
Απορίες των μαθητών

που «δέχτηκε» το κυτίο «Ask before klik» 

και που συζητήθηκαν κατά την Ημερίδα «Ασφαλώς... διαδικτυωθείτε»:

1. Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι βρίσκεται σε ασφαλή ιστοσελίδα, ώστε 

να δίνει άφοβα τα προσωπικά του στοιχεία και τον αριθμό πιστωτικής κάρτας;

2. Αν δίνω στις  διαδικτυακές  συναλλαγές  τον αριθμό πιστωτικής  κάρτας που 

έχει μέσα μόνο 50-100 ευρώ, μπορούν να κάνουν αγορές και να με χρεώσουν 

με μεγαλύτερο ποσό;

3. Είναι επικίνδυνο να αγοράζω διάφορα αντικείμενα από το διαδίκτυο;

4. Γιατί είναι επικίνδυνο να μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που δεν ξέρουμε ποιος 

είναι ο δημιουργός τους;

5. Μπορεί κάποιος να βρει τα στοιχεία μου ή τον υπολογιστή μου μέσω μιας 

ιστοσελίδας που επισκέφθηκα, ακόμη κι αν τα στοιχεία που έχω δώσει δεν 

είναι αληθινά;

6. Αν κατεβάσω ένα αρχείο μπορούν να με βρούνε;

7. Είναι παράνομο να κατεβάζω ταινίες ή τραγούδια ή εικόνες από το διαδίκτυο 

και  να  τα  μοιράζομαι  με  τους  φίλους  μου  ή  να  τα  αντιγράφω  σε  πολλά 

αντίτυπα;

8. Είναι  παράνομο  να  παίρνω  τραγούδια  ή  εικόνες  στο  κινητό  μου  από  το 

διαδίκτυο;

9. Όταν είμαστε μέσα στο facebook, είναι επικίνδυνο; Αν ναι, πώς μπορούμε να 

προστατευτούμε; Γιατί κάποιοι γονείς προσπαθούν να μας αποτρέψουν από 

αυτό;

10. Είναι παράνομο να δημοσιεύουμε φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο;

11. Γιατί είναι επικίνδυνο να βάζω φωτογραφίες μου και προσωπικά στοιχεία στο 

facebook ή στην προσωπική μου ιστοσελίδα και γενικότερα στο διαδίκτυο;

12. Μπορώ να διαγράψω μία φωτογραφία μου που είχα αναρτήσει στο διαδίκτυο; 

13. Μπορεί κάποιος να πάρει μία φωτογραφία μου από το  facebook και να με 

κάνει να φαίνομαι διαφορετική; 

14. Είναι  επικίνδυνο  να  ανεβάζεις  φωτογραφίες  στο  facebook,  ενώ  έχει 

αποκλεισμό απορρήτου;

15. Αν στο facebook βάλουμε προσωπικό απόρρητο, γίνεται να πάρουν την πρώτη 

φωτογραφία που είναι στο προφίλ μας και να την επεξεργαστούν;

16. Είναι αλήθεια ότι σε ένα μήνα θα πληρώνουμε για να μπούμε στο facebook;

17. Είναι αλήθεια ότι σε 15 μέρες θα διαγραφεί το facebook, γιατί κάποια άτομα 

μας στέλνουν μηνύματα με τέτοιο περιεχόμενο; Να τους πιστέψουμε ή όχι;



18. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε άγνωστους φίλους στο facebook ή στο MSN;

19. Είναι επικίνδυνο να κάνουμε γνωριμίες στο διαδίκτυο και να θέλουμε να τους 

γνωρίσουμε από κοντά; 

20. Πώς μπορούμε να συνομιλούμε με ασφάλεια στο διαδίκτυο;

21. Ποια συμπτώματα δείχνουν ότι κάποιος νέος είναι εθισμένος στο διαδίκτυο;

22. Πόσες ώρες είναι το όριο που ένα παιδί μπορεί να κάθεται στον υπολογιστή;

23. Όταν παίζω παιχνίδια στον Η/Υ παθιάζομαι και δεν θέλω να σταματήσω. Αν 

κάποια μέρα δεν μπορέσω να παίξω νιώθω άσχημα. Πρέπει να ανησυχώ; 

24. Αν έχω  antivirus μπορώ να  κολλήσω ιό  από μηνύματα  ή από αρχεία  που 

κατεβάζω; 

25. Αν  κατεβάσω ένα  αρχείο  που  έχει  ιό,  θα  ενεργοποιηθεί  ακόμη  κι  αν  δεν 

ανοίξω το αρχείο; 

26. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω αποτελεσματικά τους ιούς; 

27. Όταν  παίρνουμε  internet με  φορητό  υπολογιστή  είμαστε  ασφαλείς  με 

antivirus;

28. Είναι παράνομο να παίρνουμε internet από το σχολείο, από το γείτονα ή από 

το internet καφέ; Μπορεί αυτός που έχει το internet να εντοπίσει ποιος μπαίνει 

μέσω του δικού του κωδικού; 

29. Αν  κάποιος  παίρνει  internet από  το  δικό  μου  κωδικό,  μπορεί  να  μου 

δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα από τις σελίδες που επισκέπτεται (π.χ. να με 

χρεώσει ή να μου δημιουργήσει προβλήματα, επειδή μπαίνει σε παράνομες 

ιστοσελίδες) ή μπορεί να βλέπει τι κάνω εγώ στο υπολογιστή μου; 

30. Αν είμαι στο διαδίκτυο, μπορεί κάποιος να μπει και να κλέψει αρχεία από το 

σκληρό δίσκο; 

31. Μπορεί  κάποιος  να  με   παρακολουθεί  από  την  κάμερα  που  έχει  ο 

υπολογιστής μου, όταν είμαι στο διαδίκτυο; 

32. Μερικές  φορές,  όταν  μπαίνω  σε  ιστοσελίδες,  αναρωτιέμαι  αν  χρεώνω  το 

τηλέφωνο μου.

33. Το τείχος προστασίας από τι με προστατεύει; 

34. Είναι  επικίνδυνα  τα  διαδικτυακά  παιχνίδια;  Ή τα  παιχνίδια  στο  facebook; 

Ειδικά το Texas poker; Μπορεί να προκαλέσει στο παιδί κάποια προβλήματα; 

35. Τι κερδίζουν αυτοί που προσφέρουν δωρεάν παιχνίδια στο διαδίκτυο;

36. Πώς  μπορώ να  ελέγξω την  αξιοπιστία  των  πληροφοριών  που  βρίσκω στο 

διαδίκτυο;

37. Αν ανοίξω τα παράθυρα που παρουσιάζονται ξαφνικά όταν είμαι στο internet, 

είναι επικίνδυνο; 

38. Γιατί τα αλυσιδωτά μηνύματα είναι επικίνδυνα; Πρέπει να τα σβήνω χωρίς να 

τα ανοίξω; 


