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Εισαγωγή: Σύµφωνα µε την έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (2015), 
περίπου 3,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, σχεδόν ο µισός πληθυσµός του πλανήτη 
µας (7,2 δισ.) χρησιµοποιεί το Διαδίκτυο. Στη χώρα µας το 68,1% των χρηστών έχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, ενώ το υψηλότερο ποσοστό εν 
κινήσει σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφεται για την ηλικιακή οµάδα 16 - 24 ετών 
(87,5%). Όµως η συνεχώς αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου, δεν σηµαίνει ότι γίνεται 
µε ασφάλεια κατά την πλοήγηση ή ότι δεν ελλοχεύει κινδύνους για τους χρήστες και 
ιδιαίτερα για τους ανήλικους. 
 
Σκοπός: Η αποτίµηση των παρεµβάσεων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
(Ε.Ν.Ε.), µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων ενηµερωτικού χαρακτήρα, σε µαθητές 
Δηµοτικών σχολείων,  Γυµνασίων, Λυκείων, Γονέων, Εκπαιδευτικών, Επαγγελµατιών 
υγείας, κατόπιν πρωτοκόλλου συνεργασίας µε την Μονάδα Εφηβικής Υγείας 
(Μ.Ε.Υ.), στα πλαίσια του προγράµµατος «Αριάδνη». 
 
Μεθοδολογία: Οι ενηµερωτικές παρεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν από απόφοιτους 
νοσηλευτές του προγράµµατος «Αριάδνη», εθελοντικά, για το χρονικό διάστηµα 2012 
– 2017. Μέσα απο τις ενηµερώσεις, το κοινό ενηµερωνόταν για τον εθισµό στη 
χρήση του διαδικτύου καθώς και για τους κινδύνους που επιφέρει η επιβλαβής χρήση 
του.  
 
Αποτελέσµατα: Στα πλαίσια του προγράµµατος «Αριάδνη», έχουν πραγµατοποιηθεί 
46 ενηµερωτικές οµιλίες σε µαθητές Δηµοτικών Σχολείων (Ε’ – Στ’ τάξη), 12 σε 
µαθητές Γυµνασίων, 14 σε µαθητές Λυκείου και 22 σε γονείς & εκπαιδευτικούς. Οι 
ενηµερώσεις πραγµατοποιήθηκαν πανελλαδικά (π.χ. Θεσσαλονίκη, Λαµία, Χίο, 
Πτολεµαΐδα). Επίσης η Ε.Ν.Ε., σε συνεργασία µε τη Μ.Ε.Υ. πραγµατοποίησε για τα 
έτη 2015 – 16, δέκα ενηµερωτικές οµιλίες σε νοσοκοµεία εντός και εκτός Αττικής, 
ώστε να ενηµερωθούν οι επαγγελµατίες υγείας.  
 
Συµπεράσµατα: Μέσα από τις παρεµβάσεις προκύπτει ότι οι µαθητές, οι γονείς και 
οι εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι σε θέµατα ασφάλειας και 
ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Σχεδόν σε κάθε σχολείο, υπήρχαν αναφορές 
για περιστατικά εθισµού στο διαδίκτυο ή επιβλαβούς χρήσης, ενώ συχνό είναι και το 
γεγονός ότι παρόµοια επιβλαβή διαδικτυακή συµπεριφορά επιδεικνύουν και οι 
ενήλικοι.  
 
 
 
 
 
 


