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Ποηες δσλαηόηεηες κας δίλεη ηο 
δηαδίθησο 
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Πως ζα θαηαιάβεης όηη δαπαλάς 

ποιιές ώρες ζηο δηαδίθησο; 
 • Όταν κζλεισ να περνάσ όλο και περιςςότερο χρόνο ςτο διαδίκτυο  

• Όταν δεν περνάσ χρόνο με τθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ ςου ι 
παραμελείσ τισ δραςτθριότθτζσ ςου, τθν υγιεινι ςου ι τον φπνο ςου 

• Όταν ςκζφτεςαι διαρκϊσ τισ διαδικτυακζσ ςου δραςτθριότθτεσ όςο δεν 
είςαι ςυνδεδεμζνοσ  

• Όταν νιϊκεισ κενό, ανθςυχία, άςχθμθ διάκεςθ ι και επικετικότθτα 
όταν δεν είςαι ςυνδεδεμζνοσ  

• Όταν οι γονείσ ςου προςπακοφν να ςου περιορίςουν τθ χριςθ του 
διαδικτφου 

• Όταν ο χρόνοσ εναςχόλθςισ ςου με το διαδίκτυο αποτελεί ςθμείο 
τριβισ με τθν οικογζνειά ςου 
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Τη κπορείς λα θάλεης γηα λα 
βοεζήζεης ηολ εασηό ζοσ 

• Ενίςχυςε τισ διαπροςωπικζσ ςου ςχζςεισ 
και επζκτεινε το δίκτυο των φίλων ςου. 

• Βρεσ υγιείσ δραςτθριότθτεσ που ςου 
αρζςουν ςτθν πραγματικι ηωι 
προκειμζνου να γεμίςεισ τον ελεφκερο 
χρόνο ςου!  

• Θζςε µόνοσ ςου ςτόχο για τισ ϊρεσ που 
κα δαπανιςεισ ςτο διαδίκτυο και µθν 
περιμζνεισ από τουσ γονείσ ςου να το 
κάνουν αυτό για ςζνα!  
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• Επθρεάηεται θ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι μασ ηωι. 
Μακαίνουμε να ηοφμε ςε ζναν εικονικό κόςμο, 
απομονωμζνοι μακριά από τθν πραγματικότθτα.  

• Εμφανίηονται υψθλότερα επίπεδα ςυναιςκθματικισ 
δυςφορίασ, άγχοσ και κατάκλιψθ ενϊ αυξάνεται ο 
κίνδυνοσ να γίνουν ενιλικεσ με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ.  

• Συςχετίςεισ του «εκιςμοφ» με τθν υπερκινθτικότθτα, τθ 
διάςπαςθ προςοχισ και τθν παραβατικότθτα. 

• Σωματικζσ επιπτϊςεισ (διαταραχζσ φπνου, θμικρανίεσ, 
οφκαλμικά και μυοςκελετικά προβλιματα). 
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Τη πρέπεη λα προζέτω όηαλ 
τρεζηκοποηώ θοηλωληθά δίθησα 

• Προςτατεφω τα προςωπικά μου δεδομζνα.  

• Σζβομαι τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ του διαδικτφου 
και κυμάμαι πάντα ότι ςτο διαδίκτυο ιςχφουν οι 
ίδιοι κανόνεσ καλισ ςυμπεριφοράσ που ιςχφουν 
ςτθν πραγματικι ηωι.  

• Δεν πιςτεφω ό,τι διαβάηω. Ο κακζνασ μπορεί να 
υποςτθρίξει ό,τι κζλει ςτο διαδίκτυο. 
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• Μπορεί να αποκαλφπτεισ προςωπικά 
δεδομζνα μζςα από μια φωτογραφία 
χωρίσ να το ςυνειδθτοποιείσ 

• Μπορεί να αποκαλφπτεισ προςωπικά 
δεδομζνα άλλων. ΠΑΝΤΑ να ηθτάσ τθ 
ςυγκατάκεςθ όςων απεικονίηονται 
ςτθ φωτογραφία 

• Ό,τι ανεβαίνει ςτο διαδίκτυο μζνει 
εκεί για πάντα και διαμορφϊνει τθ 
«διαδικτυακι ςου φιμθ» 
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• Χρθςιμοποιϊ  «ιςχυρό» κωδικό πρόςβαςθσ 

• Προςτατεφω τθν ιδιϊτικοτθτά μου. Προςαρμόηω 
τισ ρυκμίςεισ απορριτου ϊςτε να μθν 
επιτρζπεται ςτον οποιοδιποτε να διαβάηει τα 
δθμοςιεφματα μου, να βλζπει τισ φωτογραφίεσ 
μου και να ζχει διάδραςθ με εμζνα. 

• Δε δζχομαι αιτιματα φιλίασ  και δε ςυνομιλϊ με 
αγνϊςτουσ. Θυμάμαι πάντα ότι ο οποιοςδιποτε 
μπορεί να εμφανιςτεί με ψεφτικο προφίλ ωσ 
ςυνομιλικόσ μου. 

• Δε δζχομαι να ςυναντιςω ΠΟΤΕ μόνοσ μου 
κάποιον που γνϊριςα ςτο διαδίκτυο, όςο καιρό 
και αν ςυνομιλϊ μαηί του 
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Τη πρέπεη λα προζέτω όηαλ 
τρεζηκοποηώ θοηλωληθά δίθησα 



Πως εθθράδεηαη ο δηαδηθησαθός 
εθθοβηζµός; 

• Με τθν αποςτολι µθνυµάτων µε βλαβερό και απειλθτικό 
περιεχόµενο 

• Με τθν αποςτολι ι δθµοςίευςθ  ευαίςκθτων πλθροφοριϊν 

• Με τθ δθµοςίευςθ προςωπικϊν φωτογραφιϊν ςε blog και 
κοινωνικά δίκτυα  

• Με τθ δθµιουργία ψεφτικου προφίλ ςε κοινωνικά δίκτυα µε ςκοπό 
τθν γελοιοποίθςθ κάποιου παιδιοφ  

• Με τθ δθµιουργία κάποιασ οµάδασ ςτο διαδίκτυο µε ςκοπό τον 
εξευτελιςµό του παιδιοφ. 
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Να κυµόµαςτε ότι αςτείο είναι όταν γελάµε όλοι µε αυτό 
και όχι µόνο ο ζνασ.  

Δυςτυχϊσ ο διαδικτυακόσ εκφοβιςµόσ δεν είναι αςτείο αλλά 
µια πολφ επικίνδυνθ πράξθ µε µακροχρόνιεσ και τραυµατικζσ 
ςυνζπειεσ για το παιδί που το βιϊνει αλλά και για το παιδί 
που το παρατθρεί!  
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Ανάµεςα ςτισ ςυνζπειεσ αυτζσ περιλαµβάνονται: 
κατάκλιψθ, αυτοκαταςτροφικι ςυµπεριφορά, χαµθλι 
αυτοεκτίµθςθ, κακι επίδοςθ ςτο ςχολείο, κοινωνικι 
αποµόνωςθ, αποχι από το ςχολείο και τισ παρζεσ 
ςυνοµθλίκων τουσ κ.α. 



• Δε δίνουµε ποτζ τουσ κωδικοφσ µασ ςε κανζναν. 

• Δεν ςτζλνουµε µθνφµατα όταν είµαςτε κυµωµζνοι. 
Είναι δφςκολο να πάρουµε πίςω αυτά που ζχουµε 
πει πάνω ςτο κυµό µασ. 

• Όταν κάτι δε µασ φαίνεται ςωςτό ςε ζναν ιςτοχϊρο ι 
ςε µια ςυνοµιλία, τότε κατά πάςα πικανότθτα δεν 
είναι. Βγαίνουμε  αµζςωσ από τον ιςτοχϊρο ι 
διακόπτουμε τθ ςυνοµιλία.  

• Ασ ςυνειδθτοποιιςουµε ότι θ διαδικτυακι 
επικοινωνία δεν είναι πάντα ιδιωτικι. 

• Δεν προωκοφµε µθνφµατα, εικόνεσ ι φωτογραφίεσ 
που κα µποροφςαν να πλθγϊςουν τα ςυναιςκιµατα 
κάποιου. Εάν κάποιοσ µασ ςτείλει ζνα µινυµα και το 
προωκιςουµε ι γελάςουµε µε αυτό, ςτθν ουςία 
γινόµαςτε και εµείσ µζροσ του εκφοβιςµοφ. 
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Ας κηιήζοσκε….. 
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• Εάν δοφμε ότι κάποιοσ φίλοσ ι ςυμμακθτισ μασ είναι κφμα 
διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ, κα ιταν ςωςτό να τον υποςτθρίξουμε και 
να καταγγείλουμε το περιςτατικό. 

• Άλλωςτε, το ίδιο κα κζλαμε κι εμείσ από τουσ άλλουσ αν ιμαςταν ςτθ 
κζςθ τουσ. 

• Ασ μθν ξεχνάμε ότι οι αντιδράςεισ των ανκρϊπων που γίνονται 
μάρτυρεσ ενόσ τζτοιου γεγονότοσ είναι ςθμαντικζσ για να κλείςει 
αυτόσ ο κφκλοσ του εκφοβιςμοφ. 



Καη αλ µοσ έτεη ήδε ζσµβεί…  
Τη λα θάλω; 

•  Δεν απαντάµε ςτα εκφοβιςτικά µθνφµατα. 
Μπλοκάρουµε τθν πρόςβαςθ του αποςτολζα. 

• Κρατάµε και αποκθκεφουµε τα µθνφµατα ι τισ 
ςυνοµιλίεσ. Αυτό κα µασ είναι χριςιµο εάν 
χρειαςτεί ι εάν κελιςουµε να το καταγγείλουµε. 

• Αναφζρουµε το πρόβλθµά µασ ςτουσ γονείσ µασ 
ι ςε άλλουσ ενιλικεσ που εµπιςτευόµαςτε. 
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Τη είλαη ηο Sexting; 

Το sexting είναι η ανταλλαγή προκλητικϊν 
µηνυµάτων ή άςεμνων φωτογραφιϊν µζςω 
διαδικτφου ι µζςω κινθτϊν τθλεφϊνων, που 
λανκαςμζνα νομίηουμε ότι κα μείνουν για πάντα 
ιδιωτικζσ.  
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Τη κπορεί λα ζσκβεί κεηά; 

Οι φωτογραφίεσ ι τα µθνφµατα µπορεί να διανεμθκοφν πολφ 
γριγορα ςε πλικοσ ατόμων ι/και να δθμοςιευτοφν ςε 
διάφορουσ ιςτοχϊρουσ!  

Ακόµα, ενδζχεται κάποιοσ  κελθµζνα  να µοιραςτεί τισ 
φωτογραφίεσ µασ!  
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Εάλ έτω ήδε ζηείιεη ηέηοηες 
θωηογραθίες; 

Αρχικά δεν πανικοβάλλομαι.  

Ακόµα και εάν νιϊκεισ ότι είναι εφιάλτθσ να µάκουν οι γονείσ 
ςου κάτι τζτοιο, είναι ςθμαντικό να ηθτιςεισ τθ βοικειά τουσ 
ι να απευκυνκείσ ςε κάποιον ενιλικα που εμπιςτεφεςαι.  
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Τη είλαη ηο Grooming ; 

Το διαδικτυακό grooming ι αλλιϊσ «αποπλάνθςθ» 
ςυμβαίνει όταν ζνασ ενιλικασ ζρχεται ςε επαφι 
µζςω του διαδικτφου µε ζνα παιδί ι ζφθβο 
προκειμζνου να το ςυναντήςει από κοντά και να το 
εκμεταλλευτεί µε πολφ άςχθμο τρόπο.  
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Το grooming µζςω διαδικτφου 
είναι ζνα ζγκλημα που 
τιμωρείται αυςτθρά ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.  
 



Μέζοδοη ποσ τρεζηκοποηούλ οη 
Groomers 

• Προςποιοφνται ότι είναι ςυνομιλικοι µε τα παιδιά (π.χ. 
βάηοντασ ψεφτικθ φωτογραφία προφίλ και δθλϊνοντασ 
ψευδι θλικία).  

• Χειρίηονται ψυχολογικά και ςυναιςκθματικά τουσ εφιβουσ 
(π.χ. γνωρίηουν τθν εφθβικι γλϊςςα και τον εφθβικό τρόπο 
ςκζψθσ) και για αυτό µπορεί να χρθςιμοποιοφν διάφορεσ 
τεχνικζσ προκειμζνου να αποκτιςουν αρχικά τθν 
εμπιςτοςφνθ του εφιβου. 
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ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 



Η καλλιζργεια κριτικήσ ςκζψησ είναι θ απάντθςθ 
ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ 

διαςποράσ ψευδϊν ειδιςεων.  
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Ερωηήζεης – Κιεηδηά  
• ΠΟΙΟΣ; Ποιοσ το δθμοςίευςε; Είναι ειδικόσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο κζμα; 

• ΠΟΥ; Που δθμοςιεφτθκε; Είναι θ πθγι αξιόπιςτθ; 

• ΠΟΤΕ; Πότε δθμοςιεφτθκε ι ενθμερϊκθκε τελευταία 
φορά; 

• ΓΙΑΤΙ; Για ποιο λόγο δθμοςιεφτθκε; Για να μασ 
ενθμερϊςει, να μασ πείςει για μια γνϊμθ ι για να 
προωκιςει ζνα προϊόν; 

• ΠΩΣ; Πϊσ αναπαράχκθκε; Από αξιόπιςτα site ι κυρίωσ 
μζςω των κοινωνικϊν δικτφων; 
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Το φετινό ςφνθημα:  
Δημιοφργηςε, επικοινϊνηςε και μοιράςου με 
ςεβαςμό:  Ζνα καλφτερο διαδίκτυο ξεκινά από 

εςζνα 



Το 1ο Γυμνάςιο Παπάγου υποςτηρικτήσ τησ 
Ημζρασ του Αςφαλοφσ Διαδικτφου 2018 



Ποιήματα και κείμενα μαθητϊν τησ ΑϋΤάξησ 

keimena_paidion.pdf
keimena_paidion.pdf


 Θα ζκανεσ το ίδιο και ςτον πραγματικό κόςμο;  
  

Εθιςμόσ ςτο διαδίκτυο 
  

Σταμάτηςε την ηλεκτρονική παρενόχληςη! 

Θα έκανες το ίδιο και στον πραγματικό κόσμο;.mp4
http://youtu.be/d1Q7ctfhLbM
http://youtu.be/d1Q7ctfhLbM
Θα έκανες το ίδιο και στον πραγματικό κόσμο;.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=onTYkzdITxw
https://www.youtube.com/watch?v=onTYkzdITxw
https://youtu.be/iahc6BmtMXc
https://youtu.be/iahc6BmtMXc


H διπλά βραβευμζνη Ελληνική ταινία "Το 
Παντοπωλείο" αναρτήθηκε ςτο Youtube με 

υποτιτλιςμό ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνησ και τησ Ελληνικήσ.   

https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo
https://www.youtube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo


Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ! 


