Διαδίκτυο:
Ευλογία ή
Κατάρα;
Χαράλαμπος

Διαδίκτυο, μια αρχιτεκτονική συστήματος που έχει φέρει
επανάσταση στις επικοινωνίες και τις μεθόδους εμπορίου,
επιτρέποντας σε διάφορα δίκτυα υπολογιστών σε όλο τον
κόσμο να διασυνδέονται. Μερικές φορές αναφέρεται ως
«δίκτυο δικτύων», το Διαδίκτυο εμφανίστηκε στις Ηνωμένες
Πολιτείες τη δεκαετία του 1970 αλλά δεν έγινε ορατό στο ευρύ
κοινό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μέχρι το 2020,
περίπου 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ή περισσότερο από το
ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, εκτιμάται ότι έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το Διαδίκτυο παρέχει μια
ικανότητα τόσο ισχυρή και
γενική που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σχεδόν
οποιονδήποτε σκοπό που
εξαρτάται από
πληροφορίες, και είναι
προσβάσιμο από κάθε
άτομο που συνδέεται σε
ένα από τα δίκτυά του.

Υποστηρίζει την ανθρώπινη επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των «χώρων συνομιλίας», των ομάδων συζήτησης και
της μετάδοσης ήχου και βίντεο και επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται
συλλογικά σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες. Υποστηρίζει την πρόσβαση σε
ψηφιακές πληροφορίες από πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του World
Wide Web. Το Διαδίκτυο έχει αποδειχτεί το έδαφος αναπαραγωγής ενός μεγάλου και
αυξανόμενου αριθμού «ηλεκτρονικών επιχειρήσεων» που πραγματοποιούν τις
περισσότερες από τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες τους μέσω του Διαδικτύου.

ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ:
• Το διαδίκτυο είναι καλό, γιατί
μπορείς να βλέπεις videos
στο YouTube, να μιλάς με
τους φίλους/ες σου, να
στέλνεις μηνύματα, να
παίζεται ηλεκτρονικά
παιχνίδια, online ηλεκτρονικά
παιχνίδια, κ.λ.π.. Επίσης,
μπορείς να παίρνεις
συμβουλές, να παραγγέλνεις
οτιδήποτε θέλεις, αλλά από
κάποια ιστοσελίδα που ξέρεις
κι εμπιστεύεσαι. Τέλος, είναι
καλό γιατί μπορείς να
βρίσκεις φωτογραφίες που
χρειάζεσαι, και να κάνεις
εργασίες που πρέπει.

ΚΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ:
• Το διαδίκτυο είναι κακό, επειδή μπορεί να
μπεις σε ένα fake website που να πρέπει
να πλερώσεις ή να βάλεις «email,κωδικό ή
και τα δύο» για να κάνεις «sign in», και το
μόνο πράγμα που παίρνεις είναι ένα
κλεμμένο account. Για τη συνέχεια, θα
μπορούσε να έμπαινες σε ένα website που
να μην ήταν αληθινό, αλλά φτιάχτηκε
μονάχα για να πάρει λεφτά ο owner του
website. Τέλος, είναι κακό γιατί κάποια
από τα παιχνίδια που κατεβάζεις έχουν
ιούς και γιατί κάποια παιδιά δεν φεύγουνε
από το διαδίκτυο και προτιμούν να έχουν
το πρόσωπό τους πάνω σε μία οθόνη.

•Εγώ πιστεύω ότι το διαδίκτυο είναι καλό
και σημαντικό για τη ζωή μας, επειδή μας
βοηθάει σε πολλά πράγματα. Το μόνο
πράγμα που πρέπει πάντα να έχουμε κατά
νού, είναι να είμαστε προσεκτικοί.

