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 Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 

Περιέγραψε με λίγα λόγια πως φαντάζεσαι το ιδανικό διαδίκτυο! Τι περιεχόμενο θα ήθελες να έχει; 
Ποια συμπεριφορά θα ήθελες να έχουν οι άλλοι χρήστες;



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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Οριζόντια 
2. Κείμενο ή εικόνα που εφόσον επιλεγεί 
με κλικ, παραπέμπει σε άλλες σελίδες ή σε 
άλλα sites.

4. Ο χρήστης που εισβάλλει παράνομα σε 
μια ιστοσελίδα αλλά σπανίως βλάπτει το 
περιεχόμενό της.

5. Ο τεχνικός που έχει ως αποκλειστική 
αρμοδιότητα τη γενική παρακολούθηση, 
ρύθμιση και συντήρηση ενός υπολογιστικού 
συστήματος.

7. Παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων 
δικτύων υπολογιστών

Κάθετα 
1. Το σύνολο των ιστοσελίδων του 
διαδικτύου που ο χρήστης επισκέπτεται 
“σερφάροντας”.

3. Έτσι ορίζεται η τοποθεσία στο Διαδίκτυο, 
η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
σελίδες με ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

6. Τύπος προγράμματο, που συνήθως 
κατασκευάζεται από επιτήδειους χρήστες  
για να προκαλέσει ζημιά σε δίκτυα και 
συσκευές.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 



Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παίξεις παιχνίδια στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο σου δίνει τη δυνατότητα 
να βρεις δωρεάν διαδικτυακά παιχνίδια, εφαρμογές για κινητά, παιχνίδια για φορητές κονσόλες, 
ενώ μπορείς και να αγοράσεις παιχνίδια που μπορούν να κατέβουν ή να εγκατασταθούν σε 
κονσόλες όπως το PlayStation, το Nintendo, το Wii ή το Xbox. Στην κινητή σου συσκευή μπορείς 
να κατεβάσεις τα παιχνίδια ή τις εφαρμογές μέσω του App Store της Apple, του Google Play ή του 
BlackBerry App World. Μερικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες δωρεάν και άλλες θα πρέπει να τις 
αγοράσεις.

Συμβουλές για να παραμείνεις ασφαλής
Να παίζεις δίκαια: Συμπεριφέρσου στους άλλους παίκτες όπως θα ήθελες να σου 
συμπεριφέρονται.

Διαφύλαξε τα προσωπικά σου δεδομένα: μη μοιράζεσαι τις προσωπικές σου πληροφορίες 
όταν παίζεις παιχνίδια στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό, το τηλέφωνο και τη 
διεύθυνσή σου. Η κοινή χρήση αυτού του είδους των πληροφοριών μπορεί να σε κάνει ευάλωτο.

Συνάντηση: Η συνάντηση με κάποιον που γνωρίζεις μόνο διαδικτυακά είναι επικίνδυνη. Μια τέτοια 
συνάντηση μπορεί να γίνει μόνο με την έγκριση και την παρουσία ενός γονέα ή κηδεμόνα. Να 
θυμάσαι ότι οι διαδικτυακοί φίλοι είναι ξένοι σε εσένα ακόμα κι αν μιλάς μαζί τους αρκετό καιρό.

Χρήση εργαλείων: Ενημερώσου για τα εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε περίπτωση 
που κάποιος γίνεται επιθετικός ή ασεβής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μάθε πως να κάνεις 
block, σίγαση, διαγραφή ή αναφορά ενός χρήστη στο παιχνίδι που παίζεις.

Προστασία λογαριασμού με ισχυρούς 
κωδικούς: ασφάλισε τους λογαριασμούς σου 
με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γραμμάτων 
χρησιμοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράμματα, 
χαρακτήρες και αριθμούς.

Αγορές μέσα σε εφαρμογές: ακούμε ιστορίες για 
το πώς οι νέοι μπλέκουν σε δύσκολες καταστάσεις 
κάνοντας απερίσκεπτα αγορές μέσα στα παιχνίδια. 
Μερικά διαδικτυακά παιχνίδια, έχουν σχεδιαστεί 
για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων και 
μπορεί να σε ενθαρρύνουν να αγοράσεις αντικείμενα 
μέσα στο παιχνίδι. Για smartphones μπορείς να 
απενεργοποιήσεις τις αγορές σε εφαρμογές μέσα από 
τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σου.

Να είσαι νόμιμος: πέρα από την ασφάλειά σου κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού, πρέπει να βεβαιωθείς 
ότι είσαι και νόμιμος. Μπορεί να είναι δελεαστικό 
να κατεβάσεις παράνομα προγράμματα για να 
μεταβείς σε ένα υψηλότερο επίπεδο ή να κάνεις λήψη 
παιχνιδιών που δε διαθέτουν copyright. Αυτό μπορεί 
να σε εκθέσει σε ακατάλληλο περιεχόμενο και σε ιούς 
που επηρεάζουν τη συσκευή σου.
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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


