
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; 

   

Όταν πάω στον υπολογιστή , μπορώ να βρω τα πάντα 

εκεί. Όμως πρέπει να προσέχω, στο μυαλό πάντα να 

έχω, πως γυρνούν πολλοί εκεί, που δεν είναι όλοι 

καλοί! Δεν είναι όλοι στο πλευρό σου, ίσως θέλουν το 

κακό σου!!! 

 

Μια από τις παρακάτω συμβουλές θα ήταν χρήσιμες για να 

προστατέψουμε τα προσωπικά μας δεδομένα: 

1. Πάντα στον υπολογιστή μας πρέπει να έχουμε ένα 

πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών (antivirus) 

2. Έχουμε πάντα ενεργοποιημένο το Firewall το οποίο 

προστατεύει την εισβολή προγραμμάτων και τρίτων 

στον υπολογιστή μας. 

3. Χρησιμοποιούμε PROXY SERVER για την περιήγηση στο 

Internet το οποίο βοηθάει στο να αποκρύπτουμε την 

ταυτότητα μας στο Διαδίκτυο. 



4. Προσέχουμε τα στοιχεία που δίνουμε στο Internet είτε 

με ανέβασμα κάποιων αρχείων είτε με την συνομιλία μας 

με κάποιον τρίτο ώστε να μη μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν εναντίον μας με διάφορους τρόπους. 

5. Ελέγχουμε πάντα τα προγράμματα που κατεβάζουμε 

να είναι αξιόπιστα και ποτέ δεν παίρνουμε αρχεία από 

άγνωστα e-mail που μας έχουν σταλεί 

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε 

περίπτωση που ο λογαριασμός μας υποκλαπεί: 

 Αφαιρέστε την μπαταρία του κινητού σας όταν δεν είναι 

σε χρήση 

 Χρησιμοποιείστε καρτοκινητό για πολύ ευαίσθητες 

συνομιλίες 

 Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη συμπεριφορά στην 

λειτουργία του κινητού σας, καλέστε αμέσως τον 

τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο 

 Απενεργοποιήστε το WiFi στο κινητό σας εάν δεν είστε 

ασφαλή σημεία όπως το σπίτι σας 

 Μην αποκαλύπτετε στο τηλέφωνο απόρρητες 

πληροφορίες 

 Κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της 

συσκευής σας, για να αφαιρέσετε τυχόν λογισμικό 

παρακολούθησης 



 Εγκαταστήστε antivirus στο τηλέφωνο σας 

 Απενεργοποιήστε το GPS στο κινητό σας όταν δεν το 

χρησιμοποιείτε  

 

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατέψουν τα 

παιδία τους 

  Μιλήστε στο παιδί σας σχετικά με τους κακόβουλους 

χρήστες και τους πιθανούς κινδύνους που κρύβει το 

Διαδίκτυο.  

• Τα νεαρά παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα 

δωμάτια συνομιλίας -οι κίνδυνοι είναι εξαιρετικά 

μεγάλοι. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, καθοδηγήστε τα 

προς καλά επιβλεπόμενα δωμάτια συζητήσεων για 

παιδιά. Προτρέψτε ακόμη και τους έφηβους να 

χρησιμοποιούν επιβλεπόμενα δωμάτια συνομιλιών. 

 

• Εάν τα παιδιά σας συμμετέχουν σε δωμάτια 

συνομιλιών, φροντίστε να γνωρίζετε ποια επισκέπτονται 

και με ποιον συζητούν. Παρακολουθήστε κι εσείς οι ίδιοι 

τις περιοχές αυτές για να δείτε το είδος των συζητήσεων 

που διεξάγονται. 

 

• Πείτε στα παιδιά σας ποτέ να μη φεύγουν από τη 

δημόσια περιοχή του δωματίου συνομιλίας. Πολλά 

δωμάτια συνομιλίας διαθέτουν προσωπικές περιοχές 



όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν συζητήσεις ένας προς 

έναν με άλλους χρήστες. Τα προγράμματα επίβλεψης δεν 

μπορούν να διαβάσουν αυτές τις συζητήσεις. Αυτές οι 

περιοχές αναφέρονται συνήθως και ως περιοχές 

«ψιθύρων». 

• Εγκαταστήστε τον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος 

με το Διαδίκτυο σε έναν κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού, 

ποτέ στο υπνοδωμάτιο του παιδιού. Είναι πολύ 

δυσκολότερο για έναν άγνωστο να δημιουργήσει μια 

σχέση με το παιδί σας, εάν η οθόνη του υπολογιστή είναι 

εύκολα ορατή από άλλους. Ακόμη κι όταν ο υπολογιστής 

βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού σας, να 

κάθεστε μαζί με το παιδί σας όταν αυτό συνδέεται στο 

Διαδίκτυο. 

• Όταν τα παιδιά σας είναι νεαρά, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου της οικογένειας, αντί να έχουν προσωπικό 

λογαριασμό. Καθώς μεγαλώνουν, μπορείτε να 

δημιουργήσετε μια ξεχωριστή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αλλά φροντίστε η αλληλογραφία του 

παιδιού σας να παραμείνει στον δικό σας λογαριασμό. 

• Πείτε στα παιδιά να μην απαντούν ποτέ σε άμεσα 

μηνύματα ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

από ξένους. Εάν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν 



υπολογιστές σε χώρους εκτός της επίβλεψής σας -σε 

δημόσιες βιβλιοθήκες, στο σχολείο ή στα σπίτια φίλων- 

μάθετε ποια προστατευτικά μέτρα χρησιμοποιούνται 

στους υπολογιστές. 

 

• Εάν όλες οι προφυλάξεις αποτύχουν και τα παιδιά σας 

συναντήσουν κάποιον άγνωστο, κακόβουλο χρήστη, μην 

τα κατηγορήσετε. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του 

ενήλικα. Δράστε αποφασιστικά, ώστε να σταματήσετε 

την περαιτέρω επαφή του παιδιού σας με αυτό το άτομο. 

Πώς μπορούν τα παιδιά σας να μειώσουν τον κίνδυνο; 

Υπάρχουν ορισμένες προφυλάξεις που μπορούν να 

πάρουν τα παιδιά σας, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

• Ποτέ να μη μεταφορτώνουν εικόνες από άγνωστη 

πηγή, μπορεί να είναι σεξουαλικά ακατάλληλες. 

 

• Να χρησιμοποιούν φίλτρα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

• Να διαλέξουν ένα αναγνωριστικό όνομα που να μην 

αποκαλύπτει το φύλο και να μην περιέχει λέξεις με 

σεξουαλικά υπονοούμενα ή να αποκαλύπτει προσωπικά 

δεδομένα. 

• Ποτέ να μη συμπληρώνουν ηλεκτρονικές φόρμες 

προσωπικών στοιχείων. 



• Ποτέ και σε κανέναν να μην αποκαλύπτουν 

προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο για τους εαυτούς 

τους (συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας και του φύλου) 

ή στοιχεία σχετικά με την οικογένεια (διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, 

αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.). 

 

• Να ενημερώσουν αμέσως έναν ενήλικα, εάν κάτι που 

συμβαίνει στο Διαδίκτυο κάνει κάποιο παιδί να νιώσει 

άβολα ή να φοβηθεί. 

 

• Να διακόπτουν κάθε επικοινωνία με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, συζητήσεις με άμεσα μηνύματα ή 

συνομιλίες εάν κάποιος αρχίσει να κάνει ερωτήσεις 

ενοχλητικές, πολύ προσωπικές ή με σεξουαλικό 

υπονοούμενο. 

• Κολλήστε τους οικογενειακούς κανόνες χρήσης του 

Διαδικτύου (βλέπε κεφάλαιο: Χρήση Οικογενειακών 

Κανόνων) κοντά στον υπολογιστή, ώστε να 

υπενθυμίζετε στα παιδιά να προστατεύουν το απόρρητό 

τους στο Διαδίκτυο. 

 

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΜΑΝΗΣ 
 

     ΜΑΘΗΤΗΣ Α’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 


