
 

 
 
 

Ακατάλληλο Περιεχόμενο  
 
Ο όρος ακατάλληλο περιεχόμενο είναι υποκειμενικός σε σχέση με την ηλικία ή και 
την ψυχική κατάσταση του κάθε ατόμου. Συνήθως με τον όρο ακατάλληλο 
περιεχόμενο, αναφερόμαστε σε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 
ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, προώθηση επιβλαβών συμπεριφορών, 
προώθηση τυχερών παιχνιδιών, παρουσίαση πορνογραφικού υλικού, προώθηση βίας 
κ.τ.λ. 
 

Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam)  
 
Ανεπιθύμητα μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα που υπό κανονικές συνθήκες 
οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα οποία διανέμονται σε μεγάλο αριθμό 
παραληπτών. 
 

Αποξένωση  
 
Η αλόγιστη και πολύωρη χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί συναισθηματική 
απόσταση και αλλοιώνει την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, κάτι 
το οποίο πολλές φορές οδηγεί στην Αποξένωσή τους από τον Πραγματικό Κόσμο. 
 

Αποπλάνηση (Grooming)  
 
Αποπλάνηση συμβαίνει όταν άγνωστοι κακόβουλα εκμεταλλεύονται το στοιχείο της 
ανωνυμίας στο Διαδίκτυο για να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά με στόχο τη 
σεξουαλική παρενόχληση. 
 
 
  



Βίαια Παιχνίδια  
 
Σύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια άτομα αφιερώνουν χρόνο σε καθημερινή βάση σε 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η κατηγορία βολών θεωρείται η πλέον βίαια κατηγορία 
παιχνιδιών και έχει κατακριθεί ιδιαίτερα για τα κακά πρότυπα και τις αρνητικές 
επιδράσεις που πιθανότατα να έχει, ειδικά σε νεαρά άτομα. Βία όμως που 
εκφράζουμε στα παιχνίδια μπορεί να την εμφανίσουμε και στην κανονική μας ζωή. 
Για το λόγο αυτό, συμβουλευόμαστε πάντα τη σήμανση του Πανευρωπαϊκού 
Συστήματος Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan European Game 
Information - PEGI). 
 

Εθισμός (Internet Addiction)  
 
Εθισμός στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε 
διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι τα παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, 
ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα. 
 

Εκφοβισμός (Cyberbullying)  
 
Εκφοβισμός είναι δυνατό να συμβεί μέσω του Διαδικτύου, κυρίως μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των ιστολογίων (blogs) και δωματίων 
συναντήσεων (chat rooms), και περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και 
εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό την πρόκληση 
συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης. 
 

Επιβλαβείς Συμπεριφορές  
 
Το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν είναι υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε καθιστά 
αδύνατο τον έλεγχο του περιεχομένου του. Ιστοσελίδες για βουλιμία, ανορεξία, 
αυτοκτονία, σατανισμό και τυχερά παιχνίδια υπάρχουν πολλές και παρακινούν σε 
επιβλαβείς συμπεριφορές. 
 

Ηλεκτρονικός Τζόγος  
 
Με τον όρο Ηλεκτρονικός Τζόγος εννοούμε τη δραστηριότητα κατά την οποία δύο ή 
περισσότερα άτομα συναντιόνται διαδικτυακά με σκοπό την ανταλλαγή στοιχημάτων. 
Μια τέτοια δραστηριότητα περιλαμβάνει το ρίσκο της πραγματικής οικονομικής 
απώλειας ή του κέρδους. 



 

Ιοί (Virus)  
 
Ιός είναι κακόβουλο πρόγραμμα το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή συνήθως εν 
αγνοία του χρήστη και ενεργοποιείται, είτε κάποια προκαθορισμένη χρονική στιγμή, 
είτε ύστερα από κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. 
 

Παιδική Πορνογραφία  
 
Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις ανηλίκων που συμμετέχουν σε 
σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν σεξουαλικές δραστηριότητες. 
Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται 
σε ποινικές κυρώσεις. 
 

Παραβίαση Ιδιωτικότητας  
 
Σε κάθε βήμα της περιδιάβασής μας στο Διαδίκτυο “προσφέρουμε” προσωπικές 
πληροφορίες. Η περιήγηση μας στο Διαδίκτυο έχει πολλά κοινά με τη ζωή μας στο 
φυσικό κόσμο. Έτσι τίθενται κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα: της προστασίας των 
προσωπικών μας δεδομένων, της ορθής και ηθικής επικοινωνίας με την βοήθεια της 
τεχνολογίας και το γεγονός πως ότι και αν κάνουμε στο Διαδίκτυο αφήνει ίχνη. 
 

Παραπληροφόρηση (Misinformation)  
 
Παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβεί με την παρουσίαση 
διαφόρων ψευδών ή αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με 
πιθανό σκοπό την παραπλάνηση μας. Παραπληροφόρηση συμβαίνει και όταν οι 
πληροφορίες είναι ελλιπείς με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε λανθασμένα 
συμπεράσματα. 
 

Παραποίηση Γλώσσας  
 
Η ανάγκη για γρήγορη και εύκολη επικοινωνία, μια συνήθεια που την αποκτήσαμε με 
την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου στη ζωή μας, άρχισε να 
οδηγεί στην Παραποίηση της Γλώσσας μας. Αντί ελληνικά δηλαδή χρησιμοποιούνται 
τα greeklish, ελληνικά γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, στα οποία ο τονισμός και 
η ορθογραφία δεν είναι σημαντικά. Για παράδειγμα η φράση «θα σε δω σε λίγο» θα 
γραφόταν «tha se do se ligo». 



 

Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων (Phishing)  
 
Είναι η πράξη της εξαπάτησης ενός χρήστη κάνοντας τον να δώσει προσωπικές 
πληροφορίες σε μια «πλαστή ιστοσελίδα» στο Διαδίκτυο (π.χ. διεύθυνση, αριθμό 
ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς 
πρόσβασης κ.λ.π). Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα επιτρέπει σε έναν απατεώνα 
(cracker) να κλέψει ή να πλαστογραφήσει τα στοιχεία του θύματος ή/και να κερδίσει 
παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα του/της, όπως προσωπικούς λογαριασμούς, 
συνδρομές, e-mail, κωδικούς PIN, κωδικούς TAN, κ.λ.π. 
 
 

                                                            Από τον μαθητή: Δρόσο Δημήτριο 
του τμήματος Α1 του 15ου Γυμνασίου 

 
 

 


