Οι άνθρωποι που προστάτευαν το
διαδίκτυο ήταν αρχικά 4. Στη συνέχεια
ακόμα 3 συνεργάστηκαν μαζί τους.

Ήταν ένα σπίτι που υπήρχαν
άνθρωποι και προσπαθούσαν να
προστατεύσουν τα παιδιά στο
διαδίκτυο.
Επίσης ήταν κάποιος άλλος που
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Κάποιος από αυτούς ήταν προδότης.
Αυτός βοήθησε τους ανθρώπους που
προσπαθούσαν να ποστάρουν κάτι
κακό.

Οι καλοί όμως βρήκαν τα σπίτια των
κακών. Και έτσι δεν μπήκε τίποτα στο
διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο μάθαμε
τους κινδύνους του διαδικτύου.

Η γάτα και ο υπολογιστής
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια γάτα που έμπαινε στο διαδίκτυο και
έπαιζε παιχνίδια για γάτες. Μια μέρα την ώρα που έπαιζε, της
εμφανίστηκε ένα μήνυμα. Αμέσως το είπε στη μητέρα της και εκείνη πήγε
να το δει. Όταν το είδε τρόμαξε γιατί ήταν ένα μήνυμα απειλητικό και
φοβήθηκε. Το μήνυμα έλεγε << ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΧΑΚΑΡΑΝ>>.
Η μαμά τρόμαξε και πήρε την αστυνομία. Η αστυνομία πήγε αμέσως στο
σπίτι της για να το εξετάσει. Ο αστυνομικός το είδε και τους είπε πως θα
βρουν αυτόν που τους χάκαρε. Επίσης τους είπε να μην ξαναμπούν στον
υπολογιστή μέχρι να βρουν τον ένοχο.

Γειά σου φίλη μου!
Τι κάνεις;

Γειά σου κι εσένα!
Παίζω στον υπολογιστή
και ακούω μουσική.
Τι κάνεις εσύ;

Καλά.
Πόσες ώρες παίζεις;

Παίζω με τις ώρες
γιατί με ρωτάς;
Α! Τότε γιατί δε με πήρες
τηλέφωνο
για να κάνουμε την εργασία,
αφού έχεις ελεύθερο
χρόνο;

Τόσες ώρες είσαι
στον υπολογιστή!
Ξέχασες;

Ε, ξεχάστηκα παίζοντας
στον υπολογιστή.
Και για να σου πω, αφού
δεν είχαμε εργασία. Τι
μου λες;

.

Έχουμε εργασία!!!

Τώρα εγώ τι θα κάνω;
Όμως είναι ωραία να παίζεις στον
υπολογιστή....

Όταν είσαι στο διαδίκτυο
οι γονείς σου
είναι στο σπίτι;;;

Κάποιες φορές ναι
αλλά κάποιες όχι.

Πρέπει να είναι πάντα μαζί
σου για να σε προσέχουν.

Λοιπόν σαν μια καλή φίλη
που είμαι θα σε βοηθήσω!

Γιούπι!! Σε ευχαριστώ για τη
βοήθειά σου!!!!!

Πότε μπορείς
να έρθεις να σε περιμένω;

