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Σχετικά με το 
διαδίκτυο
Όπως ξέρουμε το διαδίκτυο 
είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
υπολογιστών, δηλαδή είναι 
εκατομμύρια υπολογιστές 

διασκορπισμένοι σε όλο τον 
κόσμο που επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Η λέξη 
διαδίκτυο παράγεται από τις 
λέξεις Διασύνδεση Δικτύων 
και η αγγλική λέξη Internet 
από τις λέξεις International 

Network. 



Στο διαδίκτυο…
• μπορείς να βρεις ό,τι σε

ενδιαφέρει.

• μπορείς να έχεις επικοινωνία 
ανεξαρτήτως αποστάσεων και 
με μικρό ή και μηδαμινό 
κόστος.

• μπορείς να ενημερωθείς με 
εύκολο και γρήγορο τρόπο.



Phishing

Το Phishing είναι μια ενέργεια 
εξαπάτησης, στην οποία ένας χρήστης

παριστάνει ένα εχέμυθο πρόσωπο 
ευελπιστώντας την άγνοια του 

θύματος, για την απόκτηση 
προσωπικών του δεδομένων (π.χ. 

κωδικούς λογαριασμών)



GROOMING

Το «grooming» ή αποπλάνηση συµβαίνει όταν 
ένας ενήλικας έχει επαφή µε ένα παιδί ή έφηβο, 
ώστε να το συναντήσει αυτοπροσώπως, για να 

το εκμεταλλευτεί. Μπορεί να συµβεί στους
δημοφιλείς ιστοχώρους (π.χ.στα διαδικτυακά 

παιχνίδια κλπ.). Κάποιοι groomers 
προσποιούνται τους συνομίλικους παιδιών. 
Λόγο αυτού πρέπει να προσέχουμε µε ποιον 

συνοµιλούµε, έχουν γνώσεις στην ψυχολογία 
των εφήβων και γι’ αυτό χρησιμοποιούν 

διάφορες τεχνικές για να αποκτήσουν την 
εμπιστοσύνη του εφήβου. Άρα πρέπει να μην 

εμπιστευόμαστε αγνώστους στο διαδίκτυο και 
άτομα με τα οποία δεν συναναστρεφόμαστε 

καθημερινά. Αυτό το έγκλημα τιμωρείται 
αυστηρά στις Ευρωπαικές χώρες.



Ψευδείς
ειδήσεις

Οι ψευδείς ειδήσεις που παρουσιάζονται 
ως δημοσιογραφικές, είναι 

κατασκευασμένες για κάποιο σκοπό. 
Συναντώνται σε ψηφιακό και έντυπο 

περιεχόμενο και λαμβάνουν τη μορφή 
σχεδιασμένων ιστοσελιδών,  που μοιάζουν 
με αξιόπιστα sites. Ο σκοπός ύπαρξης των 
ψευδών ειδήσεων είναι αρχικά εμπορικός 
για την προώθηση προόντων, αλλά και για 
την δημιουργία κίνησης μιας ιστοσελίδας. 

Μπορεί επίσης να είναι και πολιτικός ο 
λόγος ύπαρξής τους.



Τι πρέπει να 
προσέχω

Δεν δίνω σε κανένα προσωπικά μου στοιχεία.

Δεν συνομιλώ με κάποιον άγνωστο. Μιλάω 
μόνο με άτομα που ξέρω όπως συγγενείς και 

φίλοι που βλέπω καθημερινά.

Δεν πιστεύω ό,τι διαβάζω.

Δεν συνδεόμαστε σε μια ιστοσελίδα 
πατώντας σε συνδέσμους που βρίσκω σε ένα 
email, διότι μπορεί να είναι κακοπροαίρετα 

και να πέσουμε θύματα του phishing.



Κρυφτοκυνηγητό

• Ποιοι <<καταστρέφουν>> κάτι τόσο 
τόσο αξιοθαύμαστο;

Πίσω από αυτές τις ενοχλητικές πλέον 
πράξεις κρύβονται κάποιοι ενήλικες, 

αλλά και κάποια παιδιά, που τις κάνουν 
για προσωπικό τους όφελος ή γιατί το 

θεωρούν αστείο. 



Πρέπει να σέβομαι 
στο διαδίκτυο

Προσέχουμε πως θα μιλήσουμε.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των άλλων και δεν 
κοινοποιούμε φωτογραφίες τους χωρίς την έγκρισή τους.

Σεβόμαστε τη γνώμη των άλλων, ακόμα κι αν δε 
συμφωνούμε με αυτήν μιλάμε πολιτισμένα.

Δεν χρησιμοποιούμε κεφαλαία γράμματα για να μην νιώσει ο 
συνομιλητής μας πως υψώνουμε τη φωνή μας. Γράφουμε με 

κατανοητό τρόπο.

Όταν επικοινωνούμε με επίσημο ύφος, δεν χρησιμοποιούμε 
greeklish, συντομεύσεις.

Δεν κάνουμε εμφανείς αποκλεισμούς στο κοινό μας ώστε να 
μην νιώσουν αποκομμένοι.

Ελέγχουμε την εγκυρότητα όσων μοιραζόμαστε.

Όταν στέλνουμε email σε άγνωστους μεταξύ τους 
παραλήπτες δε δημοσιοποιούμε τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις τους.



Το διαδίκτυο των 
ονείρων μας 

Όλοι μας επιζητούμε ένα 
καλύτερο διαδίκτυο για 

εμάς, αλλά και για τις 
επόμενες γενιές. Ένα 
διαδίκτυο που δεν θα 
υπάρχει ο φόβος της 

παραπλάνησης κάποιου 
ενήλικα ή παιδιού. Και αυτό 

δεν θα το περιμένουμε, θα το 
πράξουμε!



ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

• https://slideplayer.gr/slide/3654027/

• http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/ENGI100/

• https://blogs.sch.gr/4dimxan/2020/04/06/mathainoyme-gia-tin-asfaleia-sto-diadiktyo-paizontas/

• https://www.innovathens.gr/email-phishing/

• https://scinews.eu/texnologia/2153-oi-psevdeis-eidiseis-enisxyontai-apo-psevdeis-anamniseis

• https://www.fpress.gr/texnologia/story/57749/pos-tha-prostateyteite-kata-tin-periigisi-sas-sto-internet

• http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2759/Pliroforiki_A-B-G-Gymnasiou_html-
empl/indexA_4_1.html

• https://gr.depositphotos.com/stock-
photos/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF.html

• https://latistor.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

https://securityreport.gr/news/security-news/item/2556-pagkosmia-imera-gia-tin-asfaleia-sto
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