ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΕΣΕΡΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
 Δεν αποκαλφπτω ςε κανζναν, οφτε ςτουσ καλφτεροφσ μου φίλουσ,
τον κωδικό πρόςβαςθσ του λογαριαςμοφ που ζχω ςτο Διαδίκτυο.
Κάποιο άλλο άτομο κα μποροφςε να προφαςιςτεί ότι είμαι εγϊ ςτο
Διαδίκτυο, να διαβάςει το θλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, να
αναρτιςει λανκαςμζνεσ ι κακζσ πλθροφορίεσ, να παρενοχλιςει
άλλα άτομα ι να διαδϊςει ψζματα για τρίτουσ χρθςιμοποιϊντασ τον
κωδικό αυτό.
 Δεν αναρτϊ ποτζ προςωπικζσ πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο, όπωσ το
όνομά μου, τθ διεφκυνςθ του ςπιτιοφ μου, το τθλζφωνό μου, τθ
φωτογραφία μου ι ποιο είναι το ςχολείο μου, διότι δεν ξζρω ποφ
μπορεί να καταλιξουν.
 Σβινω αμζςωσ e-mail που ζχω λάβει από αποςτολείσ που δεν
γνωρίηω. Σε καμία περίπτωςθ δεν ενεργοποιϊ τουσ ςυνδζςμουσ του
Διαδικτφου που υπάρχουν ςε αυτά τα θλεκτρονικά μθνφματα οφτε
ανοίγω τυχόν επιςυναπτόμενα. Το ίδιο ιςχφει και για τθν απρόςεκτθ
λιψθ αρχείων από κόμβουσ του Διαδικτφου, γιατί ζτςι πικανόν να
μεταδοκεί ιόσ ςτον υπολογιςτι μου που κα μποροφςε να τον βλάψει
ι και να τον καταςτρζψει.
 Εάν βρω κάποια ιςτοςελίδα που με τρομάηει, μου φαίνεται περίεργθ
ι περιζχει ρατςιςτικό, φανατικό, εκφοβιςτικό ι άλλο φποπτο
περιεχόμενο, το αναφζρω αμζςωσ ςτουσ γονείσ ι τουσ δαςκάλουσ
μου.
 Αντιμετωπίηω τουσ άλλουσ χριςτεσ του Διαδικτφου με τον τρόπο
που κα ικελα να μου φζρονται κι αυτοί. Δεν αςτειεφομαι
κατθγορϊντασ ι προςβάλλοντασ κάποιον ςτο Διαδίκτυο, διότι το
αςτείο μου αυτό μπορεί να πλθγϊςει τον ςυνομιλθτι μου.
 Όταν δθμοςιεφω κάτι ψθφιακά, αυτό δεν χάνεται ποτζ (οφτε αν ςτθ
ςυνζχεια το αποςφρω), καλφτερα λοιπόν να ςκζφτομαι καλά προτοφ
«ανεβάςω» κάτι ςτο Διαδίκτυο.
 Γνωρίηω ότι το «κατζβαςμα» προγραμμάτων, παιχνιδιϊν,
φωτογραφιϊν, τραγουδιϊν ι βίντεο μπορεί να είναι παράνομο.
Υπάρχουν πολλζσ ιςτοςελίδεσ που προςφζρουν το υλικό τουσ
δωρεάν, όμωσ ςυνικωσ απαιτείται κάποια αμοιβι και αυτό το
ελζγχω πολφ προςεκτικά.

 Δεν αντιγράφω ζτςι απλά κείμενα από υλικό του Διαδικτφου για τισ
εργαςίεσ μου, γιατί είναι ςα να τα κλζβω. Η αντιγραφι από το
Διαδίκτυο πολλζσ φορζσ είναι παράνομθ και δεν βοθκάει κακόλου
ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ μου
ικανότθτασ, προςόντα απαραίτθτα για το μζλλον μου.
 Διαςταυρϊνω πάντα το υλικό που βρίςκω ςτο Διαδίκτυο με άλλεσ
πθγζσ, όπωσ βιβλία, εφθμερίδεσ, περιοδικά, ρωτϊ επίςθσ τουσ
γονείσ ι τουσ δαςκάλουσ μου. Επειδι όλοι μποροφμε να γράψουμε
ςτο Διαδίκτυο (όμωσ δεν είμαςτε όλοι επιςτιμονεσ ι ειδικοί) δεν
είναι και όλεσ οι δθμοςιεφςεισ αξιόπιςτεσ.
 Εάν κάποιοσ μου προςφζρει κάτι ςτο Διαδίκτυο που μου φαίνεται
υπερβολικό, όπωσ π.χ. ακριβά δϊρα για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό ι
κουίη, ίςωσ να πρόκειται για κάποιο τζχναςμα! Καλό κα είναι να
αποφεφγω τζτοιου είδουσ επαφζσ ι ιςτοςελίδεσ.
 Εάν κάποιοσ διαδικτυακόσ φίλοσ μου ηθτιςει να κρατιςω τθ φιλία
μασ μυςτικι, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ποιοσ αλθκινόσ φίλοσ κα
ηθτοφςε κάτι τζτοιο; Πρζπει αμζςωσ να ενθμερϊςω τουσ γονείσ ι
τουσ δαςκάλουσ μου.

 Ποτζ δεν ςυναντώ ςτο φυςικό κόςμο φίλουσ που γνώριςα
ςτο Διαδίκτυο και που δεν γνωρίηω ςτον πραγματικό
κόςμο. Σα άτομα αυτά δεν είναι πάντοτε αυτά που
ιςχυρίηονται πωσ είναι, ακόμα κι αν αλλθλογραφώ ι
επικοινωνώ μαηί τουσ για πολφ καιρό ι μου ζχουν ςτείλει
φωτογραφία τουσ ι τουσ ζχω δει με web κάμερα. Ακόμα
και θ φωτογραφία ι το βίντεο μπορεί να είναι πλαςτά.

