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Διαδίκτυο = Internet
1. Τι είναι το Διαδίκτυο;
Το Internet είναι απλώς ένα μέρος, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για να
διασυνδεθούν μεταξύ τους όλα τα δίκτυα του πλανήτη!
Εκατομμύρια υπολογιστές από όλο τον κόσμο, συνδεδεμένοι, ανταλλάσσουν
πληροφορίες και δεδομένα.

2. Πότε δημιουργήθηκε; 
Το Internet δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980,  το 1983 τυποποιήθηκε 
και επισημοποιήθηκε η λειτουργία του δικτύου, στην Αμερική και σιγά – σιγά σε όλο 
τον κόσμο.
Στην Ελλάδα αρχίσαμε να χρησιμοποιούμαι το Internet μερικά χρόνια μετά, στα μέσα 
της δεκαετίας του 1990, περίπου στο 1995.
Τον Ιανουάριο του 1997, οι χρήστες Internet στην Ελλάδα ήταν 10.000
(πολύ μικρός αριθμός)



4. Ποιος το διοικεί; 
Κανένας! Το Internet απλώς διασυνδέει τα δίκτυα, οπότε στην πράξη 
υπεύθυνος για τη χρήση του Internet είναι ο διαχειριστής κάθε 
επιμέρους δικτύου.

5. Ποιος το προσφέρει; 
Όλα τα δίκτυα που είναι διασυνδεμένα σε αυτό, καθένα για τους χρήστες του! 

3. Γιατί δημιουργήθηκε; 
Αρχικός στόχος του ήταν η διασύνδεση των υπολογιστικών δικτύων, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπολογιστών σε ευρύτερες περιοχές, το οποίο δεν 
θα κατέρρεε σε περίπτωση καταστροφής μερικών κόμβων του, κάτι που 
επιτυγχάνεται από τη σημερινή χρήση του Internet. Σήμερα, το δίκτυο καλύπτει 
οποιοδήποτε θέμα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά σταθερότητας που τέθηκαν 
στην αρχή. 



7. Πόσοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σήμερα; 
Δεν είναι εύκολο να τους μετρήσουμε, αλλά είναι σίγουρα αρκετά εκατομμύρια 
χρήστες. (800 εκατ.)
Υπάρχουν χώρες με πρόσβαση στο Internet για το 98% των νοικοκυριών τους.                  
(Λουξεμβούργο, Δανία, Φιλανδία, Σουηδία) 

Αλλά υπάρχουν και χώρες της Αφρικής με πρόσβαση στο Internet για το 5% των 
νοικοκυριών τους, αφού πρέπει να καλυφθούν πρώτα άλλες ανάγκες, πιο 

σημαντικές (όπως τροφή και στέγη)

6. Ποιος το πληρώνει; 
Όλοι από λίγο! Προκειμένου να συνδεθεί, ένα δίκτυο πληρώνει τη γραμμή που 
το ενώνει με κάποιον κόμβο του δικτύου. Οι χρήστες του δικτύου αυτού και κατ' 
επέκταση του Internet πληρώνουν στο δίκτυο, οπότε με τον τρόπο αυτόν 
καλύπτονται τα έξοδα για όλη τη διασύνδεση στο δίκτυο. 



Τι κοινό έχουν το Internet και το μαχαίρι;



Είναι και τα δύο εργαλεία !!!
Ο καθένας χρησιμοποιεί τα εργαλεία, 

σύμφωνα με τις γνώσεις του,

τις ανάγκες του,

τον τρόπο που εκείνος νομίζει καλύτερο,

όπως έμαθε ή όπως του αρέσει!

ΔΕΝ   ΥΠΑΡΧΕΙ   ΚΑΛΟ   ΚΑΙ   ΚΑΚΟ   INTERNET

ΔΕΝ   ΥΠΑΡΧΕΙ   ΚΑΛΟ   ΚΑΙ   ΚΑΚΟ   ΜΑΧΑΙΡΙ



Η απάντηση στον κίνδυνο ονομάζεται γνώση!

• Σερφάρω στο Internet με ασφάλεια.

• Προσέχω τις «κακοτοπιές» (περίεργες ιστοσελίδες).

• Δεν ανοίγω e-mail με άγνωστο αποστολέα (ίσως να είναι ιός).

• Δεν συμμετέχω σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς κανένα 
περιορισμό.

• Δεν είναι όλοι φίλοι μου στο Internet!

• Μπορεί τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται!

• Μπορεί κάποιος ή κάποιοι να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία του 
Internet και να θέλουν να ικανοποιήσουν άλλους σκοπούς τους!



Μην αποθηκεύεις ποτέ τον κωδικό εισόδου 
σου στο λογαριασμό e-mail (είναι λάθος)



Πάντα να βγαίνεις από το e-mail σου με έξοδο 
και όχι απλά να κλείνεις την ιστοσελίδα.



Τα ίδια ισχύουν και για το 
ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία 
διατηρείτε προσωπικό λογαριασμό

• Τράπεζες

• Εφορία

• Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

Ποτέ δεν αποθηκεύω τα στοιχεία εισόδου μου

Πάντα βγαίνω με αποσύνδεση

Αν ο υπολογιστής «κολλήσει» και με πετάξει απότομα έξω, περιμένω 
να ξανανοίξει και να εκτελέσω τη διαδικασία της αποσύνδεσης, για 
να είμαι σίγουρος!!!



Ιστοσελίδες https://    όπου s = security

Μόνο σε σελίδες με https://

δίνουμε προσωπικά μας στοιχεία, κάνουμε πληρωμές,

στοιχεία πιστωτικών καρτών, ανοίγουμε λογαριασμούς κτλ 







Ασφαλής χρήση του Internet 
(συμβουλές για παιδιά)

• Κράτησε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου 
από όλους. Αν πιστεύεις ότι κάποιος έμαθε τον κωδικό πρόσβασής σου, άλλαξέ 
τον αμέσως. Προσπάθησε να έχεις πάντοτε έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο 
κανένας δεν μπορεί να μαντέψει.

• Ποτέ μη δεχτείς να συναντήσεις αγνώστους που γνώρισες στο Διαδίκτυο. Εάν 
θελήσεις να συναντήσεις κάποιον, φρόντισε αυτό να γίνεται πάντα σε δημόσιο 
χώρο και με τη συνοδεία του γονιού σου ή ενός ενήλικα τον οποίο εμπιστεύεσαι.

• Όταν συνομιλείς σε κάποιο chatroom να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή και μη 
δίνεις τα προσωπικά σου στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική σου διεύθυνση, τη 
διεύθυνση του σπιτιού ή του σχολείου σου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σου.



• Να αποφεύγεις τις ιστοσελίδες για τους «άνω των 18 ετών». Οι 
προειδοποιήσεις είναι για να μας προστατεύουν. Είναι προτιμότερο να 
ανακαλύψεις ιστοσελίδες με επιμορφωτικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό 
περιεχόμενο ανάλογο με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά σου.

• Είναι σημαντικό να μην ανοίγεις ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβες από 
αγνώστους. Ποτέ μην ανοίξεις συνημμένα αρχεία που έλαβες από 
τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα γιατί μπορεί να μεταδώσουν ιούς στον 
υπολογιστή σου.

• Ζήτησε από τους γονείς σου να σου εγκαταστήσουν σύστημα 
φιλτραρίσματος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για να λαμβάνεις μόνο 
τα μηνύματα που επιθυμείς.





Ασφαλής χρήση του Internet 
(συμβουλές για γονείς)

• Μην αποτρέπετε το παιδί σας από το να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. 
Ενημερώστε το για τους κινδύνους που κρύβει και μάθετε το να 
προστατεύεται από αυτούς.

• Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε επιβλέψιμο μέρος του σπιτιού όπως 
το σαλόνι και όχι σε απομονωμένους χώρους όπως το υπνοδωμάτιο του 
παιδιού σας.

• Συμβουλεύετε το παιδί σας να μη δίνει προσωπικά του στοιχεία (όνομα, 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφίες, κτλ.) σε αγνώστους που 
συναντά στο Διαδίκτυο.



•Η κάθε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης έχει τα δικά της όρια 
ηλικίας για τη δημιουργία προφίλ. 

•Τα περισσότερα παιδιά για να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους να 
αποκτήσουν πρόσβαση, δηλώνουν ψευδή στοιχεία.

•Είναι καλύτερα να δημιουργήσετε ένα προφίλ μαζί με το παιδί, που 
δεν θα αποκαλύπτει τα προσωπικά του στοιχεία, παρά να επιμένετε 
σε μια απαγόρευση που ενδεχομένως να το οδηγήσει στο να πάρει 
μόνο του πρωτοβουλία. 

•Σε κάθε περίπτωση, συμβουλεύστε το πώς να επιλέγει το όνομα 
χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) του, 
αποφεύγοντας τη χρήση προσωπικών του στοιχείων.



• Επιλέξτε μαζί με το παιδί κάποιες φωτογραφίες τις οποίες μπορεί
να χρησιμοποιεί στα social media έτσι ώστε το ντύσιμο, η
τοποθεσία και η απεικόνιση του προσώπου να μην δελεάζει
κακοήθεις χρήστες.

• Εναλλακτικά μπορείτε να του προτείνετε αντί για φωτογραφίες να
χρησιμοποιεί γραφικά με κινούμενα σχέδια.

• Δείξτε τις επιλογές ασφαλείας που υπάρχουν στις ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης στο παιδί σας και προτρέψτε το να επιλέξει
εκείνη που το προφίλ του είναι προσβάσιμο μόνο στους φίλους
του.

• Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με τα οποία συνομιλεί το παιδί
σας στο διαδίκτυο. Ενημερώστε το ότι αυτός με τον οποίο μιλάει
μπορεί να μην είναι αυτός που φαίνεται και τονίστε του ότι πρέπει
να δέχεται αιτήματα φιλίας μόνο από ανθρώπους που γνωρίζει.



•Κάντε του αίτημα φιλίας. Με αυτόν τον τρόπο του 
δείχνετε ότι έχετε κι εσείς τη γνώση χειρισμού της 
νέας τεχνολογίας.
•Όπως προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε το παιδί 

μας για να αντιμετωπίσει την οποία δυσκολία 
προκύψει στη ζωή του, έτσι και στο διαδίκτυο, ο 
στόχος μας δεν πρέπει να είναι η επιβολή 
απαγορεύσεων αλλά η θωράκιση του παιδιού μας 
από τους κινδύνους που ενδεχομένως να βρεθούν 
στο δρόμο του κατά την ενασχόληση του με τον 
ψηφιακό κόσμο. Πηγή: saferinternet4kids.gr

http://saferinternet4kids.gr/nea/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD/


• Επιβλέπετε το παιδί σας όταν χρησιμοποιεί τα 
chatrooms (χώρους συνομιλίας). Μην αφήνετε το 
παιδί σας να συναντήσει κάποιον που γνώρισε μέσα 
από το Διαδίκτυο.

•Προτείνετε στο παιδί σας τη χρήση ιστοσελίδων 
με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο 
κατάλληλο για την ηλικία του. Εγκαταστήσετε 
στον υπολογιστή σας ένα λογισμικό φίλτρο που 
απαγορεύει την προσπέλαση σε ανάρμοστες 
ιστοσελίδες του Διαδικτύου!!!



Τι είναι τα Λογισμικά Φίλτρα και πώς 
χρησιμοποιούνται; 

• Το λογισμικό φίλτρο είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο μπορεί να αποκλείσει την 
πρόσβαση σε ιστότοπους με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο. 

• Διαφορετικά φίλτρα είναι αποτελεσματικά στο να αποκλείουν την πρόσβαση σε 
τόπους με διαφορετικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, κάποιο φίλτρο μπορεί να είναι 
πιο αποτελεσματικό στο να αποκλείει την πρόσβαση σε τόπους με πορνογραφικό 
περιεχόμενο, ενώ κάποιο άλλο να είναι πιο αποτελεσματικό σε περιεχόμενο με βία η 
ρατσισμό. 

• Η προμήθεια των λογισμικών φίλτρων γίνεται από τα επίσημα δίκτυα πώλησης 
λογισμικού στη χώρα μας. 

http://www.astynomia.gr



Κάποια λογισμικά φίλτρα είναι:
• K9 Web Protection

Το K9 Web Protection αποτελεί ένα πολύ καλό πρόγραμμα προστασίας και 
διατίθεται εντελώς δωρεάν.

Δυνατότητες :
• Αποκλεισμός ιστοσελίδων σε περισσότερες από 70 κατηγορίες, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν πορνογραφικό περιεχόμενο, 
τζόγο, ναρκωτικά, βία/μίσος/ρατσισμό και κακόβουλο λογισμικό.

• Αναγκαστικό φιλτράρισμα σε όλες τις μηχανές αναζήτησης ώστε να 
αποκλείεται πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

• Θεσμοθέτηση χρονικών ορίων διάρκειας στο διαδίκτυο
• Λίστες στις οποίες θα καθορίσετε εσείς τι θα επιτρέπεται και τι θα 

απαγορεύεται πάντα.
• Αναφορές από τις οποίες θα εντοπίζετε και θα ελέγχετε τις δραστηριότητες 

των παιδιών στο διαδίκτυο.
• http://www1.k9webprotection.com/

http://www1.k9webprotection.com/


• Norton Family Premier

• FamilyR

• Το FamilyR αποτελεί μια νέα υπηρεσία που ανήκει στην ελληνική 
εταιρεία iTrack. Παρέχει στους γονείς σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τη δραστηριότητα του ανήλικου παιδιού τους στο 
διαδίκτυο, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν είτε από τους 
ίδιους τους γονείς είτε από ειδικούς προκειμένου να προληφθούν 
ή να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.

http://gr.norton.com/norton-family-premier/


Ασφαλής χρήση των συστημάτων ιστοσελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης



• Δε θα πρέπει να δίνετε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο εικονικό 
προφίλ σας. Όποιος αποκτά πρόσβαση στο προφίλ σας μπορεί να 
διαχειριστεί πλήρως τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτό.

• Μην ανεβάζετε στο προφίλ σας φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά η 
τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε (ειδικότερα αν πρόκειται για το σπίτι σας, 
το σχολείο ή μέρη που συχνάζετε). Έτσι θα μειώσετε τις πιθανότητες 
εντοπισμού σας στο φυσικό κόσμο.

• Αν δεχθείτε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύμητο μήνυμα, αναφέρετέ το στην 
ενσωματωμένη μέθοδο καταγγελιών της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης 
που χρησιμοποιείτε ή καταγγείλετε το στη SafeLine. 

(http://www.safeline.gr)



•Να γνωρίζετε ότι από τη στιγμή που 
προσθέτετε στη λίστα των φίλων σας κάποιο 
άτομο (αποδοχή friend request), αυτό αποκτά 
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που 
εμφανίζονται στο προφίλ σας, μεταξύ των 
οποίων οι φωτογραφίες και τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας.



•Να έχετε πάντα υπόψιν σας ότι οι πληροφορίες 
που δημοσιεύετε στις ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης είναι ευρέως προσπελάσιμες, 
επομένως, καλό θα ήταν να μην παρέχετε 
στοιχεία και φωτογραφίες που θα σας έφερναν 
σε δύσκολη θέση. 
•Ακόμα και όταν διαγράψετε το προφίλ σας 

πολλές πληροφορίες δεν αφαιρούνται και 
ενδέχεται επίσης να τις συναντήσετε και αλλού 
στο Διαδίκτυο.



Ασφαλής χρήση του κινητού τηλεφώνου



• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δίνετε σε κάποιον τον αριθμό του 
κινητού σας τηλεφώνου. Υπάρχει κίνδυνος να αρχίσετε να λαμβάνετε 
ανεπιθύμητες κλήσεις και μηνύματα.

• Πάντα να έχετε το κινητό σας υπό την επίβλεψή σας. Αποφύγετε να το 
δανείζετε σε τρίτους παρά μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο και όταν 
είστε και εσείς παρόντες.

• Αποφύγετε να συναντήσετε κάποιον που γνωρίσατε μέσω του κινητού σας 
τηλεφώνου.

• Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο μόνο για να επικοινωνήσετε με 
κάποιον όταν είναι ανάγκη και όχι για να στέλνετε ενοχλητικά μηνύματα. 
Πώς θα νιώθατε αν λαμβάνατε εσείς ενοχλητικά μηνύματα στο δικό σας 
κινητό τηλέφωνο;

• Όταν λαμβάνετε στο κινητό σας τηλέφωνο μηνύματα ή εικονομηνύματα
από αγνώστους, διαγράψτε τα χωρίς να απαντήσετε σε αυτά.

• Για να τραβήξετε φωτογραφίες άλλων ανθρώπων πρέπει πρώτα να πάρετε 
την άδειά τους. Προσέξτε γιατί αν ανεβάσετε φωτογραφίες στο Διαδίκτυο 
μπορεί να μείνουν εκεί για πάντα και πιθανώς να χρησιμοποιηθούν με 
τρόπο διαφορετικό από αυτόν που εσείς αρχικά σκοπεύατε.



Ασφαλής χρήση παιχνιδιών εικονικής 
πραγματικότητας



• Οι γονείς πρέπει να εξοικειώνονται με τα παιχνίδια εικονικής 
πραγματικότητας και να γνωρίζουν πώς τα παιδιά ξοδεύουν το 
χρόνο τους online. [1ώρα / 3ώρες / 13ώρες / 23ώρες …]

• Γνωρίζουμε όλοι για την πιθανότητα επιληψίας που υπήρχε ανέκαθεν στα 
βιντεοπαιχνίδια, όμως τώρα ελοχεύει και ο κίνδυνος των καρδιακών 
προβλημάτων.

«Όταν έπαιξα για πρώτη φορά το P.T. , το αγάπησα αλλά τρομοκρατήθηκα. Δεν 
μπορώ να φανταστώ το P.T. σε VR Headset καθώς θα προκαλούσε ανακοπή 
στους ανθρώπους, αφού ανησυχούσα μήπως πάθω κάτι εγώ ο ίδιος»
Διευθυντής ηλεκτρονικού περιοδικού για παιχνίδια



Μονάδα απεξάρτησης νεαρών παιδιών από το 
Internet στο Αγλαΐα Κυριακού

• Σοβαρές νευρωτικές διαταραχές, όπως αϋπνία και μαθησιακές 
δυσκολίες, αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά λόγω της εξάρτησής τους 
από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μάλιστα, στο 
Νοσοκομείο Παίδων λειτουργεί ειδική μονάδα, που στόχο έχει την 
απεξάρτηση νεαρών παιδιών από το internet. Ένας από τους 
τέσσερις ανηλίκους που παρακολουθούνται από τη Μονάδα 
Εφηβικής Υγείας του «Αγλαΐα Κυριακού» είναι ο Γιάννης, ο οποίος 
μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι είχε κολλήσει μπροστά 
στον Η/Υ ώρες ή και μέρες και δεν έβγαινε έξω παρά τις φωνές της 
μητέρας του!!!



Μάθετε το παιδί σας να προστατεύει τον εαυτό 
του / εσείς προστατεύστε την οικογένεια σας!

Σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το διαδίκτυο και τα social
media σε πολύ μικρή ηλικία. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της
Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού», που έγινε το 2015 σε σχολεία της Αττικής με τη
συμμετοχή 655 μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, η πλειοψηφία των
μαθητών έχουν λογαριασμό σε τουλάχιστον μια σελίδα κοινωνικής
δικτύωσης χρησιμοποιώντας στην πλειοψηφία τους ψευδή στοιχεία
καθώς το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας είναι τα 13 έτη. Επιπρόσθετα,
το 52% των παιδιών ανέφεραν ότι γνωρίζουν περισσότερα από τους
γονείς τους σχετικά με την τεχνολογία.



• Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να διαπεδαγωγήσουμε το παιδί
μας εγκαίρως, πριν αυτό αρχίσει να ασχολείται συστηματικά με το
ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει να ενημερώσουμε το παιδί μας για
τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο μιλώντας του
ανοιχτά για αυτούς και να του περάσουμε το μήνυμα πως ο κόσμος
του internet δε διαφέρει σε τίποτα από τον κανονικό.

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πρόσφορο έδαφος για
ανθρώπους με κακόβουλο σκοπό να πλησιάσουν το παιδί σας και
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Μιλήστε εσείς στο παιδί σας
για αυτές τις ιστοσελίδες, για το τι πρέπει να προσέχει, το πως να
προφυλάσσει τον εαυτό του και πως να αντιδράσει αν κάτι το κάνει
να νιώσει παράξενα. Με αυτό τον τρόπο εκτός του ότι το
ενημερώνετε, του προσδίδετε κι ένα αίσθημα ασφάλειας από τη
στιγμή που εμφανίζεστε γνώστης των προβλημάτων που μπορεί να
προκύψουν.











Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

7 Φεβρουαρίου 

[ Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νίκαιας ]
Ευχαριστούμε για το χρόνο σας,

Καλό βράδυ!

http://www.sch.gr/96-announces/3591-2017

