
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ; 
Πολλές εμπειρίες στο Διαδίκτυο είναι 
μονόδρομος: πηγαίνετε σε έναν ιστότοπο, όπως 
μια ενημερωτική σελίδα, σελίδα αγορών ή 
σελίδα χιούμορ και λαμβάνετε πληροφορίες. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αμφίδρομα. 
Πρόκειται για την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. 
Αυτοί μπορεί να είναι φίλοι, οικογένεια, συμμαθητές 
ή απλώς άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με 
εσάς. Συνήθως δεν πρόκειται για λήψη πληροφοριών 
– πρόκειται για ανταλλαγή, μοίρασμα και 
επικοινωνία. 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
Facebook και το Twitter σας επιτρέπουν να δείτε 
τι συμβαίνει στη ζωή των φίλων σας και να τους 
πληροφορήσετε τι συμβαίνει στη δική σας. Η 
κοινότητα βίντεο του YouTube™ και η υπηρεσία 
φιλοξενίας φωτογραφιών Flickr® σας επιτρέπουν 
να μοιραστείτε βίντεο και φωτογραφίες μαζί τους 
(και με όλο τον κόσμο) και το λογισμικό Skype™ σας 
επιτρέπει να γνωρίζετε πότε οι άνθρωποι είναι online 
(σε απευθείας σύνδεση) και να τους μιλήσετε άμεσα 
– και δωρεάν. 

ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Facebook 
Το Facebook είναι μακράν ο μεγαλύτερος ιστότοπος 
κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, με σχεδόν ένα 
δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. 

Στο επίκεντρο του Facebook είναι η ιδέα των 
«φίλων» (που μπορούν στην πραγματικότητα να είναι 
και μέλη της οικογένειας). Ο κατάλογος των Friends 
- Φίλων σας στο Facebook είναι ένας κύκλος ατόμων 
που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε.

Οι ιστότοποι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας υπέροχος τρόπος 
να επικοινωνείτε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, καθιστώντας εύκολη 
την κοινή χρήση αυτών που συμβαίνουν στη ζωή σας μέσω κειμένου, 
βίντεο και φωτογραφιών.

Το Facebook σας επιτρέπει να κάνετε πολλά πράγματα 
μαζί με τα πρόσωπα που βρίσκονται στον κατάλογο 
των φίλων σας, όπως: 
1. Να τους ενημερώνετε σχετικά με την κατάστασή 

σας και την τοποθεσία όπου βρίσκεστε. 
2. Να στέλνετε δημόσια μηνύματα που όλοι οι φίλοι 

σας μπορούν να δουν, ή ιδιωτικά μηνύματα (όπως 
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που 
μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να δει. 

3. Να σχολιάζετε τα μηνύματα που άλλα πρόσωπα 
έχουν αναρτήσει στο Facebook. 

4. Να αναρτάτε άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο 
κλιπ που μπορούν να δουν μόνο οι φίλοι σας. 

5. Να προσκαλέσετε φίλους σε εκδηλώσεις. 

Στέλνοντας μήνυμα στο Facebook. 
Ας δημοσιεύσουμε ένα σχόλιο στο Facebook. 

6. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει ένα πλαίσιο όπου 
μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα σχόλιο. Μπορεί 
να είναι ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με ένα μέρος 
που θα θέλατε να επισκεφθείτε, ή μια ερώτηση 
σχετικά με το πού να πάτε, ή πώς να πάτε εκεί. 

7. Κάντε κλικ στο Post (Δημοσίευση) για να 
δημοσιευθεί το σχόλιό σας. Η σελίδα θα 
ενημερωθεί αμέσως. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Facebook 
facebook.com

Flickr 
flickr.com

Skype  
skype.com

Twitter 
twitter.com

YouTube  
youtube.com
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ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
Μερικοί ιστότοποι ασχολούνται με την κοινή χρήση 
μέσων. Το YouTube και το Flickr ®, για παράδειγμα, 
είναι ένας υπέροχος τρόπος να μοιραστείτε βίντεο και 
φωτογραφίες, αντίστοιχα. 

Flickr®

Ακριβώς όπως το YouTube καθιστά δυνατή την 
κοινοποίηση βίντεο , η υπηρεσία φιλοξενίας εικόνων 
Flickr® επιτρέπει στους ανθρώπους να μοιράζονται 
τις φωτογραφίες που έχουν βγάλει. Πάνω από πέντε 
δισεκατομμύρια φωτογραφίες έχουν ανταλλαγεί στον 
ιστότοπο.

Μπορείτε να τις βρείτε στο www.flickr.com.

Twitter
Το Twitter φαίνεται και λειτουργεί λίγο όπως το 
Facebook, αλλά είναι πολύ πιο απλό και έχει σχεδιαστεί 
για σύντομα σχόλια και αναρτήσεις φωτογραφιών.

Αφορά επίσης λιγότερο τους φίλους και 
περισσότερο τους Followers (Ακόλουθους).

Όταν δημοσιεύετε ένα νέο σχόλιο στο Twitter 
(που ονομάζεται τιτίβισμα/tweet), τα πρόσωπα που 
παρακολουθούν την τροφοδοσία των σχολίων σας θα 
λάβουν ενημέρωση στη σελίδα τους στο Twitter.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας 
ώστε να ακολουθείτε τα τιτιβίσματα / tweets άλλων 
προσώπων. Έτσι όταν δημοσιεύουν κάτι, η σελίδα σας 
στο Twitter θα ενημερωθεί.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα τιτιβίσματα / tweets 
περιορίζονται σε 140 χαρακτήρες, αναγκάζοντάς 
σας να είστε σύντομοι (αν και μπορείτε επίσης να 
επισυνάψετε μια εικόνα σε ένα τιτίβισμα / tweet).

Δημοσίευση Tweet
1. Συνδεθείτε στο twitter στη διεύθυνση  

www.twitter.com.
2. Στον αριστερό πίνακα της σελίδας του Twitter, 

κάντε κλικ στο πλαίσιο Compose New Tweet 
(Σύνταξη Νέου Tweet).

3. Το πλαίσιο θα διευρυνθεί. Κάτω δεξιά, θα δείτε 
τον αριθμό των χαρακτήρων που σας απομένουν. 
Πατήστε πάνω στα εικονίδια αριστερά για να 
προσθέσετε μια εικόνα ή/και την τοποθεσία σας 
στο tweet σας.

Αν θέλετε να ανεβάσετε φωτογραφίες, θα πρέπει 
να δημιουργήσετε λογαριασμό. Αλλά αν σας αρέσει 
απλώς να κοιτάζετε ωραίες φωτογραφίες, δεν 
χρειάζεστε λογαριασμό. Κάντε κλικ στο Explore 
(Εξερεύνηση) για να ξεκινήσετε, ή πληκτρολογήστε 
ένα συγκεκριμένο πράγμα που θέλετε να δείτε στη 
γραμμή Search (Αναζήτηση) στο πάνω μέρος της 
οθόνης. 

YouTube
Η κοινότητα βίντεο του YouTube™ είναι μακράν  
ο πιο δημοφιλής ιστότοπος κοινής χρήσης βίντεο  
στον κόσμο. 

Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάσουν τα βίντεο 
που έχουν δημιουργήσει. Οι επισκέπτες του ιστότοπου 
μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθήσουν βίντεο 
στο πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε κυριολεκτικά 
εκατομμύρια βίντεο που έχουν ανεβάσει άλλοι στο 
YouTube.

Ένα τιτίβισμα / tweet 
μπορεί να περιλαμβάνει 
ένα γραπτό μήνυμα και 
μια φωτογραφία.

4. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα μέχρι  
140 χαρακτήρες στο πλαίσιο. 

5. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Tweet.
6. Η τροφοδοσία του καθενός από τους ακολούθους 

σας θα ενημερωθεί αμέσως (και μπορούν να 
απαντήσουν με δικά τους tweets).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  
ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αυτό είναι το πρώτο μου 
τιτίβισμα / tweet.



• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις 
απορρήτου σας σε όλα τα εργαλεία 
κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

• Μην αποκαλύπτετε προσωπικές 
πληροφορίες - το Facebook μπορεί να 
ζητήσει πολλές προσωπικές πληροφορίες, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τις 
δώσετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν αφήσετε 
στοιχεία του προφίλ σας κενά.

Γενικότερα:
• Αν ένας άγνωστος σας στείλει μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας 

προσφέρει χρήματα (ή σας ζητήσει χρήματα), είναι κατά πάσα πιθανότητα 
απατεώνας.

• Οι άνθρωποι λένε ψέματα για τον εαυτό τους στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί 
να αναφέρει ότι προέρχεται από την τράπεζά σας, αλλά στην 
πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι κάποιος που προσπαθεί να  
σας κλέψει. Αν ανησυχείτε, καλέστε την τράπεζά σας αμέσως.

• Μην ανοίγετε τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν δεν 
γνωρίζετε ότι είναι ασφαλή. Αυτό περιλαμβάνει τα συνημμένα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άτομα που γνωρίζετε.

• Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας στο Διαδίκτυο για την προστασία 
του υπολογιστή σας και των αρχείων σας.

• Να είστε πάντα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί!

Όπως συμβαίνει με το Flickr®, δεν χρειάζεται να 
δημιουργήσετε λογαριασμό στο YouTube για να 
παρακολουθήσετε βίντεο, αλλά χρειάζεστε λογαριασμό 
εάν θέλετε να ανεβάσετε τα δικά σας βίντεο.

Τα βίντεο που μπορείτε να ανεβάσετε μπορεί να είναι 
είτε ιδιωτικά (για προβολή μόνο από άτομα που εγκρίνετε) 
είτε δημόσια.

Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό, μπορείτε επίσης να 
εγγραφείτε σε κανάλια, που είναι λίστες βίντεο σχετικά με 
ένα συγκεκριμένο θέμα ή από ένα συγκεκριμένο άτομο.

Ας παρακολουθήσουμε κάποια βίντεο  
στο YouTube.
1. Δεν χρειαζόμαστε λογαριασμό για να 

παρακολουθήσουμε βίντεο στο YouTube. 
Επισκεπτόμαστε τη διεύθυνση www.youtube.com 
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό.

2. Η πρώτη σελίδα θα έχει μια λίστα με δημοφιλή 
βίντεο. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε 
από αυτά για να αρχίσετε να παρακολουθείτε.

3. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο 
θέμα, πληκτρολογώντας με όρους αναζήτησης στο 
πεδίο κειμένου στο επάνω μέρος του παραθύρου. 
Κάνετε αναζήτηση για, ας πούμε, αγάπη των 
κουταβιών. 

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ YOUTUBE™ ΚΑΙ FLICKR® ΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ (ΚΑΙ ΟΛΟ  
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ) ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ SKYPE™  
ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΑ  
ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ONLINE (ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ)  
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ – ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Δεν υπάρχουν πολλά μέρη όπου η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πιο σημαντική από ό,τι στην κοινωνική 
δικτύωση. Είναι πολύ εύκολο να μοιράζεστε περισσότερα από ό,τι πρέπει με αγνώστους στα κοινωνικά δίκτυα! 
Μερικά σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να θυμάστε για την κοινωνική δικτύωση:

Αναπαραγωγή / 
Παύση

Γραμμή Προόδου

4. Στα δεξιά θα δείτε προτάσεις για τα βίντεο που 
είναι παρόμοια με εκείνο που παρακολουθείτε.

5. Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής βρίσκονται 
ακριβώς κάτω από το βίντεο. Μπορείτε να 
διακόψετε το βίντεο, ή να κάνετε κλικ οπουδήποτε 
στη γραμμή προόδου για να το προχωρήσετε.

6. Μπορείτε να δείτε το βίντεο σε πλήρη 
οθόνη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 
Maximise(Μεγιστοποίηση )κάτω δεξιά στο βίντεο. 
Πατώντας Esc στο πληκτρολόγιό σας το βίντεο θα 
επιστρέψει στο κανονικό του μέγεθος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φυσικά, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε άμεσα με 
άτομα μέσω Διαδικτύου. Πιθανώς έχετε χρησιμοποιήσει 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τώρα, αλλά υπάρχουν 
και άλλοι τρόποι να μιλήσετε απευθείας με άλλα άτομα 
μέσω Διαδικτύου:
1. Ανταλλαγή Άμεσων Μηνυμάτων (IM), όπου 

μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια φράση στον 
υπολογιστή σας και εμφανίζεται αμέσως στον 
υπολογιστή τους (και μπορούν να κάνουν το ίδιο  
σ’ εσάς).

2.  Φωνητική συνομιλία, που λειτουργεί κατά μεγάλο 
μέρος σαν ένα τηλεφώνημα, αλλά συνήθως χωρίς 
το κόστος κλήσης.

3. Συνομιλία με Βίντεο, που είναι σαν ένα 
τηλεφώνημα όπου μπορείτε να δείτε ένα ζωντανό 
βίντεο του προσώπου με το οποίο συνομιλείτε.

«Μεγιστοποίηση» του βίντεο σε  
πλήρη οθόνη του υπολογιστή σας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΟΥ YOUTUBE 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ONLINE (Σε Απευθείας Σύνδεση)



4. Ο υπολογιστής του άλλου προσώπου θα χτυπήσει 
για να δείξει ότι έχει μια εισερχόμενη κλήση. Όταν 
κάνετε κλικ στο κουμπί Pick Up (Απάντηση σε 
Κλήση), θα αρχίσει η συνομιλία.

5. Εάν είναι βίντεο κλήση, θα εμφανιστεί ένα 
παράθυρο βίντεο. 

6. Μιλήστε για όσο διάστημα θέλετε. Για να 
τερματίσετε τη συνομιλία, κάντε κλικ στο κόκκινο 
κουμπί Hang Up Phone (Κλείσιμο Τηλεφώνου).

Skype™
Το λογισμικό Skype ™ σάς επιτρέπει να συνομιλείτε 
με άμεσα μηνύματα, βίντεο και φωνητική συνομιλία 
με άλλους χρήστες του Skype ™ δωρεάν. Το Skype™ 
μπορεί να μεταφορτωθεί από τη διεύθυνση  
www.skype.com.

Όταν το εγκαταστήσετε, θα πρέπει να 
δημιουργήσετε λογαριασμό. Το άτομο με το οποίο 
θέλετε να επικοινωνήσετε γενικά πρέπει να έχει επίσης 
εγκαταστήσει το Skype™. 

Η εξαίρεση είναι αν θέλετε να μιλήσετε από τον 
υπολογιστή σας σε κανονικό τηλέφωνο – δηλαδή, είστε 
στον υπολογιστή σας, αλλά το άλλο άτομο είναι στο 
κανονικό του τηλέφωνο. Το Skype™ χρεώνει για την 
υπηρεσία αυτή. Οι άλλες κλήσεις είναι γενικά δωρεάν.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική συνομιλία ή τη 
συνομιλία με βίντεο, θα χρειαστείτε ειδικό υλικό στον 
υπολογιστή σας:
1. Για τη φωνητική συνομιλία χρειάζεστε ένα 

μικρόφωνο ή ακουστικά με μικρόφωνο.
2.  Για συνομιλία με βίντεο, χρειάζεστε μια κάμερα 

web. Αν έχετε σημειωματάριο (notebook), κατά 
πάσα πιθανότητα θα διαθέτει κάμερα web και 
ενσωματωμένο μικρόφωνο. 

Πραγματοποίηση Φωνητικής κλήσης  
μέσω Skype™
Τώρα ας πραγματοποιήσουμε μια κλήση! 
1. Φορέστε τα ακουστικά σας για την συνομιλία 

ή καθίστε μπροστά στην κάμερα web του 
υπολογιστή.

2. Θα δείτε δύο κουμπιά στο παράθυρο, κάτω από 
το όνομα του ατόμου: Call (Κλήση) και Video 
Call (Βίντεο κλήση). 

3. Τώρα κάντε κλικ επάνω στο Call (Κλήση) για να 
πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση ή στο Video 
Call (Βίντεο κλήση) για να πραγματοποιήσετε 
βίντεο κλήση.

Αυτό, φυσικά, είναι μόνο μια γεύση του λογισμικού 
Skype™. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για 
την αποστολή αρχείων. Μπορείτε να μιλήσετε σε πολλά 
άτομα ταυτόχρονα. Μπορείτε ακόμη να καλέσετε 
σταθερά τηλέφωνα - αν και αυτό κοστίζει. Υπάρχουν 
πολλά να εξερευνήσετε!

Το πρόγραμμα της «Tech Savvy Seniors» είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας των Seniors Card Partners στη Νότια Νέα Ουαλία,  
στη Βικτώρια και στην Κουηνσλάνδη με την Telstra. Για περισσότερες πληροφορίες: www.telstra.com.au/telstra-seniors/

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την έκδοση και τα οποιαδήποτε συνοδευτικά υλικά προορίζονται αυστηρά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Η έκδοση αυτή και 
οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό δεν συνιστούν προωθητική ενέργεια, επιβεβαίωση ή έγκριση για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται, παρουσιάζεται ή επιδεικνύεται στην έκδοση 
και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό. Η παρούσα έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν ως αρχικά πληροφοριακά στοιχεία μόνο.  
Δεν προορίζονται να αποτελέσουν ολοκληρωμένο οδηγό ή να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
Έχουν γίνει λογικές προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν την έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό ήταν σωστές κατά την παραγωγή. 
Ωστόσο, οι συγγραφείς, παραγωγοί και παρουσιαστές αυτής της έκδοσης και οποιουδήποτε συνοδευτικού υλικού (τα Αρμόδια Πρόσωπα) * δεν παρέχουν καμία βεβαίωση ή εγγύηση ως προς την 
ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα των πληροφοριών σε αυτή την έκδοση και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό.
Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτήν την έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό παρέχονται μόνο με την προϋπόθεση ότι το κοινό θα είναι υπεύθυνο για τη δική του 
εκτίμηση επί των θεμάτων που αναφέρθηκαν στην παρούσα και το συμβουλεύουμε να επαληθεύει όλες τις σχετικές αναδημοσιεύσεις, δηλώσεις και πληροφορίες.
* Τα Αρμόδια Πρόσωπα:
•  αποκλείουν, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, όλες τις άμεσα εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία σε 

αυτή την έκδοση και σε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό.
•  δεν υποχρεούνται να αναβαθμίσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτή την έκδοση και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό ή να διορθώσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στην έκδοση και 

οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό τα οποία ενδέχεται να προκύψουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Και
•  διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να διαγράψουν, να τροποποιήσουν ή να απαλείψουν την έκδοση (και οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό) και οποιοδήποτε μέρος των 

περιεχομένων σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας αποποίησης ευθυνών) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
*  Τα Αρμόδια Πρόσωπα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε άτομο, εταιρεία, εταιρική σχέση ή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέκεται στην παραγωγή της έκδοσης αυτής και τα αντίστοιχα στελέχη, 

υπαλλήλους και εκπροσώπους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ
Όλα τα ονόματα προϊόντων ή ιστοσελίδων που αναφέρονται σε αυτή την εκπαιδευτική έκδοση μπορεί να είναι τα καταχωρηθέντα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα τρίτων στην Αυστραλία 
και/ή σε άλλες χώρες.

Το Google και το Gmail είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Η Microsoft, τα Windows και το Outlook είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Το Yahoo! ®είναι σήμα κατατεθέν της Yahoo! Inc. Καμία αναφορά σε εμπορικά σήματα τρίτων μέσα σε αυτό το υλικό δεν αντικατοπτρίζει κάποιο σύλλογο ή 
συνεταιρισμό, ούτε αποτελεί έγκριση, επικύρωση ή χορηγία του υλικού αυτού από αυτά τα τρίτα μέρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Πνευματικά δικαιώματα© της Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556) και του Υπουργείου Υγείας & Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Βικτώριας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Το υλικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας, και μέσω διεθνών συνθηκών, σε άλλες χώρες. Κανένα μέρος αυτού του υλικού δεν μπορεί να 
κυκλοφορήσει, διανεμηθεί, αντιγραφεί, αποθηκευθεί, διαβιβαστεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο είτε ηλεκτρονικό, μηχανικό, καταγραφής ή άλλο τρόπο παρά μόνο για τη δική 
σας πληροφόρηση, έρευνα ή μελέτη.


