
ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



★ Όσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας να 
είμαστε ευγενικοί και να μιλάμε με σεβασμό στους 
μεγαλύτερους αλλά και στους φίλους μας, άλλο 
τόσο είναι και στο διαδίκτυο.

★ Οι ίδιοι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ισχύουν 
στην πραγματική ζωή ισχύουν και κατά την 
ψηφιακή μας δραστηριότητα.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ 
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01

Δε ξεχνάμε ποτέ ότι στην άλλη 
πλευρά της ηλεκτρονικής μας 
συνομιλίας βρίσκεται ένας άνθρωπος, 
άρα σκεφτόμαστε και προσέχουμε 
πως θα του μιλήσουμε! 02

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των 
άλλων! Δεν  κοινοποιούμε στο 
διαδίκτυο φωτογραφίες κάποιου αν 
δεν έχουμε την έγκρισή του.

03

Σεβόμαστε τη γνώμη των άλλων, ακόμα κι αν 
δε συμφωνούμε με αυτήν! Αν δε συμφωνούμε 
με κάποιον, εκφράζουμε τη διαφωνία μας 
πολιτισμένα. 04

Αποφεύγουμε τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα! 
Oι συνομιλητές μας νιώθουν πως τους 
υψώνουμε τη φωνή.
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05

Γράφουμε με σαφή, κατάλληλο και 
συνοπτικό τρόπο. Όταν 
επικοινωνούμε σε επίσημο ύφος, 
αποφεύγουμε τα greeklish, τις 
συντομεύσεις και τα emoticons. 06

Δεν κάνουμε εμφανείς αποκλεισμούς στο 
κοινό μας. Δε δημιουργούμε την αίσθηση 
στους υπόλοιπους ότι είναι αποκομμένοι.

07

Ελέγχουμε πάντα αν, όσα μοιραζόμαστε στο 
διαδίκτυο, είναι έγκυρα! Αναπτύσσουμε κριτική 
σκέψη και εμπιστευόμαστε το ένστικτο και τη 
λογική μας. 08

Σκεφτόμαστε πριν προσθέσουμε ή 
αποδεχτούμε κάποιον φίλο. Αν δεν 
θέλουμε να μείνουμε σε επαφή μαζί 
τους, δεν τους προσθέτουμε!
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Δε δημοσιεύουμε υλικό που 
προστατεύεται από 
πνευματικά δικαιώματα στο 
οποίο δεν είμαστε κάτοχοι 
των δικαιωμάτων.

Όταν στέλνουμε email σε 
πολλούς παραλήπτες που δεν 
γνωρίζονται μεταξύ τους δε 
δημοσιοποιούμε τις 
ηλεκτρονικές τους 
διευθύνσεις!
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Γνώση
προσβασιμότητα σε 

πληροφορίες

Προστασία
από τον εκφοβισμό 

και τη βία

Δικαιοσύνη
δικαίωμα αναζήτησης 

βοήθειας εάν αισθάνεσαι 
πως απειλείσαι με 

οποιονδήποτε τρόπο

Εκπαίδευση
δικαίωμα στην 

εκπαίδευση - ενημέρωση 
για το τι διατίθεται στο 

διαδίκτυο

Συμμετοχή
σε συζητήσεις και 

φόρουμ

Υγεία
δικαίωμα να παραμείνετε 

υγιείς σωματικά και ψυχικά 
ενώ αλληλεπιδράτε στο 

διαδίκτυο
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Σεβασμός στους άλλους: μην 
παρεμποδίζετε τα βασικά 
δικαιώματα των άλλων ή με 
οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχετε 
σε συμπεριφορά που είναι 
επιβλαβής για τους άλλους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σεβασμός στον εαυτό σας: 
πρέπει να γνωρίζετε το 
ψηφιακό αποτύπωμά σας και 
πώς αυτό επηρεάζει τον τρόπο 
με τον οποίο σας 
αντιλαμβάνονται




