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Οι πληροφορίες που οι άλλοι πιθανόν να βρουν στο 

Διαδίκτυο για εσένα μπορεί να δημιουργήσουν 

λανθασμένη εντύπωση για το άτομό σου. Φυσικά, μεγάλο 

μέρος των πληροφοριών αυτών μπορεί να ληφθεί εκτός 

του πλαισίου μέσα στο οποίο αναφέρονται. Αλλά αυτό δεν 

έχει σημασία, διότι όταν κάποιος έχει δει μια εικόνα ή 

περιεχόμενο που σχετίζεται με εσένα, έχει ήδη σχηματίσει 

γνώμη για το άτομό σου. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 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, 
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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. 

 

 Ένα δυσάρεστο γεγονός είναι ότι οι συνέπειες 

αυτών των κανόνων είναι ότι αν δεν τηρηθούν θα 

υπάρξει εκμετάλλευση της ταυτότητας και κακή 

χρήση. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν hack τον 

λογαριασμό σου και κυριολεκτικά να μπορέσουν 

να σου καταστρέψουν τον Η/Υ σου ή να σου ρίξουν 

πολύ τη ψυχολογία και τα αισθήματα σου. 

 

 

Daniel Solove, Το μέλλον της Φήμης ! «Το 

κουτσομπολιό μπορεί να κηλιδώσει άδικα τη φήμη 

ενός ατόμου. Υφίσταται συχνά ως ένα κουβάρι από 

μισές αλήθειες και ελλιπείς ιστορίες.» 
 

 



WebWeWant: Παρουσίασε τον εαυτό σου στον κόσμο 
 

5 
 

ΔΗΛΑΔΗ? 

-Δηλαδή το προφίλ κοινωνικής δικτύωσής μου; 

 -Είναι η διαδικτυακή σου ταυτότητα. 
 

Οι πληροφορίες που οι άλλοι πιθανόν να βρουν στο 

Διαδίκτυο για εσένα μπορεί να δημιουργήσουν 

λανθασμένη εντύπωση για το άτομό σου. Φυσικά, 

μεγάλο μέρος των πληροφοριών αυτών μπορεί να 

ληφθεί εκτός του πλαισίου μέσα στο οποίο 

αναφέρονται. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, διότι όταν 

κάποιος έχει δει μια εικόνα ή περιεχόμενο που 

σχετίζεται με εσένα, έχει ήδη σχηματίσει γνώμη για το 

άτομό σου. 

 

 

ΠΟΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ 

ΕΙΚΟΝΕΣ; 
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Οι εντυπώσεις στις παραπάνω φωτογραφίες είναι οι 

εξής, στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα παιδία 

δείχνουν την εμφάνιση τους στο διαδίκτυο . Που αυτό 

όπως ξέρουμε οι περισσότερη είναι κάτι φυσιολογικό. 

Αυτά τα παιδία όμως δεν ξέρουμε αν έχουν δώσει 

πληροφορίες για αυτά στο διαδίκτυο κάτι που 

προσωπικά εύχομαι να μην έχουν δώσει παραπάνω 

πληροφορίες, για λόγους ασφαλείας!  

Ξέρω ότι τα πανεπιστήμια πρόκειται να με 

αναζητήσουν διαδικτυακά, έτσι έχω αποφασίσει να 

δημιουργήσω ένα πραγματικά ισχυρό, θετικό 

προφίλ. Αν πρόκειται να αρχίσουν να ψάχνουν τότε 

κάλλιστα μπορώ να το αξιοποιήσω στο έπακρο και 

να τους δείξω αυτό που θέλω εγώ να δουν! 

Το να είσαι στο Διαδίκτυο είναι υπέροχο, κανένας 

από τους φίλους μου δεν ακούει την ίδια μουσική με 

εμένα και κάποιοι από αυτούς βρίσκουν λίγο 

περίεργο τον τρόπο που ντύνομαι. Αλλά στο 

Διαδίκτυο είμαι αποδεκτός, μπορώ να βρω άλλους 

που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο με μένα, που με 

καταλαβαίνουν, δεν είμαι υποχρεωμένος να 

υποκρίνομαι ότι είμαι κάποιος που δεν είμαι. 
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ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

Στο διαδίκτυο  υπάρχουν  φορές  που οι άνθρωποι    

εξαπατούν  τους άλλους  πχ.  Στο Facebook: 

  Όπως  η Σάρα  που είναι  12 ετών και λέει ότι είναι 18 

ετών  ενώ πρέπει να  είναι 13 ετών   σωστό ήτανε να 

περάσει  ένας  χρόνος και να  δημιουργήσει Facebook  

μετά, η ο Bart που κρύβει  ταυτότητα  και από τους 

γονείς του.  Επειδή  σίγουρα θα  υπάρξουν προβλήματα 

τουλάχιστον να το έλεγε στους γονείς του. Τέλος η Julie 

λέει ψέματα ως άλλη ότι το εστιατόριό της είναι καλό  

και ζητά από τους συγγενείς της να κάνουν το ίδιο. 

 Υπάρχουν φορές όμως όπου η αλήθεια σκοτώνει. Ο 

Τομ δείχνει όλα του τα πτυχία αλλά γράφει ότι του 

αρέσουν τα πάρτι  αυτό μπορεί να επηρεάσει τους 

εργοδότες του αρνητικά ως έλλειψη υπευθυνότητας, 

όμως είναι σωστός και λέει αλήθεια.                                                                               

Η Annie και η Sophie λατρεύουν τον άρχοντα των  

δαχτυλιδιών και βάζουν ψεύτικα ονόματα αφού δεν 

εξαπατούν  κάποιον είναι ακίνδυνες και η ιστοσελίδα το 

ίδιο δεν πειράζει.  

Τελικά μπορούμε να πούμε 

ότι οι υποθέσεις  στο 

διαδίκτυο είναι  δύσκολες  και 

θέλουν ιδιαίτερη   προσοχή                                                                                    
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Την εργασία δημιούργησαν οι: 

Ζαφειράκης Χάρης 

Ιβανίδης Λευτέρης 

Δήμου Μάνος 

Κάνης Στέλιος 

Θαναηλάκης Γιώργος 

Δαφνής Κων/νος 

Ελευθερίου Μυρτώ 

Γρίβα Ρία 

 


