
Ατομική δραστηριότητα 

Α. Ποια είναι η σωστή απάντηση στις επόμενες ερωτήσεις ; 

1. Τι χρειάζεται να κάνουμε για να είναι ασφαλής ο υπολογιστή μας ; 
 
α. Καμιά ενέργεια γιατί είμαστε σίγουροι πως ο υπολογιστής μας ποτέ δεν 
κινδυνεύει. 
 
β. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ασφαλείας και προσέχουμε σε ποιες 
ιστοσελίδες  μπαίνουμε και ποιες εφαρμογές εκτελούμε. 
 
Βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια του υπολογιστή μας είναι η ενεργοποίηση 
των αυτόματων ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος. Επίσης ενεργοποιούμε 
το τείχος προστασίας και το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών που διαθέτει ο 
υπολογιστής μας. Τέλος προσέχουμε την ασφάλεια των διαδικτυακών τόπων που 
επισκεπτόμαστε. 
      
 
2. Αν έχουμε εγκατεστημένο στον Υπολογιστή μας ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης 
ιών (antivirus) τότε δεν χρειάζεται να τηρούμε αντίγραφα ασφαλείας (backup) 
των αρχείων μας. 
 
α. Σωστό, αφού έχουμε προστασία. 
 
β. Λάθος. Απλά τώρα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν 
κινδυνεύουμε καθόλου. 
 
Όσα μέτρα προστασίας και να λάβουμε ποτέ δεν είμαστε εντελώς ασφαλείς.  
 

3. Καθώς πλοηγείσαι στο Διαδίκτυο, παρουσιάζεται ένα παράθυρο που σου λέει 
ότι είσαι ο τυχερός που με ένα κλικ στο διπλανό κουμπί θα κερδίσεις ένα 
καταπληκτικό και μεγάλης αξίας δώρο. 
 
α. Είσαι πολύ τυχερός.  Κάνεις κλικ αμέσως 
 
β. Εξαρτάται από τη προσφορά 
 
Ποτέ μη κάνεις κλικ. Υπάρχει κίνδυνος για ιό ή κάποια άλλη επίθεση στον 
υπολογιστή σου, Κλείνεις το παράθυρο αμέσως. 
 

4. Αν σε ένα ενοχλητικό μήνυμα δούμε το σύνδεσμο «Κάνε κλικ εδώ, εάν δεν 
θέλεις να παίρνεις τέτοια μηνύματα» τότε : 
 



α. Κάνουμε κλικ για να μας αφαιρέσουν από τη λίστα τους. 
 
β. Δεν κάνουμε κλικ. 
 
Δεν κάνουμε κλικ γιατί αυτό επιβεβαιώνει στον αποστολέα ότι η ηλεκτρονική 
διεύθυνσή μας είναι σωστή και άρα θα συνεχίσουν α μας ενοχλούν. 
 

5. Δίνουμε την διεύθυνση του Ηλεκτρονικού μας Ταχυδρομείου σε όποιον μας τη 
ζητήσει ; 
 
α. Ναι, τι έχουμε να χάσουμε. 
 
β. Όχι, όπως δε δίνουμε και τη διεύθυνση του σπιτιού μας. 
 
Δίνουμε την διεύθυνση του Ηλεκτρονικού μας Ταχυδρομείου μόνο σε οργανισμούς 
ή άτομα που εμπιστευόμαστε. 
 
6. Όλα όσα διαβάζουμε στις σελίδες του διαδικτύου είναι αληθινά ; 
 
α. Ναι. 
 
β. Όχι. 
 
Όχι. Πρέπει να ελέγχουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε για πρώτη φορά στο 
διαδίκτυο σε πολλές κι αξιόπιστες ιστοσελίδες. 
 

7. Ένας χρήστης του διαδικτύου υπόσχεται πως θα μας στείλει ένα ακριβό 
παιχνίδι σε πολύ καλή τιμή. Το μόνο που ζητάει είναι να του δώσουμε τον αριθμό 
της πιστωτικής μας κάρτας. 
 
α. Δεχόμαστε τον τρόπο συναλλαγής που μας ζητάει, χωρίς να κάνουμε κανέναν 
έλεγχο,  μιας και τόσο φθηνά δε θα βρούμε πουθενά αλλού το παιχνίδι. 
 
β. Απορρίπτουμε την πρόταση και του ζητάμε να γίνει η συναλλαγή με έναν άλλο 
τρόπο. 
 
Αν σκοπεύουμε να αγοράσουμε κάτι από έναν χρήστη κι όχι από ένα αξιόπιστο 
ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τρόπο της 
συναλλαγής. Εύκολα κάποιος μπορεί να πάρει χρήματα από τον λογαριασμό μας 
χωρίς να μας δώσει αυτό που υποσχέθηκε. 
 
 
8. Εμφανίστηκε στην οθόνη μας ένα μήνυμα που προειδοποιεί πως κινδυνεύει ο 
υπολογιστής μας και πρέπει να δώσουμε πρόσβαση σε μια, άγνωστη σε εμάς, 
εταιρία για να τον προστατεύσει. 
 



α. Δεν δίνουμε πρόσβαση και προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για 
τον κίνδυνο που μας προειδοποιεί η συγκεκριμένη εταιρία.  
 
β. Δίνουμε ελεύθερη πρόσβαση μιας και υπόσχεται η εταιρία την ασφάλεια του 
υπολογιστή μας 
 
Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν παραπλανητικά μηνύματα κατά τη διάρκεια 
πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Ορισμένα απ` αυτά μας αναφέρουν υποτιθέμενους 
κινδύνους και ζητούν χρήματα ή ελεύθερη πρόσβαση στον υπολογιστή μας. 
 

9. Όταν πάρουμε ένα μήνυμα το οποίο μας ενημερώνει πως είμαστε οι μοναδικοί 
κληρονόμοι ενός πλουσίου και θα πρέπει να καταθέσουμε ένα μικρό ποσό στο 
λογαριασμό δικηγορικού γραφείου για να προχωρήσει τη διαδικασία της 
μεταβίβασης της περιουσίας  τότε : 
 
α. Στέλνουμε αμέσως το χρηματικό ποσό που μας ζητείται για να μη χάσουμε τη 
κληρονομιά. 
 
β. Αγνοούμε το μήνυμα και το διαγράφουμε. 
 
Αγνοούμε το μήνυμα και το διαγράφουμε. Μία επίσημη εταιρία (δημόσια υπηρεσία, 
τράπεζα κτλ) δεν επικοινωνεί μαζί μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 

10. Αν δημοσιεύσουμε μία φωτογραφία στο διαδίκτυο και ύστερα τη 
διαγράψουμε τότε αυτή διαγράφεται οριστικά. 
 
α. Ναι, αφού τη διαγράψαμε. 
 
β. Όχι, όσοι την κατέβασαν και πιθανόν ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας συνεχίζουν να 
την έχουν. 
 
Αν δημοσιεύουμε μία φωτογραφία στο διαδίκτυο αυτή μένει για πάντα και δεν 
υπάρχει τρόπος να ξαναγυρίσουμε πίσω το χρόνο. 
 

11. Πώς μιλάμε σ` ένα άτομο που γνωρίσαμε στο διαδίκτυο ; 
 
α. Είμαστε ευγενικοί και φιλικοί απέναντί του. Δεν του δίνουμε όμως προσωπικές 
πληροφορίες και είμαστε προσεκτικοί σ` αυτά που του γράφουμε. 
 
β. Με οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε και να του γράψουμε ό,τι θέλουμε αφού δεν 
μας γνωρίζει προσωπικά. 
 
Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί σ` αυτά που γράφουμε μέσω διαδικτύου και φυσικά 
ευγενικοί απέναντι στα άτομα που συνομιλούμε 



 
12. Τι κάνουμε όταν κάποιος χρήστης του διαδικτύου μας ενοχλεί με προσβλητικά 
και απειλητικά μηνύματα ; 
 
α. Αγνοούμε τα μηνύματά του, μπλοκάρουμε τον λογαριασμό του και ειδοποιούμε 
τους υπεύθυνους της υπηρεσίας που χρησιμοποιούμε κάνοντας σχετική 
καταγγελία. 
 
β. Ανταποδίδουμε χρησιμοποιώντας και στέλνοντας μηνύματα με παρόμοιο 
περιεχόμενο. 
 
Αν κάποιος μας ενοχλεί με προσβλητικά και απειλητικά μηνύματα σε καμία 
περίπτωση δεν απαντάμε. Προσπαθούμε να μπλοκάρουμε τον λογαριασμό είτε από 
τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας που χρησιμοποιούμε είτε κάνοντας σχετική καταγγελία 
 


