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Μαθαίνοντας για την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο
μέσα από παιχνίδια!
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζόντια

1.	 Δωρεάν	εφαρμογή	για	απευθείας	μηνύματα	για	smartphones	και	tablets	που	αναπτύχθηκε	

από	την	Viber	Media.	Εκτός	από	την	ανταλλαγή	άμεσων	μηνυμάτων,	οι	χρήστες	μπορούν	να	
ανταλλάσσουν	φωτογραφίες,	βίντεο	και	ηχητικά	μηνύματα.

2.	 Yπηρεσία	άμεσων	μηνυμάτων	και	εφαρμογή	λογισμικού	για	κείμενο	και	φωνή.

3.	 Δωρεάν	εφαρμογή	για	κινητές	συσκευές,	η	οποία	ξεχώρισε	χάρη	στην	αποστολή	
αυτοκαταστρεφόμενων	φωτογραφιών	και	βίντεο.	Μηνύματα,	δηλαδή,	τα	οποία	μετά	από	λίγα	
δευτερόλεπτα	χάνονται	από	τις	οθόνες	των	χρηστών.

4.	 Πλατφόρμα	κοινωνικής	δικτύωσης	που	ξεκίνησε	στις	4	Φεβρουαρίου	του	2004. 

Κάθετα

5.	 Δωρεάν	εφαρμογή	κοινωνικής	δικτύωσης	που	δίνει	την	δυνατότητα	επεξεργασίας	και	
κοινοποίησης	φωτογραφιών	και	βίντεο	στο	διαδίκτυο.

Λύση:
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ΠΑΖΛ

• Επιλέγουμε	«δυνατούς»	κωδικούς,	αποτελούμενους	από	8	τουλάχιστον	χαρακτήρες.

• Χρησιμοποιώντας	ψευδώνυμα	σε	ιστολόγια	μπορούμε	να	προστατέψουμε	την	ταυτότητά	μας.

• Θυμόμαστε	ότι	δεν	δίνουμε	ποτέ	τους	κωδικούς	μας	σε	κανέναν!

Προεπισκόπηση:

Βάλτε στη σωστή σειρά τα εικονίδια για να εμφανιστεί η εικόνα. 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

Μπορώ να ψάξω 
πληροφορίες για την 

εργασία μου.

Μπορώ να 
ενημερώσω τον 

κόσμο για 
τη διεύθυνση 

του σπιτιού μου.

Μπορώ να μοιραστώ 
την αγάπη μου για το 

ποδόσφαιρο.

Μπορώ να πω 
σε όλους το 

ονοματεπώνυμό μου.

Μπορώ να μιλήσω με 
ανθρώπους που δε 

γνωρίζω.

Μπορώ να μιλήσω 
σε εναν ενήλικα που 
εμπιστεύομαι αν κάτι 

με ενοχλήσει στο 
διαδίκτυο. 

Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω ένα 

ψευδώνυμο αντί 
το πραγματικό μου 

όνομα.

Μπορώ να βοηθήσω 
την οικογένειά μου 

και τους φίλους μου 
να μάθουν πως να 
χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο.

Μπορώ να πω 
ψέματα για την 

ηλικία μου.

Μπορώ να επιτρέψω 
στους φίλους μου να 

χρησιμοποιήσουν το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό μου για 

να συνδεθούν.  

Είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις; Αντιστοιχείστε ή γράψτε τις προτάσεις στο κουτί που 
τους ταιριάζει. 
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ!

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον όπου παιδιά και έφηβοι μπορούν να αναπτύξουν 
κοινωνικές επαφές, να ανακαλύψουν νέα πράγματα και να γίνουν δημιουργικοί. Ωστόσο, οι 
διαδικτυακοί «φίλοι» μπορεί να μην είναι τελικά εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι και αυτό είναι ένα 
σημείο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.

Συμβουλές για να παραμείνεις ασφαλής

• Ας είμαστε προσεκτικοί ποιους αποδεχόμαστε να γίνουν “φίλοι”μας και με ποιους μιλάμε στο 
διαδίκτυο. Θυμόμαστε πάντα ότι είναι εύκολο να πει κάποιος ψέματα για το ποιος πραγματικά 
είναι.
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• Έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ακόμα και αν ο συνομιλητής μας στο Διαδίκτυο είναι πραγματικά 
αυτός που φαίνεται (π.χ. τον έχουμε δει σε web camera) υπάρχει η 
πιθανότητα να είναι μέλος ενός κυκλώματος που εκμεταλλεύεται παιδιά.

• Χρησιμοποιούμε τις ρυθμίσεις απορρήτου στους ιστοχώρους που 
επισκεπτόμαστε. Προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μη βλέπουν 
όλοι το προφίλ μας ή τις φωτογραφίες μας.

• Δε βάζουμε προκλητικά ονόματα (username) στο προφίλ μας.

• Δεν κανονίζουμε ΠΟΤΕ συναντήσεις με ανθρώπους που στην ουσία δεν 
γνωρίζουμε, ακόμα και αν έχουμε γίνει “φίλοι” στο διαδίκτυο.
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Θυμόμαστε πάντα ότι οι γονείς μας 
είναι δίπλα μας! Εάν κάτι μας κάνει 

να νιώθουμε άβολα ή αμήχανα, 
κλείνουμε το φυλλομετρητή /

browser μας και το αναφέρουμε 
αμέσως σε κάποιον ενήλικα. Αν 

είδαμε κάτι που μας ενόχλησε στο 
διαδίκτυο και χρειαζόμαστε βοήθεια 
για να το χειριστούμε, μπορούμε 

να επικοινωνήσουμε με τη Γραμμή 
βοήθειας Help-line 210 6007686 
ή αν θέλουμε να καταγγείλουμε 

παράνομο περιεχόμενο απευθυνόμαστε 
στη Safeline (www.safeline.gr)
 ή στην Ελληνική αστυνομία. 



11



12

Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών                                                                              
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης                                                
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου


