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Βοηθήστε τον Ερμή να βρει τους φίλους του και να περάσουν μια υπέροχη μέρα μαζί στην 
εξοχή. Θα πρέπει να αποφύγει παγίδες όπως παιδικά στο YouTube και διαδικτυακά παιχνίδια 
που θα του στερήσουν αυτή την ευκαιρία. 

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
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Μπορείτε να βρειτε ποιο είναι το λάθος σε αυτή την εικόνα;

κωδικός
m@r1@

Μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιοι είναι ισχυροί κωδικοί άρα κατάλληλοι και ποιοι όχι; Γιατί;

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Κατ3ρ!ν@2)!!
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ΒΡΕΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

οι φωτογραφίες μου
το όνομά μου

 ο καιρός 
σήμερα

ο παιδότοπος 
που συχνάζω 

το σχολείο 
που πηγαίνω η διεύθυνσή μου

το τηλέφωνό μου

το όνομα του 
σκύλου μου το βιβλίο 

που διαβάζω 
το πολίτευμα 
της Ελλάδας

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Βοηθήστε την Αθηνά να ξεχωρίσει ποιές από αυτές τις πληροφορίες είναι προσωπικά 



Ζωγραφίστε την παρακάτω εικόνα και διάβασε 
προσεκτικά το μήνυμα!

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ



Στο διαδίκτυο 
προστατεύουμε τα 

προσωπικά μας δεδομένα 
γιατί δε ξέρουμε ποιος 
θα τα δει και πως θα 
τα χρησιμοποιήσει. 



Πώς θα νιώσει η Αθηνά αν…

Κάνει ένα καινούριο φίλο στο σχολείο;

Αν γίνουν φίλοι με αυτόν τον καινούριο φίλο και στο διαδίκτυο;

Αν μιλήσει με τη γιαγιά της που μένει μακριά, μέσω του διαδικτύου;

Αν κάποιος ανεβάσει στο διαδίκτυο μια φωτογραφία της για να την κοροιδέψει;

Αν κάποιος φίλος της της μιλήσει άσχημα στο διαδίκτυο;

Αν δει κάτι που έχει πολύ βία στο διαδίκτυο;

Αν κάποιος που δε γνωρίζει της στείλει αίτημα φιλίας;

Αγωνία Γέλιο Στεναχώρια Χαρά Εκνευρισμός Φόβος

ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ



• Επιλέγουμε «δυνατούς» κωδικούς, αποτελούμενους από 8 τουλάχιστον χαρακτήρες.

• Χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα σε ιστολόγια μπορούμε να προστατέψουμε την ταυτότητά μας.

• Θυμόμαστε ότι δεν δίνουμε ποτέ τους κωδικούς μας σε κανέναν!

Προεπισκόπηση:

Βάλτε στη σωστή σειρά τα εικονίδια για να εμφανιστεί η εικόνα. 

ΠΑΖΛ



Περιέγραψε με λίγα λόγια πως φαντάζεσαι το ιδανικό διαδίκτυο! Τι περιεχόμενο θα 
ήθελες να έχει; Ποια συμπεριφορά θα ήθελες να έχουν οι άλλοι χρήστες;

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ





Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών                                                                              
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης                                                
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου


