
  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



  

Τι μας αρέσει να κάνουμε στο 
διαδίκτυο;



  

Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν 
παιζουμε παιχνίδια.

● Παίζω μόνο παιχνίδια 
κατάλληλα για την ηλικία 
μου.

● Συζητάω με τους γονείς μου 
ποια παιχνίδια και σε ποιές 
σελίδες θα μπαίνω.

● Αν δω κάτι περίεργο 
ειδοποιώ τους γονείς μου.



  

Ποια είναι τα προσωπικά 
δεδομένα.



  

Δε συνομιλώ ποτέ με αγνώστους 
στο διαδίκτυο.

● Δε μιλάω με αγνώστους και 
δε τους συναντώ ποτέ!!

● Δεν πιστεύω ότι διαβάζω ο 
καθένας γράφει ότι θέλει.

● Εάν κάποιος με κάνει να 
νιώσω άβολα ή μου στέλνει 
ενοχλητικά μηνύματα 
ενημερώνω τους γονείς μου 
ή κάποιον άλλο ενήλικα που 
εμπιστεύομαι. 



  

Grooming

Το διαδικτυακό grooming ή αλλιώς «αποπλάνηση» συμβαίνει 
όταν ένας ενήλικας έρχεται σε επαφή µέσω του διαδικτύου 
µε ένα παιδί ή έφηβο προκειμένου να το συναντήσει από 
κοντά και να το εκμεταλλευτεί µε πολύ άσχημο τρόπο. 

Το grooming µέσω διαδικτύου 
είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται 
αυστηρά σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης. 



  

Πως το καταφέρνουν;

• Κάποιοι διαδικτυακοί groomers 
µπορεί να προσποιούνται ότι 
είναι συνομήλικοι µε τα παιδιά 
(π.χ. βάζοντας ψεύτικη 
φωτογραφία προφίλ και 
δηλώνοντας ψευδή ηλικία). 

• Ακόµα, οι διαδικτυακοί 
groomers συνήθως έχουν 
γνώσεις στο να χειρίζονται 
ψυχολογικά και συναισθηματικά 
τους εφήβους (π.χ. γνωρίζουν 
την εφηβική γλώσσα και τον 
εφηβικό τρόπο σκέψης) και για 
αυτό µπορεί να χρησιμοποιούν 
διάφορες τεχνικές προκειμένου 
να αποκτήσουν αρχικά την 
εμπιστοσύνη του εφήβου.



  

Προστατεύω τους κωδικούς 
ασφαλείας μου.

● Χρησιμοποιώ για κωδικό 
γράμματα,αριθμούς και 
σύμβολα (!,@,#,$) όπως, 
@$φ@λ3!@

● Δε χρησιμοποιώ το όνομά 
μου, την ημερομηνία 
γέννησης μου ή το όνομα 
της αγαπημένης μου 
ομάδας.

● Χρησιμοποιώ 
περισσότερους από 8 
χαρακτήρες.

● Δεν τους δίνω σε κανέναν 
πέρα απο τους γονείς μου.



  

Εθισμός στο διαδίκτυο
Πως θα το καταλάβεις;

● Θέλεις να περνάς συνεχώς όλο και 
περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο; 
Όταν δεν είσαι συνδεδεμένος 
σκέφτεσαι διαρκώς τις 
διαδικτυακές σου 
δραστηριότητες;

● Δεν περνάς χρόνο με την 
οικογένεια ή/και τους φίλους σου 
ή παραμελείς τις δραστηριότητές 
σου εξαιτίας του διαδικτύου;

● Νιώθεις κενό, ανησυχία, άσχημη 
διάθεση ή και επιθετικότητα όταν 
δεν είσαι συνδεδεμένος ή όταν οι 
γονείς σου προσπαθούν να σου 
περιορίσουν τη χρήση του 
διαδικτύου;



  

Οι φωτογραφίες στο Διαδίκτυο.

Πριν ανεβάσω μία φωτογραφία 
σκέφτομαι..

Με ποιον τη μοιράζομαι;

Ποιος άλλος μπορεί να τη δει;

Εκείνοι που θα τη δουν τι θα 
μάθουν για μένα;

Εκείνοι που θα τη δουν τι θα 
μάθουν για τους υπόλοιπους που 
υπάρχουν στη φωτογραφία;



  

Πως να προστατευτούμε.
• Δε δίνουµε ποτέ τους κωδικούς µας σε κανέναν, ούτε στους καλύτερους 

φίλους µας.

• Δεν στέλνουµε µηνύµατα όταν είµαστε θυµωµένοι. Είναι δύσκολο να 
πάρουµε πίσω αυτά που έχουµε πει πάνω στο θυµό µας.

• Όταν κάτι δε µας φαίνεται σωστό σε έναν ιστοχώρο ή σε µια συνοµιλία, 
τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι. Γι’ αυτό, εάν αισθανθούµε άσχηµα, 
ας βγούµε αµέσως από τον ιστοχώρο ή ας διακόψουµε αµέσως τη 
συνοµιλία. 

• Ας συνειδητοποιήσουµε ότι η διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι 
πάντα ιδιωτική, καθώς οι άλλοι µπορούν να αντιγράψουν, να 
εκτυπώσουν και να µοιραστούν µε άλλους τα λεγόµενά µας ή τις 
φωτογραφίες µας.

• Δεν προωθούµε µηνύµατα ή εικόνες και φωτογραφίες που θα 
µπορούσαν να πληγώσουν τα συναισθήµατα κάποιου. Έχουµε στο 
µυαλό µας ότι, εάν κάποιος µας στείλει ένα µήνυµα και το προωθήσουµε 
ή γελάσουµε µε αυτό, στην ουσία γινόµαστε και εµείς µέρος του 
εκφοβισµού.



  

Μιλάω σε κάποιον ενήλικα εάν..

Κάποιος με κάνει να νιώσω άβολα 
με αυτά που μου λέει 

Συναντήσω ακατάλληλο  
περιεχόμενο στο διαδίκτυο



  

Με λίγα λόγια....
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