
Διαδίκτυο: 
Ευλογία ή Κατάρα; 

Βεργινία



Διαδίκτυο

• Το Διαδίκτυο είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων 
υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα 
πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP" (αν και αυτή δεν 
χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του Διαδικτύου) για να 
εξυπηρετεί δισεκατομμύρια χρήστες καθημερινά σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 



• Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον 
κόσμο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο 
επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα με τη χρήση 
διαφόρων πρωτοκόλλων, τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο 
υλικού και λογισμικού. Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται 
Διαδίκτυο.



Το διαδίκτυο είναι κάτι που φτιάχτηκε για να 
μας κάνει την ζωή ευκολότερη αλλά κάποιες 
φορές μας την κάνει δυσκολότερη. 



Ευλογία;



• Το διαδίκτυο μας βοήθησε στην επικοινωνία. Μας βοηθά στο να 
κάνουμε πιο γρήγορα κάποια πράγματα, μειώνοντας τις αποστάσεις. 
Επίσης χάρις στο διαδίκτυο βγήκαν καινούργια επαγγέλματα. 



Κατάρα;



• Πολλά παιδιά εθίζονται στο διαδίκτυο

• Πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται ψεύτικες ιστοσελίδες και μπορούν 
να τους κλέψουν λεφτά.

• Πολλά παιδιά γίνονται πιο επιθετικά χάρις στο διαδίκτυο.

• Κολλάνε οι συσκευές μας ευκολά ιούς.

• Προτιμάμε τα ηλεκτρονικά, πάρα τους συνανθρώπους μας. 

• Κυκλοφορούν πολλές ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο.



Το διαδίκτυο είναι καλό αλλά πρέπει να υπάρχουν 
κάποια όρια, και  πρέπει να προσέχουμε! Είναι 
βέβαιο πως το χρειαζόμαστε γιατί πολλοί άνθρωποι  
ασχολούνται με αυτό και τις παραπάνω φορές μας 
κάνει την ζωή πιο εύκολη.



Για να είσαι ασφαλής στο διαδίκτυο πρέπει: 

1. Να προσέχεις που μπαίνεις στο διαδίκτυο π.χ. ιστοσελίδες ή  
παιχνίδια .

2. Να προσέχεις με ποιους συναναστρέφεσαι στο διαδίκτυο.

3. Να έχεις δύσκολους κωδικούς για να μην μπορούν να μπουν στον 
λογαριασμό σου. 



• Να μην μιλάς με αγνώστους.

• Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.

• Αν μας ενοχλήσει κάποιος να το πούμε σε κάποιο 
ενήλικα.

• Σερφάρουμε με ασφάλεια.



Πρέπει να προσέχουμε που μπαίνουμε για να 
μην μας χακάρουν τον λογαριασμό μας. Ακόμη 
πρέπει να προσέχουμε με ποιους μιλάμε και τι 
κάνουμε στο διαδίκτυο. 



• Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε αγνώστους αλλά ούτε να  κάνουμε 
αυτά που κάνουν και αυτοί.


