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Το διαδίκτυο, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς επίσης και το 

on-line gaming είναι κοµµάτια της καθηµερινότητας µας. Ενώ το 

διαδίκτυο είναι ένας συναρπαστικός κόσµος γνώσεων, µάθησης, 

επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, είναι ταυτόχρονα ένας κόσµος «ανοιχτός» 

σε όλους, οπότε πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνετοί κατά 

τη χρήση του. 

Οφείλουµε να: 

• εγκαταστήσουµε στους υπολογιστές µας κάποιο ισχυρό λογισµικό 

antivirus και να το διατηρούµε συνεχώς ενηµερωµένο, ώστε να µας 

προστατεύει από τους διάφορους «ιούς», 

• χρησιµοποιούµε εφαρµογές οι οποίες είναι ελεγµένες και να 

χρησιµοποιούµε µόνο πιστοποιηµένο λογισµικό. Δεν είναι όλα τα 

προγράµµατα και όλες οι εφαρµογές ασφαλείς, 

• µην αποκαλύπτουµε τους κωδικούς πρόσβασης (password) µας. 

Καλό θα είναι οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιµοποιούµε να είναι 

σύνθετοι (να περιέχουν 10 µε 12 χαρακτήρες µε συνδυασµό 

κεφαλαίων, πεζών, αριθµών και συµβόλων) ώστε να είναι 

δύσκολο κάποιος να τους µαντέψει, 

• προστατεύουµε τα προσωπικά µας δεδοµένα και να µην 

κοινοποιούµε την τοποθεσία που βρισκόµαστε, 

• µην αποκαλύπτουµε στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες που 

αφορούν την οικογένεια µας, τους φίλους µας ή το σχολείο σε 

αγνώστους, 

• πραγµατοποιούµε αγορές µέσω διαδικτύου µόνο µε την επίβλεψη 

των γονιών µας, 

• µην εµπιστευόµαστε και να µην συναντάµε στον φυσικό κόσµο 

άτοµα που γνωρίζουµε στο διαδίκτυο γιατί µπορεί να λένε ψέµατα 

για να τους εµπιστευτούµε, 



• ενηµερώσουµε τους γονείς, τους καθηγητές µας ή κάποιον που 

εµπιστευόµαστε για οποιαδήποτε «άσχηµη» εµπειρία που έχουµε 

στο διαδίκτυο, 

• είµαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι διαβάζουµε στο διαδίκτυο και να το 

διασταυρώνουµε από διάφορες πηγές, 

• µην στέλνουµε υλικό όπως µουσική, ταινίες, φωτογραφίες γιατί 

είναι προϊόντα πνευµατικής δηµιουργίας και προστατεύονται από 

νόµους και η διανοµή τους χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των 

δηµιουργών τους είναι παράνοµη, 

• κρατάµε αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων µας 

χρησιµοποιώντας εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή σε Cloud 

(όπως Dropbox, One Drive, Google drive, i-Cloud ώστε τα 

δεδοµένα µας να είναι ασφαλώς αποθηκευµένα, 

• προσέχουµε τα παραπλανητικά emails. Όταν κάποιο email  

φαίνεται ύποπτο να το µεταφέρουµε στα spam και να µην το 

ανοίγουµε, 

• προσέχουµε όταν χρησιµοποιούµε δηµόσια Wi-Fi spots γιατί τα 

προσωπικά µας δεδοµένα µπορούν να παραβιαστούν 

ευκολότερα, 

• µην παραµελούµε τις υποχρεώσεις µας και τους φίλους µας για 

χάρη του διαδικτύου. Θα πρέπει να το χρησιµοποιούµε µε όρια. 
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