.

 Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή/και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με 
το Διαδίκτυο.

 Συμπτώματα Συνδρόμου Απόσυρσης, όπως για παράδειγμα άγχος, έμμονη 
σκέψη για το Διαδίκτυο, όνειρα για το Διαδίκτυο.

 Χρήση Διαδικτύου προκειμένου να αποφευχθούν συμπτώματα απόσυρσης.

 Μείωση λειτουργικότητας του ατόμου. Συνήθως τα άτομα παραμελούν την 
προσωπική τους υγεία, υποσιτίζονται ή τρέφονται ανθυγιεινά, εγκαταλείπουν τα 
αγαπημένα τους ενδιαφέροντα, το σχολείο, συγκρούονται έντονα στο σπίτι με 
τους γονείς τους, έχουν μεγάλη ένταση και θυμό που οδηγεί ακόμα και στη βία.

 Συνέχιση χρήσης του Διαδικτύου παρά τη γνώση της παραπάνω δυσλειτουργίας.

Και τώρα οι κίνδυνοι:
1) Εθισμός



Αρκετοί άνθρωποι ξοδεύουν άπειρες ώρες μπροστά στον υπολογιστή 
παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια, σερφάροντας στο Διαδίκτυο ή ακόμα 
και επικοινωνώντας με φίλους τους μέσω του Διαδικτύου. Η πολύωρη 
ενασχόληση με τα πιο πάνω, οδηγεί πολλές φορές στην Αποξένωση από 
τον Πραγματικό Κόσμο, εφόσον επιτρέπει στους ανθρώπους να 
ψυχαγωγούνται ή να επικοινωνούν χωρίς τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της προσωπικής επαφής. Αρκετοί είναι αυτοί για 
παράδειγμα οι οποίοι αναπτύσσουν Διαδικτυακές (on-line) σχέσεις χωρίς 
να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Όλα αυτά γίνονται σε βάρος του χρόνου που διαφορετικά μπορούν να 
έχουν διαθέσιμο για τη συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες με φίλους, 
γείτονες ή ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Κατά συνέπεια, 
 κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ταυτιστούν με τους άλλους νιώθοντας 
αποκλεισμένοι στην εντός του Διαδικτύου κοινωνική τους ζωή.

2) Αποξένωση από τον πραγματικό 
κόσμο



Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις ανηλίκων που 
συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν 
σεξουαλικές δραστηριότητες. Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει 
εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η 
παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές 
κυρώσεις. Η εξάπλωση των κυκλωμάτων παιδοφιλίας είναι ανησυχητική. 
Τα κυκλώματα αυτά είναι ομάδες ατόμων, τα οποία εργάζονται μαζί μέσω 
του Διαδικτύου με στόχο τη συλλογή και διανομή πορνογραφικού υλικού 
για τη δική τους ικανοποίηση. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν έγκλημα και 
επισύρουν βαρύτατες ποινικές διώξεις.

3) Παιδική πορνογραφία



Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του Διαδικτύου και περιλαμβάνει 
εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή 
ομάδα ατόμων με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής 
βλάβης. Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός συνήθως έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, 
ρατσιστικού, προσβλητικού ή πρόστυχου ηλεκτρονικού μηνύματος, φωτογραφίας 
ή βίντεο. Κάποιες φορές o εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει στο να 
περιθωριοποιηθεί ή να αποκλεισθεί ένα άτομο από άλλους.

4)Εκφοβισμός
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1ο Εσπερινό Λύκειο Πειραιά
http://blogs.sch.gr/1lykespp/files/2013/05/Pleonektimata.kai_.Meionektimata.tou_.Internet.pdf
 

3ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 
http://www.3gymanoliosia.gr/pupils/46-blogged/technology/83-dangers-of-internet-use
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