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1. Λάβουµε ένα email από κάποιον που δεν γνωρίζουµε. 

Καλό θα είναι να το διαγράψουµε, εκτός κι αν 
καταφέρουµε να επιβεβαιώσουµε την ταυτότητα του 
αποστολέα. ∆εν είναι απίθανο να είναι κάποιος ιός 
ή στην καλύτερη περίπτωση spam. 

2. Λάβουµε ένα email το οποίο µας ζητάει να το προωθήσουµε 
σε δέκα άλλους παραλήπτες γιατί διαφορετικά ο 
υπολογιστής µας θα κολλήσει ιούς. 

Είναι µάλλον απίθανο να κολλήσω ιό µε αυτόν τον 
τρόπο. Προφανώς πρόκειται για µια κακόγουστη φάρσα 
την οποία καλύτερα να αγνοήσουµε. 

3. Λάβουµε στο facebook ένα αίτηµα φιλίας από τον 
αγαπηµένο µας ποδοσφαιριστή ή τραγουδιστή – 
τραγουδίστρια; 

Ένα τέτοιο αίτηµα φαίνεται ύποπτο. Επειδή δεν 
µπορούµε να είµαστε απόλυτα σίγουροι για την 
ταυτότητα του αποστολέα καλύτερα να µην το 
δεχτούµε γιατί σε αντίθετη περίπτωση αυτός θα 
αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά µας στοιχεία. 

4. Επισκεπτόµενοι µια ιστοσελίδα βλέπουµε ότι κερδίσαµε σε 
διαγωνισµό 1000 € τα οποία θα γίνουν δικά µας αν 
πατήσουµε σε έναν σύνδεσµο. 

Επειδή φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, 
πιθανόν να πρόκειται για κάποιο τέχνασµα. Καλό 
είναι να αποφεύγεται 

5. Για να γραφτούµε σε µια ιστοσελίδα µε παιχνίδια µας 
ζητούνται ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και αριθµός 
τηλεφώνου. 

Πρέπει να ήµαστε πολύ προσεκτικοί όταν µας 
ζητείται να δώσουµε προσωπικά στοιχεία. Πριν τα 
δώσουµε πρέπει να είµαστε σίγουροι για τον 
παραλήπτη και το σκοπό. Συγκεκριµένα όταν 
πρόκειται για παιχνίδια είναι υπερβολικά αυτά τα 
στοιχεία. 

 

 

 



 

6. Αφού ολοκληρώσουµε ένα test IQ µας ζητείται ο αριθµός 
του κινητού µας τηλεφώνου προκειµένου να µας σταλούν 
τα αποτελέσµατα. 

Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ένα τέχνασµα 
συλλογής τηλεφωνικών αριθµών προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για διαφηµιστικές καµπάνιες. 
Καλύτερα να αρνηθούµε 

7. Ενώ µιλάµε µε κάποιον άγνωστο σε chat αυτός µας ζητήσει 
να του στείλουµε κάποια φωτογραφία µας ή να 
συναντηθούµε. 

∆εν δίνουµε ποτέ προσωπικά στοιχεία ή φωτογραφίες 
µας σε "δικτυακούς φίλους". ∆εν µπορούµε να ήµαστε 
σίγουροι για την πραγµατική τους ταυτότητα. Σε 
καµιά περίπτωση δεν συναντάµε κάποιον που 
γνωρίσαµε µέσω του internet. 

8. Ενώ µιλάµε µε κάποιον άγνωστο σε chat αυτός µας 
απειλήσει, µας βρίσει ή µας πει κάτι που θα µας κάνει να 
νιώσουµε άβολα. 

Βγαίνουµε από το chat αµέσως χωρίς να του 
απαντήσουµε. Αναφέρουµε το περιστατικό σε κάποιον 
µεγαλύτερο (γονείς, δάσκαλος) 

9. Ψάχνοντας πληροφορίες για µια σχολική εργασία 
διαβάσουµε σε κάποια ιστοσελίδα ότι αρχηγός της 
ελληνικής επανάστασης το 1821 ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. 

Ότι αναφέρεται σε µια ιστοσελίδα δεν είναι 
απαραίτητα ορθό. Είναι δυνατόν ο καθένας να γράψει 
οτιδήποτε θέλει χωρίς κανέναν έλεγχο. Καλό θα 
είναι να επιβεβαιώσουµε την εγκυρότητα της 
ιστοσελίδας και να διασταυρώσουµε  την πληροφορία 
που βρήκαµε 

10. Εντοπίσουµε σε ιστοσελίδα παράνοµο υλικό, όπως 
φωτογραφίες κακοποιηµένων παιδιών ή ρατσιστικό υλικό. 

Κλείνουµε την ιστοσελίδα, αναφέρουµε το γεγονός σε 
κάποιον µεγαλύτερο. Καλό θα είναι να καταγγείλουµε 
την ιστοσελίδα στο www.safeline.gr (συµπληρώνοντας 
την κατάλληλη φόρµα ή στο τηλέφωνό 2811 391615 ) ή 
στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές (υπηρεσία δίωξης 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος) 


