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Θέτουμε μερικά ερωτήματά στη Laura Scott, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην 
Google 

 

Ερ. Ποιες είναι οι δυνητικές προκλήσεις και οι κίνδυνοι όταν παιδιά και έφηβοι ψάχνουν στο διαδίκτυο;    

Απ. Από πολλές απόψεις, το να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο είναι παρόμοιο με το να βρίσκεις το δρόμο σου 
στον πραγματικό κόσμο. Υπάρχουν μέρη του εκτός διαδικτύου κόσμου, όπου δεν θα αφήνατε τα παιδιά 
σας να πάνε χωρίς επιτήρηση κι ούτε θα τα ενθαρρύνατε να εξερευνήσουν τα πάντα. Εντούτοις, δεν είναι 
πάντα δυνατόν να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του παιδιού σας στο διαδίκτυο. Υπάρχουν εργαλεία, 
όπως Γονικοί Έλεγχοι σε πολλούς ιστοτόπους και φίλτρα σαν την Ασφαλή Αναζήτηση της Google, που σας 
βοηθούν να διαχειριστείτε ό,τι περιεχόμενο βλέπουν τα παιδιά σας. Καθώς μεγαλώνουν, πρέπει να 
μάθουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όταν είναι μόνα τους. Και, ως γονείς, πρέπει να εφοδιάσουμε τα 
παιδιά μας με τις ικανότητες που χρειάζονται ώστε να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με ασφάλεια και 
υπευθυνότητα, όπως συμβαίνει και στην αληθινή ζωή. 

 

Ερ. Τι συμβουλή θα δίνατε στους γονείς σχετικά με το ακατάλληλο περιεχόμενο; 

Απ. Αν ανησυχείτε πως το παιδί σας ίσως έχει πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, μιλήστε του. Ίσως 
είναι λεπτό θέμα, που δυσκολεύεστε να το θίξετε, όμως, το να είστε ανοιχτοί, ειλικρινείς και προσιτοί, θα 
διευκολύνει το παιδί σας να μιλήσει σχετικά με τα συναισθήματά του και τις εμπειρίες του. Μάθετε πού 
πάει το παιδί σας στο διαδίκτυο. Αν έχετε μικρότερα παιδιά, χρησιμοποιήστε μαζί τους το διαδίκτυο. Με τα 
μεγαλύτερα παιδιά θα μπορούσατε να κουβεντιάσετε για το τι είδους ιστοτόπους τους αρέσει να 
επισκέπτονται και για το τι είναι, ή δεν είναι, ακατάλληλο για την οικογένειά σας. Να θυμάστε, πολλοί 
ιστότοποι σαν το YouTube, καθώς και ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι για παιδιά κάτω των 13 
ετών. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε πού ήταν τα παιδιά σας, κοιτώντας το ιστορικό στο μενού του 
προγράμματος περιήγησής σας. 

  
Ερ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ασφαλούς Αναζήτησης της Google για τους νέους; 

Απ. Η Ασφαλής Αναζήτηση φιλτράρει ιστοτόπους με ερωτικό περιεχόμενο και τους αφαιρεί από τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης. Αν και κανένα φίλτρο δεν είναι 100% ακριβές, η Ασφαλής Αναζήτηση σας 
βοηθά να αποφύγετε περιεχόμενο που θα προτιμούσατε, ίσως, να μην το δείτε, ή που θα θέλατε τα παιδιά 
σας να μην πέσουν τυχαία επάνω του. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Ερ. Η Ασφαλής Αναζήτηση είναι εύκολη στη ρύθμισή της; 

Απ. Ναι. Αυτόματα, η μέτρια ρύθμιση της Ασφαλούς Αναζήτησης είναι σε λειτουργία, κάτι που κρατά εκτός 
του διαδικτύου, και των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, τις εικόνες με ερωτικό περιεχόμενο. Αν 
προτιμάτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, σε αυστηρή ρύθμιση φιλτραρίσματος, ώστε να μη 
φιλτράρονται μόνον οι εικόνες με ερωτικό περιεχόμενο, αλλά και τα αντίστοιχα κείμενα. Για να 
κλειδώσετε την Ασφαλή Αναζήτηση, επιλέξτε τις «Ρυθμίσεις αναζήτησης» στην κεντρική σελίδα της 
Google.  

1. Στο Φιλτράρισμα Ασφαλούς αναζήτησης, επιλέξτε το «Κλείδωμα Ασφαλούς Αναζήτησης.  
2. Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό Google.  
3. Θα σας ζητηθεί «Κλείδωμα Ασφαλούς αναζήτησης» κι αυτό θα ρυθμίσει το φιλτράρισμα της 

Ασφαλούς Αναζήτησης.  
4. Η περιστρεφόμενη εικόνα δείχνει ότι η Ασφαλής Αναζήτηση είναι ρυθμισμένη σε αυστηρή και έχει 

κλειδωθεί σε όλους τους τομείς διαδικτύου της Google.  

 Ως και από την άλλη άκρη του δωματίου, οι χρωματιστές σφαίρες δίνουν στους γονείς και τους 
δασκάλους μια ξεκάθαρη οπτική ένδειξη πως η Ασφαλής Αναζήτηση είναι ακόμη κλειδωμένη. Και, αν δεν 
τις βλέπετε, είναι γρήγορο κι εύκολο να επαληθεύσετε και να ξανακλειδώσετε την Ασφαλή Αναζήτηση. 

  

Επισκεφθείτε το Κέντρο Οικογενειακής Ασφάλειας της Google στο google.co.uk/familysafety. 

 

http://www.google.co.uk/familysafety
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