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Χαιρετισμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Λήδας Κουρσουμπά, στην εκδήλωση του ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Κίνδυνοι και 

Εθισμός των παιδιών και εφήβων στο Διαδίκτυο» 

Χώρος: The Mall of Cyprus 

 6 Νοεμβρίου 2010, ώρα 11:00 – 13:00  

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την όμορφη αυτή εκδήλωση, που 

διοργανώνεται με πρωτοβουλία της φίλης, βουλευτή και Επιτρόπου Υγείας, 

Οικογένειας και Νεανικής Παραβατικότητας του ΔΗ.ΣΥ., Στέλλας Κυριακίδου και 

έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους 

διατρέχουν παιδιά και έφηβοι από τη χρήση του διαδικτύου και τον εθισμό που, 

ενδεχομένως, να αναπτύξουν.  

 

Η διείσδυσή του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας, άμεσα ή έμμεσα, 

είναι τόσο έντονη και διάχυτη ώστε, πλέον, να μας είναι δύσκολο να 

αντιληφθούμε τι σημαίνει ένας κόσμος χωρίς διαδίκτυο. Η ανάπτυξη και ευρύτερη 



διάδοση του έχει ουσιαστική συμβολή στον ταχύτατο μετασχηματισμό από τον 

οποίο διέρχονται οι σύγχρονες κοινωνίες. Αποτελεσματικό μέσο μαζικής αλλά και 

διαπροσωπικής επικοινωνίας, ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και γνώσεων, 

ανεπανάληπτο εργαλείο μάθησης και διασκέδασης, ιδανικό βήμα προώθησης και 

εμβάθυνσης της δημοκρατίας, το διαδίκτυο αφορά όλους κι όλες μας.  

 

Παράλληλα, όμως, είναι ένας κόσμος άγνωστος και από διάφορες πτυχές 

επικίνδυνος. Λόγω της χαοτικής του δομής του, της μαζικότητάς του, της ευκολίας 

πρόσβασης και της ανωνυμίας που προσφέρει στο χρήστη, μετατρέπεται πολλές 

φορές σε πρόσφορο έδαφος για την οργάνωση και πραγματοποίηση παράνομων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 

όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Επιπρόσθετα, η αλόγιστη και παρατεταμένη 

χρήση του μπορεί να αποβεί πολύ βλαπτική για μεγάλο αριθμό ανθρώπων, 

μικρών και μεγάλων, πολύ περισσότερο όμως, των παιδιών και των εφήβων, που 

είναι και πιο ευάλωτοι. 

 

Στο τέλος της ημέρας, όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία, αυτό που 

καθορίζει το χαρακτήρα του, είναι ο τρόπος που κάποιος ή κάποια το 

χρησιμοποιεί. Είναι για τούτο ακριβώς, το λόγο που θεωρώ ότι αποτελεί 

υποχρέωση, τόσο του κράτους όσο και της οικογένειας, να βοηθήσει τα 

παιδιά να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες και τις γνώσεις οι οποίες θα τους 

επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά του αποφεύγοντας τους 

κινδύνους του. 

 



Έχω τονίσει πολλές φορές, και θα το υπογραμμίσω και σήμερα, ότι το 

κλειδί για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών από κάθε μορφής 

κίνδυνο είναι η ουσιαστική ενδυνάμωσή τους μέσα από την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησής τους και την εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό τα 

παιδιά, σταδιακά, καθίστανται ικανά να λαμβάνουν ισορροπημένες 

αποφάσεις, μαθαίνουν να σταθμίζουν τους κινδύνους και να σέβονται όρια 

και να ακολουθούν κανόνες. 

 

Εκφράζω και πάλι τα συγχαρητήριά μου στην κα Στέλλα Κυριακίδου για την 

εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και εύχομαι σε όλους να έχετε ένα ευχάριστο 

πρωινό.  

 


