
«Βγες από την ποντικοπαγίδα» 

Οι σωστές απαντήσεις είναι:

Ερώτηση 1  η  : Η 1  η   φράση  

Υπάρχει  η δυνατότητα να εντοπιστεί  η ταυτότητά σου κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο 
μέσω του προσωπικού σου ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς κατά την περιήγησή σου αφήνεις 
ένα ψηφιακό ίχνος που επιτρέπει άλλα άτομα να παρακολουθούν τη δραστηριότητά σου και να 
εντοπίζουν τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκες.

Ερώτηση 2  η  : Η 3  η   επιλογή  

Θέλεις να δημοσιεύσεις στο προσωπικό σου blog μία φωτογραφία των συμμαθητών σου  από 
την εκδρομή που πήγατε στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Τι κάνεις;

Δημοσιεύεις τη φωτογραφία, αφού πρώτα πάρεις την άδεια όλων των συμμαθητών σου που 
είναι μέσα στη φωτογραφία, αλλά και των γονιών τους.

Ερώτηση 3  η:   Η 4  η   επιλογή  

Τι πρέπει να κάνεις, όταν λαμβάνεις μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που προέρχονται 
από αγνώστους;

Να  μην  ανοίγεις  τα  ύποπτα  μηνύματα  ή  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  που 
προέρχονται από αγνώστους. Να τα διαγράφεις αμέσως από το μενού των μηνυμάτων. 

Ερώτηση 4  η  : Η 3  η   επιλογή  

Τι πρέπει να κάνεις όταν λαμβάνεις ένα μήνυμα απατηλού περιεχομένου (hoaxes) το οποίο σε 
εκφοβίζει  ότι  θα σου συμβεί  κάτι  αν  δεν  το  προωθήσεις  σε  άλλους  χρήστες  και  έχει  την 
τυποποιημένη φράση: «στείλε αυτό το μήνυμα σε όσο περισσότερους χρήστες γνωρίζεις» ("send 
this to everyone you know"); 

Να το αγνοείς, να μην το προωθείς σε γνωστούς και να το διαγράφεις χωρίς φόβο.

Ερώτηση 5  η  : Η 5  η   επιλογή  

Τι πρέπει να κάνεις όταν, κατά την πλοήγησή σου στο διαδίκτυο, ανοίγουν μικρά παράθυρα 
(pop up windows) που περιέχουν ένα μήνυμα που σ’ ενθαρρύνει να κάνεις κλικ στο παράθυρο.

Να κλείνεις άμεσα αυτά τα παράθυρα πατώντας το Χ στο πάνω δεξιά μέρος του παραθύρου.

Ερώτηση 6  η   : Η 4  η   επιλογή   

Εάν στέλνεις το ίδιο μήνυμα σε διαφορετικούς ανθρώπους που δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον, τι 
κάνεις για να αποφύγεις την δημοσίευση της διεύθυνσης του κάθε παραλήπτη στους άλλους:

Βάζεις όλες τις διευθύνσεις στο πεδίο "Ιδιαίτ. κοιν." ή στο πεδίο «Bcc».



Ερώτηση 7  η  : Οι αντίστοιχοι ελληνικοί όροι είναι:   

Attachment: Συνημμένο αρχείο                                  

Junk e-mail, Spam: Ανεπιθύμητη αλληλογραφία             

Mailbox: Φάκελος εισερχομένων                                      

E-mail:  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                          

Subscribe: Εγγραφή

Username: Όνομα χρήστη                                                    

Password: Κωδικός πρόσβασης                                                     

Nickname: Παρατσούκλι                                                    

Favourites: Αγαπημένα                                                   

Blog: Ιστοσελίδα                                                            

Web page: Ιστολόγιo   

Ερώτηση 8  η  : Οι αντίστοιχοι ελληνικοί όροι είναι  

Privacy policy: Πολιτική απορρήτου                                               

Copy protection: Προστασία κατά της αντιγραφής                                           

Unauthorized access: Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Copyright: Πνευματική ιδιοκτησία                                                

E-Commerce: Ηλεκτρονικό εμπόριο                                             

Hyperlink: Υπερσύνδεσμος                                                   

Paste: Επικόλληση                                                         

Patch: Αναβάθμιση                                                         

Social networking: Κοινωνική δικτύωση                                       

Virtual reality: Εικονική πραγματικότητα                                            

Virus: Ιός                                                     

Ερώτηση 9  η  : Η 1  η   επιλογή   

Αν στο πεδίο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας στην οποία έχεις μπει,  για να 
πραγματοποιήσεις μία συναλλαγή, υπάρχει η ένδειξη: https  ://  , τι κάνεις; 

Συνεχίζεις  τη  συναλλαγή,  γιατί  το  –s-  στο  τέλος  του  “https"  σημαίνει  “secure”  δηλαδή 
“ασφαλές”.

 



Για  πληρέστερη  ενημέρωση  σε  θέματα  που  αφορούν  στην  ασφάλεια  στο  διαδίκτυο 
προτείνονται οι παρακάτω διαδικτυακοί τόποι: 

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου:  http://www.saferinternet.gr/

Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια: http://www.dart.gov.gr/default.aspx

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – Πύλη Μαθητών: http  ://  students  .  sch  .  gr  /  

SafeLine: http://www.safeline.gr/  

Το Χαμόγελο του Παιδιού: http://www.hamogelo.gr/

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη: http://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://internet-safety.sch.gr/

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: http://www.e-yliko.gr/htmls/safety/getsafe/etusivu.htm

Για τη διοργάνωση του παιχνιδιού υπεύθυνοι ήταν οι καθηγητές:

Ζηνοβία Παπάζογλου (Φιλόλογος, Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ Γ/σίου Ηράκλειας)

Αργύρης Ράμναλης  (Μαθηματικός)

Ολυμπία Παχαδίρογλου (Φιλόλογος)
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