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Τι είναι το

 Δίκτυο υπολογιστών:

• Δύο ή περισσότεροι υπολογιστές που 

συνδέονται σχηματίζουν ένα δίκτυο. 

 Οι κυριότεροι λόγοι ύπαρξης ενός δικτύου: 

 να επικοινωνούν μεταξύ τους και

 να χρησιμοποιούν από απόσταση τις 

υπηρεσίες που προσφέρει κάποιος 

υπολογιστής του δικτύου. 

 Το Internet είναι ένα διαδίκτυο,

δηλαδή ένα δίκτυο αποτελούμενο

από δίκτυα υπολογιστών.



Τι είναι το

• Όλες οι (ιστο)σελίδες 

του Διαδικτύου 

(internet) αποτελούν 

τον Παγκόσμιο Ιστό. 

• Είναι βασισμένες στο 

λεγόμενο Υπερ-κείμενο. 

• Το Υπερ-κείμενο είναι 

ένας τρόπος οργάνωσης 

αρχείων, ώστε να 

μπορεί κανείς να βρει 

θέματα που τον 

ενδιαφέρουν



Είναι ο υπολογιστής 

μου ασφαλής?

Ασφάλεια Υπολογιστών:

 Πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση μη 

εξουσιοδοτημένων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται με 

τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων

Οι μη εξουσιοδοτημένες πράξεις, ανάλογα με τις 

συνέπειες τους μπορούν να αποτελούν ή όχι ένα 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (e-crime, computer crime). 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα:

 «Μία εγκληματική πράξη κατά την τέλεση της οποίας 

ο Η/Υ αποτελεί το βασικό εργαλείο»

Μανώλης Σφακιανάκης : 

Ασφαλής υπολογιστής είναι ο κλειστός υπολογιστής



Ιοί

 Πολύ επικίνδυνη απειλή των διαδικτυακών 
συναλλαγών. 

 Εφαρμογή που εισάγεται στο σύστημα και 
ενσωματώνεται στα αρχεία. 

 Όταν ο χρήστης τρέξει «μολυσμένα» εκτελέσιμα 
αρχεία ή όταν διαβάσει τα «μολυσμένα» δυαδικά 
αρχεία, ο ιός πολλαπλασιάζεται, περιμένοντας 
στο παρασκήνιο έως ότου ο χρήστης του 
προσφέρει ένα νέο μέσο για να μολύνει. 

 Μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το σύστημα και 
μπορεί να διαδοθεί στο διαδίκτυο. 



Σκουλήκια (worms)
 Αυτόνομα προγράμματα, 

 Μεταφέρουν τον εαυτό τους στο 

δίκτυο, 

 Εγκαθίστανται σε υπολογιστικά 

συστήματα και δημιουργούν 

αντίγραφά τους, 

 Τα οποία με την σειρά τους 

διαδίδονται στο δίκτυο 



Δούρειος ίππος 

(Trojan horse). 

 Η πιο προσφιλής μέθοδος διαδικτυακής 

επίθεσης που έχει λάβει χώρα στην Ευρώπη.

 Βασίζεται στην αποστολή χρήσιμων 

προγραμμάτων από τους εισβολείς προς τους 

χρήστες των διαδικτυακών συναλλαγών, τα 

οποία φέρουν μαζί και προγράμματα υποκλοπής 

που δε γίνονται αντιληπτά. 

 Με τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων, οι 

εισβολείς κατορθώνουν να υποκλέψουν τα 

δεδομένα των χρηστών, την επόμενη φορά που 

αυτοί θα πραγματοποιήσουν κάποια συναλλαγή. 



Cookies

 Είδος αρχείων, τα οποία δημιουργούνται 

και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο μας 

καθώς επισκεπτόμαστε το διαδίκτυο, με 

σκοπό την αναγνώρισή μας την επόμενη 

φορά που θα επισκεφτούμε τις ίδιες 

ιστοσελίδες. 

 Αποτελεί απειλή, γιατί οι πληροφορίες 

που συλλέγουν είναι δυνατό να 

διαρρεύσουν σε τρίτα άτομα χωρίς τη 

συναίνεσή τους. 



Spyware

 Προγράμματα τα οποία εγκαθίστανται στον 

υπολογιστή μας, χωρίς να το έχουμε ζητήσει, 

και παρακολουθούν τις κινήσεις μας στο 

διαδίκτυο προκειμένου να ενημερώνουν τους 

δημιουργούς τους

 Εγκαθίστανται μαζί με άλλα προγράμματα που 

προσφέρονται δωρεάν.



Αdware

 Εμφανίζουν διαφημιστικά μηνύματα 

συνήθως σε ανεξάρτητα παράθυρα. 

 Εγκαθίστανται μαζί με άλλα 

προγράμματα που προσφέρονται 

δωρεάν.



Phishing
 Η απειλή αυτή ξεκινά με την αποστολή σε κάποιο 

χρήστη ενός ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο 
περιέχει επισυναπτόμενο ένα πρόγραμμα. 

 Το πρόγραμμα αυτό εμφανίζεται ως μια καινούρια 
έκδοση ενός προγράμματος ή απλά μια αναβάθμιση 
της εφαρμογής που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την 
εκτέλεση των συναλλαγών και ο χρήστης καλείται 
να το εγκαταστήσει. 

 Στην πραγματικότητα έχει στόχο να βλάψει την 
ασφάλεια του συστήματος

 Μέσω αυτού, αποκτά πρόσβαση στον 

υπολογιστή του χρήστη και μπορεί ακόμη 

και να καταγράφει όλα όσα πληκτρολογεί 

ο χρήστης.



Spoofing
 Ο εισβολέας δημιουργεί αρχικά μια ιστοσελίδα 

πανομοιότυπη με αυτή ενός διαδικτυακού οργανισμού. 

 Προσποιούμενος ότι τον εκπροσωπεί, αποστέλλει σε 
διάφορους χρήστες ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο 
έχει προσθέσει μία σύνδεση (link) στην ιστοσελίδα που 
έχει δημιουργήσει.

 Ο χρήστης που θα προσπαθήσει μέσω της σύνδεσης αυτής 

να ανοίξει την ιστοσελίδα, 

θα βρεθεί στην ιστοσελίδα

του εισβολέα, ο οποίος θα 

περιμένει το χρήστη να 

εισάγει τα προσωπικά του 

στοιχεία για να τα υποκλέψει. 



Denial-of-Service (ping of 

death) επιθέσεις

 Οι εισβολείς γεμίζουν το σύστημα με 

εκατομμύρια αιτήσεις και το οδηγούν 

στην κατάρρευση. 

 Δεν γίνεται υποκλοπή δεδομένων ούτε ο επιτιθέμενος 

αποκτά τον έλεγχο. 

 Δεν επιτρέπουν στο θύμα να εξυπηρετήσει τους πελάτες. 

 Υπάρχουν 3βασικοί τύποι : 

1. κατανάλωση λιγοστών, περιορισμένων ή μη ανανεώσιμων 

πόρων, 

2. Καταστροφή ή αλλαγή των πληροφοριών που σχετίζονται 

με τη δομή του υπολογιστικού συστήματος ή του δικτύου, 

3. Φυσική καταστροφή ή αλλαγή των στοιχείων του δικτύου



Προβλήματα Ασφάλειας

 Υποκλοπή απορρήτων πληροφοριών

 Αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς πρόσβασης. 

 Οι πελάτες θίγονται οικονομικά, 

 Ο οργανισμός χάνει τη φήμη και πελατεία του και κατ’ 

επέκταση και το μερίδιο αγοράς του. 

 Διενέργεια παράνομων πράξεων. 

 Κάποιος εισβάλει στον κεντρικό υπολογιστή διαδικτυακού 

οργανισμού. 

 Μπορεί να κάνει αναλήψεις από λογαριασμούς και 

καταθέσεις σε άλλους, να δίνει εντολές αγοράς ή 

πώλησης. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η καταστροφή του   

οργανισμού.



Κατηγορίες εισβολέων 
 Εξωτερικοί εισβολείς, 

 δεν έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό οργανισμό 

 διακρίνονται σε : Hackers και Crackers. 

 Hackers

 Άρτιοι γνώστες της τεχνολογίας και συνήθως αναπτύσσουν οι ίδιοι 
τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. 

 Παρατηρούν μια ευπάθεια σε ένα σύστημα ασφάλειας και την 
εκμεταλλεύονται για να εισβάλουν ή και να υπονομεύσουν την 
ασφάλεια ενός συστήματος ή ενός δικτύου, χωρίς να έχουν σκοπό 
να προκαλέσουν φθορά. 

 Απλά βλέπουν την όλη διαδικασία σαν μία πρόκληση. 

 Τις περισσότερες φορές δουλεύουν σε ομάδες, σχηματίζοντας 
ιεραρχίες. 

 Ο Αμερικανός Kevin Mitnic, αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης 
αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές στην καταπολέμηση των 
διαδικτυακών εισβολών. 



Κατηγορίες εισβολέων 

 Crackers (malicious hackers, vandals, black hats) 

 Δουλεύουν αυτόνομα και προσπαθούν να βρουν τρόπους να 

κλέψουν πληροφορίες, να παραποιήσουν την ιστοσελίδα ενός 

διαδικτυακού οργανισμού και να προκαλέσουν την 

κατάρρευση του συστήματος 

 Από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και δημιούργησαν 

καταστροφικούς ιούς. 

 Επιθέσεις Κοινωνικής Μηχανικής (Social Engineering), 

επιθέσεις δηλαδή υποκλοπής πληροφοριών από χρήστες, 

παριστάνοντας τους φίλους ή προσφέροντας κάτι ψεύτικο. 

 Επιθέσεις βιομηχανικής και ηλεκτρονικής κατασκοπείας 

(industrional espionage, electronic warfare).



Κατηγορίες εισβολέων 

 Εσωτερικοί εισβολείς: 

 Από το εσωτερικό του διαδικτυακού οργανισμού. 

 Πιο επικίνδυνοι, επειδή έχουν νόμιμη πρόσβαση στο σύστημα του 

οργανισμού και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί. 

 Οι λόγοι που τους οδηγούν σε τέτοιες ενέργειες: 

 δυσαρέσκειά τους από τη διοίκηση της επιχείρησης 

 χρηματισμός τους από ανταγωνιστές



Συμβάλετε στον αποκλεισμό

των ιών από τον υπολογιστή 

 Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή προστασίας από 

λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας (antivirus, 

firewall). 

 Μην ανοίγετε μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς ή 

συνημμένα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που δεν αναγνωρίζετε.

 Χρησιμοποιήστε τον αποκλεισμό αναδυόμενων 

παραθύρων με το πρόγραμμα περιήγησης 

Internet. 



Συμβάλετε στον αποκλεισμό των ιών 

από τον υπολογιστή σας

 Αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, 

βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο SmartScreen είναι 

ενεργοποιημένο.

 Διατηρήστε ενημερωμένα τα Windows. 

 Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις προστασίας 

προσωπικών δεδομένων του προγράμματος 

περιήγησης Internet.

 Κάντε απαλοιφή της cache του Internet και του 

ιστορικού περιήγησης. 



Τι είναι Κοινωνικό Δίκτυο

 Σύνολο αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

 Ιστοσελίδες που επιτρέπουν τη διεπαφή ανάμεσα 

στους χρήστες, με σχόλια, φωτογραφίες, κλπ. 

 Οι πιο γνωστές από αυτές τις ιστοσελίδες είναι το 

Facebook, Twitter, Instagram και Linkedin.



Τι δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε 

στα κοινωνικά δίκτυα 

 Την ημερομηνία γενεθλίων σας

 Πόσα γενέθλια και ημερομηνίες μπορείς να 

συγκρατήσεις; Ας είναι καλά το Facebook 

μας βγάζει (και) από αυτό τον κόπο. Κι ας 

μη μιλήσουμε ποτέ ξανά με το 

συγκεκριμένο άτομο στο μέλλον.

 Είναι ένα από τα λίγα στοιχεία που 

χρειάζεται κάποιος για να υποκλέψει τον 

κωδικό σας ή την ταυτότητα σας. 

 Τουλάχιστον παραλείψτε το έτος 

γέννησης. 



Τι δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε 

στα κοινωνικά δίκτυα 

 Την κατάσταση της σχέσης σας

Ο λόγος δεν είναι τόσο η ίδια η κατάσταση της 

σχέσης σας, όσο η πιθανή αλλαγή της σε 

«Ελεύθερος/η». 

Κάτι τέτοιο μπορεί να δώσει το έναυσμα να σας 

βομβαρδίσουν με μηνύματα. 

Μπορεί να αντιμετωπιστεί με block ή αναφορά. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου stalker, 

«κυνηγοί», έχουν φτάσει στα άκρα προκειμένου να 

πλησιάσουν χρήστες κοινωνικών δικτύων. 

Το καλύτερο αγνοήσετε τελείως την κατάσταση 

σχέσης, ή να την έχετε μονίμως «σε σχέση».



Τι δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε 

στα κοινωνικά δίκτυα 
 Την τοποθεσία σας

Πολλοί χρήστες του Facebook δημοσιεύσουν την 
τοποθεσία τους στα status και τα μηνύματα, τις 
φωτογραφίες και μέσω check-in. 

Αποδέκτης των πληροφοριών δεν είναι μόνο οι φίλοι. 

Γνωρίζοντας την τοποθεσία και πιθανώς το για πόσο 
χρόνο θα βρίσκεστε εκεί, υπάρχει πιθανότητα 
κάποιοι να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. 

Θύματα διαρρήξεων. 

Αντί να «ανεβάζετε» φωτογραφίες και να λέτε σε όλο 
το Facebook πόσο ωραία περνάτε, το 
ασφαλέστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσετε γραπτά 
μηνύματα για το δεύτερο και να δημοσιεύσετε τις 
φωτογραφίες αφού γυρίσετε.



Τι δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε 

στα κοινωνικά δίκτυα 

 Το γεγονός ότι είστε μόνοι στο σπίτι 

Έχετε την τάση να «διαφημίζετε» τέτοιου είδους 

γεγονότα στους φίλους (και ταυτόχρονα σε όλο το 

Facebook). 

Το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα ένας από τους 

κυριότερους λόγους που θα πρέπει οι γονείς να 

ελέγχουν προληπτικά τις αναρτήσεις σας.

Το ίδιο βέβαια μπορεί να ισχύει και για εφήβους ή 

ενήλικες. 

Ειδοποιήστε τους φίλους μέσω τηλεφώνου ή 

γραπτού μηνύματος, όχι μέσω του Facebook.



Τι δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε 

στα κοινωνικά δίκτυα 

 Φωτογραφίες και ονόματα

Κάνοντας «tag» ονόματα χωρίς προηγουμένως να λάβουν συγκατάθεση.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, οι stackers μπορούν να σας πλησιάσουν 
προσποιούμενοι πως είναι γνωστοί κάποιων φίλων ή συγγενών. 

Τα άτομα που εμφανίζονται μπορεί να μην θέλουν να δημοσιευτούν στο 
διαδίκτυο, ειδικά αν οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν το όνομα τους. Μπορείτε 
να πάρετε την άδεια για δημοσίευση, χωρίς να κάνετε «tag» το όνομα τους. 

Οι υπηρεσίες ασφαλείας και απόρρητου του Facebook μπορεί να σας δώσουν την 
δυνατότητα να μοιράζεστε τα παραπάνω μόνο με αυτούς που θέλετε. 

Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζετε ποιος τα διαβάζει στον λογαριασμό τους. 

Ενώ ο φίλος σας έχει το Facebook ανοιχτό, θα μπορούσε το προφίλ του να έχει 
πέσει θύμα κλοπής ή hacking, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες σας να πέσουν 
σε λάθος χέρια.

Ακόμα και με τις πιο αυστηρές ρυθμίσεις, η πιθανότητα κινδύνου υπαρκτή. 

Βασικός κανόνας: αφού δεν θα αποκαλύπτατε κάτι προσωπικό σε μια ομάδα 
αγνώστων, γιατί να το δημοσιεύσετε στο Facebook;



Τεράστιο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι 

ανήλικοι.

 Σχετικά νέα μορφή 

εξάρτησης. 

Εθισμός



Εθισμός
 Το διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα

στη ζωή σου από τους φίλους, την οικογένεια και την 
εργασία σου.

 Κυριαρχεί στη καθημερινότητα σου και είναι ένα στοιχείο της που δεν θέλουμε 
να αποχωριστείς. 

 Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παιδιών και εφήβων που δαπανούν υπερβολικά 
πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή παίζοντας ηλεκτρονικά-
διαδικτυακά παιχνίδια, μιλώντας διαδικτυακά σε δωμάτια συνομιλιών ή σε 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης , ενώ ξεχνούν ή παραμελούν άλλες σημαντικές 
δραστηριότητες. 

 Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές 
ανάγκες. 

 Δίνει τη δυνατότητα να προβάλλεις μια επιθυμητή και όχι την πραγματική 
εικόνα του εαυτού σου, χωρίς να έχεις περιορισμούς και συνέπειες. 

 Η εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών 
διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές 
προσωπικότητας και κοινωνική φοβία.



Προειδοποιητικές ενδείξεις για 

τον εθισμό στο διαδίκτυο

 Αδυναμία του ατόμου να σταματήσει τη δραστηριότητα, ή ανεπιτυχείς 

προσπάθειες να μειώσει ή να ελέγξει το χρόνο ενασχόλησης με το 

διαδίκτυο.

 Επιθυμία να περνά ολοένα και περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο και 

περισσότερο από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

 Σκέψεις για προηγούμενες online δραστηριότητες ή αναμονή της επόμενης 

δραστηριότητας online.

 Χρήση του Διαδικτύου για όλο και περισσότερο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να ικανοποιηθεί.

 Παραμέληση ή και απομόνωση από την οικογένεια και τους φίλους και 

διακινδύνευση απώλειας σημαντικών σχέσεων ή εκπαιδευτικών ευκαιριών 

και μείωση των σχολικών επιδόσεων.



Προειδοποιητικές ενδείξεις για 

τον εθισμό στο διαδίκτυο
 Συναισθηματικό κενό, ανία, ανησυχία, άσχημη διάθεση, 

επιθετικότητα, όταν δεν είναι online, ή όταν προσπαθεί να 

περιορίσει τη χρήση.

 Επανάπαυση στην οικογένεια και τους φίλους ή αδιαφορία 

σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ευθύνες που του 

αναλογούν.

 Αίσθηση ευεξίας, ευτυχίας και ευφορίας όταν βρίσκεσαι στον 

υπολογιστή.

 Αισθήματα ενοχής ή αμυντική συμπεριφορά σχετικά με τη χρήση 

του Διαδικτύου που μπορούν να εκδηλωθούν και με ψέματα 

προς τα μέλη της οικογένειας ή φίλους, προκειμένου να 

αποκρύψει το χρόνο παραμονής στο Διαδίκτυο.

 Χρήση του Διαδικτύου σαν ένα τρόπο για να ξεφύγει από τα 

προβλήματα η να απαλλαγεί από ένα αίσθημα δυσφορίας και 

κακής διάθεσης.



o Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

o Ξηροφθαλμία.

o Ημικρανίες και σοβαροί πονοκέφαλοι.

o Προβλήματα και πόνοι στη μέση.

o Διατροφικές ατασθαλίες, όπως, για παράδειγμα, 

η παράλειψη γευμάτων.

o Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής.

o Διαταραχές του ύπνου και αλλαγές στις ώρες του 

ύπνου, όπως υπνηλία τις πρωινές ώρες εξαιτίας 

της χρήσης του Διαδικτύου τη νύχτα.

Σωματικά συμπτώματα



Συμβουλές για αντιμετώπιση 

του φαινομένου

 Εάν το πρόβλημα αναγνωριστεί σε αρχικό στάδιο, είναι 

πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπισθεί.

 Να αναζητήσουμε βοήθεια, εάν χρειαστεί.

 Καλλιεργούμε σωστές στάσεις αξιοποίησης του 

διαδικτύου από μικρή ηλικία έτσι ώστε να 

απολαμβάνουμε τα θετικά της τεχνολογίας χωρίς 

αρνητικές συνέπειες.

 Να μην παραμελούμε τις δραστηριότητές

μας, τον ύπνο μας, τους φίλους μας 

και την οικογένειά μας προς χάρη του 

Διαδικτύου.



Bullying

 Ενδοσχολική βία: 

 Επιθετική συμπεριφορά, κατ’ επανάληψη στη διάρκεια 

του χρόνου. 

 Χαρακτηρίζεται από δυσαναλογία εξουσίας, από ένα πιο 

δυνατό άτομο ή ομάδα ατόμων σε ένα λιγότερο δυνατό 

άτομο. 

 Περικλείει κοινωνικό αποκλεισμό, χτύπημα, σπρώξιμο,  

αρπαγή ή και καταστροφή προσωπικών αντικειμένων. 

 Πηγάζει από μια εσκεμμένη, απρόκλητη και παράλληλα 

συνειδητή επιθυμία πρόκλησης σωματικού και ψυχικού 

πόνου, είτε περιστασιακά και βραχυχρόνια είτε συχνά 

και με μακρά διάρκεια, εντός και εκτός του σχολείου.



Θύτης, Θύμα, Θεατής
 Δεν είναι δυνατόν να γίνει στερεοτυπική περιγραφή των 

χαρακτηριστικών θύτη και θύματος, ούτε να προσδιοριστεί η κοινωνική 

ομάδα προέλευσης αυτών. 

 Τα ίδια άτομα, σε διαφορετικά περιστατικά, μπορεί άλλοτε να αποτελούν 

τους θύτες και άλλοτε τα θύματα. 

 Ο ρόλος των «θεατών»: Χωρίζονται στις εξής ομάδες:

 Παιδιά που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τον θύτη.

 Παιδιά που ακολουθούν τον θύτη και τον ενισχύουν με γέλια, 

χειροκροτήματα και άλλες μορφές επιδοκιμασίας.

 Παιδιά που δεν λαμβάνουν μέρος, είτε τους αρέσει να παρακολουθούν, 

είτε απομακρύνονται από τη σκηνή, προσποιούμενα ότι δεν είδαν τίποτα.

 Παιδιά που θυματοποιούνται, τρομοκρατούνται. Πιθανό να θέλουν να 

υποστηρίξουν το θύμα, αλλά δεν ξέρουν τι να πράξουν.

 Παιδιά που υπερασπίζονται το θύμα, αποδοκιμάζουν τον θύτη ή/και 

τρέχουν να φέρουν βοήθεια.



Διαδικτυακός εκφοβισμός
 Μέσω της χρήσης ψηφιακών συσκευών και 

επικοινωνίας, (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα 

email, γραπτά μηνύματα, οι ιστότοποι

κοινωνικής δικτύωσης, chat rooms, blogs, web

sites, τα διαδικτυακά παιχνίδια)

 Επαναλαμβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά 

διαστήματα. 

 Ο στόχος της μη αποδεκτής κοινωνικά, αυτής 

συμπεριφοράς είναι ο επιτιθέμενος να 

προκαλέσει ζημία ή να βλάψει το θύμα του.

 Να προσβάλει, να ενοχλήσει, να δυσφημίσει, 

να γελοιοποιήσει, να εκθέσει αρνητικά, να 

αποκλείσει κοινωνικά ή ακόμα και να 

απειλήσει έναν συνάνθρωπό του ή ένα παιδί.



Διαδικτυακός 

εκφοβισμός

 αποστολή κειμένων, e-mail, ή άμεσων μηνυμάτων με κακόβουλο ή/και 

προσβλητικό, για το όνομα ή/και την ταυτότητα του λήπτη, περιεχόμενο

 ανάρτηση προσβλητικών για το θύμα φωτογραφιών, μαγνητοσκοπημένου 

(βίντεο) ή άλλου υλικού σε ιστοσελίδες, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, 

chat rooms, κ.ά., όπου μέρος του πληθυσμού έχει πρόσβαση

 διαδικτυακή παρακολούθηση των αναρτήσεων του θύματος με σύγχρονη ή 

ασύγχρονη ανάρτηση εχθρικών σχολίων ή μηνυμάτων

 ανακοίνωση, διανομή ή/και αποστολή σε τρίτους προσωπικών ή 

εμπιστευτικών μηνυμάτων, βίντεο ή φωτογραφιών

 αποκλεισμό του χρήστη από το διαδίκτυο

 επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων

 δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης με σκοπό την προσβολή του ονόματος ή/και της προσωπικότητας 

του θύματος



Διαδικτυακός εκφοβισμός

 παραβίαση (είσοδος) στους προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς 
του θύματος (διαδικτυακή παρακολούθηση)

 γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων σε 
πολλαπλούς παραλήπτες

 υπό προϋποθέσεις λήψη μηνυμάτων από διαφορετικούς παραλήπτες, 
χωρίς το θύμα να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή να έχει ο ίδιος 
δώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (το τελευταίο έχει σκοπό την 
πώληση, με αθέμιτο τρόπο)

 σπρωξίματα (poke) στο Facebook

 ηλεκτρονική κλοπή και πρόκληση ζημίας στην 
προσωπική περιουσία του θύματος

 εκβιαστικά τηλεφωνήματα, ή τηλεφωνήματα χωρίς 
συνομιλία σε ακατάλληλες ώρες, ή/και κλήσεις χωρίς απάντηση



Σχολική βία
 Δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά της 

κοινωνίας συνολικότερα, αφού επηρεάζει μακροχρόνια την εγκληματικότητα 

και τη βία. 

 Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια όχι μόνο της 

καταστολής της αλλά προπαντός της πρόληψής της. 

 Δεν στεκόμαστε θεατές.

 Προσπαθούμε να σταματήσουμε κάθε μορφή βίας 



Ώρα για παιχνίδι … 

 Εκμάθηση όρων

 Αντιστοίχισε το σωστό

 Το παιχνίδι της βαρύτητας

 Πληκτρολόγηση ορισμών

 Spelling

https://quizlet.com/275846500/learn
https://quizlet.com/275846500/match
https://quizlet.com/275846500/gravity
https://quizlet.com/275846500/test
https://quizlet.com/275846500/spell

