
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 Δεν αποκαλύπτω σε κανέναν, ούτε στους καλύτερούς μου φίλους, 
τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που έχω στο Διαδίκτυο. 
Κάποιο άλλο άτομο θα μπορούσε να προφασιστεί ότι είμαι εγώ στο 
Διαδίκτυο, να διαβάσει το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, να 
αναρτήσει λανθασμένες ή κακές πληροφορίες, να παρενοχλήσει 
άλλα άτομα ή να διαδώσει ψέματα για τρίτους χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό αυτό. 

 

 Δεν αναρτώ ποτέ προσωπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο, όπως το 
όνομά μου, τη διεύθυνση του σπιτιού μου, το τηλέφωνό μου, τη 
φωτογραφία μου ή ποιο είναι το σχολείο μου, διότι δεν ξέρω πού 
μπορεί να καταλήξουν. 

 

 Σβήνω αμέσως e-mail που έχω λάβει από αποστολείς που δεν 
γνωρίζω. Σε καμία περίπτωση δεν ενεργοποιώ τους συνδέσμους του 
Διαδικτύου που υπάρχουν σε αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα ούτε 
ανοίγω τυχόν επισυναπτόμενα. Το ίδιο ισχύει και για την απρόσεκτη 
λήψη αρχείων από κόμβους του Διαδικτύου, γιατί έτσι πιθανόν να 
μεταδοθεί ιός στον υπολογιστή μου που θα μπορούσε να τον βλάψει 
ή και να τον καταστρέψει. 

 

 Εάν βρω κάποια ιστοσελίδα που με τρομάζει, μου φαίνεται περίεργη 
ή περιέχει ρατσιστικό, φανατικό, εκφοβιστικό ή άλλο ύποπτο 
περιεχόμενο, το αναφέρω αμέσως στους γονείς ή τους δασκάλους 
μου. 

 

 Αντιμετωπίζω τους άλλους χρήστες του Διαδικτύου με τον τρόπο 
που θα ήθελα να μου φέρονται κι αυτοί. Δεν αστειεύομαι 
κατηγορώντας ή προσβάλλοντας κάποιον στο Διαδίκτυο, διότι το 
αστείο μου αυτό μπορεί να πληγώσει τον συνομιλητή μου.   

 

 Όταν δημοσιεύω κάτι ψηφιακά, αυτό δεν χάνεται ποτέ (ούτε αν στη 
συνέχεια το αποσύρω), καλύτερα λοιπόν να σκέφτομαι καλά προτού 
«ανεβάσω» κάτι στο Διαδίκτυο. 

 

 Γνωρίζω ότι το «κατέβασμα» προγραμμάτων, παιχνιδιών, 
φωτογραφιών, τραγουδιών ή βίντεο μπορεί να είναι παράνομο. 
Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που προσφέρουν το υλικό τους 
δωρεάν, όμως συνήθως απαιτείται κάποια αμοιβή και αυτό το 
ελέγχω πολύ προσεκτικά. 

 



 Δεν αντιγράφω έτσι απλά κείμενα από υλικό του Διαδικτύου για τις 
εργασίες μου, γιατί είναι σα να τα κλέβω. Η αντιγραφή από το 
Διαδίκτυο πολλές φορές είναι παράνομη και δεν βοηθάει καθόλου 
στην απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη της κριτικής μου 
ικανότητας, προσόντα απαραίτητα για το μέλλον μου. 

 

 Διασταυρώνω πάντα το υλικό που βρίσκω στο Διαδίκτυο με άλλες 
πηγές, όπως βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, ρωτώ επίσης τους 
γονείς ή τους δασκάλους μου. Επειδή όλοι μπορούμε να γράψουμε 
στο Διαδίκτυο (όμως δεν είμαστε όλοι επιστήμονες ή ειδικοί) δεν 
είναι και όλες οι δημοσιεύσεις αξιόπιστες. 

 

 Εάν κάποιος μου προσφέρει κάτι στο Διαδίκτυο που μου φαίνεται 
υπερβολικό, όπως π.χ. ακριβά δώρα για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή 
κουίζ, ίσως να πρόκειται για κάποιο τέχνασμα! Καλό θα είναι να 
αποφεύγω τέτοιου είδους επαφές ή ιστοσελίδες. 

 

 Εάν κάποιος διαδικτυακός φίλος μου ζητήσει να κρατήσω τη φιλία 
μας μυστική, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ποιος αληθινός φίλος θα 
ζητούσε κάτι τέτοιο; Πρέπει αμέσως να ενημερώσω τους γονείς ή 
τους δασκάλους μου. 

 

 Ποτέ δεν συναντώ στο φυσικό κόσμο φίλους που γνώρισα 
στο Διαδίκτυο και που δεν γνωρίζω στον πραγματικό 
κόσμο. Τα άτομα αυτά δεν είναι πάντοτε αυτά που 
ισχυρίζονται πως είναι, ακόμα κι αν αλληλογραφώ ή 
επικοινωνώ μαζί τους για πολύ καιρό ή μου έχουν στείλει 
φωτογραφία τους ή τους έχω δει με web κάμερα. Ακόμα 
και η φωτογραφία ή το βίντεο μπορεί να είναι πλαστά. 

 

 

 

 


