
Netiquette 
Του Γιάννη Σαλονικίδη 

 
Είναι ένα λογοπαίγνιο των λέξεων NET και ETIQUETTE, ο οποίος 
δημιουργήθηκε από τη συγγραφέα Virginia Shea και αποτέλεσε τον τίτλο του 
ομώνυμου βιβλίου της (δείτε και εδώ: http://www.albion.com/netiquette/.  
 
Πρόκειται γι' αυτό που εμείς θα χαρακτηρίζαμε ως "κανόνες καλής 
συμπεριφοράς" για τους χρήστες του διαδικτύου.  
 
Μήπως θέλω να πω κάτι πλαγίως;  
Όχι, φίλοι μου. Το λέω ευθέως!  
 
Όταν πάμε για πρώτη φορά σε ένα νέο σχολείο ή γνωρίζουμε καινούριους 
συναδέλφους συνήθως αφήνουμε να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να 
"κόψουμε κίνηση". ∆ηλαδή, μαθαίνουμε την κουλτούρα που επικρατεί, τους 
άγραφους κανόνες, πού στέκεται ο καθένας μέσα στο χώρο και ποιανού την 
καρέκλα δεν πρέπει να μετακινούμε ΠΟΤΕ!!!  
 
Έτσι ακριβώς υπάρχει μια ανάλογη κουλτούρα και κάποιοι άγραφοι νόμοι σε 
όλες τις δικτυακές κοινότητες (αν και πολλοί πιστεύουν πως στο WWW 
επικρατεί αναρχία και ο καθένας μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει).  
 
Παρακάτω θα σας παρουσιάσω τα κυριότερα σημεία - κανόνες του 
NETIQUETTE, όπως τους θέτει η Virginia Shea .  
 
Ας έχετε υπόψη σας πως οι κανόνες αυτοί είναι ευρύτατα αποδεκτοί από τους 
περισσότερους χρήστες του παγκόσμιου ιστού και αποτελούν στην 
πραγματικότητα το "αλφαβητάρι" κάθε νέου χρήστη (newbie στην 
επικρατούσα αργκό ή protaris).  
10 κανόνες για να είστε καλός NETIZEN (net+citizen)  
 
∆ε σκοπεύω να κάνω ακριβή μετάφραση (τέτοιες μπορείτε να βρείτε σχετικά 
εύκολα στο ελληνόφωνο WEB), αλλά πιο πολύ να σχολιάσω... 
 



 

1ος ΚΑΝΟΝΑΣ: ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ!  
 
Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν!  
Μπες στη θέση τους. Στήριξε την άποψή σου αλλά σεβάσου και τους άλλους.  
 
Στον κυβερνοχώρο, τα παραπάνω εκφράζονται ακόμη πιο απλά: Θυμήσου τον 
Άνθρωπο.  
 
Όταν επικοινωνούμε ηλεκτρονικά, έχουμε μπροστά μας μιαν οθόνη.  
∆εν βλέπουμε τον άλλον, ούτε αυτός βλέπει τις κινήσεις μας, τις εκφράσεις 
του προσώπου μας, τον τόνο της φωνής μας.  
Άρα ένα μεγάλο μέρος του μη λεκτικού κώδικα επικοινωνίας, που συνήθως 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, στο διαδίκτυο αχρηστεύεται!  
 
Έτσι, είτε απαντάμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (eMail) είτε σε κάποιο 
μήνυμα των ομάδων συζήτησης (newsgroups), είναι εύκολο να 
παρερμηνεύσουμε το τι λέει ο αποστολέας. Κι ακόμη πιο εύκολο είναι να 
ξεχάσουμε πως αυτοί που διαβάζουν τα μηνύματά μας είναι πραγματικοί 
άνθρωποι με αισθήματα όπως κι εμείς.  
 
Το διαδίκτυο φέρνει κοντά ανθρώπους που πιθανόν δε θα συναντιόνταν ποτέ 
με άλλον τρόπο. Το απρόσωπο, όμως, του μέσου κάνει αυτή τη συνάντηση 
λιγότερο προσωπική και άμεση. Όσοι ανταλλάσσουν eMail, συμπεριφέρονται 
συχνά όπως οι οδηγοί αυτοκινήτου: Βρίζουν τους άλλους οδηγούς, κάνουν 
άσεμνες χειρονομίες και γενικά φέρονται σαν άξεστοι.  
Έχουν δηλαδή συμπεριφορά που δεν την συνηθίζουν στο σπίτι ή στη δουλειά 
τους.  
 
Το Netiquette ορίζει πως τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή.  
Πράγματι, μπορούμε να εκφραστούμε στον κυβερνοχώρο με τον τρόπο που 
μας αρέσει, να εξερευνήσουμε καινούριους κόσμους, να πάμε εκεί που δεν 
πήγε κανείς άλλος αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα την Βασική Οδηγία 
του Netiquette: Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους!  
 
Θα το λέγατε σε κάποιον κατά πρόσωπο;  
 
Ο συγγραφέας Guy Kawasaki λέει συχνά μια ιστορία για κάποιον που ποτέ δεν 
είχε συναντήσει, πως του έλεγε μέσω του διαδικτύου πως τον θεωρεί κακό 
συγγραφέα που δεν έχει τίποτε να πει.  
Απίστευτη αγένεια; Ναι, αλλά αυτά συμβαίνουν συνεχώς στο διαδίκτυο. Ίσως 
φταίει η δυνατότητα να μπορείς να στέλνεις μήνυμα κατευθείαν σ' έναν 
γνωστό συγγραφέα. Ίσως το ότι δεν μπορείς να δεις τη δυσαρέσκειά στο 
πρόσωπό του καθώς διαβάζει τα σκληρά σου λόγια. Όποιος και αν είναι ο 
λόγος, συμβαίνει πολύ συχνά.  



 
Ο Kawasaki προτείνει ένα χρήσιμο τεστ για οτιδήποτε πρόκειται να 
ανακοινώσουμε ή να στείλουμε με eMail: Αναρωτηθείτε: "Θα το έλεγα αυτό 
σε κάποιον αν ήταν απέναντί μου;" Αν η απάντηση είναι όχι, ξαναγράψτε το 
κείμενό σας και διαβάστε το πάλι. Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να 
σιγουρευτείτε πως ό,τι γράψατε, θα μπορούσατε να το επαναλάβετε άνετα σε 
μια προσωπική συνομιλία.  
 
Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να αισθάνεστε όμορφα λέγοντας απρεπείς 
φράσεις σε κάποιον που βρίσκεται απέναντί σας. Σ' αυτήν την περίπτωση, το 
Netiquette σας είναι άχρηστο. Πάρτε ένα βιβλίο σχετικό με το savoir vivre 
στην κοινωνική ζωή.  
 
Ένας ακόμη λόγος για να μην είστε επιθετικοί  
 
Όταν επικοινωνείτε μέσω του διαδικτύου -με μέιλ ή σε φόρουμς- τα μηνύματα 
σας είναι γραπτά και κάθε μήνυμα που στέλνετε μπορεί να αποθηκευτεί ή να 
προωθηθεί απ' τον παραλήπτη του. Απ' τη στιγμή που στέλνετε κάτι, δεν 
μπορείτε να ελέγξετε την πορεία του ούτε γνωρίζετε πώς θα το 
χρησιμοποιήσουν οι παραλήπτες.  
Αισθάνεστε αρκετά ασφαλείς ώστε να στέλνετε δεκάδες προσβλητικά 
μηνύματα σε αγνώστους για τα οποία ίσως να έχετε μετανιώσει λίγο μετά το 
πάτημα του κουμπιού Send (Υποβολή - Αποστολή); 



 
 

2ος ΚΑΝΟΝΑΣ: ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΖΩΗ  
 
Εκτός δικτύου, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι νομοταγείς είτε λόγω 
χαρακτήρα είτε γιατί φοβούνται μην τους πιάσουν. Οι πιθανότητες να συμβεί 
κάτι τέτοιο στον κυβερνοχώρο είναι μικρές. Για τον λόγο αυτό πολλοί 
πιστεύουν πως μπορούν να "ρίξουν" την ποιότητα συμπεριφοράς στις 
διαδικτυακές τους επαφές.  
 
Αυτή είναι εσφαλμένη αντίληψη. Το επίπεδο μπορεί πράγματι να είναι χαμηλά 
σε κάποιους χώρους του διαδικτύου, όχι όμως σε όλους τους υπόλοιπους 
χώρους.  
 
Να είστε ηθικός  
 
Μην πιστεύετε αυτούς που λένε: "Οι μόνοι ηθικοί κανόνες που ισχύουν είναι 
αυτοί που σου επιτρέπουν να τη γλιτώνεις διαρκώς".  
Το Netiquette μιλάει για καλούς τρόπους, όχι για ηθική. Αν όμως βρεθείτε 
μπροστά σε κάποιο ηθικό δίλημμα στις περιηγήσεις σας στον κυβερνοχώρο, 
συμβουλευτείτε τον κώδικα συμπεριφοράς που ακολουθείτε στην καθημερινή 
σας ζωή. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί τη λύση.  
 
Η παραβίαση του νόμου αποτελεί και κακή τήρηση του 
Netiquette  
 
Κάποιοι νόμοι είναι, συχνά, τόσο ασαφείς και πολύπλοκοι που δύσκολα 
εφαρμόζονται. Εκτός αυτού, η τροποποίησης τους ώστε να ταιριάζουν στα 
δεδομένα του δικτύου, παραμένει ακόμη σε αρχικά στάδια. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι και το copyright (πνευματικά δικαιώματα).  
 
Επαναλαμβάνουμε πως το Netiquette αφορά τη συμπεριφορά και όχι το Νόμο. 
Συνιστούμε όμως την προσπάθεια αυτοελέγχου για παραμονή εντός ορίων 
των νόμων κοινωνίας και κυβερνοχώρου. 



 
 

3ος ΚΑΝΟΝΑΣ: ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ  
 
Το Netiquette διαφέρει στους διάφορους δικτυακούς τόπους.  
(π.χ. το δικό μας Netiquette είναι "Ο δεκάλογος του καλού φορουμίστα!")  
 
Κάτι που είναι αποδεκτό σε έναν δικτυακό τόπο, μπορεί να θεωρείται 
απαράδεκτο σε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, το κουτσομπολιό δεν είναι 
αποδεκτό στο eduportal. Πιθανότατα όμως να είναι αποδεκτό στο fun club 
ενός τραγουδιστή ή μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ∆΄ κατηγορίας...  
 
Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρετε που βρίσκεστε και με ποιους μιλάτε. ∆είτε 
την επόμενη συμβουλή:  
 
Περάστε απαρατήρητοι πριν αρχίσετε να συμμετέχετε 
ενεργά  
 
Όταν μπαίνετε σε έναν δικτυακό τόπο για πρώτη φορά, ρίξτε μια ματιά 
τριγύρω. Περάστε λίγο χρόνο παρακολουθώντας τις τρέχουσες συζητήσεις ή 
διαβάζοντας τα αρχεία παλιών συζητήσεων. Θα καταλάβετε πολλά για τα μέλη 
και τη συμπεριφορά τους. Μάθετε ποιοι είναι οι διαχειριστές, και πώς 
ενεργούν. Ποια μέλη θεωρούνται σεβαστά για τις απόψεις και την προσφορά 
τους.  
Όταν νιώσετε έτοιμοι, προχωρήστε και πάρτε μέρος στη 
συζήτηση. 
 



 
 

4ος ΚΑΝΟΝΑΣ: Σεβαστείτε το χρόνο και 
τη σύνδεση των άλλων  
Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όταν στέλνετε κάποιο e-mail ή μήνυμα σε μια 
ομάδα συζήτησης, ζητάτε λίγο από τον χρόνο αυτών που θα το διαβάσουν. Ας 
μην αισθανθούν πως ο χρόνος τους πήγε χαμένος.  
 
Ο όρος "bandwidth" αναφέρεται στη χωρητικότητα των γραμμών αυτών που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του WWW. Κάθε γραμμή έχει και ένα μέγιστο 
όριο πληροφοριών που μπορεί να μεταφέρει σε κάθε δεδομένη στιγμή. Αν 
στείλετε πέντε φορές το ίδιο μήνυμα ή αν βομβαρδίζεται κάθε ομάδα 
συζήτησης με μηνύματα άσχετα, ξοδεύεται όχι μόνο το χρόνο αυτών που θα 
αναγκαστούν να τα διαβάσουν αλλά και το bandwidth του παροχέα της 
υπηρεσίας (αφού θα πρέπει να αποθηκεύσει όλα αυτά τα άχρηστα δεδομένα)  
 
Δεν είστε το κέντρο του κυβερνοχώρου  
 
Για πολλούς από σας, αυτή η υπενθύμιση ίσως θεωρηθεί περιττή. Την 
περιλαμβάνω όμως, διότι είναι πολύ εύκολο να ξεχάσετε, όταν είστε απόλυτα 
αφοσιωμένοι σε κάποια εργασία, πως δεν έχουν όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα με 
σας. Μην περιμένετε άμεση απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις που θέτετε και 
μη θεωρείτε βέβαιο πως όλοι θα συμφωνήσουν μαζί σας ή θα τους 
ενδιαφέρουν έστω αυτά που λέτε.  
 
Κανόνες για τις ομάδες συζήτησης (news groups)  
 
Ο 4ος Κανόνας αφορά αρκετά και όσους χρησιμοποιούν τις ομάδες συζήτησης 
(newsgroups). Όσοι τις παρακολουθούν, ξοδεύουν αρκετή ώρα διαβάζοντας 
μηνύματα , επειδή Οι συνδέσεις είναι αργές, πολλά προγράμματα ανάγνωσης 
είναι χελώνες και τελικά, ακόμη και το άνοιγμα ενός μηνύματος μπορεί να 
πάρει αρκετή ώρα. ∆εν ενδιαφέρονται όλοι για το φεστιβάλ ταγκό στην 
Ανωκατω Μαγούλα…  
 
Σε ποιον θα πρέπει να απευθύνεται ένα μήνυμα;  
 
Γιατί ο όρος 'mailing list' κατάντησε ν' ακούγεται σα 
βρισιά;  
 
Τον καιρό που τα αντίγραφα έβγαιναν με καρμπόν, μπορούσες να βγάλεις 
μόνο πέντε ευανάγνωστα αντίγραφα τη φορά. Επόμενο ήταν να επιλέγεις 
μετά από σκέψη το που θα τα στείλεις.  
 
Σήμερα, απλώς αντιγράφουμε τη διεύθυνση κάποιου στους παραλήπτες του 
μηνύματός σου. Και κάποιες φορές προσθέτουμε παραλήπτες απλά από 
συνήθεια. Γενικά, αυτό είναι αγένεια. Πριν στείλετε αντίγραφο μηνύματος σε 



κάποιον, αναρωτηθείτε αν πράγματι τον ενδιαφέρει το θέμα. Αν η απάντηση 
που θα δώσετε είναι αρνητική, μη χαραμίσετε το χρόνο του. Αν η απάντηση 
είναι "ίσως", ξανασκεφτείτε το. 



 

5ος ΚΑΝΟΝΑΣ: Δείξτε τον καλό σας 
εαυτό. Κάντε καλή χρήση της ανωνυμίας 
σας  
 
∆ε θέλω να δώσω την εντύπωση πως το δίκτυο είναι ένα ψυχρό, άκαρδο 
μέρος γεμάτο ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς να προσβάλλουν τους 
άλλους. Όπως και στις άλλες εκδηλώσεις της ζωής, οι άνθρωποι που 
επικοινωνούν μέσω του δικτύου επιθυμούν να είναι δημοφιλείς ή έστω 
αρεστοί στους άλλους. Τα δίκτυα και ειδικότερα οι ομάδες συζήτησης, δίνουν 
τη δυνατότητα επαφής με ανθρώπους που θα ήταν, ίσως, αδύνατο να 
συναντήσουμε με άλλον, πιο προσωπικό, τρόπο. Και κανείς απ' αυτούς δεν 
μπορεί να σας δει. ∆ε θα κριθείτε από το χρώμα του δέρματός σας, των 
μαλλιών ή των ματιών, το βάρος, την ηλικία ή τα ρούχα σας.  
 
Θα κριθείτε απ' την ποιότητα και τον τρόπο γραφής σας. Αυτό δίνει σε 
πολλούς κάποιο πλεονέκτημα: ∆ε θα βρίσκονταν στον κυβερνοχώρο αν δεν 
απολάμβαναν τον γραπτό λόγο. Οπότε, η ορθογραφία και η σωστή σύνταξη 
παίζουν μεγάλο ρόλο. Αν περνάτε αρκετό χρόνο στο δίκτυο και είστε 
αδύναμος στους τομείς αυτούς, αξίζει να μελετήσετε λιγάκι.  
 
Να γνωρίζετε το αντικείμενό σας και να είστε σαφείς  
 
Βεβαιωθείτε πως ξέρετε για τι πράγμα γράφετε. Αν δείτε πως στο κείμενό σας 
εμφανίζονται συχνά φράσεις σαν: "Απ' ό,τι καταλαβαίνω" και "Πιστεύω πως", 
αναρωτηθείτε αν θα πρέπει να στείλετε τώρα αυτό το μήνυμα ή να ελέγξετε 
πρώτα τα δεδομένα σας. Οι λανθασμένες και ανυπόστατες πληροφορίες 
εξαπλώνονται σα φωτιά στο δίκτυο. Και μετά από μερικές αναμεταδόσεις, 
παρατηρείται το φαινόμενο του "σπασμένου τηλεφώνου": Αυτό που αρχικά 
είχατε πει , καταλήγει αγνώριστο. Μην ξεχνάτε λοιπόν, πως είστε πάντα 
υπεύθυνοι για ότι στέλνετε εσείς και όχι για τον τρόπο που οι άλλοι θα το 
χρησιμοποιήσουν.  
 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να είστε σίγουροι πως το γραπτό σας έχει νόημα και 
είναι ξεκάθαρο. Γνωρίζετε πως ακόμη και μια απόλυτα σωστή (ορθογραφικά 
και συντακτικά) παράγραφος μπορεί να είναι τελείως ακατανόητη. Αυτό 
συμβαίνει όταν προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε κάποιον χρησιμοποιώντας 
λέξεις και εκφράσεις που ούτε εσείς καταλαβαίνετε. Πείτε το με απλά λόγια: 
∆ε θα εντυπωσιάστει κανένας απ' αυτούς που αξίζει να εντυπωσιάσεται.  
 
Μην πάτε γυρεύοντας για καυγάδες  
 
Τέλος, προσπαθήστε να είστε ευχάριστοι και ευγενικοί. Μη χρησιμοποιείτε 
προσβλητικές εκφράσεις και μην μπλέκεστε σε αντιπαραθέσεις μόνο και μόνο 
για να "διασκεδάσετε".  



 
Ερώτηση: Μπορούμε να βρίζουμε στο δίκτυο;  
 
Απάντηση: Αν θεωρήσετε πως, σε κάποια περίπτωση, η βρισιά είναι αναγκαία, 
προτιμήστε την ειρωνεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αστερίσκους αντί για 
γράμματα, γράφοντας το πρώτο γράμμα της λέξης και προσθέτοντας τόσους 
αστερίσκους όσα και τα λοιπά γράμματα π.χ. μ******.  
Αυτό το κόλπο είναι γενικά αποδεκτό στο διαδίκτυο: ∆ε προσβάλλετε ευθέως 
κανέναν και όλοι καταλαβαίνουν τι θέλετε να πείτε. 



 

6ος ΚΑΝΟΝΑΣ: Μοιραστείτε τις γνώσεις 
σας  
 
Καιρός για μερικές θετικές συμβουλές.  
 
Η δύναμη του διαδικτύου οφείλεται στον αριθμό των μελών του. Θέτεις 
ερωτήσεις στο δίκτυο γιατί ξέρεις πως θα τις διαβάσουν πολλοί άνθρωποι που 
μπορούν να απαντήσουν. Μπορεί όλοι να μην δίνουν τις σωστές απαντήσεις, 
αλλά το σύνολο της γνώσης μεγαλώνει. Μη ξεχνάμε πως το Internet 
φτιάχτηκε από επιστήμονες που μοιράζονταν πληροφορίες.  
 
Κάντε λοιπόν αυτό που πρέπει. Μη φοβηθείτε να 
μοιραστείτε τη γνώση που κατέχετε.  
 
Είναι δείγμα σωστής συμπεριφοράς το να ανακοινώνεται στους άλλους τις 
απαντήσεις που λάβατε σε κάποιο ερώτημά σας. Όταν περιμένετε πληθώρα 
απαντήσεων σε κάτι που ρωτήσατε ή όταν έρχεστε σ' επαφή με κάποια ομάδα 
όπου είστε νεόφερτος, είναι καλό να ζητάτε απάντηση με προσωπικό eMail. 
Όταν λύσετε το πρόβλημά σας, ανακοινώστε τα αποτελέσματα στην ομάδα 
συζήτησης και ευχαριστήστε όσους σας βοήθησαν. Θα ωφεληθούν, έτσι, όλοι 
από τη γνώση όσων ασχολήθηκαν με την ερώτησή σας.  
 
Αν είστε ειδικός σε κάποιον τομέα, μπορείτε να κάνετε περισσότερα. Αν 
παίρνετε μέρος στις συζητήσεις μιας ομάδας που δε διαθέτει FAQ (Frequently 
Asked Questions - Συχνές Ερωτήσεις) δείτε αν μπορείτε να το γράψετε εσείς. 
Αν ερευνήσατε κάποιο θέμα που πιθανόν ενδιαφέρει και άλλους, γράψτε το 
και στείλτε το στην ομάδα. Προσέξτε τα ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  
 
Το να μοιράζεστε τη γνώση σας είναι κάτι που σας προσφέρει ικανοποίηση. 
Αποτελεί την παλαιότερη παράδοση στο δίκτυο και κάνει τον κόσμο μας 
καλύτερο. 
 



 
 

7ος ΚΑΝΟΝΑΣ: Βοηθείστε να 
περιορισθούν οι καυγάδες - "Flaming 
wars"  
 
Οι όροι "Flaming" και "Flame war" αφορούν συζητήσεις στις οποίες τα μέλη 
εκφράζονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, ξεχνώντας ευγένεια και 

διακριτικότητα.  
 
Το Netiquette δεν απαγορεύει αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Αποτελεί 
παράδοση στο δίκτυο. Αυτές οι "παθιασμένες μάχες" μερικές φορές είναι 
ευχάριστες και γι' αυτούς που συμμετέχουν ενεργά και για όσους τις 
παρακολουθούν - αφήστε που μερικές φορές οι αποδέκτες το αξίζουν. ...  
 
Απαγορεύει, όμως, τη διαιώνισή τους: Μια μεγάλη σειρά οργισμένων 
γραμμάτων, που τα περισσότερα ανταλλάσσονται μεταξύ δυο - τριών 
ανθρώπων μπορεί να καταστρέψει τη συντροφικότητα που δημιουργείται σε 
μια ομάδα δημόσιας συζήτησης. Έτσι, αν και στην αρχή είναι διασκεδαστικό, 
γρήγορα καταντά βαρετό για όσους δεν παίρνουν άμεσα μέρος. Αποτελεί 
μονοπώληση του bandwidth (δες κανόνα 4). 



 

8ος ΚΑΝΟΝΑΣ: Σεβαστείτε τη 
μυστικότητα των άλλων  
 
Φυσικά δε συνηθίζετε να ψάχνετε τα πράγματα των άλλων... άρα δεν θα ήταν 
σωστό να διαβάζετε και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των άλλων.  
 
∆υστυχώς πολλοί το κάνουν.  
 
Θα πρέπει να ξέρετε όμως πως υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ανιχνευτούν 
οι ενέργειές σας μέσω των παροχέων των δικτυακών υπηρεσιών - του δικού 
σας και του θύματος...  
 
’ρα σεβαστείτε την μυστικότητα και τα προσωπικά ζητήματα των άλλων. 
Μπορεί να σας πιάσουν! 



 
 

9ος ΚΑΝΟΝΑΣ: Μην εκμεταλλεύεσθε τη 
δύναμή σας  
 
Μερικοί έχουν μεγαλύτερη δύναμη (στο διαδίκτυο) από τους άλλους. 
Υπάρχουν ειδικοί σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποιο πρόγραμμα και οι διαχειριστές 
συστημάτων (administrators).  
 
Το γεγονός πως ξέρεις περισσότερα ή έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτό που 
άλλοι δεν μπορούν, δε σου δίνει το δικαίωμα να το εκμεταλλεύεσαι.  
Για παράδειγμα, πως θα σας φαινόταν αν οι διαχειριστές συστημάτων 
διάβαζαν το ταχυδρομείο, τα προσωπικά μηνύματα κλπ. των άλλων; 



 
 

10ος ΚΑΝΟΝΑΣ: Συγχωρείτε τα λάθη των 
άλλων  
 
Όλοι υπήρξαμε κάποτε "νέοι" (newbies) στο διαδίκτυο. Μην το ξεχνάτε. Έτσι, 
όταν κάποιος νέος στο χώρο αυτό κάνει ένα σφάλμα - π.χ. γραμματικό ή 
ξεκινήσει flame war ή δώσει μια απάντηση με πολύ μεγάλο μέγεθος- δείξτε 
ανεκτικότητα.  
Αν το σφάλμα είναι μικρό, μην το αναφέρετε καν.  
Αν ακόμη νιώθετε έντονα την ανάγκη, ξανασκεφτείτε το.  
Ακόμη και αν εσείς είστε άψογοι, δεν έχετε το δικαίωμα να διορθώνετε τους 
πάντες.  
Αν πάντως αποφασίσετε να υποδείξετε το λάθος κάποιου, κάντε το ευγενικά 
και σε προσωπικό επίπεδο. ∆εν είναι ανάγκη να το μάθουν όλοι. Αναγνωρίστε 
στους άλλους ελαφρυντικά.  
 
Μην περηφανεύεστε για το ανώτερο επίπεδό σας.  
 
Ίσως μια τέτοια συμπεριφορά από μέρους σας να αποτελεί σημαντικότερο 
σφάλμα σε σχέση με αυτό που καταδείξατε...  
____________________________________________________  
 
Αυτοί είναι οι 10 κανόνες του NETIQUETTE.  
Υπάρχουν και μερικότεροι κανόνες που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα.  
Κατά διαστήματα θα τα υποβάλλω στο χώρο αυτό.  
 
Είναι καλό να ξέρουμε τι ισχύει στην παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα. Μας 
βοηθά να αποφεύγουμε λάθη και παρεξηγήσεις... 
 
 
 
 


