
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Κουίζ
Σωστές απαντήσεις

1. Τι θεωρείς προσωπική πληροφορία και 
δε πρέπει να μοιράζεσαι στο διαδίκτυο;

α) Τη διεύθυνσή σου

2. Τι πρέπει να κάνεις αν ένας ξένος σε 
προσεγγίσει στο διαδίκτυο:

γ) Να ενημερώσεις κάποιον ενήλικα 
που εμπιστεύεσαι 

5. Πως μπορείς να παραμείνεις ασφαλής 
στο διαδίκτυο:

γ) Να ανοίγεις e-mail μόνο από φίλους 
σου

4. Λαμβάνεις ένα μήνυμα από κάποιον 
που αυτοαποκαλείται “φίλος” σου και σου 
ζητάει να συναντηθείτε στο πάρκο σε μια 
ώρα:

α) Μιλάς στους γονείς σου για αυτό 
και αγνοείς το μήνυμα

3. Μετά από μία διαφωνία στο σχολείο, 
μια ομάδα παιδιών στέλνει στην Ελένη 
απειλητικά μηνύματα σε κάποιο κοινωνικό 
δίκτυο. Τι πρέπει να κάνει;

δ) Όλα τα παραπάνω

Ποτέ δε δίνουμε τόσο προσωπικές πληροφορίες 
σε κάποιον άγνωστο. Γνωρίζοντας τη διεύθυνσή 
σου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τόσο 
σ΄εσένα, όσο και στην οικογένειά σου.

Όπως δε θα εμπιστευόσουν κάποιον άγνωστο 
στην πραγματική ζωή, έτσι δεν πρέπει και στο 
διαδίκτυο. Να ενημερώνεις τους γονείς σου και 
αυτοί θα κρίνουν αν πρέπει να συνομιλείς ή όχι με 
αυτό το άτομο.

Όσο πιο προσεκτικός είσαι στο διαδίκτυο, 
τόσο πιο ασφαλής θα είσαι. Ο κωδικός σου 
είναι αυστηρά προσωπικός. Δεν πρέπει να 
κατεβάζεις μουσική και παιχνίδια από άγνωστα 
site που μπορεί να μην έχουν το δικαίωμα να 
διανείμουν αυτή την πληροφορία. Τα e-mail 
από αγνώστους ίσως περιέχουν ιούς ή μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως “phishing”. Τέλος όταν 
ανεβάζεις φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές, 
αυτές μπορεί να κοινοποιηθούν σε άτομα που δε 
θέλουμε ή ακόμα και να παραποιηθούν.

Σε κάθε ανάλογη περίπτωση το θύμα εκφοβισμού 
πρέπει να ενημερώνει τους γονείς του, δείχνωντάς 
τους τα μηνύματα ώστα να δράσουν ανάλογα.

Όπως δε θα συναντούσες κάποιον άγνωστο 
στην πραγματική ζωή χωρίς την έγκριση των 
γονιών σου, αντίστοιχα και κάποιος με τον οποίο 
απλά μιλάς στο διαδίκτυο πρέπει να θεωρείται 
άγνωστος.



7.  Με ποιους μπορείς να μοιραστείς τον 
κωδικό σου:

γ) Κανέναν

6. Ποιος από τους παρακάτω κωδικούς 
σάς φαίνεται καλύτερος;

γ) F001@#

8. Ποιες φωτογραφίες είναι σωστό να 
ανεβάζεις στο διαδίκτυο:

γ) Φωτογραφίες που δεν σε πειράζει 
να τις δει όλος ο κόσμος

9. Κάποιος φίλος σου, σου αναφέρει μία 
ντροπιαστική πληροφορία για κάποιον 
άλλο συμμαθητή σου.

γ) Σκέφτεσαι πρώτα πως θα αισθανθεί 
αυτός ο συμμαθητής σου και κρατάς 
την πληροφορία για τον εαυτό σου.

10. Λαμβάνεις κάποιο email από το 
αγαπημένο σου site, να τους προωθήσεις 
τον κωδικό σου για να κάνουν κάποιες 
τροποποιήσεις στο λογαριασμό σου. Τι 
κάνεις;

β) Αγνοείς το e-mail  και το διαγράφεις

Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείς στο 
διαδίκτυο πρέπει να είναι μοναδικός, να περιέχει 
μικρά και μεγάλα γράμματα, αριθμούς και ειδικούς 
χαρακτήρες.

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι αυστηρά 
προσωπικός.

Οποιαδήποτε φωτογραφία ανεβάζεις στο 
διαδίκτυο μπορεί να αναδημοσιευτεί και να 
αποσταλεί σε άγνωστα άτομα. Πόσταρε μόνο 
όσες είσαι σίγουρος ότι δε σε πειράζει να είναι 
προσβάσιμες σε όλους.

Πάντα να προσπαθείς να μπαίνεις στη θέση του 
άλλου και να μη δημοσιεύεις πληροφορίες που 
μπορεί να κάνουν κάποιον να αισθανθεί άσχημα.

Τα ασφαλή site ποτέ δε θα σου ζητήσουν αυτή την 
πληροφορία μέσω email.


