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1. Η πρώτη μας ενέργεια μόλις 
φτιάξουμε προφίλ σε κάποιο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης, είναι να 
πάμε στις ρυθμίσεις και να 
αλλάξουμε τις προεπιλεγμένες 
επιλογές σύμφωνα με τα δικά μας 
"θέλω".   

 
2. Δεν ανεβάζουμε στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες 

που μπορεί να μας φέρουν σε δύσκολη θέση ή να μας δημιουργήσουν διαφόρων 

ειδών προβλήματα. 

 

3. Δεν αναρτούμε με ευκολία κάτι για το οποίο ίσως μετανιώσουμε στο μέλλον 
(φωτογραφίες, σχόλια κλπ.) 

 
4. Δεν δημοσιοποιούμε συνεχώς τη γεωγραφική μας θέση και δεν ανεβάζουμε 

φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε (σπίτι, 
σχολείο ή μέρη που συχνάζουμε). 

 
5. Δεν κάνουμε φίλο τον οποιονδήποτε μας στέλνει κάποιο αίτημα φιλίας. Από τη 

στιγμή που προσθέτουμε κάποιον στη λίστα των φίλων μας, αυτός αποκτά 
πρόσβαση και στα προσωπικά δεδομένα που φαίνονται στο προφίλ μας (ηλικία, 
φωτογραφίες, στοιχεία επικοινωνίας κλπ). 

 
6. Δεν συναντάμε ποτέ προσωπικά 

κάποιο άτομο με το οποίο 
επικοινωνούμε αποκλειστικά μέσω 
διαδικτύου.  
 

7. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στις 
δημόσιες ομάδες που 
συμμετέχουμε, ακόμα και αν είναι 
ομάδες του τμήματος μας, του 
σχολείου μας ή γειτονικών 
σχολείων. Στοιχεία τέτοιων ομάδων 
μπορούν να αναγνωριστούν από 
αγνώστους.  
 

8. Δεν εκμυστηρευόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίποτα που είναι 
σημαντικό για μας (σχέσεις, πληροφορίες,  ιατρικά δεδομένα, κλπ.), ούτε και 
γράφουμε άρθρα, κείμενα, ποιήματα, στα οποία εκφράζουμε έντονα τα 
συναισθήματά μας. Πάντα υπάρχει στο διαδίκτυο κάποιος επιτήδειος που θα μας 
"πουλήσει" δήθεν αγάπη, συμπαράσταση, φιλία, στοργή,  αλλά στην 
πραγματικότητα έχει ως στόχο να μας εξαπατήσει.  
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9. Αν κάποια στιγμή διαπιστώσουμε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι δεν 

"πάει καλά", κάτι μας κάνει και νιώθουμε ανήσυχα, άσχημα ή νιώθουμε ότι 
απειλούμαστε, τότε πρέπει να ενημερώσουμε αμέσως κάποιο μεγαλύτερο μας 
(γονέα, καθηγητή, συγγενή κλπ.).  
 

10. Τέλος, έχουμε πάντα στο μυαλό μας δύο "χρυσούς" κανόνες:  
 

Όταν είμαστε στο διαδίκτυο κανείς δεν μας εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια μας. 
 

Ότι ανεβάζουμε στο διαδίκτυο δεν σβήνει ποτέ. 
 

 

 

Συντονιστής: Τυλλιανάκης Εμμανουήλ - καθηγητής πληροφορικής 

Επιμέλεια κειμένου:  Σακαδάκη Εβελίνα  (τμήμα Γ2) 

   Τσαγκαράκη Έλενα (τμήμα Γ2) 
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