
Διαδίκτυο: 
Ευλογία ή Κατάρα

Χρύσα



Διαδίκτυο…

Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από 

τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων και 

αναφέρεται σε ένα σύνολο 

υπολογιστών και δικτύων που 

συνδέονται μεταξύ τους σε ένα 

παγκόσμιο δίκτυο έτσι ώστε να 

μπορούν να επικοινωνούν και να 

μοιράζονται πληροφορίες



•Στα Αγγλικά η
λέξη Internet προέρχεται από τις
λέξεις International Network που
σημαίνει Διεθνές Δίκτυο
Υπολογιστών. Το διαδίκτυο
παρομοιάζεται με «υπερλεωφόρο
πληροφοριών». Καθημερινά
διακινούνται πλήθος δεδομένων
με οποιαδήποτε μορφή – κείμενα
, εικόνες , ήχοι, μουσική, βίντεο –
φέρνοντας στην οθόνη του
υπολογιστή μας ένα τεράστιο
αριθμό ψηφιακών πηγών
πληροφόρησης.



• Σε αυτή όμως την παγκόσμια 
Κοινωνία της Πληροφορίας είναι 
πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να 
υπάρχει ένα είδος ελέγχου της 
ποιότητας, της εγκυρότητας και 
της καταλληλότητας των 
πληροφοριών που φτάνουν στον 
υπολογιστή μας. Είναι λοιπόν 
υποχρέωσή μας πλέον να 
ενημερωθούμε για τους κινδύνους 
του διαδικτύου και τους φορείς 
που μπορούν να μας βοηθήσουν 
να προστατέψουμε τους εαυτούς 
μας και να «σερφάρουμε» με 
ασφάλεια στο διαδίκτυο.



Η κατάρα του διαδικτύου

• Χρήση του Διαδικτύου για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

• Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή/και 
χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το 
Διαδίκτυο.

• Άγχος, έμμονη σκέψη για το Διαδίκτυο, 
όνειρα για το Διαδίκτυο.

• Παρενόχληση και εκφοβισμός. 



• Μείωση λειτουργικότητας του 
ατόμου. Συνήθως τα άτομα 
παραμελούν την προσωπική τους 
υγεία, γευματίζουν ανθυγιεινά, 
σταματούν τα αγαπημένα τους 
ενδιαφέροντα.

• Ιοί. 

• Επικίνδυνα και βίαια παιχνίδια
και θέαση περιεχομένου
ακατάλληλου για την ηλικία του
ατόμου.



Η ευλογία του διαδικτύου 

• Μπορούμε να μιλούμε με 
τους φίλους μας. 
Επικοινωνία. 
• Παίζουμε παιχνίδια.
• Μας προσφέρει γνώσεις 

μέσα από τις πάρα πολλές 
πηγές που διαθέτει. 
• Βλέπουμε βίντεο και ταινίες. 
• Εξ αποστάσεως μάθημα. 
• Αγορές. 
• Ακούμε μουσική.



Είναι χρήσιμο το διαδίκτυο στην 
ζωή μας

• Το διαδίκτυο είναι απαραίτητο για την ζωή μας αλλά να το 
χρησιμοποιούμε με μέτρο και σωστά.



Πως προστατευόμαστε; 

• Αποφεύγουμε να μιλούμε με αγνώστους.

• Προστατεύουμε τα προσωπικά μας 
δεδομένα.

• Παίζουμε παιχνίδια που είναι κατάλληλα 
για την ηλικία μας.

• Προσέχουμε πού μπαίνουμε στο 
διαδίκτυο, ώστε το περιεχόμενο που 
βλέπουμε να είναι ασφαλές. 

• Δεν μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που έχουν 
ιούς

• Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές με την 
παρουσία κάποιου ενήλικα. 


