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τι είναι το διαδίκτυο (= internet)

 ένας υπολογιστής που είναι 

συνδεδεμένος στο internet 

μπορεί να πάρει μέρος σε μια 

πληθώρα υπηρεσιών

 το internet χρησιμοποιεί ένα 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο για 

την επικοινωνία των 

υπολογιστών, το TCP/IP

ένα παγκόσμιο σύνολο από δίκτυα υπολογιστών που 

επικοινωνούν με ένα συγκεκριμένο σύνολο από κανόνες 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας





υπολογιστές στο διαδίκτυο

1981: 213

1991: 376.000  

2003: 171.638.297 

2008: 541.677.360

2010: 768.913.036

2014:     1,010,251,829

2015:     1,012,706,608

2016:     1,048,766,623

ενδεικτικές τιμές από Internet Software Consortium (http://www.isc.org/network/survey )

υπολογιστές έτος

πάνω από 1 δισεκατομμύριο 

συνδεδεμένοι υπολογιστές 

πληθυσμός της γης:

7,5 δισεκατομμύρια

http://www.isc.org/
https://www.isc.org/network/survey/


‘απογραφή’ διαδικτύου 2012 

παγκόσμιος χάρτης με 460 εκατομμύρια IP διευθύνσεις που απάντησαν σε ICMP 

ping requests ή port scans από Ιούνιο έως Οκτώβριο 2012

http://internetcensus2012.bitbucket.org/images.html

http://internetcensus2012.bitbucket.org/images.html


η γη στο σκοτάδι 

Data Date:  October 1, 1994 - March 31, 1995

Data: M. Imhoff of NASA GSFC and C. Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC 
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/55000/55167/earth_lights.gif

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/55000/55167/earth_lights.gif


διείσδυση διαδικτύου

2005 2010 2013

παγκόσμιος πληθυσμός 6.5 billion 6.9 billion 7.1 billion

δε χρησιμοποιεί διαδίκτυο 84% 70% 61%

χρησιμοποιεί διαδίκτυο 16% 30% 39%

χρήστες διαδικτύου σε αναπτυσσόμενες χώρες 8% 21% 31%

χρήστες διαδικτύου σε αναπτυγμένες χώρες 51% 67% 77%

United Nations, International Telecommunication Union, “Statistics”

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx


ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιούν διαδίκτυο
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United Nations, International Telecommunication Union, “Statistics, Time series by country, Percentage of individuals using the internet” 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx


στο διαδίκτυο μπορώ… 

να διαβάσω 

να δημοσιεύσω 

και συχνά πρέπει να έχω το δικό μου λογαριασμό

να επικοινωνήσω 



πιστεύεις ό,τι βλέπεις;

 ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός 



σκέψου ό,τι βλέπεις 

στο διαδίκτυο και 

θυμήσου…το κλειδί είναι η 

κριτική σκέψη

να αμφισβητείς αυτά που 

βλέπεις στο διαδίκτυο και 

τους λόγους για τους 

οποίους δημοσιεύθηκαν 

αν κάτι που δεις επηρεάσει τα 

συναισθήματά σου είναι 

σημαντικό να το συζητήσεις με 

κάποιον μεγαλύτερο, 

όπως ένα γονιό ή καθηγητή



πιστεύεις ό,τι βλέπεις;

 δες πίσω απ’ τη μάσκα



1,86 δισεκατομμύρια χρήστες

πληθυσμός του κόσμου = 7,5 δισεκατομμύρια…  

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
http://venturebeat.com/2014/02/03/facebook-has-no-idea-how-many-fake-accounts-it-has-but-it-could-nearly-140m/
http://edition.cnn.com/2012/08/02/tech/social-media/facebook-fake-accounts/

 χρήστες με ψεύτικο όνομα ή άλλα στοιχεία

 χρήστες που υποδύονται κάποιον άλλο

 προγράμματα που υποδύονται τους χρήστες και 

δημιουργούν ρεύματα, μόδα, και διαφημίσεις

εκτιμάται ότι 

83 εκατομμύρια λογαριασμοί είναι ψεύτικοι!

πληθυσμός της Ελλάδας = 11 εκατομμύρια…  



όταν δημοσιεύω
στο διαδίκτυο, 
ΔΕΝ ψιθυρίζω 
στον εαυτό μου…

είναι σα να το γράφω
σε μεγάλο τοίχο, 
στην κεντρική πλατεία!!!



όταν δημοσιεύω 
στο διαδίκτυο, 
ΔΕΝ ψιθυρίζω 
στον εαυτό μου…



είναι σα να το γράφω 
σε μεγάλο τοίχο, 
στην κεντρική πλατεία!!!



 πολύ εύκολο να στείλεις κατά λάθος ένα μήνυμα σε λάθος πρόσωπο 

 οι άλλοι μπορούν να αντιγράψουν, να εκτυπώσουν και να 

μοιραστούν με άλλους τα μηνύματα και τις φωτογραφίες μας

 τα μηνύματα αποθηκεύονται για πολύ καιρό – μπορούν οι άλλοι να 

τα διαβάσουν ξανά και ξανά

ας μη στέλνουμε μηνύματα 

όταν είμαστε θυμωμένοΙ –

είναι δύσκολο να πάρουμε πίσω 

αυτά που έχουμε πει πάνω στο θυμό μας.

 οι αρχές μπορούν, αν χρειαστεί, 

να έχουν πρόσβαση στον 

λογαριασμό μας

ο προσωπικός λογαριασμός και τα προσωπικά μηνύματα σε 

άλλους δεν είναι και τόσο προσωπικά…



σκέψου τις φωτογραφίες 

που ανεβάζεις και τι γράφεις 

στο διαδίκτυο και 

θυμήσου….
σκέψου πριν δημοσιεύσεις

σκέψου πώς επηρεάζουν τα 

σχόλια και οι φωτογραφίες 

σου τους άλλους χρήστες 

χτίσε μια θετική 

διαδικτυακή φήμη



μη δημιοσιεύεις στο 

διαδίκτυο ό,τι δε θα 

έδειχνες στη γιαγιά σου

ο κανόνας της γιαγιάς!!!



στο διαδίκτυο, 

συχνά πρέπει να έχω 

το δικό μου λογαριασμό

τι κάνω με τον μυστικό κωδικό μου; 



μοιράζομαι….

τον αριθμό τηλεφώνου μου;

το κλειδί του σπιτιού μου;

ένα ωραίο βιβλίο που διάβασα;

την οδοντόβουρτσά μου;

τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ μου ;;;;



οι κωδικοί μου … 

 χρησιμοποιούν γράμματα και αριθμούς 

 έχουν τουλάχιστον 8 χαρακτήρες 

 δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες 

 έχουν μέσα ειδικούς χαρακτήρες όπως παρενθέσεις, &, ή % 

 κάνουν μίξη κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων 



οι κωδικοί μου … 

 μπορώ να τους απομνημονεύσω εύκολα 

 έχω διαφορετικούς κωδικούς για κάθε λογαριασμό 

 τους αλλάζω συχνά (κάθε λίγους μήνες) 



οι κωδικοί μου … 

είναι πάντα αυστηρά μυστικοί !!!



η παρουσίαση αυτή χρησιμοποιεί υλικό από την ιστοσελίδα http://saferinternet4kids.gr/

περισσότερα στον ιστοχώρο της δράσης Safer Internet for Kids 

που συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

http://saferinternet4kids.gr/

http://saferinternet4kids.gr/
http://saferinternet4kids.gr/








καλό σερφάρισμα στο διαδίκτυο, 

με σύνεση και ασφάλεια

η παρουσίαση χρησιμοποιεί 

υλικό από την ιστοσελίδα 

http://saferinternet4kids.gr/

http://saferinternet4kids.gr/
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