
Είναι το Roblox ασφαλές για τα 
παιδιά; 

 Τι είναι το Roblox; 
 Πόσο χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά για να παίξουν Roblox; 

 Οι κίνδυνοι του Roblox που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, 
σύμφωνα με τους ειδικούς 

 Πώς να κρατήσετε το παιδί σας ασφαλές στο Roblox 

 

Τα παιδιά δεν χορταίνουν το βιντεοπαιχνίδι, το οποίο έχει πλέον 150 
εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Αλλά αν ανησυχείτε για την ασφάλειά του, 
δεν είστε μόνοι. Να τι πρέπει να γνωρίζετε, σύμφωνα με τους ειδικούς. 

Από το Fortnite μέχρι το Minecraft, όλα τα παιδιά γνωρίζουν και έχουν 
παίξει το νούμερο ένα βιντεοπαιχνίδι: το Roblox. 

Τι είναι το Roblox; 

Το Roblox είναι μια πλατφόρμα online παιχνιδιού που επιτρέπει στους χρήστες 
να σχεδιάζουν τα δικά τους παιχνίδια και να παίζουν μια μεγάλη ποικιλία 

διαφορετικών τύπων παιχνιδιών που δημιουργούνται από άλλους χρήστες. 
Διαφημίζεται ως «πλατφόρμα φαντασίας» που επιτρέπει στους χρήστες της να 

αναπτύξουν ή να παίξουν εκατομμύρια τρισδιάστατα διαδικτυακά παιχνίδια.  



Περιγράφεται ως «ιστότοπος που δημιουργήθηκε για παίκτες από 
παίκτες». Η άλλη κύρια λειτουργία της πλατφόρμας είναι η κοινωνικοποίηση. 

Oι χρήστες ενθαρρύνονται να γίνουν φίλοι με άλλους διαδικτυακούς παίκτες. Ο 
ιστότοπος αυτός, επιτρέπει στους χρήστες να «φανταστούν, να 

κοινωνικοποιηθούν, να συνομιλήσουν, να παίξουν, να 
δημιουργήσουν, να αλληλοεπιδράσουν και να συσχετιστούν με 
άλλους με ποικίλους τρόπους». Το Roblox Suite επιτρέπει στους παίκτες 

να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι ή να δημιουργήσουν έναν άλλο κόσμο 
με φίλους ή «εικονικούς εξερευνητές».  

 
Το Roblox κυκλοφόρησε το 2007 και από τον καλοκαίρι του 2019 έχει πάνω 
από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Είναι διαθέσιμο για λήψη ως 

εφαρμογή τόσο σε Android όσο και σε IΟS και αναφέρεται ως 12+ με τη 
συμβουλή «γονικής καθοδήγησης». Οι χρήστες μπορούν επίσης να παίξουν 

το παιχνίδι σε tablet, PC, XBox One ή συσκευές Amazon. 

 

Η πλατφόρμα σημείωσε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, με 150 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες από τα τέλη του 

2020, σύμφωνα με το Business of Apps. (Συγκριτικά, το Minecraft έχει 126 
εκατομμύρια.) Αλλά η έκρηξη και η δημοτικότητα του Roblox κάνει ορισμένους 
γονείς να αναρωτιούνται εάν αυτό το παιχνίδι είναι ασφαλές για τα παιδιά 

τους.  

https://www.businessofapps.com/data/roblox-statistics/


Όπως αναφέρει και το «saferinternet4kids.com», πρόκειται για μια 
πλατφόρμα η οποία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, όχι μόνο σε παιδιά.  

Ο ιστότοπος επιτρέπει ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ ανώνυμων χρηστών. Αυτό 
μπορεί να γίνει κάνοντας απλώς κλικ στο όνομα χρήστη στο πλαίσιο 

συνομιλίας. Παρά το γεγονός ότι τα αυστηρά φίλτρα συνομιλίας μπορούν να 
ενεργοποιηθούν – αποκλείοντας ακατάλληλες λέξεις και φράσεις – τα παιδιά 
εξακολουθούν να είναι απροστάτευτα από τυχόν κακόβουλους. 

 

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε και 
πώς μπορείτε να κρατήσετε το παιδί σας ασφαλές από τους 
κινδύνους αυτούς; 
Πόσο χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά για να παίξουν 
Roblox; 

Το « Business of Apps.» αξιολογεί την πλατφόρμα και επισημαίνει ότι είναι 
εντάξει για χρήστες 13+, ενώ με βάση τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και το 

προβληματικό περιεχόμενο, είναι οριακά επιτρεπτό για τα παιδιά μικρότερης 
ηλικίας, εάν ενεργοποιηθούν οι περιορισμοί λογαριασμού και οι γονείς 

προσέχουν πολύ τις δραστηριότητες των παιδιών τους στην πλατφόρμα." 

 

Οι κίνδυνοι του Roblox που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, 
σύμφωνα με τους ειδικούς: 

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ακόλουθα ζητήματα μπορεί να ανησυχούν 

τους γονείς: 

1. Πρόκειται για μια πλατφόρμα η οποία απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικίες, όχι μόνο σε παιδιά. Ο ιστότοπος επιτρέπει ιδιωτικά 
μηνύματα μεταξύ ανώνυμων χρηστών. Αυτό μπορεί να γίνει 

κάνοντας απλώς κλικ στο όνομα χρήστη στο πλαίσιο συνομιλίας. 
Παρά το γεγονός ότι τα αυστηρά φίλτρα συνομιλίας μπορούν να 
ενεργοποιηθούν – αποκλείοντας ακατάλληλες λέξεις και φράσεις 

– τα παιδιά εξακολουθούν να είναι απροστάτευτα από τυχόν 
κακόβουλους. 

2. Ο ιστότοπος ισχυρίζεται ότι φιλτράρει πληροφορίες σχετικά με 
προφίλ, περιορίζοντας τη δημοσίευση προσωπικών 
πληροφοριών εάν ο χρήστης είναι κάτω των 13 ετών. Ωστόσο, 

αυτό δε συμβαίνει πάντα… 
3. Η πλατφόρμα είναι ενσωματωμένη με Facebook και Twitter. Ο 

πιθανός κίνδυνος είναι οι νεότεροι χρήστες να προσθέσουν τους 
φίλους τους σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. 

https://www.businessofapps.com/data/roblox-statistics/


4. Πολλά από τα παιχνίδια έχουν κατασκευαστεί από χρήστες και 
ενδέχεται να περιέχουν περιεχόμενο για ενήλικες όπως 

ακατάλληλα γραφικά. Κάποια από τα παιχνίδια περιέχουν βία και 

είναι ακατάλληλα για μικρά παιδιά.  

Παρόλα αυτά το app store βεβαιώνει ότι έχει “Σπάνια/Ήπια βία 
κινούμενων σχεδίων ή φανταστική βία” και “Σπάνια/Ήπια 

ρεαλιστική βία”. 

5. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί πραγματική απειλή σε 

αυτούς τους ιστότοπους, ειδικά λόγω της ανωνυμίας, της 
δυνατότητας δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών και των 

λειτουργιών συνομιλίας. Πολλοί χρήστες διαμαρτύρονται για 
εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο επειδή δεν έχουν «robux», το 
νόμισμα που είναι διαθέσιμο για αγορά στην πλατφόρμα. 

6. Ορισμένα παιχνίδια δεν λειτουργούν χωρίς να απαιτείται 
πληρωμή. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι έντονη η 

προτροπή για αγορές εντός εφαρμογής. 

 

Πώς να κρατήσετε το παιδί σας ασφαλές στο Roblox: 

 

 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mothersblog.gr%2Fpaidi%2Fstory%2F130592%2Feinai-to-roblox-asfales-gia-ta-paidia
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mothersblog.gr%2Fpaidi%2Fstory%2F130592%2Feinai-to-roblox-asfales-gia-ta-paidia


 

Οι παρακάτω κινήσεις θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα παιδιά 
σας από τους κακόβουλους χρήστες και εκείνους που έχουν κακές 

προθέσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς. 

 Εξοικειωθείτε με τους γονικούς ελέγχους. 
 Υπενθυμίστε στα παιδιά με ποιους επιτρέπεται να μιλούν και με ποιους 

όχι 

 Προτρέψτε τα παιδιά σας να παίζουν με ανοιχτή την πόρτα 
 Αποτρέψτε τα παιδιά από το να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στον 

λογαριασμό τους 

 Διατηρήστε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας 

 Χρησιμοποιήστε γονικό έλεγχο 

Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε; 

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό. 
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις 

Ρυθμίσεις. 
3. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας στις Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή 

Απόρρητο. 

4. Από εδώ, μπορείτε να προσαρμόσετε τόσο τις Ρυθμίσεις Επαφών όσο και 

τις Άλλες Ρυθμίσεις. 

Εάν το παιδί σας είναι 12 ετών ή μικρότερο, μπορείτε να επιλέξετε Φίλοι ή 
Κανένας. Εάν το παιδί σας είναι 13 ετών και άνω, υπάρχουν πρόσθετες 

επιλογές για αλληλεπίδραση με άλλους παίκτες. 
 

Να θυμάστε: 
Το Roblox είναι μια ασφαλής πλατφόρμα online παιχνιδιού για παιδιά, 
όταν οι γονείς λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις των ειδικών. 

Το να θέσετε ως κανόνα τα παιδιά να παίζουν Roblox σε έναν 
κοινόχρηστο οικογενειακό χώρο όπου μπορείτε να επιβλέπετε τη 

δραστηριότητά τους είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε 
την ασφάλειά τους. 
 

πηγές: « parents.com / saferinternet4kids.gr» 

       «Mothersblog Team» 
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