
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ



Τι μας αρέσει να 

κάνουμε στο διαδίκτυο;
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Μήπως είμαι εθισμένος 

με το διαδίκτυο; 



Πως θα καταλάβω εάν δαπανώ

υπερβολικά πολλές ώρες στο διαδίκτυο;

 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;

 Ο χρόνος ενασχόλησής σου με το διαδίκτυο

αποτελεί σημείο τριβής με την οικογένειά σου;

4



Τι πρέπει να προσέχουμε όταν 

παίζουμε διαδικτυακά παιχνίδια;

 Να μην αποκαλύπτουμε προσωπικά μας δεδομένα

 Να μη μιλάμε με αγνώστους

 Να μην παίζουμε παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία μας

 Να μην παραμελούμε τις δραστηριότητές μας για χάρη του 

παιχνιδιού

 Να σεβόμαστε τους άλλους παίκτες

 0ταν κάτι μας ανησυχήσει να το πούμε σε έναν ενήλικα που 

εμπιστευόμαστε
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Πόσο «φίλοι» είναι τελικά οι 

διαδικτυακοί σου φίλοι…

 Δε λέμε το πραγματικό μας ονοματεπώνυμο στους συμπαίκτες μας και 

δεν τους αποκαλύπτουμε το προφίλ μας στα κοινωνικά μας δίκτυα. 

 Πίσω από την οθόνη του υπολογιστή μπορεί να κρύβεται οποιοσδήποτε. 

Ακόμα και ένας 50χρονος που λέει ψέματα ότι είναι 10χρονος…

 Δε δεχόμαστε ποτέ να συναντηθούμε μόνοι μας με κάποιον που 

γνωρίσαμε στο παιχνίδι, όσο χρόνο και αν παίζουμε μαζί του. 

 Αν κάποιος μας ενοχλεί ή μας κάνει να νιώσουμε άβολα το λέμε σε έναν 

ενήλικα. 

 Και δεν αποκαλύπτουμε ποτέ προσωπικά μας δεδομένα. 
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Ποια είναι τα προσωπικά μας δεδομένα;
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Πως θα δημιουργήσω έναν «ισχυρό» 

κωδικό πρόσβασης

 Αποφεύγω το προφανές (ημ. γέννησης, όνομα κ.α.)

 Χρησιμοποιώ περισσότερους από 8 χαρακτήρες 

 Χρησιμοποιώ γράμματα μαζί με αριθμούς και σύμβολα

 Δε χρησιμοποιώ λέξεις που υπάρχουν στο λεξικό. 
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ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΑΝΤΑ:

Δεν εμπιστεύομαι σε κανέναν 

τον κωδικό ασφαλείας που 

χρησιμοποιώ!





Που μπορώ να απευθυνθώ;




