


Εργασία από τις μαθήτριες της Ε΄ τάξης



Ο Γιάννης ζούσε ευτυχισμένος μαζί 
με τους γονείς του και τη γάτα τους τη Σνίτσελ 

μέχρι που του συνέβη κάτι πολύ περίεργο, αλλά και επικίνδυνο! 



Μια μέρα ο Γιάννης ανακάλυψε ένα παιχνίδι στο App-Store που του άρεσε πολύ. 

Παρόλο που δεν ήταν για την ηλικία του, 

το κατέβασε χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών του.



Ο Γιάννης έδειχνε ενδιαφέρον μόνο για το καινούριο του παιχνίδι! 
Άρχισε να δαπανά πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. 

Αμελούσε το διάβασμά του, τους φίλους του, 
ξεχνούσε να φάει και αργούσε πολύ να κοιμηθεί το βράδυ.



Οι γονείς του Γιάννης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ταξίδεψαν στο εξωτερικό για λίγες
ημέρες. Όταν επέστρεφαν από το ταξίδι τους δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από το σχολείου του
Γιάννη.

- Γεια σας! Είμαι η δασκάλα του Γιάννη. Θα μπορούσα να σας απασχολήσω για λίγο;

-Μα φυσικά! Τι συμβαίνει; Έπαθε κάτι ο Γιάννης;

-Ο Γιάννης είναι καλά στην υγεία του. Απλά η επίδοσή του στα μαθήματα με προβληματίζει πολύ!
Οι βαθμοί του έχουν πέσει σε όλα τα μαθήματα και επιπλέον δείχνει μία αδιαφορία και μία
κούραση! Εκτιμώ ότι θα πρέπει να το γνωρίζετε!

- Σας ευχαριστούμε πολύ! Θα συζητήσουμε με τον Γιάννη για να καταλάβουμε γιατί αυτή η
μεταστροφή στα μαθήματά του αλλά και στη συμπεριφορά του. Η αλήθεια είναι ότι λείψαμε για
κάποιο διάστημα και έμεινε με τους παππούδες του.

- Είμαι σίγουρη, ότι θα βρείτε το πρόβλημα και θα το λύσετε όλοι μαζί. Ο Γιάννης πάντα ήταν
άριστος μαθητής και υπόδειγμα εξαιρετικής συμπεριφοράς!

- Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επικοινωνία!



ΓΙΑΝΝΗ! 

Όταν έφτασαν οι γονείς του Γιάννη στο σπίτι, 
τον άκουσαν να φωνάζει και να μιλάει μόνος του! 

Έντρομοι μπήκαν ξαφνικά στο δωμάτιο του… 



Ωχ!



Ο Γιάννης πρόλαβε και έκλεισε το παιχνίδι και άνοιξε ένα εκπαιδευτικό βίντεο στο youtube.

Ο πατέρας του τον ρώτησε:

- Γιάννη μου, πώς πέρασες στο σχολείο τις ημέρες που λείψαμε; Γράψατε κάποιο διαγώνισμα;

- Τέλεια μπαμπά μου, απάντησε ο Γιάννης. Όλα καλά!

- Είχες κάποια δυσκολία; Αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα; τον ρώτησε η μητέρα του

- Όχι μανούλα, όλα καλά! Αφήστε με όμως τώρα γιατί έχω πολύ διάβασμα!!!

- Μα αγόρι μου, ήδη είναι αργά! Θα πρέπει να κοιμηθείς!!!

- Μία άσκηση θα τελειώσω και θα κοιμηθώ αμέσως!





ΜΑΜΑΑΑΑ!!!

Την επόμενη ημέρα ο Γιάννης έλαβε ένα e-mail από άγνωστο αποστολέα, από έναν                        .         

Θυμήθηκε όλα αυτά που έλεγε η δασκάλα του στο σχολείο για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. 

Ξαφνικά ένιωσε φόβο και αποφάσισε να μιλήσει σε αυτούς που εμπιστεύεται! Στους γονείς του! 



Η μαμά του έτρεξε στο δωμάτιο.

- Γιάννη μου, τι συμβαίνει;

- Μαμά, οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν σας είπα την αλήθεια για το σχολείο.

- Τι εννοείς αγάπη μου;

- Το τελευταίο διάστημα κατέβασα ένα παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 18 χρονών. Με είχε
απορροφήσει τόσο πολύ που δεν διάβαζα τα μαθήματά μου και δεν ήμουν σωστός στις
υποχρεώσεις μου!

- Γιάννη μου, αφού το γνωρίζεις ότι ποτέ δεν κατεβάζεις παιχνίδια χωρίς την άδειά μας!

- Μαμά, το γνωρίζω! Δεν ξέρω πώς παρασύρθηκα! Αλλά αυτή τη στιγμή ένας άγνωστος μου
έστειλε ένα e-mail και δεν ξέρω τι να κάνω!

- Εύχομαι ότι δεν το άνοιξες!

- Φυσικά και όχι! Θυμήθηκα όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μαθαίνουμε στο σχολείο
από τον ιστότοπο του Saferineternet4kids και δεν τον έκανα.



Θα απεγκαταστήσουμε
τώρα αυτό το παιχνίδι 

και θα κάνουμε 
αποκλεισμό αυτό το e-

mail! 



Έτσι με τη βοήθεια της μητέρας του, 

ο Γιάννης γύρισε στη φυσιολογική του ζωή! 



ΠΗΓΕΣ: 
SaferInternet4kids | SaferInternet4kids

Gmail - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Google
Assassin's Creed Odyssey – Wikipedia

YouTube | Google Blog

ΤΕΛΟΣ

https://saferinternet4kids.gr/
https://www.google.com/gmail/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_Creed_Odyssey
https://blog.google/products/youtube/

