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Χρήσιμες Συμβουλές  
 

Αναζήτηση πληροφοριών  
 
 

Αναμφισβήτητα δεν είναι όλες οι πληροφορίες που 
καταχωρούνται στο Διαδίκτυο αξιόπιστες. Πολλές 

πληροφορίες δεν είναι μόνο αναληθείς ή 
εσφαλμένες αλλά μπορεί επίσης να είναι 

επικίνδυνες (προπαγανδιστικές, ενδέχεται να προ 
άγουν το φανατισμό κλπ).  



 Η φιλοσοφία που διέπει το Διαδίκτυο, 
επιτρέπει στον καθένα να διατυπώνει ιδέες και 
αντιλήψεις, ακόμα και αν αυτές είναι ακραίες, 
με κάποιους περιορισμούς. Οι περιορισμοί 
αυτοί, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε 
όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, η κρίση του 
χρήστη σε ό,τι αφορά κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία αναρτημένη στο Διαδίκτυο είναι 
απαραίτητη. Κάποιες πρακτικές αναζήτησης 
έγκυρων πληροφοριών είναι:  
 



 Αξιολόγηση της παρεχόμενης 
πληροφορίας. Ελέγχουμε αν 
αναφέρονται τα στοιχεία του 
συγγραφέα, βιβλιογραφικές 
παραπομπές και η προέλευση της 
ιστοσελίδας.  



 Αναζήτηση σε έγκυρες πηγές πχ. 
Scholar.google.com, Ask.com, 
Britannica.com, σελίδες πανεπιστημίων και 
επιστημονικών άρθρων. Κυρίως πρέπει να 
αποφεύγεται η αναζήτηση πληροφοριών σε 
προσωπικές ιστοσελίδες και blogs, των 
οποίων η εγκυρότητα δεν μπορεί να 
εξακριβωθεί (εκτός από περιπτώσεις όπου ο 
δημιουργός είναι ένα έγκριτο και γνωστό 
άτομο). 

 
 



Ιοί 

 Η μετάδοση ιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι και 
ο συνηθέστερος τρόπος διάδοσής τους. Οι ιοί 
επικολλώνται συνήθως στα συνημμένα αρχεία των 
μηνυμάτων και μολύνουν τον υπολογιστή του χρήστη, 
μόλις αυτός ανοίξει το συνημμένο αρχείο.  
Δε θα πρέπει λοιπόν οι χρήστες να ανοίγουν ποτέ 
μηνύματα τα οποία προέρχονται από άγνωστο αποστολέα, 
ιδιαίτερα αν αυτά περιέχουν συνημμένα αρχεία (συνήθως 
με κατάληξη .exe, .com, .vbs, .dll, .sh, .bat κ.ά.), ενώ 
πιθανόν να περιέχουν καταστροφικό κώδικα (μήνυμα 
μορφής .html) που ενεργοποιείται αυτόματα με την 
ανάγνωση του email.  
 



 Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ακόμα και 
απέναντι σε μηνύματα που προέρχονται από γνωστό 
αποστολέα, αλλά με ύποπτο θέμα. Για αυτό το λόγο είναι 
καλό να απενεργοποιείται η προεπισκόπηση στα 
εισερχόμενα μηνύματα, ώστε αυτά να μην ανοίγουν 
αυτόματα (στο outlook express επιλέξτε Προβολή-
>Διάταξη->απενεργοποίηση του «εμφάνιση παραθύρου 
προεπισκόπησης»).  
 
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο έλεγχος της 
αλληλογραφίας (εισερχόμενης και εξερχόμενης) από ένα 
καλό  αντι-ιικό (anti-virus)  πρόγραμμα, το οποίο θα 
ενημερώνεται συνεχώς.  

 



Βασικοί κανόνες σωστής 

αναζήτησης. 
 Κατά την πλοήγηση στους χώρους του Διαδικτύου είναι 

καλό να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω: 
 
1. Το Διαδίκτυο είναι κυρίως μια κοινωνία ανθρώπων και 
κρύβει τους ίδιους κινδύνους που κρύβει κάθε κοινωνία, 
ιδιαίτερα όταν διευκολύνεται στο έπακρο ο τρόπος 
επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους. 
 
2. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο δεν 
είναι πάντα έγκυρες. 
 
 
     



  
3. Η κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία, 
κωδικοί πρόσβασης, αριθμός πιστωτικών καρτών, e-mail 
κ.λπ.) είναι καλό να αποφεύγεται. 
 
4. Η τοποθέτηση του υπολογιστή (εάν είναι δυνατόν) σε 
κοινόχρηστο χώρο και όχι αποκλειστικά στο παιδικό 
δωμάτιο ενθαρρύνει τη χρήση του Διαδικτύου σε 
οικογενειακό περιβάλλον και βοηθά στην επίβλεψη των 
ιστοσελίδων τις οποίες επισκέπτονται τα παιδιά.  
 
     

   
 



 5. Η καλή επικοινωνία με τα παιδιά είναι απαραίτητη 
ώστε να ενθαρρύνονται να μιλάνε για αυτούς με τους 
οποίους επικοινωνούν, ανταλλάσσουν μηνύματα και να 
ενημερώνουν εάν ποτέ γίνονται θύματα απειλών, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης οποιασδήποτε μορφής. 
 
6. Η χρήση του υπολογιστή ως μέσου απασχόλησης του 
παιδιού χωρίς την παρουσία ενηλίκου είναι καλό να 
αποφεύγεται. Ο υπολογιστής δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως ηλεκτρονική babysitter !!! 
 
7. Η δημιουργία ενός συνόλου από κανόνες χρήσης του 
Η/Υ αποδεκτών από όλους και η ανάρτηση τους σε 
εμφανές σημείο δίπλα στον υπολογιστή συντελεί στην 
προστασία όλων των χρηστών. 
 
8. Στη διεύθυνση http://www.safeline.gr/ έχουμε ίσως τη 
μοναδική ελληνική ανοικτή γραμμή για καταγγελία 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Μη διστάσετε 
να τη χρησιμοποιήσετε.  

      

   



 Βασικοί κανόνες  
Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες οι 
οποίοι καθορίζουν έναν συγκεκριμένο 
τρόπο συμπεριφοράς του χρήστη και 
συμβάλλουν στη σωστή αναζήτηση, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η προσπέλαση σε 
ακατάλληλο υλικό ή να 
ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες όταν 
αυτό έχει συμβεί. Κάθε κανόνας 
αναφέρεται σε γνώση και δεξιότητες: 



 α. Διάβασε, σκέψου και μετά κάνε κλικ.  
Θα πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν ότι, όταν ερευνούν στο 
Διαδίκτυο για μια καθ' όλα αποδεκτή λέξη, τα 
αποτελέσματα μπορεί να τους οδηγήσουν σε εντελώς 
ακατάλληλες ιστοσελίδες. Ακόμη και ελάχιστη εμπειρία 
είναι αρκετή για να πείσει για αυτό. 
Οι χρήστες συχνά κάνουν κλικ στα αποτελέσματα της 
αναζήτησης χωρίς να διαβάσουν την περιγραφή. Αυτή η 
συμπεριφορά ενέχει κινδύνους. Πρέπει να ξέρουν ότι, πριν 
κάνουν κλικ σε ένα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, 
πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την περιγραφή του 
λήμματος. Αν η περιγραφή αυτή δεν ανταποκρίνεται σε 
αυτό που αναζητούν ή αν δεν είναι σίγουροι που θα τους 
οδηγήσει ο δεσμός, τότε δεν πρέπει να κάνουν κλικ.    

 



 β. Πληκτρολόγησε, έλεγξε και μετά κάνε κλικ.  
Μερικές φορές χρησιμοποιούνται διευθύνσεις του 
Διαδικτύου οι οποίες είναι σχεδόν όμοιες με νόμιμες και 
χρήσιμες, ελπίζοντας να ξεγελάσουν ανθρώπους και να 
επισκεφτούν πορνογραφικές ιστοσελίδες.  
Οι χρήστες συχνά πληκτρολογούν μια διεύθυνση και μετά 
κάνουν κλικ για να την επισκεφτούν, χωρίς να ελέγξουν 
αν πληκτρολογήθηκε σωστά. Θα πρέπει να αποκτήσουν 
την καλή συνήθεια να πληκτρολογούν τη διεύθυνση, 
ύστερα να ελέγχουν για να σιγουρευτούν αν την έγραψαν 
σωστά, και μετά να κάνουν κλικ.  
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι δεν είναι σωστό να 
προσπαθούν να μαντέψουν μια διεύθυνση. Αν δεν την 
γνωρίζουν με ακρίβεια, ας χρησιμοποιήσουν μια μηχανή 
αναζήτησης. 

 . 

 



 γ. Κλείσε και συζήτησε.  
Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, παρά 
τις προσπάθειές τους, μπορεί να βρεθούν σε 
λάθος ιστοσελίδα. Επίσης, θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι μερικές φορές αυτών των ειδών 
οι δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν αυτό που 
λέμε ποντικοπαγίδα. Δηλαδή απενεργοποιούν 
το κουμπί «πίσω», ανοίγουν πολλαπλά 
παράθυρα ή χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές για 
να «παγιδεύσουν» τους χρήστες στον χώρο 
τους.  
 



 Αν ένα παιδί βρεθεί σε έναν τέτοιο χώρο, η 

πρώτη του αντίδραση είναι το σοκ, γιατί δε 

θα μπορεί να φύγει από εκεί. Αν δεν το 

προετοιμάσουμε γι αυτή την πιθανότητα, η 

δεύτερη αντίδραση θα είναι ο φόβος ή 

ακόμα και η περιέργεια και αυτή η 

αντίδραση είναι και η πιο επικίνδυνη.  

 

 




