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Διαδίκτυο, μια επικίνδυνθ  μαγεία 

Mozilla, Google και Yahoo υπόςχονται ταξίδια παντοφ 
Μθνφματα, εικόνεσ, μουςικι, ειδιςεισ τρζχουν ςτθ ςτιγμι 
Το νου ςου, όμωσ, να τον ζχεισ, παγίδεσ υπάρχουν, να προςζχεισ 
Hackerσ βρίςκονται παντοφ, “αρρϊςτιεσ” ςτζλνουν μζςω ιοφ 
Στοιχεία, διεφκυνςθ, ονόματα ηθτοφν, φςτερα όμωσ κα ςε απειλοφν. 
 
Και κάτι άλλο πρόςεξε καλά, των άλλων ςκζψου τθ δουλειά 
Ραράνομα τίποτα μθν κατεβάηεισ, το μεράκι και το πνεφμα τουσ ζτςι παραβιάηεισ 
Μζςα από το μινυμα αυτό μακαίνεισ του Διαδικτφου τα όρια να μθν τα παραβαίνεισ. 

Γιάννθσ Βζττοσ, Αριςτοτζλειο Κολζγιο – Δθμοτικό, τάξθ Ε1 

Διαδίκτυο, μια επικίνδυνθ  μαγεία 

Το διαδίκτυο αυτό είναι τόςο φοβερό, 
Ζνα κλικ κάνω απλό και αμζςωσ ξεκινϊ! 
Το όνομά ςου μθν καταχωρείσ, 
Για να ‘ςαι ςϊοσ  και αβλαβισ. 
 
Τον υπολογιςτι ςου να προςζχεισ, 
Μθν κολλιςεισ ιό και αρχίηεισ να τρζχεισ. 
Στο Διαδίκτυο ςζρφαρε ςωςτά, 
Ρρόςεχε και ενθμερϊςου τακτικά! 

Χριςτίνα Μανωλάκογλου, Διμθτρα Κατςίφα, Αριςτοτζλειο Κολζγιο – Δθμοτικό, τάξθ ΣΤ’2 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο να προςζχεισ 
ςαν ζνα κράνοσ να κατζχεισ 
 
Κινδφνουσ πολλοφσ κα ςυναντιςεισ 
γι’ αυτό πρόςεχε μθν τθν πατιςεισ 
 
Τα junk mail ζρχονται καπνόσ 
μθ γίνει κφμα κανενόσ 
 
Site άςχθμα μπορεί να βρεισ 
ρϊτα τουσ γονείσ ςου αν μπορείσ! 

Ανάργυροσ Ρίγκοσ, Κωνςταντίνοσ Σπυρίδων, Εκπαιδευτικι Αναγζννθςθ 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο το ζμακα όταν ιμουν 8 
Το χακ το ζμακα ςτα 18 
 
Μόλισ ζμακα πωσ το χακ ιταν κακό 
Το παράτθςα και πιγα ςτο καλό 
 
Πποτε ζβριςκα ζνα λαπτοπ με ιό 
Του τον αφαιροφςα ςτο λεπτό 
 
Γι’ αυτό ςασ λζω όταν ςερφάρετε ςτο διαδίκτυο 
Ρροςζξετε μθν κολλιςετε κανζναν ιό  

Αναςτάςθσ Ιατρόπουλοσ, Δθμιτρθσ Τςϊνοσ, Ιωάννθσ Ηζρβασ,  
Αλζξανδροσ Καγίασ, Εκπαιδευτικι Αναγζννθςθ 
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Επικοινωνοφμε με αςφάλεια 

Στο ίντερνετ πρζπει να μπαίνεισ, 
αλλιϊσ κακό μπελά κα ζχεισ. 
Είναι πολφτιμο και αναγκαίο, 
αλλά μπορεί να γίνει και μοιραίο. 
 
Στο αςφαλζσ ίντερνετ μποροφμε, 
όλοι ελεφκερα να επικοινωνοφμε. 
Αν βοθκιςεισ και εςφ, 
ίςωσ μια λφςθ να βρεκεί. 

Ελζνθ Καρζηου, Διμθτρα Ρετανίτθ , 5ο Δθμοτικό Σχ. Άρτασ - Δ’ τάξθ 

Σερφάριςμα με αςφάλεια 

Στο ίντερνετ ςερφάρω, 
Με τουσ φίλουσ μου τςατάρω, 
Ραίηω και ψυχαγωγοφμαι, 
Και κοινωνικοποιοφμαι. 
 
Φίλουσ παλιοφσ ξανακυμάμαι, 
Νζουσ γνωρίηω και μιλάμε, 
Πμωσ, πότε μου δεν ξεχνϊ, 
Με αςφάλεια να ενεργϊ. 

Χριςτιάνα Ραντελι, Ιδιωτικό Γυμνάςιο «Δελαςάλ», Α’ Γυμναςίου 
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Ο μαγικόσ κόςμοσ του Ίντερνετ 

Ζνασ κόςμοσ μαγικόσ 
Απζραντοσ, ψθφιακόσ 
Ρρζπει όμωσ να προςζχω 
Για κινδφνουσ που διατρζχω   
 
Τα ςτοιχεία μου δε δίνω  
Πποιον φποπτο διακρίνω 
Τθ φιλία μου χαρίηω 
Σε ανκρϊπουσ που γνωρίηω 

Γεωργιάδθσ Δοφκασ – Μάρκα Γιαλαμά, Ιδιωτικό Γυμνάςιο «Δελαςάλ», Α’ Γυμναςίου 

Ρροςοχι ςτο Διαδίκτυο 

Mθ δίνεισ τα ςτοιχεία ςου 
ποτζ ς' ιςτοςελίδεσ, 
μθν κανονίηεισ ραντεβοφ 
μ' άτομα που δεν είδεσ. 

Χριςτοσ Μανκαιάκθσ, Γυμνάςιο Αφάντου όδου, B' Γυμναςίου – τμιμα B’2 

Ρρόςεχε μεσ το Ίντερνετ 

Ρρόςεχε μεσ ςτο Μντερνετ, 
ςτον υπολογιςτι ςου, 
Και μθν πωρϊνεςαι πολφ, 
γιατί οι παρζεσ  ςου χάνονται,  
μα και οι ςυγγενείσ ςου! 

Χριςτοσ Μανκαιάκθσ, Γυμνάςιο Αφάντου όδου, B' Γυμναςίου – τμιμα B’2 
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Οι κίνδυνοι του Διαδικτφου 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν λζξεισ 
αλλά πρόςεχε μθ μπλζξεισ. 
 
Ψάξε βρεσ πλθροφορίεσ  
για τισ αςφαλείσ φιλίεσ. 
 
Σκάναρε τα δεδομζνα 
που ςτζλνουνε ςε ςζνα. 
 
Φωτογραφίεσ ςου μθ βάηεισ 
και ςτο ίντερνετ μθν τισ ανεβάηεισ. 

Μαρία Νικοποφλου, Κωνςταντίνα Αντάρα, Στζλλα Ραπαγεωργίου,  
6/Θ Δθμοτικοφ Σχολείου Ρλατανορρεφματοσ Κοηάνθ, Ε’ τάξθ 

Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο 

Το Μντερνετ μοιάηει μαγικό 
αλλά είναι εικονικό 
πρόςεχε ποφ κα μπεισ 
αλλιϊσ ςτον Ράτο κα βρεκείσ. 
 
Ραιχνίδια μθν κατεβάηεισ 
από άγνωςτεσ προελεφςεισ 
γιατί ιοί παραμονεφουν 
και άντε να ξεμπλζξεισ. 

αφαιλ Ραλαιολόγου, 5ο Γυμνάςιο Μυτιλινθσ, Β’ Γυμναςίου 
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Αςφαλζσ ςερφάριςμα 

Στο διαδίκτυο να προςζχεισ  
Με όποιον επικοινωνείσ 
Κι αν ποτζ ςου κάνεισ λάκοσ  
Μθ διςτάςεισ να το πεισ ! 
 
Στα προφίλ που’ναι απάτεσ  
Με  εικόνεσ ψεφτικεσ  
Κφμα πζφτεισ ςε παγίδεσ 
Σε ςελίδεσ άγνωςτεσ! 

Μάρκα Μακαντάςθ, Στεφανία Σπυροποφλου, Αγγελικι Ριομπι,  
6ο Δθμοτικό ςχολείο Μεταμόρφωςθσ, τάξθ ΣΤ1’ 

Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

Στο κομπιοφτερ για να παίξεισ, 
πρζπει πρϊτα να προςζξεισ 
 
Το όνομά ςου μθν το πεισ, 
Σε όποιο ςάιτ και να μπεισ. 
 
Αν βρεκεί μπροςτά ςου ιόσ, 
Μθ ςε πιάςει πανικόσ. 
 
Στουσ γονείσ ςου να το πεισ, 
Μθν ντραπείσ, μθ φοβθκείσ. 

Δανάθ Σταματίου, Ζλςα Απζργθ, Σοφία Ικαρίου, Γωγϊ Λυμπζρθ,  
6ο Δθμοτικό ςχολείο Μεταμόρφωςθσ, τάξθ ΣΤ2 
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Διαδίκτυο: το κουτί το μαγικό 

Κάκε μζρα ςτο κουτί το μαγικό, 
τι όμορφα περνϊ! 
Και θ μαμά μου, μου φωνάηει,  
μόνο ξζρει να γκρινιάηει. 
 
Εγϊ είμαι παιδί καλό, 
ξζρω τι κα δω, τι δε κα δω! 
Ζχω μάκει ςτο ςχολειό, 
να προςζχω, γιατί μπορεί και να πνιγϊ! 

Νιπια: Κωνςταντίνοσ Κυρίτςθσ, Βαςίλθσ Σιμινιοφκ, Δθμιτριοσ Γιϊτθσ,  
Ιωάννθσ Κουρουγκιαοφρθσ, Ευάγγελοσ Κορφιάτθσ, Καςάπι Ορζςτθσ,  

Ραναγιϊτθσ Τηϊνθσ, Γεϊργιοσ Νζτοσ, Ευαγγελία Αλβανοφ, Αντωνία Κοφςιου,  
Ραναγιϊτα Σκαρμοφτςου, Χριςτιάνα Μάτςθ, Γεωργία Κουρουγκιαοφρθ,  

Φρατηζςκα Σπυροποφλου, Θεοφανία Κράππα, Λεντιόλα Τάφα,  
Ρρονιπια: Ιωάννθσ Κανελλόπουλοσ, Αλζξιοσ Κανελλόπουλοσ, Ευάγγελοσ Κλαδάκθσ,  

Δθμιτριοσ Κωνςταντίνου, Αγγελικι Τηανετζα, Μαρκζλλα Μαρκουτςά,  
Μελίνα Λυδία Σαντηθλιϊτθ, Ραναγιϊτα Χρυςοφλα Γιαφάλθ, 3o Νθπιαγωγείο Αιγάλεω, τμιμα Α’ 

Στο Διαδίκτυο παρζα με ζνα ποντικάκι 

Ραρζα με ζνα ποντικάκι, 
παίηω κάποιο παιχνιδάκι. 
Μθν τυχόν και ξεχαςτϊ, 
ξυπνθτιρι ζχω βάλει,  
που μόλισ κουδουνίςει, 
το ποντίκι τρζχει το κουμπάκι να κλείςει! 
Tα ματάκια να θρεμιςουν, 
φίλουσ μου να ςυναντιςουν! 

Νιπια: Κριςτιάν Καμποφλα, Φίλιππο Χαλβάτηογλουσ, Βαγγζλθσ Ορζςτθσ, Ορζςτθσ, Κατόγλου Σταμάτθσ 
Σαραβάνοσ, Αλζξανδροσ Κοςκινάσ, Λεονάρντο Μεμουςάι, Μαριάντα Τουρλι, Ελζνθ Μαργαρίτα Τόκα, 

Ιωάννα Κοντοχριςτου, Κοντοχριςτου Ραναγιϊτα, Μιχαζλα Φζρρα, Σοφία Διαμαντίδθ, Ευτυχία 
Βλάχου, Χαρίκλεια Ραντελοποφλου, Ρρονιπια: Κλθρονόμοσ Κωνςταντίνοσ Καμπάνθσ, Νικόλαοσ 
Κατόγλου , Λοφισ Γκιόνι, Θεόδωροσ Χαηίρθσ, Μελίνα Ραναγιϊτα Απζργθ, Θεοδϊρα Κοςιφίδου, 

Αναςταςία Μοςχοφλθ, 3o Νθπιαγωγείο Αιγάλεω, τμιμα B’ 
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Ίντερνετ και κίνδυνοι 

Τι ςθμαίνει το ριμα μπλοφάρω  
μπαίνω ςτο ίντερνετ και το γκουγκλάρω. 
Π,τι ψάχνω εκεί το βρίςκω, 
όμωσ παίρνω μεγάλο ρίςκο. 
 
Λόσ μπορεί να μπει  
πατϊντασ μόνο φατςοβιβλίο (facebook) όταν μπεισ  
τον μπελά ςου μπορεί να βρεισ. 

Στζργοσ Γεωργαλλισ, 3o Δ.Σ. όδου, τάξθ Ε’2 

Το ίντερνετ και οι κίνδυνοί του 

Πταν ςτο ίντερνετ πατάσ  
πρόςεξε τι κοιτάσ. 
Οι κίνδυνοι είναι πολλοί  
παμπόνθροι και μοχκθροί.  
 
Ρρόςεξε που κοιτάσ  
γιατί το κεφάλι ςου κα φασ.  
Σφνεςθ και λογικι  
είναι θ μαγικι θ ςυνταγι.  

 

Αναςταςία  Γιακουμάκθ, 3o Δ.Σ. όδου, τάξθ Ε’2 
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Διαδίκτυο με προςοχι 

Το διαδίκτυο είναι πολιτιςμόσ  
είναι ηωι μζςα ςε εικονικό φωσ 
Μα πρζπει να είςαι προςεκτικόσ 
όςο ςερφάρεισ είναι κοντά ςου ο κακόσ. 
 
Φωτογραφίεσ ανεβάηεισ  
ςτον κίνδυνο πλθςιάηεισ  
Τον εαυτό ςου εςφ εκβιάηεισ  
τθ ηωι ςου με “like” δεν τθν αλλάηεισ… 

Αικατερίνθ Μαυροφδθ, Ραναγιϊτα Μότςιου, Ειρινθ Μπάκθ, Ελζνθ Μπάρλα, Ελζνθ Μπζκαρθ, 
Δζςποινα Μωραϊτθ, οςζλα Ντάκα, Μιλζνα Οικονόμθ, Αικατερίνθ Ορφανίδθ, Μιχαλίτςα Ορφανοφ, 

Φωτεινι Ρακίδθ, Μελίνα Ρανά, Μιχαιλ-Άγγελοσ Ραναγιάσ 
Γυμνάςιο Κρεμαςτισ όδου, Τάξθ Β’ 

Ο φίλοσ που επικυμείσ 

Θ πραγματικι φιλία 
ςτο βουνό μια παραλία 
πλθγωμζνθ από άλλουσ 
ξεχαςμζνθ από όλουσ. 
 
Ρρζπει να ψάξεισ για να βρεισ 
τον φίλο που επικυμείσ 
μα ςτο ίντερνετ όταν κα μπεισ 
πραγματικοφσ φίλουσ δε κα βρεισ. 

Αικατερίνθ Μαυροφδθ, Ραναγιϊτα Μότςιου, Ειρινθ Μπάκθ, Ελζνθ Μπάρλα, Ελζνθ Μπζκαρθ, 
Δζςποινα Μωραϊτθ, οςζλα Ντάκα, Μιλζνα Οικονόμθ, Αικατερίνθ Ορφανίδθ, Μιχαλίτςα Ορφανοφ, 

Φωτεινι Ρακίδθ, Μελίνα Ρανά, Μιχαιλ-Άγγελοσ Ραναγιάσ 
Γυμνάςιο Κρεμαςτισ όδου, Τάξθ Β’ 
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Το Ίντερνετ 

Αν κζλεισ ςτο ίντερνετ να παίξεισ, 
πρζπει πρϊτα να διαλζξεισ. 
 
Ράρε φόρα, ψάξ’τα όλα, 
Τϊρα είναι αυτι θ ϊρα! 
 
Το ίντερνετ χρθςιμεφει ςε πολλά, 
κι είναι των παιδιϊν θ χαρά. 
 
Ρρζπει όμωσ να προςζχουμε καλά, 
γιατί το κακό κα ςυμβεί μία φορά! 

Σοφία Μπαλλι, Ιδιωτικό Δθμοτικό Σχολείο «Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ», τάξθ ΣΤ’2 

Το Ίντερνετ δεν είναι μόνο για παιχνίδι 

«Δεν πάμε καλά», μου λζει θ μαμά, 
«Κα γίνει χαμόσ, μεγάλοσ ςειςμόσ. 
Το ίντερνετ αν δεν κλείςεισ, 
και τα μακιματα να αρχίςεισ.» 
 
«Μα… τα ζχω κάνει ιδθ. 
Το ίντερνετ δεν είναι μόνο για παιχνίδι!» 

Μαρία Δαουκοποφλου, Ιδιωτικό Δθμοτικό Σχολείο «Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ», τάξθ Ε’2 
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Μ’ ζνα κουμπί 

Κάποτε υπιρχαν τα πάρκα και οι αλάνεσ,  
τϊρα ο υπολογιςτισ και οι εικονικζσ οι πλάνεσ! 
Πλοι μζςα του απ’ το βράδυ ωσ το πρωί,  
χάκθκε τθσ κακθμερινότθτασ θ ςωςτι ροι. 
 
Βζβαια, πλθροφορίεσ χριςιμεσ, αν κζλεισ να βρεισ, 
μ’ ζνα κουμπί ςε μια ςτιγμι κα δεισ. 
Μπορείσ να μζνεισ με ανκρϊπουσ ςε επικοινωνία… 
Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, προχωράει θ κοινωνία! 

Θεοποφλα Κωτοφλα, Ιςιδϊρα Μάντηιου, 1o Γυμνάςιο Κουφαλίων, τάξθ Β’3 

Στο διαδίκτυο 

Ανοίγεισ youtube, ακοφσ μουςικι, 
ταυτόχρονα, όμωσ, μιλάσ ςτο φιμπί. 
Μιλάσ και ςτο viber ϊρα πολλι, 
περνάει ο χρόνοσ, και μετά… ςιωπι. 
                                
Μπαίνεισ ςτο internet, βλζπεισ πολλά, 
πρόςεχε όμωσ, κάνουν ηθμιά. 
Ανοίγεισ παράκυρα πάρα πολλά, 
μιλάσ με αγνϊςτουσ… παίηεισ με τθ φωτιά. 

Βενετία ιηοποφλου, 1o Γυμνάςιο Κουφαλίων, τάξθ Β’4 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Το ίντερνετ είναι δθμιουργία, φουλ ςτθ πλθροφορία 
γεμάτο ιςτορία, αναηθτϊντασ τθν ελευκερία. 
Πμωσ κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί, γι’ αυτό πρόςεχε πολφ. 
Τθ ηωι ςου μθν ξεχνάσ και ςυνζχιςε να χαμογελάσ. 
 
Ρλθροφορίεσ, παιχνίδια, ειδιςεισ πολλζσ, 
γεγονότα του κόςμου να μάκεισ, αν κεσ, 
όμωσ όλοι ςου οι φίλοι είναι εδϊ και όχι πίςω απϋαυτό, 
πάτα αποςφνδεςθ και βγεσ ζξω, κάνε κάτι και διαςκζδαςζ το. 

Διμθτρα Αλεξίου, Γιϊτα Κατςαραμενίδου,  
1ο ΓΕΛ Κουφαλίων, τάξθ Β’1, Β’2 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Άμα κζλεισ να ςερφάρεισ 
το Mozilla Firefox να βάλεισ 
τον πλανιτθ να γυρίςεισ 
μονομιάσ να τον γνωρίςεισ. 
 
Πμωσ άμα δε προςζξεισ 
τα μαλλιά ςου κα τραβάσ 
ςκζψου πρϊτα, μθν προτρζχεισ 
το κεφάλι ςου κα φασ. 

 
Κυριακι Αναγνωςτοποφλου, Αρτιόλα Γκάβα,  

Ρζγκυ Γραμματικοφ, 1ο ΓΕΛ Κουφαλίων, τάξθ Β’1 
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Οι κανόνεσ του Διαδικτφου 

Με το Νικόλα και τθ Νίκθ, 
μπικαμε και εμείσ ςτθ φάρμα, 
για να μάκουμε μαηί, 
να ςερφάρουμε με κανόνεσ και ςφνεςθ πολφ. 
 
Ο οφντθ και τα άλλα τα ηωάκια πάκανε πολλά,  
και μασ μάκανε καλά, 
ότι τθ Βάγια τθ κουκουβάγια ι τθ ςοφι μασ τθ μαμά, 
κα τθ ρωτάμε πάντα αν κάτι δεν πάει καλά. 

Γιϊργοσ Γλυκζασ, Κατερίνα Δεκαβάλλα, Χριςτοσ Καλτςουνάσ, Εφα Κατςιπάνου, Θόδωροσ 
Κωνςταντόπουλοσ, Μαντίκοσ Άγγελοσ, Οδυςςζασ Μπενετάτοσ, Θεϊνθ Ντίλιου, Δθμιτρθσ 

Ραναγιωτίδθσ, Ερμισ Ραναγόπουλοσ, Μάριοσ Ρρωτόπαπασ, Κρινθ ιηοποφλου, Αντρζασ Σταυρακάκθσ, 
Δανάθ Σταφρου, Δάφνθ Χαςιϊτθ, Μάριοσ Βουγιουκλισ, Ράνοσ Βιουγιουκλισ, Άννα Μαρία Ηενζλι, 

ΆγγελοσΚουβαρζασ, Ιάςωνασ οφτςθσ, Νικόλασ Τςουμπόσ, Στζλλα Χατηζτογλου, Βαςίλθσ Ηοφμποσ, 14ο 
Νθπιαγωγείο Χαλανδρίου, Ολοιμερο τμιμα 

Διαδίκτυο 

Οι φίλοι είναι αλθκινοί, 
και όχι διαδικτυακοί. 
Το διαδίκτυο είναι μεγάλο και τρομακτικό, 
άμα δεν προςζχεισ λίγο ςε ζχει πιάςει από το λαιμό. 
 
Ρρόςεχε αυτό προδίδει, τα ςτοιχεία ςτο λεπτό, 
μπορεί να γίνει ο εχκρόσ ςου, άμα πεισ το μυςτικό. 
Το διαδίκτυο είναι φίλοσ, αλλά όχι και καλόσ, 
ο ξεχωριςτόσ ο φίλοσ, είναι κι ο πραγματικόσ. 

Κυριακι Μανϊλθ- Δαλζλου, Κωνςταντίνοσ Χουςεΐνογλου,  
1ο Γυμνάςιο Καβάλασ, τάξθ Α’ 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Ικελα να βάλω ςτθ ηωι μου λίγο ςτυλ, 
γι’ αυτό πιγα και ζφτιαξα ςτο Facebook προφίλ. 
 
Μπικανε οι hackers και μου πιραν τα ςτοιχεία, 
και τϊρα πρζπει να πάω ςτθν αςτυνομία. 
 
Ικελα να πάω βόλτα ςτο παρκάκι, 
αλλά δεν ξεκολλοφςα από ζνα βιντεάκι. 
 
Ρρόςεχε ςτο internet γιατί ποτζ δεν ξζρεισ, 
μπορεί να τθν πατιςεισ και να υποφζρεισ. 

Ανκι Αναςταςίου,  
Γερμανικι Σχολι Ακθνϊν, τάξθ Β’1 Γυμναςίου 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Πλθ μζρα Facebook μ’ άγνωςτα παιδιά 
μου γζμιςαν ιοφσ τα λογιςμικά. 
 
Το computer λαγκάρει* τα χζρια ψθλά 
κάνω ζνα format κι’ όλα καλά. 
 
Ρρόςεχε, Μθτςάκο, μθν κάνεισ τθν πατάτα 
και ςε γλιτϊςει πάλι θ άμοιρθ μαμάκα. 
 
Δεν κάνει να ϋ χεισ ςχζςθ με τθ μαφία 
Είςαι πολφ μικρόσ, δε κζλω φαςαρία. 
 
(*λαγκάρει = μπλοκάρει ο υπολογιςτισ) 

 
Ανδρζασ Μπαμπάλθσ / Κωνςταντίνοσ Μπουμποφλθσ,  

Γερμανικι Σχολι Ακθνϊν, τάξθ Β’1 Γυμναςίου 
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Φανταςτικόσ κόςμοσ 

Ρατάω το κουμπί κι αρχίηω να ςερφάρω, 
ςε κόςμο φανταςτικό τα πάντα τα ξεχνάω… 
 
Τόςα πολλά τα νζα, τόςεσ πολλζσ εικόνεσ, 
τα «πρόςεχε» και τα «μθ» εξατμίηονται ςα ςταγόνεσ… 
 
Κάποια ςτιγμι, όμωσ, άγνωςτοι μ’ απειλοφν… 
Λεσ να ‘χουν δίκιο όλοι αυτοί που να προςζχω μου ηθτοφν; 

Γιϊργοσ Ραπαδάκοσ, Σχολι Ι.Μ. Ραναγιωτόπουλου, ΣΤ’4 Δθμοτικοφ 

Μπεσ ςτο Ίντερνετ 

Μπεσ ςτο Internet να διαςκεδάςεισ, 
αλλά πρόςεχε τουσ φίλουσ ςου μθ  χάςεισ. 
 
Αν και το ςχιμα τθσ οκόνθσ είναι επίπεδο, 
είναι καλφτερο να παίηουμε ςτο γιπεδο. 
 
Μθ δίνεισ το όνομά ςου,  
και τα ςτοιχεία τα προςωπικά ςου, 
γιατί δεν ξζρεισ το internet τι  κρφβει, 
και κανείσ δεν μπορεί να του ξεφφγει. 

Σχολι Ι.Μ. Ραναγιωτόπουλου, τμιμα Γ’2 Δθμοτικοφ 
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Το Ίντερνετ 

Ξεκόλλα από τον υπολογιςτι, 
θ ηωι δεν είναι εκεί. 
Το internet το πονθρό, 
κρφβει κινδφνουσ, αχ τι κακό! 
 
Κάκε μζρα πζφτουν κφματα παιδιά, 
από facebook, twitter και λοιπά. 
Και ςτουσ ξζνουσ μθ μιλάσ, 
γιατί τα μαλλιά ςου κα τραβάσ. 

Ειρινθ Μακρυγιάννθ, Βαςιλίνα Ραπαδοφλθ, Οικονόμου Ολυμπία,  
Μαριζλα Τςατίρθ, 5ο Γυμνάςιο Βόλου, τάξθ Γ’ 

Ο Υπολογιςτισ 

Ρόςεσ φορζσ ο κακζνασ μασ δεν ζχει ςκεφτεί 
πόςο πιο απλι κα ιταν θ ηωι 
αν μ’ ζνα κουμπί όπωσ Ctrl, Alt και Delete 
ζςβθναν όλα τα άςχθμα που μασ ζχουν ςυμβεί. 
 
Δυςτυχϊσ, όμωσ, ακόμα και ςτον υπολογιςτι 
παρ’ όλθ τθ βοικεια και τισ γνϊςεισ που ζχουμε δεχκεί 
παραμονεφουν κίνδυνοι και κρφβονται εχκροί 
ικανοί να προκαλζςουν ανεπανόρκωτθ βλάβθ ς’ ζνα παιδί. 

Ειρινθ Νακοποφλου, 5ο Γυμνάςιο Βόλου, τάξθ Γ’  

Εικονικι… πραγματικότθτα 

Μπαίνεισ facebook, twitter, myspace,  
και κανονίηεισ ραντεβοφ face to face. 
Τον βλζπεισ ςτθν οκόνθ ςου πανζμορφο κι ωραίο,  
κι από κοντά ςαν τζρασ, τεράςτιο και χυδαίο. 

Ανζςτθσ Κόπανοσ, Ραναγιϊτθσ Ραυλακζλλθσ, Θεόδωροσ Τηερεμζσ, Ευγενία Τςαξιρλι,5ο Γυμνάςιο 
Μυτιλινθσ, Β’ Γυμναςίου 
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Αςφαλζσ ςερφάριςμα 

Βάλε το PC ςτο ςαλόνι 
Να ςε βλζπουν πρζπει όλοι 
Μόνοσ να μθ μζνεισ 
Να ξζρουν ςε ποιουσ ςτζλνεισ. 
 
Με αςφάλεια να ςερφάρεισ 
Να ξζρεισ ποφ ποςτάρεισ 
Κι εςείσ γονείσ, προςζξτε τα παιδιά ςασ 
Γιατί αλλιϊσ κα τραβάτε τα μαλλιά ςασ! 

Τιμόκεοσ Ραπαβαςιλείου, Νικόλαοσ Μουτςάκθσ, 2ο ΓΕΛ Βζροιασ, τάξθ Γ’ 

Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

Το ίντερνετ είναι πειραςμόσ 
αλλά και μεγάλοσ εκιςμόσ 
και αν εκιςτείσ πολφ 
ςου αλλάηει όλθ θ ηωι. 
 
Με ςωςτοφσ περιοριςμοφσ 
είναι αςφαλισ ο νουσ 
και antivirus άμα βάλεισ 
με αςφάλεια κα ςερφάρεισ. 

Στριμπίνου Χρφςα, 2ο ΓΕΛ Βζροιασ, τάξθ Β’ 
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Μαντινάδα για το Ίντερνετ 

Είναι καλό το ιντερνζτ 
κάνεισ δεν αμφιβάλλει 
πλθροφορίεσ μπόλικεσ 
μπορεί κάνεισ να βγάλει. 
 
Ρρζπει ςωςτόσ ο πλοθγόσ  
να' ναι και με κορόνεσ 
τθσ αςφαλοφσ πλοιγθςθσ  
να ξζρει τουσ κανόνεσ. 

Αικατερίνθ Αλεξάκθ, Θεοδόςθσ Βαρςαμίδθσ, Γεϊργιοσ – Καρυοφφλλθσ Βοϊδανίδθσ, Ρελαγία 
Γαργανουράκθ, Γεϊργιοσ αφαιλ Γάςπαρθσ, Αλεκςάντερ Γκικόλα, Βαςίλειοσ Δαμιανάκθσ, Αριςτζα 

Ηθδιανάκθ, Αντϊνιοσ Καλφβασ, Μαρία Κανακαράκθ,Μιχαιλ Καραγκοφνθσ, Εμμανουιλ Καραμπακάκθσ, 
Αντϊνιοσ Κόκκινοσ, Γεϊργιοσ Κρανιωτάκθσ, Ελζνθ Κυρίκου, Μυρτϊ Λενακάκθ, Μιχαιλ Μαλλιαράκθσ, 

Στυλιανι Μαρία-Μανουςάκθ, Μαρία- Ελευκερία Μαυραγάκθ, Ακθνά Μουςτακάκθ,Στυλιανόσ 
Μπαγλάνθσ, Κρισ Ρρωτοςφγγελου, Κων/α Σεβαςτάκθ, Ειρινθ Σταυρακάκθ, Ντρίτα Ταμπάκου, Μιχαζλα 

Τοποφηα, 27ο Δθμοτικό Σχολείο Θρακλείου, τάξθ ΣΤ’ 

Διαδίκτυο και παιδιά 

Το Internet είναι ζνασ τρόποσ ηωισ 
και όλοι το κεωροφνε το Κεό τθσ γθσ 
όμωσ πρζπει να προςζξεισ καλά 
για να μθν εξαπατθκείσ από τα άλλα παιδιά. 
 
Το internet επίςθσ είναι ζνασ πολφτιμοσ οδθγόσ 
αλλά κάποιεσ φορζσ μπορεί να γίνει εχκρόσ 
αρκεί να το χρθςιμοποιιςεισ ςωςτά και ςυνετά 
και να μθν επθρεάηεςαι από τα άλλα παιδιά. 

Ευάγγελοσ Ραναγιϊτου Δαςκολιάσ, Δθμοτικό Εκπαιδευτθρίων Γιαννόπουλου, Στ’ Δθμοτικοφ 
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Κρυψϊνεσ ςτο Διαδίκτυο 

Απϋ το ςχολείο κουραςμζνοσ ςπίτι ςου γυρνάσ 
ςτον υπολογιςτι πάει θ πρϊτθ ςκζψθ 
φωτογραφίεσ, άτομα και site προςπερνάσ 
μα αλικεια με εικόνα ζχεισ κάπωσ μπερδζψει. 
 
Και κίνδυνοι να κρφβονται πίςω από τα φϊτα 
τόςα γίνονται ςτισ μζρεσ μασ κζλω να ςου κυμίςω 
κάκε ςελίδα άγνωςτθ, μοιάηει ςα μαφρθ πόρτα 
μα ποτζ δεν ξζρεισ τι κρφβεται από πίςω. 

Αντωνόπουλοσ Νικόλαοσ, 17ο ΓΕΛ Ακθνϊν, τμιμα Β1’ 

Μικρζσ Αναηθτιςεισ 

Ρριν ξεκινιςεισ και ςτο διαδίκτυο να μπεισ 
καλά κα κάνεισ να ενθμερωκείσ 
να μάκεισ τουσ κανόνεσ 
τι πρζπει να προςζχεισ 
 
Και ςτο μζλλον προβλιματα δε κα ζχεισ 
να κατανοιςεισ τουσ κινδφνουσ 
που κα ςυναντιςεισ 
και να είςαι ςε ετοιμότθτα, για να τουσ νικιςεισ. 

Βαςίλειοσ Κουτςογιάννθσ, 17ο ΓΕΛ Ακθνϊν, τμιμα Α2’ 
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Πταν ςυνδεκϊ 

Πταν ςυνδεκϊ,  
δουλεφει το μυαλό, 
Σκζφτομαι με ποιον μιλϊ, 
Και ςε αγνϊςτουσ δεν απαντϊ. 
 
Στο διαδίκτυο ταξιδεφω, 
Και τουσ φίλουσ προςτατεφω, 
Τα ςτοιχεία μου δε δίνω, 
Και τον υπολογιςτι μου κλείνω! 

Ακανάςιοσ Βαδόλασ, Μαρία Ηουράρθ, Καςςάνδρα Ηωγράφου, Μαρία Θεοδωροποφλου, Νικολζττα 
Καψαλιάρθ, Αναςταςία Κοκκινοφλθ, Άγγελοσ Λεφοφςθσ, Αναςταςία Μπαμίχα, Δθμιτριοσ Μποφκτςθσ, 

Ευριδίκθ Μπροφςα, Ακανάςιοσ Μυτιλθναίοσ, Κλεαρζτθ Νόλτςθ, Αλζξανδροσ Ουγγρίνθσ, Ευάγγελοσ 
Ουγγρίνθσ, Αιμιλία Ραλαπαίδου, Ρετροφλα Ραροφτθ, Απόςτολοσ Σόφκοσ, Ραραςκευι Σταμζνου, 

Διμθτρα Σταμζνου, Βαςιλεία Ιωάννα Τάνου, Απόςτολοσ Τςακίρθσ, Τςάκνθσ Ιωάννθσ, Άγγελοσ 
Φωτιάδθσ, αφαιλ Φωτόπουλοσ, Ζλενα Χατηθιωαννίδου, 8ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ 

Διαδίκτυο ςαν… ςπίτι! 

Ασ κάνουμε το διαδίκτυο   
ςαν το δικό μασ ςπίτι 
με τουσ γονείσ μασ δίπλα μασ 
θ αςφάλεια να μθ λείπει 
 
Ρολφ να το φροντίηουμε  
και να το αγαποφμε 
με προςοχι να παίηουμε 
και να το... διοικοφμε!  

Ακανάςιοσ Βαδόλασ, Μαρία Ηουράρθ, Καςςάνδρα Ηωγράφου, Μαρία Θεοδωροποφλου, Νικολζττα 
Καψαλιάρθ, Αναςταςία Κοκκινοφλθ, Άγγελοσ Λεφοφςθσ, Αναςταςία Μπαμίχα, Δθμιτριοσ Μποφκτςθσ, 

Ευριδίκθ Μπροφςα, Ακανάςιοσ Μυτιλθναίοσ, Κλεαρζτθ Νόλτςθ, Αλζξανδροσ Ουγγρίνθσ, Ευάγγελοσ 
Ουγγρίνθσ, Αιμιλία Ραλαπαίδου, Ρετροφλα Ραροφτθ, Απόςτολοσ Σόφκοσ, Ραραςκευι Σταμζνου, 

Διμθτρα Σταμζνου, Βαςιλεία Ιωάννα Τάνου, Απόςτολοσ Τςακίρθσ, Τςάκνθσ Ιωάννθσ, Άγγελοσ 

Φωτιάδθσ, αφαιλ Φωτόπουλοσ, Ζλενα Χατηθιωαννίδου, 8ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ 
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Ρροςοχι – Κίνδυνοσ! 

To internet είναι πθγι, 
όπου με πλθροφορίεσ ζχει πνιγεί, 
διάφορα sites και άλλα πολλά, 
για να ςερφάρεισ κακθμερινά. 
 
Ρρόςεχε όμωσ! 
Ζρχεται τρόμοσ! 
Hacking, spams και άλλοι ιοί, 
μασ κάνουν δφςκολθ τθ ηωι! 

Γεωργία Μπουρμποφλθ, Δθμιτρθσ Μπιτςϊρθσ,  
Γιϊργοσ Λουκάσ, 1ο Γυμνάςιο Γζρακα, τάξθ Γ2’ 

Ρροφυλάξου! 

Το διαδίκτυο να προςζχεισ 
κφμα του για να μθν πζςεισ. 
 
Antivirus να κατεβάςεισ 
τα αρχεία ςου μθ χάςεισ. 
 
Ρλθροφορίεσ ςου μθ δϊςεισ 
ίςωσ να το μετανιϊςεισ! 

Αναςταςία Καψάςκθ, Αγγελικι Λαχανά, Βζρα Κουλουμπι,  
Δάφνθ Μυροποφλου, 1ο Γυμνάςιο Γζρακα, τάξθ Γ2’ 
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Στοπ ςτθν εξάρτθςθ 

Το κάνεισ δίχωσ ενοχζσ, 
ξεχνιζςαι και δε βλζπεισ, 
πωσ ό,τι είναι ςτθ ηωι, 
μπορείσ να το ανατρζπεισ. 
 
Μθ χάνεςαι, είςαι άνκρωποσ 
και όλα είναι μπροςτά ςου, 
άςε επιτζλουσ το Internet,  
γζμιςε τθν καρδιά ςου.   

Εφα Κουροφνθ, 2ο Γενικό Λφκειο Αγ. Ραραςκευισ, τάξθ Α2’ 

Η ηωι είναι ωραία 

Θ ηωι είναι ωραία 
Βγεσ με τθν παρζα,  
Άςε το PC, 
Σου χαλάει τθν ψυχι. 
 
Ρρόςεχε ποφ μπαίνεισ,  
Ρρόςεχε κι όπωσ βγαίνεισ, 
Κεσ να ςε κυμοφνται, 
Κι όχι να ςε λυποφνται. 

Βαςίλθσ Δθμόπουλοσ, 2ο Γενικό Λφκειο Αγ. Ραραςκευισ, τάξθ A1’ 
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Αςφαλζσ Διαδίκτυο 

Στο Internet κεσ να παίξεισ; 
Κεσ να βρεισ φίλουσ ςου και ςυγγενείσ; 
Κεσ να κάνεισ εργαςίεσ 
και δουλειζσ και αγγελίεσ; 
 
Μπορείσ να τα κάνεισ όλα ςε μια ςτιγμι, 
άκου όμωσ κι αυτι τθ ςυμβουλι. 
Αν ς’ αρζςει ο υπολογιςτισ, 
μάκε να ‘ςαι αςφαλισ. 

Ακανάςιοσ Μαλκόπουλοσ, Διμοσ Μπόγλου,  
4ο Δθμοτικό ςχολείο Αλεξανδροφπολθσ, τάξθ ΣΤ’ 

Αποφφγετε τον κίνδυνο! 

Κάνεισ ξζνουσ φίλουσ, 
μα δεν ξζρεισ τουσ κινδφνουσ! 
 
Στο Μντερνετ αν είςαι, 
τθν ταυτότθτά ςου κρφψε! 
 
Ροτζ μθ δίνεισ κωδικό ςου, 
να μθν κλείςει ο λογαριαςμόσ ςου! 
 
Ακατάλλθλα υπάρχουν πολλά, 
μθν κάνεισ τον κόπο να τα ανοίξεισ και αυτά! 

Ελζνθ Αλίκα, Βίκθ Μάρκου, Κυριακι Βανδϊρου,  
Βεατρίκθ Μερεοφ, Μαρίνα Κρεμμφδα,  

3ο Δθμοτικό ςχολείο Κορωπίου, τάξθ ΣΤ’1 
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Το Διαδίκτυο 

Πταν ζχεισ απορίεσ πολλζσ, μπεσ ςτο ιντερνζτ και δεσ, 
Υπάρχουν άπειρεσ πλθροφορίεσ για όλεσ ςου τισ εργαςίεσ, 
Ζτςι κα γίνεισ καλφτεροσ μακθτισ και ευχαριςτθμζνοσ κα είναι ο κακθγθτισ! 
 
Πμωσ κζλει προςοχι, όταν μπαίνουμε ςτον υπολογιςτι… 
Γιατί ςτο διαδίκτυο κα βρεισ πλθροφορίεσ αλλά και αςυναρτθςίεσ! 
 
Κάποιοσ άγνωςτοσ μπορεί… τθ φωτογραφία ςου να δει και να είναι επικίνδυνοσ πολφ. 
Ζτςι, τουσ κανόνεσ πάντα να τθρείσ για να είςαι Αςφαλισ!!! 

Κατερίνα Λαδακάκου, Ραναγιϊτα Μεγαγιάννθ, 2ο Γυμναςίο Βάρθσ, τάξθ Α’2 

Ίντερνετ και εκιςμόσ 

Μόλισ το πρωί ξυπνιςεισ και πριν το βράδυ κοιμθκείσ,  
Πταν από το ςχολείο γυρίςεισ, ςτο κομπιοφτερ κα βρεκείσ, 
Τόςα «ςάιτ»  να εξερευνιςεισ, με τόςουσ ανκρϊπουσ να μιλιςεισ,  
Ζχεισ  τόςα πολλά να κάνεισ και κζλεισ τα πάντα  να προλάβεισ!!!!! 
 
Ρρόςεχε, όμωσ, μθν κολλιςεισ  και μετά δεν ξεκολλάσ,  
Και ϊρεσ αςταμάτθτα περνάσ!!!!! 

Δζςποινα Τελκοφδθ, 2ο Γυμνάςιο Βάρθσ, τάξθ Α’3 
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Η ηωι ςτο Διαδίκτυο 

Στθ ηωι δεν υπάρχει «Undo» 
παραμονεφουν κίνδυνοι παντοφ. 
Ζτςι είναι και το ίντερνετ παιδιά, 
γι' αυτό να πλοθγείςτε πολφ προςεκτικά. 
 
Ρρόςεχε φωτογραφίεσ όταν ανεβάηεισ, 
ςε κοινι κζα τθ ηωι ςου βάηεισ. 
Τουσ άλλουσ πάντα να ρωτάσ, 
ςτα χζρια ςου το μζλλον τουσ κρατάσ! 

Κατερίνα Ραπαθλιοφ, Κλειϊ Μιχαθλίδου,  
Αμερικάνικο Κολλζγιο Ελλάδοσ –Pierce, τάξθ Γ’4 γυμναςίου 

Η γζφυρα δφο κόςμων 

Το ξζρω ότι το διαδίκτυο είναι πολφ καλό, 
πρόςεξε, όμωσ, γιατί είναι και λίγο πονθρό. 
 
Το Facebook, το Skype, τα Messengers και άλλα, 
είναι πολφ χριςιμα μα και επικίνδυνα ςυνάμα. 
 
Ρριν δθμοςιεφςεισ κάτι, ςκζψου το καλά,  
γιατί ζπειτα κα ζχεισ προβλιματα πολλά. 
 
Αν τον λάκοσ άνκρωπο εςφ εμπιςτευτείσ, 
ςτθ δφςκολθ τθ κζςθ ςίγουρα κα βρεκείσ. 

Ράνοσ Ρερπερίδθσ, Αλζξανδροσ Τογρίδθσ,  
Αμερικάνικο Κολλζγιο Ελλάδοσ –Pierce, τάξθ Α’3 
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Το Αςφαλζσ Διαδίκτυο 

Στουσ γονείσ ςου να μιλάσ 
χωρίσ καμιά αμφιβολία 
και όταν ςε ρωτάνε να απαντάσ  
χωρίσ διςταγμό και ανθςυχία. 
 
Οι κίνδυνοι ςτο Διαδίκτυο είναι πολλοί 
και  γι’ αυτό πρζπει να προςζχουμε πολφ 
ζχε τα μάτια ςου ανοιχτά και όλα κα πάνε μια χαρά. 
 
Το αςφαλζσ διαδίκτυο μασ  φζρνει τθ χαρά. 

Χαράλαμποσ Μιχάλασ, Φερενίκθ Αποςτολάκθ, Ηωι- Άννα Τριανταφφλλου,  
Γιϊργοσ Ανδριϊτθσ, Οδυςςζασ Λουκιδζλθσ, 1ο 12/κζςιο Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό  

Σχολείο Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τάξθ Ε’1 

Η αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

Τισ πλθροφορίεσ που κα βρω πάντα μελετϊ 
τισ ςυγκρίνω, τισ διαβάηω για να‘ μαι ςίγουρθ για αυτό που κάνω. 
 
Με τουσ γονείσ μου ςυμφωνϊ  για να μθν πάκω κάτι κακό. 
Τουσ μιλϊ γι’ αυτά που κάνω για μια ςυμβουλι καλι να πάρω. 
 
Ραίηω, μπαίνω, βγαίνω όταν  εγϊ κζλω. 
Ανακαλφπτω και μακαίνω με τρόπο ςωςτό. 

Φανι-Υβόννθ Κυρκιλι, 1ο 12/κζςιο Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό 
Σχολείο Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τάξθ Ε’2 
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Διαδικτυακοί φίλοι 

Με το τάμπλετ μου τθ μζρα και τθν ϊρα μου περνϊ 
και θ κάκε μασ κουβζντα πάντα πζφτει ςτο κενό. 
Στα παιχνίδια με ςτθρίηουν όταν παίηουμε μαηί 
και θ ςχζςθ παραμζνει άκρωσ ιντερνετικι. 
 
Στθν παρζα ζμπιςτοι φίλοι, τόςοι ςφμμαχοι κι εχκροί, 
μεσ απ’ τθν οκόνθ όλοι, φίλοι διαδικτυακοί. 
Και το ιντερνζτ προςζχω κι είμαι τόςο ςκεπτικι, 
γιατί αλλιϊσ κε να γενοφμε, κωμικοί και τραγικοί. 

Μαρία Βεργι, 34ο Δθμοτικό ςχολείο Ακθνϊν, τάξθ ΣΤ’ τάξθ 

Κίνδυνοσ 

Κι ο ιςτόσ αυτόσ κινδφνουσ ζχει 
και τουσ ανυποψίαςτουσ μαγεφει 
Είναι οι κίνδυνοι πολλοί 
ςβινουν τα αρχεία οι ιοί 
μα με ςωςτό οδθγό 
βγαίνεισ ςϊοσ και από αυτό. 

Αντϊνθσ Ραπαβαςίλθσ, Γυμνάςιο Λ.Τ.  Καρπάκου, τάξθ Α’ Γυμναςίου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι 
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Saferinternet.gr  Σελ. 29 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Στο  Μντερνετ  ςερφάρεισ 
και  δε κα βαρεκείσ 
μα   για τουσ κινδφνουσ  
πρζπει  να  ενθμερωκείσ 

Χρφςα Ξθροςτυλίδου, 4ο Γυμνάςιο Θρακλείου Κριτθσ, τμιμα Α2 

Μαντινάδεσ 

Με προςοχι το ίντερνετ πρζπει να το κωροφμε 
γιατί ζχει παγίδεσ και μπορεί άςχθμα να μπλεχτοφμε. 
 
Ροτζ μθν εμπιςτεφεςαι ότι ςου λεν οι άλλοι 
να ςπαταλάσ τισ ϊρεσ ςου και να ςε πιάνει ηάλθ. 
 
Kαλοφ-κακοφ προςζχετε μθ κάνετε αςτειάκια   
μ' αγνϊςτουσ που με ψόματα γελάνε τα παιδάκια. 
 
Πτι 'παμε ακοφςετε και να μου κυμθκείτε 
 προςεχτικά ςτο internet όντε κα ξαναμπείτε. 

Αναςτάςιοσ Καλογεράκθσ, 4ο Γυμνάςιο Θρακλείου Κριτθ, τμιμα Α’4 
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Αςφαλζσ Διαδίκτυο 

Π,τι λάμπει δεν είναι χρυςόσ 
Στο διαδίκτυο πρζπει να είςαι ςοφόσ 
Κωδικό και e-mail να μθ δίνεισ  
Φωτογραφίεσ ςου ποτζ να μθν αφινεισ 
Φίλτρα αςφαλείασ οι γονείσ να βάηουν 
Για αςφαλζσ ςερφάριςμα να ςε προετοιμάηουν 

Μαριαλζνα Τςάκωνα, Λεόντειο Ρατθςίων, Δθμοτικό-Στ4 

Πλθ μζρα ςτο διαδίκτυο 

Πλθ μζρα ςτο διαδίκτυο 
Πλο το ολονφκτιο 
Συνζχεια νευριάηω και από τα νεφρα μου φωνάηω 
Ρω πω το βαρζκθκα το διαδίκτυο 
 
Θ αςφάλεια με νοιάηει και τίποτε άλλο δεν παρομοιάηει 
Ζνα ολόκλθρο μερονφχτιο μζςα ςτο διαδίκτυο 
Μόνο θ αςφάλεια με νοιάηει 

Κατιάννα Φιλιπποφςθ Λεόντειο Ρατθςίων, Δθμοτικό-Στ4 
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Το Διαδίκτυο 

Με το Διαδίκτυο πολλά μπορείσ να κάνεισ 
αρκεί ςε ζνα ςθμείο να κλικάρεισ 
βρίςκεισ ζνα ςωρό πλθροφορίεσ 
λφνεισ όλεσ ςου τισ απορίεσ! 
 
Φίλουσ προςπακείσ να βρεισ 
λίγα λόγια να τουσ πεισ 
αλλά όταν από αγνϊςτουσ μθνφματα ζχεισ 
πρζπει πάντα να προςζχεισ! 

Αλεξάνδρα Δθμθτρακοποφλου,  
10ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκθσ, Τάξθ Ε1 

Το Διαδίκτυο 

Αν κεσ ςτο Μντερνετ να μπεισ 
να βρεισ αυτό που αναηθτείσ 
τουσ κανόνεσ μθν ξεχάςεισ 
γιατί αλλιϊσ εςφ κα χάςεισ. 
 
Στο Μντερνετ ςωςτά να μπεισ 
και να μθν παραςυρκείσ 
με τουσ φίλουσ που ομιλείσ 
τα ςτοιχεία ςου μθ δϊςεισ 
γιατί αλλιϊσ δε κα γλιτϊςεισ. 

Ελιςάβετ Μαρία Σφικα, Βαςιλικι Ραπαδοποφλου,  
10ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμαριάσ Θεςςαλονίκθσ, Τάξθ Ε1 
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Διαδίκτυο  

Το ποίθμα αυτό κα ςασ δείξει το ςωςτό. 
Στο διαδίκτυο αν μπεισ, 
πράγματα ωραία κα δεισ, 
και μπορείσ ότι κζλεισ να βρεισ. 
Ρρζπει όμωσ να προςζξεισ, 
να μθν παραςυρκείσ, 
και τουσ γονείσ ςου να ζχεισ δίπλα ςου,  
για  να είςαι αςφαλισ.  

Βίκτωρασ Συκαράσ, Γιάννθσ Λεβεντόσ, Σοφία Μανιάκθ, Δθμιτρθσ Βάκρινοσ, Νίκοσ Αρβανίτθσ, Σοφία 
Ανδρεοποφλου, Αντρζασ Γαμβρζλθσ, Εφα Μουροφτθ, Ράολα Μπίνο, Γιϊργοσ Μακρισ, Φίλιπποσ 

Ρατοφνασ, Σταυροφλα Βελι, Ελζνθ Ριτςιδοποφλου, Χριςτοσ Ελευτεριϊτθσ, Οδυςςζασ Θλίασ, Άρτεμισ 
Ραπανδρζου, Σωτιρθσ Μεϊντάνθσ, Καλλιόπθ Τηεβελζκου, Ρζτροσ Κοντογιαννάτοσ, Ραντελισ Τςάλθσ, 

Ελζνθ Ανδρεάδθ, Αλζξανδροσ Ιωαννίδθσ, Μανϊλθσ Σπανάκθσ, Θλίασ Ραπαγεωργίου, Ιωάννα Σωτθρίου, 
Ιθςουζλλα Δακτυλίδθ, 6ο δθμοτικό ςχολείο Ιλίου, τάξθ Δ’2 

Στοπ ςτθν εξάρτθςθ 

Ηιςε, φίλε μου, ζξω  από τον υπολογιςτι! 
Τι  νομίηεισ;  Ρϊσ  θ ηωι ςου είναι  μόνο για κει; 
 
Ράρε παράδειγμα από μζνα: Είχα ξεμείνει εκεί, 
αλλά κατάλαβα πωσ ζπρεπε να ξεκολλιςω απ’  τθν ψθφιακι ηωι! 
 
Τότε άρχιςε να δουλεφει το μυαλό... 
κυμικθκα πωσ ζχω και μια κολλθτι... 
και αποφάςιςα να ξεκολλιςω  από το  pc! 

                                                                                Χρυςάνκθ Φουρτάκα, 4ο Γυμνάςιο Θιβασ, τάξθ Γ2 
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Χωρίσ προςοχι 

Αρχεία κατεβάηω, 
και ςτο PC τα βάηω. 
Το Facebook ανοίγω, 
και τθ ηωι μου δείχνω, 
αλλά και χωρίσ προςοχι, 
κάτι μπορεί και να ςυμβεί! 

Δθμιτρθσ Καραβίασ,  
1ο Γυμνάςιο Σκάλασ Ωρωποφ, τάξθ Α’2 

Το ςεντοφκι του διαδικτφου 

Ρολλζσ φορζσ μζςα ςε ζνα ςεντοφκι μπορείσ να βρεισ ανοίγοντασ 
ζνα χάρτθ κθςαυροφ από παλιά πειρατικά ταξίδια, και λφνοντασ 
τουσ γρίφουσ να κάνεισ δικά ςου πετράδια και διαμάντια αρίφνθτα. 
 
Πμωσ, δεν αποκλείεται να βρεισ αράχνεσ δθλθτθριϊδεισ, 
ι ψεφτικα ενδφματα κάποιου που δεν ιταν ποτζ πρίγκιπασ, 
-μα ζνασ λθςτισ λευκϊν ονείρων κοριτςιϊν- 
ι και παγίδα κατάβαςθσ ςτο βαςίλειο του Ρλοφτωνα. 
 
Ρρόςεξε! Κρφβονται πολλζσ φενάκεσ ςτα λαμπερά ςεντοφκια. 

Ρεργάλια Άγκυ, 1ο Γυμνάςιο Σκάλασ Ωρωποφ, τάξθ  Γ’3 
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Διαδίκτυο και κίνδυνοσ 

Κοντυλοφόρουσ και ςτυλοφσ, 
πάπυρουσ και βιβλία, 
όλα τα ζςβθςε με μιασ,  
αυτι θ τεχνολογία. 
Γνϊςεισ, τραγοφδια, μουςικι, 
ςτο διαδίκτυο πολλά εκεί, 
κι όπωσ παντοφ, ζτςι και εδϊ, 
πάντα το κακό εγκυμονεί. 

Άννα Αργυράκου, Δθμιτρθσ Αυγεροδιμοσ, Αικατερίνθ Βαςιλικοφ, Ερωτόκριτοσ Γεωργατηίνοσ, Σάββασ 
Γιαννουκάσ, Ραφλοσ Ηαροβαςίλθσ, Βαςίλειοσ Ηιςιμοσ, Σωτιρθσ Ηιάκασ, Ταξιάρχθσ Καρλισ, Λουκάσ 

Κουκιάςασ, Ακανάςιοσ Κουκοφτςθσ, Σεβαςτι Λεπενοφ, Αντϊνιοσ Λοφςκασ, Ραναγιϊτθσ 
Μαυροματάκοσ, Βαςίλειοσ Μελζτθσ, Γεϊργιοσ Μουηάκθσ, Γυμνάςιο Κάτω Τικορζασ, τάξθ Α1 

Διαδίκτυο και γνϊςεισ 

 Άνοιξα τον υπολογιςτι με λαχτάρα πολφ 
 κοίταγα τθν οκόνθ και είχα ξετρελακεί 
 άνοιξα μιασ περιιγθςθσ μθχανι και θ μαμά 
 είπε προςοχι, οι κίνδυνοι είναι πολλοί. 
  
Βρικα πράγματα πολλά, χριςιμα και περιττά, 
 είμαι ςε επαφι με ανκρϊπουσ από όλθ τθ γθ. 
 
 Το διαδίκτυο είναι εφεφρεςθ καλι, 
 αλλά κζλει μεγάλθ, μεγάλθ  προςοχι. 

Άννα Αργυράκου, Δθμιτρθσ Αυγεροδιμοσ, Αικατερίνθ Βαςιλικοφ, Ερωτόκριτοσ Γεωργατηίνοσ, Σάββασ 
Γιαννουκάσ, Ραφλοσ Ηαροβαςίλθσ, Βαςίλειοσ Ηιςιμοσ, Σωτιρθσ Ηιάκασ, Ταξιάρχθσ Καρλισ, Λουκάσ 

Κουκιάςασ, Ακανάςιοσ Κουκοφτςθσ, Σεβαςτι Λεπενοφ, Αντϊνιοσ Λοφςκασ, Ραναγιϊτθσ 
Μαυροματάκοσ, Βαςίλειοσ Μελζτθσ, Γεϊργιοσ Μουηάκθσ, Γυμνάςιο Κάτω Τικορζασ, τάξθ Α1 
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Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Αν ςτο ςπίτι το κουδοφνι ςου χτυπιςει,  
ς’ζναν άγνωςτο φυςικά θ πόρτα ςου δε κα ανοίξει. 
Ζτςι και ςτο κόςμο το εικονικό, 
προφυλάξεισ πρζπει να παίρνεισ ζνα ςωρό. 
 
Ράντα να κυμάςαι, ότι θ προςωπικι ςου ηωι είναι ιδιωτικι, 
μθν τθν κάνει ςτο πολφ τον κόςμο να φαίνεται κοινι.  
Κάνε το Internet να είναι πάντοτε ωραίο, 
και ποτζ να μθν καταλιξει μοιραίο. 

Ελευκερία Ψωμά, Βαςιλικι Χαριηάνθ, Αικατερίνθ Χατηι,  
Μαρία Φωκαΐδου, Τενγκίη Σμζλςκιι, 2ο ΕΡΑΛ Σταυροφπολθσ, Α’ ΕΡΑΛ 

Ανωνυμία και Κοινωνικά Δίκτυα  

Πταν ςτο Internet ςερφάρεισ, 
πρόςεχε τθ ηωι ςου να μθ χακάρεισ. 
Από το Fb όλοι είναι φίλοι κολλθτοί, 
μα από κοντά γίνονται ξαφνικά εχκρικοί. 
 
Άλλοσ πάλι ςτο Fb το παίηει μαγκάκι, 
αλλά «face to face» γίνεται γατάκι. 
Ζτςι από το Fb όλα είναι magic, 
αλλά από κοντά γίνονται tragic. 

Βαρβάρα Σεμενλίδου, Μαρία Τςακλίδου, Αλεξάνδρα Τςιριοποφλου,  
Μαριάμ Σερμαηαναςβίλι, Γεωργία Φορκιϊτθ, 2ο ΕΡΑΛ Σταυροφπολθσ, Α’ ΕΡΑΛ 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Αςφαλζσ διαδίκτυο βάλε ςτθ ηωι, 
Σζρφαρε ςτο ίντερνετ με πλοιγθςθ ςωςτι. 

Λυδία Τηωρτηάτου - Νικόλασ Σπυρίδθσ, 4ο Γυμνάςιο Αιγάλεω, τάξθ Α’ 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Τα ςτοιχεία ςου πριν δϊςεισ, 
τουσ γονείσ ςου να ρωτιςεισ, 
και ς' ανκρϊπουσ που δεν ξζρεισ, 
ποτζ μθν απαντιςεισ. 

Νικόλασ Σπυρίδθσ, 4ο Γυμνάςιο Αιγάλεω, τάξθ Α’ 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Μεσ ςτθν πραγματικότθτα τθν εικονικι,  
βρίςκεςαι κάκε δευτερόλεπτο κάκε ςτιγμι, 
ςου καίει τα μάτια, το μυαλό,  
κι εςφ ςκζφτεςαι μονάχα το LOL. 
 
Το ξζρω είναι δφςκολο τθν εικονικι πραγματικότθτα να αφιςεισ, 
και ςτουσ πραγματικοφσ ςου φίλουσ να ξαναγυρίςεισ. 
 
Αν το ςκεφτείσ όμωσ καλά, αυτοί είναι που ςου δίνουν τθν αλθκινι χαρά, 
κι όχι το ίντερνετ που δε ςου δίνει μια ηεςτι αγκαλιά, οφτε μια παρθγοριά. 

Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, τάξθ ΣΤ2 
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Κίνδυνοι ςτο Internet 

Σε ζνα μείγμα από κουμπιά 
pixel, καλϊδια, λογιςμικά. 
Σε ζνα κόςμο από μθδζν και ζνα 
χάνεισ πάντα τον κακζνα. 
 
Μα υπάρχουν πράγματα που δε γνωρίηεισ 
κακϊσ απρόςωπεσ οκόνεσ καλωςορίηεισ 
ςε site με ιοφσ βαδίηεισ 
και τον ζξω κόςμο αφινεισ, ςτθν καρζκλα για να μείνεισ. 

Ζυθ Μενουδάκθ, Γυμναςίο Καπανδριτίου, τάξθ Γ ‘ γυμναςίου 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Για πρόςεχε τι κάνεισ, 
Ροφ γράφεισ,  
Ροφ μιλάσ, 
 
Γιατί ζτςι όπωσ ςε βλζπω, 
Κα γίνεισ μεγάλοσ μπελάσ. 
 
Για πρόςεχε τουσ φίλουσ, 
Για πρόςεχε εχκροφσ, 
Γιατί μεσ ςτθν οκόνθ ςου κα βρει πολλοφσ κακοφσ. 

Χαρά Λφκου, Νουράνια Μοφςςα, Σοφία Κοκολιοφ, Γιϊργοσ Ηιάκασ,  
Εκπαιδευτθρία Καντά, Β’ Γυμναςίου 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Το ποντίκι να προςζχεισ, 
Ροφ δαγκϊνεισ να κοιτάσ, 
Κινδυνεφεισ, μθν ξεχνάσ. 

Χαρά Λφκου, Νουράνια Μοφςςα, Σοφία Κοκολιοφ,  
Γιϊργοσ Ηιάκασ, Εκπαιδευτιρια Καντά, Β’ Γυμναςίου 

Η «παραλία» 

Γνωριμίεσ πίςω από μια οκόνθ, 
ψεφτικεσ φιλίεσ που χάνονται, κακϊσ νυχτϊνει. 
Στο chat ςε γνϊριςα, 
και με τουσ κοιλιακοφσ απόρθςα! 
Μα όταν ςτθν παραλία ςε είδα από κοντά, 
τα ζπαιξα πραγματικά! 
Το chat απενεργοποίθςα, 
και ςτθν «παραλία» αυτι δεν ξαναγφριςα. 

Γεωργία Καλογεροποφλου, Δθμιτριοσ Μαυρζασ,  
Κλεομζνθσ  Σακκάσ, Γενικό Λφκειο Αρφαρϊν, Β’ Λυκείου 

Διαδίκτυο 

ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ, 
χριςιμο πολφ, 
πλθροφορίεσ μασ δίνει ςτθ ςτιγμι! 
Μασ χαλαρϊνει, 
μασ ψυχαγωγεί. 
Τουσ κινδφνουσ, όμωσ, 
κανζνασ δεν παρατθρεί…    

Μαρία Μποφρα, Φίλιπποσ Σκουφάσ, Αγγελικι Τηζλο,  
Γενικό Λφκειο Αρφαρϊν, Β’ Λυκείου    
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Πταν ςτο internet ςερφάρεισ 

Πταν ςτο internet ςερφάρεισ, 
μθν κλζβεισ, μθ χακάρεισ. 
Ζτςι με αςφάλεια κα κινείςαι, 
ςτον εικονικό κόςμο, όπου κι αν είςαι! 

Αναΐσ Μπόλθ, Μαρίλεια Μυλωνά, Κωνςταντίνοσ Ραπαδόπουλοσ,  
Κλειϊ Τόλθ, Εκπαιδευτιρια Γείτονα, τάξθ Β’ Γυμναςίου 

Το internet όςο κι αν αγαπϊ πρζπει να προφυλαχτϊ 

Κρατϊ τα μάτια μου ανοιχτά, κοιτϊ καλά προςεκτικά, 
ψάχνω για να ενθμερωκϊ, κι απ’ τουσ κινδφνουσ να κρυφτϊ. 
 
Ξζρω θ βία και ο εκφοβιςμόσ, 101 περίεργοι και ο εκιςμόσ, 
ςε κάκε ςελίδα του παραμονεφουν, κι εμάσ αδιάκοπα γυρεφουν. 
 
Μα εγϊ κρατάω μόνο τα καλά, το internet ζχει πολλά από αυτά, 
εργαλείο άξιο κα το κεωριςω, κι ζτςι κα το διατθριςω. 

Αντϊνθσ Δοφροσ, Εκπαιδευτιρια Γείτονα, τάξθ Α’ Γυμναςίου 
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Το  Ίντερνετ 

Το Μντερνετ δεν είναι επικίνδυνο 
εμείσ του δίνουμε κίνδυνο! 
Googlαρεισ, ςερφάρεισ 
Και ανζμελοσ ςουλατςάρεισ… 
 
Μόνοσ ςου ςτο Μντερνετ «περπατάσ» 
Μα πρόςεχε ποια κουμπιά πατάσ! 
«Friend request» ςε άγνωςτο μθν πατιςεισ, 
Γιατί ςτο τζλοσ κα τθν πατιςεισ!!! 

Κφρα  Συνδουκά, 1ο Γυμνάςιο Μοςχάτου, Τάξθ Α’ 

Μείνε  Aςφαλισ 

Σε ιςτοςελίδεσ άγνωςτεσ μθν μπεισ, 
κα είναι δφςκολο να βγεισ. 
Τα ςτοιχεία ςου μθ δίνεισ, 
και αςφαλισ κα μείνεισ. 
Μθν εμπιςτεφεςαι κανζνα, 
και κίνδυνο δε κα ζχεισ οφτε ζνα. 

Θλίασ ωςςίδθσ, 1ο Γυμνάςιο Μοςχάτου, Τάξθ Αϋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι 
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Saferinternet.gr  Σελ. 41 

Φφλαγε τα data ςου, για να ϋχεισ τα μιςά! 

Π,τι βρίςκεισ κι ό,τι κάνεισ, 
 ςτον κοινωνικό ιςτό, 
κράτα το για ςζνα μόνο,  
κράτα το καλά κρυφό. 
 
Γιατί δε κα ςε προςζξει, 
ςτον ιςτότοπο κανείσ. 
Ζχε μάτια ανοικτά, 
και μθν «πολυανοικτείσ»! 

Ραναγιϊτθσ Σουλιϊτθσ, 5o ΓΕΛ Νζασ Σμφρνθσ, τμιμα Β’4 

Να προςζχεισ που γυρνάσ! 

Στο διαδίκτυο όταν μπαίνεισ να προςζχεισ ποφ γυρνάσ,  
γιατί άνκρωποι υπάρχουν που κα κζλουνε να «φασ», 
πράγματα αναλθκι, πράγματα όχι ςωςτά,  
πράγματα που ςε μπερδεφουν και ςε παν’ δεξιά-ηερβά. 
 
Να επιςκζπτεςαι μονάχα μζρθ που είναι αςφαλι, 
 γιατί αλλιϊσ αναποφεφκτωσ, κίνδυνοσ καραδοκεί, 
κα ςε προςεγγίςουν άνκρωποι άτιμοι και πονθροί, 
που επικυμοφν να κάνουν τθ ηωι ςου οδυνθρι! 

Φουςτζρθσ Ριζρροσ, Φιλζρθ Ερμιόνθ, 5o ΓΕΛ Νζασ Σμφρνθσ, τμιμα, Β’4 
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Ο Υπολογιςτισ 

Ρατϊ το μικρό κουμπί του υπολογιςτι 
πλθκτρολογϊ κωδικό μυςτικό 
βλζπω κόςμο αςτραφτερό, διαφορετικό 
και ςκζφτομαι τι άλλο κα δω. 
 
Ραραξενεφομαι, αναρωτιζμαι 
ο κόςμοσ αυτόσ αν είναι αλθκινόσ. 
Ραιδιά του κόςμου, ςασ λζω εγϊ 
να μπαίνετε ςτο διαδίκτυο με κάποιον ςοφό. 

Νικόλαοσ Γκίτηιασ, Διμθτρα Μαρινάτου, Άγγελοσ Μαρτιμιανάκθσ, Μπρζγκου Ηίγκμουντ, Νικόλαοσ 
Ραπαηαχαρίου, Διμθτρα Ραπακϊςτα, Ιωάννα Σακελλαρίου, Νικιτασ – Νικόλαοσ Σαμπαηιϊτθσ, 

Ζριςελντ Σαμπάνι, Φϊτιοσ Σεβαςτίδθσ, Κωνςταντίνα – Μαρία Σκλιρα, ΣταφροσΤηανάκθσ,  Κωνςταντίνα 
Τςζλικα, Ελευκζριοσ Τςουκαλάσ,  Θεοδϊρα Χαριτοποφλου, Θλίασ Χατηθβαςιλείου, 29ο Δθμοτικό 

Σχολείο Ακθνϊν «Νίκοσ Γκάτςοσ», τάξθ Γ’2 

Αςφαλζσ Διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο άμα μπεισ με άλλθ φωτογραφία 
αυτό κα κεωρείται μεγάλθ αδικία. 
Τα ςτοιχεία τα προςωπικά ςου 
κράτα τα δικά ςου! 
 
Σε ξζνουσ μθ μιλάσ 
Μπορεί να φανεί μπελάσ! 
Να αποφεφγεισ αγνϊςτουσ ι κακοφσ  
που ποτζ δε βλζπεισ ι ακοφσ. 

 

29ο Δθμοτικό ςχολείο Ακθνϊν «Νίκοσ Γκάτςοσ», τάξθ ΣΤ’ 
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Μπεσ ςτο διαδίκτυο με αςφάλεια 

Μίλα με όςουσ γνωρίηεισ, 
μίλα με όςουσ ξζρεισ, 
νομίηω ότι το ξζρεισ! 
 
Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. 
που μπορείσ να ανακαλφψεισ, 
κάντο τϊρα! 
 
ΜΘΝ ΑΓΘΣΕΛΣ! 

14ο Δθμοτικό Σχολείο Ιλίου, τμιμα ΣΤ1’ 

Το Internet μπορεί να γίνει επικίνδυνο  

Μπορεί να μθ ςε βάλει ςε μεγάλο κίνδυνο  
Και αν δεν ξζρεισ που πατάσ, 
Τότε φφγε, μθ μιλάσ. 
 
Σε είδα με τθν δικι ςου φωτογραφία… 
Αν ςε δει κάποιοσ άγνωςτοσ, κάλεςε αςτυνομία! 
 
Μθ φοβάςαι να μιλιςεισ,  
ΜΛΛΑ ΤΩΑ, ΜΘΝ ΑΓΘΣΕΛΣ. 

14ο Δθμοτικό Σχολείο Ιλίου, τμιμα ΣΤ1’ 
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Ρροςοχι ςτο διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο βρίςκεισ πολλζσ πλθροφορίεσ 
αλλά υπάρχουν και πολλοί εγκλθματίεσ 
που κζλουν το κακό ςου 
και βάλτο ςτο μυαλό ςου. 
 
Μπορεί να ςου φαίνονται όλα ωραία και καλά 
αλλά μία φορά ςυμβαίνουν τα κακά 
αν βάλεισ τα ςτοιχεία ςου τα προςωπικά. 
 
Γι’ αυτό προςεκτικά! 

Σοφία Βολακάκθ, 3ο Γυμνάςιο Νίκαιασ, «Γεϊργιοσ Ν. Μιτραινασ»,  τάξθ Γ1’ 

Αςφάλεια ςτο διαδίκτυο 

Κοινωνικι δικτφωςθ, προςοχι από κάκε ίωςθ, 
«κλικ» με το ποντίκι ςου, αςφάλεια ςτο ςπίτι ςου. 
 
Αναηιτθςθ με όρια, κίνδυνοι ςτα περικϊρια, 
κι όταν υπάρχει ζλεγχοσ από γονείσ, 
κάποια ςελίδα να τθν επιςκεφτείσ δεν κα μπορείσ. 
 
Δεν πειράηει αποδζξου το, 
είναι  για το καλό ςου, παραδζξου το!!! 

Χρυςοφλα Λουκίδου, 3ο Γυμνάςιο Νίκαιασ «Γεϊργιοσ Ν. Μιτραινασ», τάξθ Α3’ 
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Σερφάρω ςτο pc… μα και ςτθ ηωι 

Μες’ τα πρζπει και τα μθ, μες’ τα ςυν και μες’ τα πλθν 
Το PC κι αν ςε ορίηει, μθ ςε αποπροςανατολίηει. 
 
Οπωςδιποτε να μπεισ πλθροφορίεσ για να βρεισ 
Αλλά μθν το παρακάνεισ και τουσ φίλουσ ςου αδειάηεισ. 
 
Σινεμά και ςυναυλίεσ, να μθ χάνεισ ευκαιρίεσ 
Με τουσ κολλθτοφσ βγεσ ζξω και το Internet, με μζτρο. 
 
Σερφάριςμα και κινθτό, ςου ζχουν πάρει το μυαλό 
Τθν ιςορροπία ςου κα βρεισ, ςαν τθν κρίςθ ςου εμπιςτευτείσ. 

Αργυροφλα Ρυκοφλα, 
5ο Γυμνάςιο Χαλκίδασ, τάξθ Α5 

Σφνεςθ ςτο Διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο ςαν μποφμε, πλθροφορίεσ ψάχνουμε να βροφμε. 
Ραίηουμε, ςυνομιλοφμε, άγνωςτουσ κόςμουσ εξερευνοφμε. 
Αν το κελιςουμε εμείσ κι αν εςφ επικυμείσ, 
θ πλοιγθςι ςου αυτι μπορεί να γίνει αςφαλισ. 
 
Μθν παραςφρεςαι απ’ του διαδικτυακοφ κόςμου τα λόγια, 
παρά ςκζψου των γονιϊν τα μοιρολόγια, 
που κα κλαιν για ςζνα κάκε ϊρα, 
αν εςφ παραςυρκείσ και ςτουσ κινδφνουσ αφεκείσ. 

Ελζνθ Μιγκλι, 5ο Γυμνάςιο Χαλκίδασ, τάξθ Α5 
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Οι κίνδυνοι του διαδικτφου 

Ρρζπει να ςου δϊςω μία ςυμβουλι, 
μθν κάκεςαι άλλο βρε παιδί μου εκεί. 
Ζλα να ςε βοθκιςω, 
από τουσ κινδφνουσ να ςε απωκιςω. 
 
Μθ δίνεισ τα ςτοιχεία ςου, 
γιατί κα ςε βρουν και κα είναι θ τιμωρία ςου. 
Φωτογραφίεσ ςου μθ δίνεισ, 
επειδι ςτόχοσ κα γίνεισ. 

Γιϊργοσ Καροφμπαλθσ, Στάκθσ Κολλάσ, Αγακοκλισ Γρθγορόπουλοσ,  
6ο Δθμοτικό Σχολείο Ρφργου, τάξθ ΣΤ’1 

Αςφάλεια S.O.S. 

Το διαδίκτυο το αγαπϊ  
μα κάποιεσ φορζσ και το μιςϊ.  
Τα μάτια μου πρζπει να ζχω ανοιχτά  
μθν πάκω ανεπανόρκωτθ ηθμιά.  
 
Λοφσ, ςκουλικια και χάκερσ να αποφεφγω 
με  το αντιϊικό μου να είναι  ενθμερωμζνο. 
Αν όμωσ εμφανιςτεί μινυμα πονθρό, 
ΚΛΝΔΥΝΕΦΕΛΣ! Ηιτα βοικεια & κα ζρκω ςτο λεπτό. 

Μιχαζλα Σϊκκα, Βαςιλικι Τςαμπά, Μαριλζνα Σεϊντι,  
6ο Δθμοτικό Σχολείο Ρφργου, τάξθ ΣΤ’2 
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Δι@δίκτυο: 2 όψεισ του ίδιου νομίςματοσ 

Το Διαδίκτυο είναι ωραίο και ςπουδαίο, 
όμωσ πρόςεξε, γιατί μπορεί να γίνει και μοιραίο! 
Αν το χρθςιμοποιείσ με μυαλό και φανταςία, 
τότε είςαι ςοφπερ ιδιοφυΐα! 
 
Στο Διαδίκτυο αν κεσ να μπεισ, 
πρζπει να ελζγξεισ αν είςαι αςφαλισ, 
γιατί εκεί πολλοφσ κινδφνουσ κα βρεισ, 
και μπορεί και να παραςυρκείσ! 

Μάγδα Βιτουλαδίτθ, Μελπομζνθ Καραγιάννθ, Δθμιτρθσ Κόλλιασ, 
 Χριςτοσ Ξθρόκωςτασ, Γεράςιμοσ Ορφανουδάκθσ, Βζρα Ραλαιολόγου, 

 Φζνια Ραντιλιζρθ, Βαςιλικι Ραπαγεωργίου, Χριςτόφοροσ Ραπακωςτόπουλοσ, 
Φιλίππα Ρετροποφλου, Σφλια Ρροκάκθ, Αλζξανδροσ ιηόπουλοσ,  

Αντϊνθσ ικζττα,  Ειρινθ ουςοποφλου, Αναςτάςθσ οφςςθσ,  
Νικόλασ Σερεςιϊτθσ, Δθμοςκζνθσ Σταυρόπουλοσ, Δθμιτρθσ Σταφρου,  

Εβελίνα Σταυρουλοποφλου, Άννα Τςαντρίηου, Άκθσ Ψαρράσ,  
Γ’ Τοςίτςειο Δθμοτικό Εκάλθσ 

Ζνασ ακζατοσ κόςμοσ! 

Το διαδίκτυο δεν είναι αςφαλζσ αν κάνεισ λάκοσ επιλογζσ. 
Κακόβουλοι άνκρωποι ςυνομιλθτζσ, γίνονται κφτεσ, μικρϊν παιδιϊν εκμεταλλευτζσ. 
 
Ζχεισ φίλουσ άγνωςτουσ; Ρόςο καλά τουσ ξζρεισ; 
Ρρόςεχε τι ςτζλνεισ, ςτο Μντερνετ ποφ μπαίνεισ. 
 
Να μθ δζχεςαι ποτζ ξζνων αιτιματα 
γιατί  κα γίνουν επικίνδυνα ατυχιματα.  
 
Στο διαδίκτυο μπορείσ να βρεκείσ πολλζσ φορζσ κφμα. 
Γι’ αυτό μθν κακυςτερείσ,  μ ί λ α!! 

Δάφνθ Δαματοποφλου, Γιάννθσ Θλιόπουλοσ, Χρφςα Κατςαβριά,  
Ειρινθ Κουϊμελι, Άντηελα Μανάφα, Δθμοτικό ςχολείο Άςςου Κορινκίασ, τάξθ Ε’ 
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To Ιντερνετ εφκολα μθν το πιςτεφεισ 

To Μντερνετ εφκολα μθν το πιςτεφεισ, γιατί ςε κλζβει και το κλζβεισ. 
Άλλθ φορά μθν ξαναμπείσ ςε παιχνιδάκι που δε δεισ. 
Να προςζχεισ που κοιτάσ γιατί εφκολα τθν πατάσ. 
 
Σε site επικίνδυνα ποτζ να μθ μιλάσ, γιατί από αυτά virus κολλάσ. 
Ρροςωπικά ςτοιχεία ποτζ μθ δϊςεισ, αν δε κεσ μετά να τθν πλθρϊςεισ. 
 
Ζτςι ςτο Internet να μπαίνεισ αςφαλισ για να μπορζςεισ το ςερφάριςμα να χαρείσ. 

41ο Δθμοτικό ςχολείο Θεςςαλονίκθσ, τάξθ Δ'2 

Σερφάρουμε - Τςατάρουμε 

Σερφάρουμε τςατάρουμε, το Μντερνετ γουςτάρουμε. 
Τα mails μασ διαβάηουμε, και διαςκεδάηουμε. 
Κόλλθςα ζνα virus, μα είχα antivirus. 
 
Στοιχεία μασ ηθτάνε, εμείσ τουσ παρατάμε. 
Στο Internet ςερφάρουμε, τουσ χάκερ δε γουςτάρουμε. 

 
Αγγελικι Δθμθτριάδου, Καλλιόπθ Ηαχαριάδου,  

Δθμιτρθσ Ραπαδόπουλοσ, Δθμιτρθσ Σταματίου,  
41ο Δθμοτικό ςχολείο Θεςςαλονίκθσ, τάξθ ΣΤ’2 

 



   

 

 

Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι 
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Saferinternet.gr  Σελ. 49 

Ρροςζχω τα spam-email 

Στο ίντερνετ ενϊ βριςκόμουνα άκουςα ζναν ιχο,  
Μπαίνω ςτα email, ουπσ, ζνα spam-email, 
Από άγνωςτο ςταλμζνο με ιοφσ παραγεμιςμζνο, 
Μιπωσ είναι hacker; 
 
Σε τζτοιο είδοσ email, ποτζ μθν απαντιςεισ, 
Γιατί είναι ςίγουρο πωσ κα τθν πατιςεισ. 

Χαροφλα Κωλζττθ, Γωγϊ Κορίηθ, Διμθτρα Τςουρζα, Κωςταντίνα Λίτςθ,  
3ο Δθμοτικό Σχολείο Ρφργου, τμιμα ΣΤ’1 

Αςφαλζσ internet, ιςυχοι όλοι....!! 

Το διαδίκτυο παιδιά,  
δεν είναι εφκολθ δουλειά. 
Μάκε, με αςφάλεια να ςερφάρεισ,  
Και το chat ςου να τςεκάρεισ, 
 
Σε αγνϊςτουσ να  μθ μιλάσ, 
τα  ςτοιχεία ςου να μθ δίνεισ. 
Και ζχε το νου ςου μθν ξεχνάσ, 
Θ αςφάλειά ςου είναι το παν. 

Γιϊτα Ραναγιωτοποφλου, Στζλλα Ρζκο, Ιωάννα Ράγια,  
Γιϊργοσ Σοφφθσ, Γιάννθσ Κάκιασ, Μαρία Φατοφρου,  

3ο Δθμοτικό Σχολείο Ρφργου, τμιμα ΣΤ’2 
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Ρροφφλαξε τθ ηωι ςου ςτο Ίντερνετ 

Στο ίντερνετ όπου κι αν μπεισ, πρόςεχε τι κ’ ακολουκείσ,   
Tο antivirus ςε περιμζνει και ςτα παράνομα δε ςε πθγαίνει.  
Τθ ηωι ςου κα προφυλάξεισ, αν τισ φωτό ςου δεν ανεβάςεισ, 
Γιατί το ίντερνετ απ’ όταν βγικε, ο άνκρωποσ αςφάλεια ποτζ δε βρικε. 

3ο Δθμοτικό Σχολείο Λιβαδειάσ, τάξθ ΣΤ’ 

Ροφ κα κλικάρεισ το ποντίκι;  

Κάκε μζρα όταν ςερφάρεισ και κακϊσ διαςκεδάηεισ, 
πρόςεχε που κα πατιςεισ, ποιεσ ςελίδεσ κα ανοίξεισ, 
με τι ανκρϊπουσ κα μιλιςεισ και πϊσ κα ξεκολλιςεισ. 
 
Άμα κεσ να το αποφφγεισ, τουσ γονείσ ςου να ρωτιςεισ,  
που είναι πιο ενθμερωμζνοι κι από ςζνα πιο ψαγμζνοι.  

Άγγελοσ Βαςιλθάσ, Σοφία Κατςοφλα, Κωνςταντίνοσ Μπάφασ,  
3ο Δθμοτικό Σχολείο Λιβαδειάσ, τάξθ ΣΤ’ 

Πλοι μαηί μποροφμε 

Πλοι μαηί μποροφμε 
Στο διαδίκτυο ςωςτά να πλοθγθκοφμε! 
3W, http (3 ντάμπλεγιου, ζιτσ   τι-τι-πί) 
Ελάτε όλοι μαηί! 
 
Μα πρόςεξε πολφ… 
Κίνδυνοι κυριαρχοφν εκεί… 
SAFERINTERNET, μια γιορτι 
Σε όλθ μασ τθ ηωι! 

Διμθτρα Ρλείτςικα, Eςπερινό Γενικό Λφκειο Αγ. Δθμθτρίου, τάξθ Α’ Λυκείου 
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Το Διαδίκτυο 

Το Διαδίκτυο είναι ωκεανόσ, 
τόςο μεγάλοσ κόςμοσ, 
πολλά κα μάκεισ και κα δεισ, 
αν ςωςτά τον χειριςτείσ. 
 
Μα αν ςτα άγρια νερά 
κζλεισ να κολυμπιςεισ, 
τα ρεφματα είναι δυνατά, 
πρόςεχε μθ χτυπιςεισ! 

Μαριλζνα Αλευρίδθ, Ιωάννα Μπότςκαρθ,  
1ο Δθμοτικό Σχολείο Ρυλαίασ, τάξθ ΣΤ’ 

Στοπ ςτθν θλεκτρονικι παρενόχλθςθ 

Μθνφματα θλεκτρονικά 
μασ ενοχλοφνε τακτικά, 
μα εμείσ τα αγνοοφμε,  
και ςτον ‘κάδο’ τα πετοφμε. 
 
Κοροϊδία ςυνεχϊσ, 
εφιάλτθσ τρομερόσ. 
Νιϊκεισ τόςθ μοναξιά, 
αλλά υπάρχει γιατρειά! 

Βαςιλικι Μπουλταδάκθ, Ιωάννα Οικονομίδθ,  
1ο Δθμοτικό Σχολείο Ρυλαίασ, τάξθ Ε’ 
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Στο διαδίκτυο προςζχω... 

Μζςα ςτο διαδίκτυο πότε-πότε μπαίνω 
πολλά καινοφρια πράγματα μζςα ςε αυτό μακαίνω. 
 
Μα είν’ οι κίνδυνοι πολλοί και πρζπει να προςζξω 
ότι μου λζνε άγνωςτοι δεν πρζπει να πιςτζψω. 
 
Τουσ κωδικοφσ που ζχω εγϊ ποτζ δεν τουσ ξεχνάω 
μονάχα ςτο μυαλό μου πάντα τουσ κρατάω.  
 
Και κάτι τελευταίο: είμαι ευγενικόσ 
και μϋ ότι κι αν διαβάςω επιφυλακτικόσ. 

Κλαοφντια Γκιζτα, Εςμεράλντα Μπεκιράϊ, Φλορίντα Μπράχο,  
Μεροφχε Σοφλα, Εβελίνα Γεωργίεβα, Αγγελικι Χρίςτοβα,  

1ο Δθμοτικό ςχολείο Λιμζνοσ Χερςονιςου, Τάξθ Ε’ 

Ιντερνετικζσ ςυμβουλζσ 

Και αν ςτο διαδίκτυο τισ ϊρεσ ςου περνάσ, 
πόςουσ κινδφνουσ ζχει αυτό ποτζ να μθν ξεχνάσ. 
 
Στο δίκτυο όταν μπεισ, όμορφα να ςυμπεριφερκείσ, 
ςε αγνϊςτουσ μθ μιλιςεισ, οφτε να τουσ ςυναντιςεισ.  
 
Άκου όμωσ και αυτό: ςτο Μντερνετ φωτογραφίεσ να ανεβάηεισ μθ ςε δω, 
γιατί ςίγουρα ςτον εαυτό ςου κα κάνεισ κακό. 
 
Και παιδιά ξζρετε κάτι; Θ όμορφθ ηωι είναι ςτθν αυλι, 
και όχι ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι. 

Κλαοφντια Γκιζτα, Εςμεράλντα Μπεκιράϊ, Φλορίντα Μπράχο,  
Μεροφχε Σοφλα, Εβελίνα Γεωργίεβα, Αγγελικι Χρίςτοβα,  

1ο Δθμοτικό ςχολείο Λιμζνοσ Χερςονιςου,Τάξθ Ε’ 
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Διαδικτυακι λίμνθ 

Το διαδίκτυο ιςυχο, γλυκό 
ςαν τθσ λίμνθσ το νερό. 
 
Σίγουρα όμωσ δεν ξζρεισ 
τι ‘ναι κάτω απ’ αυτό. 

Μαρία  Φράγκου, 21ο (Νεςτόρειο) Δθμοτικό Σχολείο Ιλίου, τμιμα ΣΤ’2 

Το Διαδίκτυο 

Αν ςτο Διαδίκτυο κεσ να μπεισ, 
πρζπει να προςτατευτείσ. 
Ρολλά ςτοιχεία ςου μθ δίνεισ, 
αν κφμα του δε κεσ να γίνεισ. 
 
"ΟΚ" μόνο να πατάσ, 
όταν ξζρεισ τι ηθτάσ. 
Και τουσ φίλουσ μθν ξεχνάσ, 
ςτθ ηωι ςου να γυρνάσ. 

Λιδα Καραγιάννθ-Καραγιαννοποφλου,  
Βαρβάκειο Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο, Β’ Γυμναςίου 
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Διαδίκτυο μπαίνεισ και δεν ξζρεισ που πθγαίνεισ 

Στο Διαδίκτυο όταν μπαίνεισ, 
 προςοχι ποφ κα πθγαίνεισ. 
Ράντα πρζπει να προςζχεισ, 
αλλιϊσ προβλιματα κα ζχεισ. 
 
Και το φίλο κα ρωτιςεισ,  
πράγματα να ανακαλφψεισ. 
Facebook, twitter, γραμματάκια,  
δεν είναι ακϊα πραγματάκια. 

Μαρία Φιλίππου, Βιβιάνα Μαρίνθ, Γεωργία Κωςταντϊνθ,  
Νεκτάριοσ Μαργαρϊνθσ, 1ο Γυμνάςιο Μαρκοποφλου, Τάξθ Α 

Internet με προςοχι  

Το Internet δθμιουργεί προβλιματα πολλά 
και πολλοί ζχουν χακεί όταν μπλζκονται με αυτά. 
Μθ δϊςεισ το όνομά ςου, κράτα τα προςωπικά ςου. 
Μικροί, μεγάλοι και παιδιά ξεφφγετε απ’ αυτά. 
 
Το ςερφάριςμα είναι καλό μόνο αν είςαι ςτο νερό. 
Κακϊσ ςτο Internet ςερφάρεισ, πολφ αζρα να μθν πάρεισ, 
 γιατί υπάρχουν καλντερίμια με αμφίβολα παιχνίδια. 
 
Internet με προςοχι για καλφτερθ ηωι. 

Μαρία Αυγερινοφ, Λυδία Κζςλευ, Ευγενία Ξυδζα, Κορίνα Καπετανίδου,  
Γιϊργοσ Κϊςτασ, Γιϊργοσ Κραμποβίτθσ, Κωνςταντίνοσ Ευαγγελίου,  

Γιϊργοσ Ρνευματικόσ, 1ο Γυμνάςιο Μαρκοποφλου, Τάξθ Α’ 
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Το Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο είναι μια ψθφιακι τεχνολογία 
Ρου αφινει ςτο πλάι τα παλιά βιβλία. 
Τι κα’ κελεσ να βρεισ; 
Ψάξε ςτο google και κα το δεισ. 
Πταν ςερφάρεισ όμωσ κζλει προςοχι 
Γιατί κάποιοσ κακόσ μπορεί να καραδοκεί. 
Κίνδυνοι παραμονεφουν και προβλιματα μεγάλα. 

Κατερίνα – Αναςταςία Ραπαπζτρου, Μάριαν Ραπαδάτου,  
Ανδριάννα Αγγζλου, Ιουλία Καραδόντθ, 

Ά’ Τοςίτςειο Δθμοτικό ςχολείο Εκάλθσ, τμιμα Ε1 

Κίνδυνοι ςτο Διαδίκτυο 

Στθν κάμερa μπορεί εςφ 
να βλζπεισ τθν Λκάκθ, 
μα πίςω ζνασ κφκλωπασ, 
να παίηει παιχνιδάκι. 
 
Αν μιλάσ ςτο ίντερνετ, 
με όποιον ςου κατζβει 
ο κίνδυνοσ δε ςε ρωτά, 
πάντα παραμονεφει. 

Ραναγιϊτθσ Αλεξάνδρου, A’ Τοςίτςειο Δθμοτικό ςχολείο Εκάλθσ, τμιμα Ε1 
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Διαςκζδαςθ... με προςοχι! 

Ζχω μια παρζα πολφ ξεχωριςτι, 
το φιλαράκο μου, τον υπολογιςτι! 
Πταν διαςκεδάηω ςε ςελίδεσ παιδικζσ, 
δεν ξεχνιζμαι πολλι ϊρα ςε αυτζσ! 
Μζςα ςτθν οκόνθ ίςωσ κρφβεται κακό, 
τθν πόρτα δεν ανοίγω ςε λφκο πονθρό! 

Δθμοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ακθνϊν, τάξθ 2Α   

Γιατί ζχω εγϊ μυαλό! 

Κίνδυνοι υπάρχουν ςοβαροί, 
το διαδίκτυο κζλει προςοχι! 
Με αγνϊςτουσ δε μιλϊ, 
τα ςτοιχεία μου κρατϊ, 
κι άμα μινυμα κα δω, 
ςτουσ γονείσ μου κα το πω! 
Τα «δωράκια» τουσ δε κζλω, 
γιατί ζχω εγϊ μυαλό! 

Δθμοτικό Σχολείο Κολλεγίο Ακθνϊν, τάξθ 1θ   
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Ρανζμορφθ και πλοφςια του Διαδικτφου θ πολιτεία 
γεμάτθ φίλουσ, διαςκζδαςθ, γνϊςθ και ςοφία! 
Ζχε το, όμωσ, καλά ςτου μυαλοφ ςου τθν άκρθ 
αυτόσ ο κόςμοσ είναι ιςτόσ όπου κρφβεται θ αράχνθ. 
Ραιδιά τθσ είναι «φίλοι» ςου, «ακόλουκοι», «γνωςτοί» ςου 
που προςπακοφνε διαρκϊσ να καταςτρζψουν τθ ηωι ςου. 
Ραρ’ όλα αυτά, πιγαινε, διαςκζδαςε και μάκε, 
αλλά κυμιςου: πολλά είναι τα χαμόγελα που κζλουν να ςε φάνε! 

Κωνςταντίνοσ Κάντηασ, Γυμνάςιο των Εκπαιδευτθρίων Γιαννόπουλου, τάξθ Β’ Λυκείου 

Σωςτό ι Λάκοσ ςτο Διαδίκτυο; 

Αν με αςφάλεια κεσ να παίξεισ πρζπει πάντα να προςζχεισ 
Και αν αγνϊςτουσ ςυναντιςεισ τουσ γονείσ ςου να ρωτιςεισ  
Και διαφθμίςεισ όταν δεισ κακόλου μθν αςχολθκείσ 
 
Στο διαδίκτυο όταν μπαίνεισ μθν πιςτεφεισ ότι βλζπεισ 
Σθμαςία μθν τουσ δϊςεισ  αν δε κεσ να τθ πλθρϊςεισ 
 
Άςε πια τον υπολογιςτι και βγεσ ζξω ςτθν αυλι 
Να βρεισ φίλουσ ςωςτοφσ, ζξυπνουσ και αλθκινοφσ 

Αναςταςία Γκαϊδατηι,  Βαςιλικι Γκότςθ, Βαςιλικι Κυρκοποφλου,  
Ρολυξζνθ Χαμθλοκϊρθ, 1ο Δθμοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, τμιμα ΣΤ’3 
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«Φίλοι» ςτο Ίντερνετ 

Άγνωςτοσ μεσ ςτο Μντερνετ  
παρίςτανε το φίλο, μα ιτανε απάτθ  
κι εγϊ ευκείσ τον ζδιωξα 
χωρίσ καμιά αυταπάτθ. 

Γιϊργοσ Ραπάσ, Σωκράτθσ Λφτρασ, Θλίασ Μποφτικοσ και Γιϊργοσ Ευκυμίου,  
3ο Δθμοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαροφτςειο», τάξθ Ε’1 

«Αςφαλισ Ρλοιγθςθ» 

Μπαίνω μεσ το ίντερνετ 
ςερφάρω με χαρά, 
γνωρίηω το saferinternet 
και δε φοβάμαι πια. 

Ναταλία Καλογιρου,  Σοφία Τηοβάρα ,  

3ο Δθμοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαροφτςειο», τάξθ ΣΤ’3 

Δεν εμπιςτεφομαι αγνϊςτουσ 

Μπαίνω ςτο ςάιτ ςου, λίγο μετά 
Στο προφίλ ςου, ξανκό κοριτςάκι 
Ροιοσ να το 'λεγε ςτ' αλθκινά 
Ρωσ ιςουν κφριοσ με μουςτάκι! 
 
Το ζμακα το μάκθμά μου 
Δεν εμπιςτεφομαι αγνϊςτουσ 
Γιατί τθν πάτθςα άκελά μου 
Απροςεξία υψθλοφ κόςτουσ... 

Θεοδϊρα-Νεφζλθ-Ραπαπαναγιϊτου,  
Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, τμιμα Γ’2  
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Ξεκόλλα... 

Ξεκόλλα-ξεκόλλα και μθν τα δίνεισ όλα. 
Ράρε τα κολλθτάρια ςου, πιγαινε ςε αγϊνεσ,  
ξζρεισ ότι ςτο Internet κα βρεισ και απατεϊνεσ; 
 
Ραιδόφιλοι, κακόβουλοι ηθτοφν επικοινωνία.  
Εςφ όμωσ δεν τςιμπάσ, το παίηεισ αφαςία. 
 
Φζρε τουσ αντίρρθςθ και όταν βρεισ τα ςκοφρα, ηιτθςε ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ. 
Βγεσ απ’ το τρυπάκι που ς’ ζριξε βακιά το κουτί το φωτεινό που φαντάηει μαγικό. 

Αλζξανδροσ Ηάγγοσ, Φρεϊονάλ Ραςκάλι, Ματίνα Ρολφηου,  
Ακθνά Χοβαλοποφλου, Άκθσ Μαγαλιόσ, Στζφανοσ Ραπαδόπουλοσ,  

Λεμονιά Λυρίτςθ, 2ο Επαλ Καρδίτςασ, τάξεισ Α’1, Β’1 και Γ’1 Ρλθροφορικισ  

Δεν φταίει πάντα το Ίντερνετ 

Άκουςζ μασ φίλε μου και δϊςε ςθμαςία,  
το Internet είναι ΚΑΛΟ χωρίσ αμφιβολία. 
Ραιχνίδια, ενθμζρωςθ, τραγοφδια και φιλίεσ,  
μασ βοθκάει πάρα πολφ ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ. 
 
Ρολλοί το κρίνουν ζνοχο και το ‘χουν καταφζρει,  
τι φταίει το ζρμο το INTERNET; Ρρζπει να υποφζρει; 
 
Κι ασ απαντιςει αυκόρμθτα όποιοσ παιδιά το ξζρει: 
 αν κόψω εγϊ το χζρι μου, κα φταίει το μαχαίρι; 

Αλζξανδροσ Ηάγγοσ, Φρεϊονάλ Ραςκάλι, Ματίνα Ρολφηου,  
Ακθνά Χοβαλοποφλου, Άκθσ Μαγαλιόσ, Στζφανοσ Ραπαδόπουλοσ,  

Λεμονιά Λυρίτςθ, 2ο Επαλ Καρδίτςασ, τάξεισ Α’1, Β’1 και Γ’1 Ρλθροφορικισ  
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Αςφαλζσ ςερφάριςμα 

Στο διαδίκτυο όταν κα μπαίνεισ 
 να  μιλάσ  και  να  μακαίνεισ  
το διαδίκτυο ζχει κινδφνουσ 
και μιλάσ και με τουσ φίλουσ. 
 
Ρροςοχι ςτισ φωτογραφίεσ 
να μθ δίνεισ πολλζσ πλθροφορίεσ 
με μζτρο ςτον υπολογιςτι 
πάντα μετά γυμναςτικι. 

Σαράντοσ Σαραντόπουλοσ, Γεϊργιοσ Μπλζτςασ,  
22ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμάτασ, τάξθ Δ’1 

Ίντερνετ το μαγικό 

Το internet είναι διαςκεδαςτικό 
μαγικό και εκπαιδευτικό. 
Να προςζχεισ που μιλάσ  
κάνεισ φίλουσ και απαντάσ. 
 
Άμα τρομοκρατθκείσ 
ςτουσ γονείσ ςου να το πεισ 
και τθ  λφςθ  κα τθ  βρεισ. 

Ρουλόπουλοσ Ευςτάκιοσ, Σοφιανόσ Γεϊργιοσ,  
Ρουλζτθσ Νικόλαοσ, 22ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμάτασ, τάξθ Δ’2 

 
 



   

 

 

Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι 
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Saferinternet.gr  Σελ. 61 

H μαγεία του Διαδικτφου 

Στισ διευκφνςεισ του διαδικτφου κακθμερινά ςερφάρω, 
χιλιάδεσ εικόνεσ, ιχουσ και επαφζσ φίλων κλικάρω. 
Με του PC τθν οκόνθ και του ποντικιοφ τθν τόλμθ, οδθγοφμαι ςε κόςμουσ μαγικοφσ, 
ςκαλίηοντασ μζςα από τισ περιθγιςεισ μου, τθσ τεχνολογίασ τουσ κθςαυροφσ! 
Μθτρικι πλακζτα, κάρτα γραφικϊν, τροφοδοτικό, καλϊδια και ςυνδζςεισ, 
με οδθγοφν ςε ιςτοςελίδεσ μαγικζσ με online υποκζςεισ! 

Δθμιτρθσ Σιλιτηόγλου,   
1ο Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Θεσ/νίκθσ ΑΡΘ, τάξθ Εϋ2 

Κάνε κλικ ςε όςα ξζρεισ 

Στο internet αν μπεισ δεν είναι και κακό, 
Ρρζπει να προςζχεισ όμωσ, αυτό είναι το ςωςτό. 
Twitter, Facebook και όλα αυτά, 
Δεν είναι αςφαλι για τα παιδιά. 
Στο chat των παιχνιδιϊν ςου μίλα όςο κζλεισ, 
Πχι με όλουσ φυςικά, μονάχα με αυτοφσ  που ξζρεισ. 
Saferinternet λζνε τα παιδιά, 
Γιατί προςζχουν τϊρα πια! 

Χάρθσ Μπενάκθσ, Ραναγιϊτθσ Μυκονιάτθσ, Γιϊργοσ Κουκουρίδθσ, Αντϊνθσ Κόκκινοσ,  
Αλζξθσ Μάνο, Ορζςτθσ Μαρίνθσ, Αγγελικι Ραπαδοποφλου,  

1ο Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Θεσ/νίκθσ ΑΡΘ, τάξθ ΣΤ’1 
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Φφλακεσ του Διαδικτφου με τρόπουσ 

Ράμε μαηί να φτάςουμε ψθλά 
παίηοντασ παιχνίδια 
κατάλλθλα και ςυνετά. 
 
Φρουροί όλοι να γίνουμε 
με tweets του διαδικτφου 
κανζναν να μθν πειράηουμε 
οφτε το πουλάκι «τςιου» 

Ανδρζασ Κατςαρόσ, Βερενίκθ Κατςιμίχα, Λωάννα Κολοφίκα, Ελζνθ Κοντοφδθ, Εμμανουιλ Κοντοφδθσ, 
Γεωργίοσ  Κουρςιοφνθσ, Λωάννθσ Κυρίτςθσ, Αλεξάνδρα Κωςτοφλα, Γεϊργιοσ Κωςτοφλασ, Αιμιλιάνο 

Λαβντανίτθ, Ηαχαρίασ  Λαμπρόπουλοσ, Χριςτίνα Μαγκαφά, Μιχαιλ Μακιουδάκθσ, Βαςιλικι 
Μαρκίδου, Γεωργία Μοφλα, Κυριακι Μωραϊτθ, Λωάννθσ Στουρνάρασ, Νικόλαοσ Χωριανόπουλοσ 

Σοφία-Φαίδρα Αγγελάκθ, Στυλιανόσ Αγγελισ, Ρζτροσ Ακαναςόπουλοσ, Αλεξάνδρα Αναγνϊςτθ, 
Γεϊργιοσ Αναςτόπουλοσ, Μαρία Αρχοντάκθ, Κλειϊ Αςτζρθ, Σπυριδοφλα Βάλλιου, Αλεξάνδρα 

Γαντηοφδθ, Ηωι Γκότςθ, Αναςτάςιοσ Γκοφνθσ, Αναςτάςιοσ Δθμθτρίου, Μαρίνα Δθμθτρίου, Μαρία 
Δθμοποφλου, Λωάννθσ Δόμβρθσ, Χριςτοσ Κεοδωράκοσ, Γεϊργιοσ Καραβοφλιασ, Ακανάςιοσ Καρράσ, 

Ραναγιϊτθσ Χριςτόπουλοσ,  5ο Δθμοτικό ςχολείο Μεταμόρφωςθσ, τάξεισ Στ’1 και Στ’2 

Click ςτθν αςφάλεια 

Πταν ςτο διαδίκτυο κάποιοσ ςε ενοχλεί 
πεσ το ςτουσ γονείσ ςου αμζςωσ ςτθ ςτιγμι. 
Κα βροφνε εκείνοι λφςθ 
αν κάποιοσ άγνωςτοσ ςε απειλιςει.  
 
Μθν παραςφρεςαι από τισ φωτογραφίεσ  
μπορεί να είναι κλζφτεσ, crackers ι εγκλθματίεσ. 
Κάνε click με το μυαλό ςου 
για να ςϊςεισ τον εαυτό ςου. 

Βαςίλειοσ Κατςάνθσ, Σπυρίδων Μιχαλάκθσ, Ραναγιϊτθσ Ραπαγεωργίου, Βενζτα Ραπαδάκθ, Μιχαιλ 
Ραπαηαφειρόπουλοσ, Σοφία Ραυλίδου, Ραναγιϊτθσ-Δθμθτρίοσ Ρζνεςθσ, Μαρία-Ακαναςία 

Ρρωτόπαπα, Βαςίλειοσ-Φίλιπποσ Σιάμοσ, Ευαγγελία-Αννα Σπακουλα, Σπυριδων Σταςινόπουλοσ, 
Μάριοσ Στζκασ, Μαρία Στεφάνου, Ηανίμπ Τςόντρι, Χριςτίνα Τςουραμάνθ, Ευδοκία-Ειρινθ Φωκιανοφ, 

Χριςτίνα Χατηθχρφςου, Ραναγιϊτθσ Ψφχασ, 5ο Δθμοτικό ςχολείο Μεταμόρφωςθσ, τάξεισ Στ’3 

 



   

 

 

Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι 
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Saferinternet.gr  Σελ. 63 

Ζνα καλφτερο Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο κρφβει ιοφσ  
Ρολφ ιςχυροφσ  
Τουσ οποίουσ πρζπει να τουσ πολεμιςεισ 
Και να τουσ εξαφανίςεισ.  
 
Από το ίντερνετ παίρνουμε πλθροφορίεσ 
Χριςιμεσ και ςωςτζσ  
Να προςζχεισ όμωσ ποφ τισ βρίςκεισ 
Για να μθν ςου βγουν ξινζσ. 

Μαρία Αρβανιτίδου, 1ο Γυμνάςιο Δράμασ, τμιμα Α’2 

Ρρόςεχε 

Το διαδίκτυο είναι τόποσ μαγικόσ 
 πρζπει να προςζχεισ όμωσ διαρκϊσ 
να μθν πζςεισ ςε παγίδεσ 
που κα ςε πονζςουν περιςςότερο και από τισ τςουκνίδεσ. 
 
Το προφίλ το ωραίο  
Το ηθλεφουν όλοι οι άλλοι 
Στιχάκια και φωτό ανεβάηεισ 
Σκζψου όμωσ ποιοσ τα βλζπει και μετά τα προωκεί! 

Σοφία Χατηθκεοδϊρου,  Κλζντια Χότηα, 1ο Γυμνάςιο Δράμασ, τμιμα Β’4  
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Internet το λενϋ καρρϊ 

Ρριν από πολφ καιρό 
Ανακαλφφκθκε κάτι καινοφριο 
Internet το αποκαλζςανε, καρρϊ, 
Και ζγινε πανοφργο. 
 
Σε βοθκά να βρεισ όλα τα καλά 
Και τισ πλθροφορίεσ 
Μα κρφβει κινδφνουσ κι  άςχθμα 
Για όλεσ τισ θλικίεσ. 

Κϊςτασ Κριωνάσ, Αλζξθσ Γκιόηασ, Γιάννθσ Ηάχοσ, Φωτεινι  Λογοκζτθ,  
Λάμπροσ Μπελεςάκοσ, 3ο Γενικό Λφκειο Υμθττοφ, τάξθ Αϋ1 

 Διαδίκτυο - Ο Χρυςόσ μασ Οδθγόσ 

Είμαςτε όλοι μια παρζα, 
Ρου περνάει πολφ ωραία, 
Ακόμθ και με παιδιά από τον Καναδά! 
Βρίςκεισ ταινίεσ και φίλουσ, 
Φωτογραφίεσ με ςκφλουσ, 
Και πατάσ ζνα κουμπί, 
Και τα ζχεισ όλα μαγικά! 
Μα χρειάηεται προςοχι για να μθ λιξει τραγικά! 

Βαλεντίνα Κοφμουλου, Σοφία Κοφκθ, 1ο ΓΕΛ Νζασ Μάκρθσ 
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Το ποντίκι και ... θ φάκα! (ςτο Διαδίκτυο) 

Το ποντίκι ςαν το πιάνεισ, 
πρόςεχε να μθν κλικάρεισ, 
ςε ςελίδεσ πονθρζσ, 
δίχωσ ικοσ και αρχζσ! 
 
Πταν μπαίνεισ ςτο φουμποφ (fb), 
ςτο twitter, ςτο yahoo, 
Να προςζχεισ ποφ μιλάσ, 
Και ποφ πρζπει ν’απαντάσ! 

Βαςιλικι Αναςταςίου & Δθμιτρθσ Αρβανίτθσ, 4ο Γενικό Λφκειο Θλιοφπολθσ, τμιμα Β’1  

Ο Υπολογιςτισ και το Διαδίκτυο 

Ζχω ζνα φίλο ξεχωριςτό, τον λζνε υπολογιςτι 
και τον εμπιςτεφομαι πολφ. 
 
Με βοθκά να επικοινωνϊ με τουσ ςυνανκρϊπουσ μου, 
να βρίςκω πλθροφορίεσ που τισ χρειάηομαι πολφ, 
να ακοφω μουςικι και να διαςκεδάηω. 
 
Πμωσ, ςτο μόνο πράγμα που δεν μπορεί να με βοθκιςει 
είναι να με προςτατζψει από το διαδίκτυο 
που δεν το ‘χω ςτο μυαλό μου. 

Μαρία Χαρίτου, 4ο Γενικό Λφκειο Θλιοφπολθσ, τμιμα Β’5 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Ζχω τρελακεί απ' του ίντερνετ τθ λογικι 
γι' αυτό κάνε κι εςφ μία νζα αρχι, ςτθ χριςθ του PC. 
Για κάτι πιο ςπουδαίο τϊρα ζλα να προςπακιςουμε 
μαηί γι' αυτό το αναγκαίο! 
 
Ραίηω και γελϊ με φίλουσ αλθκινοφσ  
και όχι  πια του ίντερνετ τουσ εικονικοφσ. 
Τζρμα πια twitter, facebook και όλα αυτά 
ασ πάμε βόλτεσ με ποδιλατα, παρζεσ, γζλατα. 

Θλζκτρα Χατηι, 3ο Γυμνάςιο Σερρϊν, τάξθ Γ’2 

Αχ, αυτό το Διαδίκτυο! 

Κάκε μζρα, όλθ μζρα, ςερφάρεισ ςτο ίντερνετ  
δε ςε νοιάηει τίποτα απ' όλα όςα γίνονται. 
 
Ρλζον είναι θ μόνθ ςου δουλειά να πορϊνεςαι για τα καλά 
δε ς' απαςχολεί τι λζνε οι άλλοι 
δεν παν να λαλοφν και 10 παπαγάλοι. 
 
Αλλά φωνάηει και θ μαμά: «είναι επικίνδυνα αυτά». 
Ζτςι είναι πλζον ςωςτό να αποφαςίςεισ 
τισ ϊρεσ ςου ςτο ίντερνετ να περιορίςεισ. 

Κατερίνα Χορτομάρθ, Βάϊα Ραπαδοποφλου, 3ο Γυμνάςιο Σερρϊν, τάξθ Γ’2 
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Τίτλοσ: Ψάξε ςωςτά! 

Στο διαδίκτυο όλα καλά, 
αρκεί να ψάχνεισ προςεκτικά, 
κοίτα πολλά, ψάξε ςωςτά 
και ζτςι απζφυγε λάκθ πολλά! 
 
Δεν είναι όλα αλθκινά 
κι όμωσ φαντάηουν φανταχτερά, 
ιςτοςελίδεσ δίχωσ αξία, 
να μθν τουσ δϊςεισ ςθμαςία. 

Αγάπθ Βαλκάνθ, Θλίασ Δθμιτριοσ, Νικόλαοσ Μπατςιάκασ, Μαρία Τςίρκα, Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάςιο Κοηάνθσ, τάξθ Α’ Γυμναςίου Διαμαντισ Ανδραλισ, Αςτζριοσ Ηάμπακασ, Ιωάννθσ Κόκοτασ, 

αφαθλία Κουμαςίδου, Εμμανουζλλα Μαραβελάκθ, Μαρία-Ιωάννα Μαυροματίδου, Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάςιο Κοηάνθσ, τάξθ Β’ Γυμναςίου 

Τίτλοσ: Υπάρχει λφςθ! 

Κα ςου ηθτιςουν φωτογραφίεσ, 
προςωπικζσ ςου πλθροφορίεσ, 
μθν τουσ τισ δϊςεισ κα διαρρεφςουν, 
κζλουν τον κόςμο ςου να καταςτρζψουν. 
 
Στο SAFER INTERNET να τουσ «μθνφςεισ», 
κα βρεισ εδϊ χιλιάδεσ λφςεισ, 
κα ςε προτρζψουν να ςυνεχίςεισ, 
τον εαυτό ςου να υποςτθρίξεισ. 

Δθμιτριοσ Γρθγοριάδθσ, Ακθνά-Ραραςκευι Δελθηιςθ, Κωνςταντίνοσ Καραγιάννθσ, 
Ελζνθ Λίττα, Θεόδωροσ Λότςιοσ, αφαιλ Λοφςιοσ, Ραραςκευι Ραπαϊωάννου, Γεϊργιοσ Ραραςκευάσ, 
Ειρινθ Ρολφηθ, Αλζξανδροσ Τερελίδθσ, Αλζξανδροσ Χάτςιοσ, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο Κοηάνθσ, 

τάξθ Γ’ Γυμναςίου  
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Τι μπορεί να γίνει;  

Το internet όλοι το αγαποφν 
αλλά και οι άνκρωποι οι κακοί εκεί περπατοφν 
για παράδειγμα αν κάποιοσ «ποφ μζνεισ» ςε ρωτιςει  
εςφ κα απαντιςεισ ι τθν πλάτθ κα γυρίςεισ; 
 
Αν απάντθςεσ το βιτα  
ιτανε το ςωςτό!  
Γιατί ςε αγνϊςτουσ ςτο διαδίκτυο 
δεν πρζπει να μιλϊ. 

Μαρίλια Χαρωνιτάκθ, 2ο Δθμοτικό Σχολείο Καλυβίων, τάξθ Ε’2 

Ρρόςεχε 

Κζρδιςεσ τα εκατό;  
κζρδιςεσ και τα διακόςια; 
μθν το πιςτζψεισ αυτό ποτζ,  
να τα ‘χεισ τετρακόςια. 
 
Ρρόςεχε με ποιον μιλάσ,  
και ποφ μζνεισ ςε ρωτά, 
τθ διεφκυνςθ μθ δίνεισ,  
και το λογαριαςμό κρυφό να τον αφινεισ.  

Αλεξάνδρα Φραγκι, 2ο Δθμοτικό Σχολείο Καλυβίων, τάξθ Ε’2 
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Στου διαδικτφου τθ ςκθνι 

Πταν ανεβαίνεισ ςτου διαδικτφου τθ ςκθνι, 
μθν κάνεισ τον πρωταγωνιςτι, 
γιατί μπορεί το κοινό που ςε παρακολουκεί 
να ζχει πρόκεςθ καλι, 
όμωσ πάντα καιροφυλαχτεί μια κακι κριτικι, 
που ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να ςε ρίξει από ‘κει. 

 Νικόλαοσ Άννινοσ, Κωνςταντίνοσ Βινιεράτοσ, Ραναγιϊτθσ Βρεττόσ, Αλζξανδροσ Γαςπαρισ, Ειρθναίοσ 
Καβαλλιεράτοσ, Γεωργία Καψογιϊργου, Αλζξανδροσ Μαροφλθσ, Άγγελοσ Ραυλάτοσ, Κωνςταντίνοσ 

Ραυλάτοσ, Βαςιλικι Φουρφουρι, Γενικό Λφκειο Σάμθσ, Γ’ Λυκείου 

Το e-παραμφκι 

Είμαι θ e-ςκουφίτςα και για chat κα μπω, 
μια και ςτο Internet δεν ζχει λφκο κακό! 
Είμαι ο e-λφκοσ και για chat κα μπω, 
μια και ςτο Internet μπορϊ πιο εφκολα κφμα να βρω. 
Είμαι ο e- παραμυκάσ και όπωσ μπορϊ να δω, 
τον κίνδυνο που υπάρχει ςτον ζξω κόςμο και ςτο Internet μπορϊ να βρω. 

Δθμιτριοσ Καλλιβωκάσ, Σταφροσ Κόκκαλθσ, Λεωνίδασ Κομθνόσ, Ευςτακία Κωνςταντάτου, Αναςταςία 
Λεβενιϊτθ, Φϊτιοσ Ραυλάτοσ, Βαςίλειοσ Τουλάτοσ, Ιωάννθσ Φουρφουρισ,  Κωνςταντίνοσ Χαριτάτοσ, 
Αχιλλζασ Γαςπαρισ,  ΓεράςιμοσΓιακουμάτοσ, Χριςτίνα Καλογθράτου, Γενικό Λφκειο Σάμθ, Β’ Λυκείου 
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Το διαδίκτυο 

Κζλεισ μπελάδεσ, ιςτορίεσ, κινδφνουσ και φαςαρίεσ; 
Αν δεν μπορείσ αλλοφ να βρεισ, ςτο  διαδίκτυο να μπεισ! 
 

Πμωσ, εκεί μπορείσ να  βρεισ, γνϊςεισ, χριςιμεσ πλθροφορίεσ, 
και ταξίδια ονειρικά που αρζςουν ςτα παιδιά! 
 
Διάλεξε ποιο απϋ τα δυό και κάνε το ςωςτό! 

Μαργαρίτα  Μάμαλθ, Αλμπάνα  Γιαουπάι, 135ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν, τάξθ Ε’  

Το Internet 

Το Internet είναι ωραίο, όμωσ μπορεί να αποβεί μοιραίο. 
Το Internet είναι καλό, όμωσ ζνα ζχε ςτο μυαλό. 
Τουσ κωδικοφσ να μθ δίνεισ και τα «παράκυρα» να κλείνεισ. 
Ραιχνίδια πολλά μπορείσ να παίξεισ, όμωσ «λογαριαςμοφσ» ποτζ μθν κλζψεισ. 
 
Βίντεο ακατάλλθλα μθν τα ςυνθκίςεισ, γιατί ςτο τζλοσ μπορεί να τθν πατιςεισ. 
Με αγνϊςτουσ ποτζ ςου μθ μιλάσ, γιατί κα ςε βρει μεγάλοσ μπελάσ. 
Το Internet ζχει ζνα μεγάλο κακό, ςου απορροφάει το μυαλό. 
Ρροτίμθςε με φίλουσ ζξω να βγεισ, να παίξεισ μπάλα και να χαρείσ. 

Σκοφρτθσ Δθμιτριοσ, 3ο Γυμνάςιο Αλίμου, τάξθ B’ 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Αν ςερφάρεισ ςτο ίντερνετ ςυχνά 
μακαίνεισ πολλά ςταδιακά! 
Ρροςωπικά ςτοιχεία μθ μοιράηεισ 
τθ ηωι ςου ςτθ φόρα μθν τθ βγάηεισ! 
 
Αν όμωσ ό,τι ςου ‘ρκει πατάσ  
το κεφάλι ςου κα φασ ! 
Μθν ξεχνάσ τα αρνθτικά  
γιατί είναι πολλά κι αυτά! 

Ειρινθ Κοτταρίδθ, Σοφία Κοτταρζα,  
Γυμνάςιο Εκπαιδευτθρίων Μπουγά, Καλαμάτα, τάξθ Β’ Γυμναςίου 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Στον κόςμο του Διαδικτφου πολλζσ πλθροφορίεσ κα βρεισ 
Κα πρζπει όμωσ ςωςτά να τισ διαχειριςτείσ 
Πταν ςτο Facebook «ποςτάρεισ» ό,τι ςου ‘ρκει ςτο μυαλό 
Ρροςπακϊντασ να κάνεισ το προφίλ ςου αρεςτό 
Σφντομα κα μετανιϊςεισ 
Μα δε μπορείσ πια να διορκϊςεισ 
Λάκθ  που ζκανεσ ςτο παρελκόν 
Ρρόςεχε καλά λοιπόν αφοφ το Μντερνετ δεν είναι πάντα ρόδινο κι ονειρικό! 

Δανάθ Μθτςζα,  
Γυμνάςιο Εκπαιδευτθρίων Μπουγά, Καλαμάτα, τάξθ Γ’ Γυμναςίου 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Στο internet κίνδυνοι υπάρχουνε πολλοί  
Γι’ αυτό πρζπει να ζχεισ όλθ ςου τθ προςοχι  
 
Στο internet μπορείσ να μπεισ 
Να προςζχεισ, όμωσ, μθν εξαπατθκείσ.  

Αγγελίνα Ανδριανοφ,  
Δθμοτικό ςχολείο Εκπαιδευτθρίων Μπουγά, τάξθ Ε’ δθμοτικοφ 

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Στο Μντερνετ μ’αρζςει να παίηω πολφ εγϊ 
Μα πρζπει να προςζχω να μθν πάκω κακό 
 
Στο Μντερνετ μπαίνεισ μιλάσ με ςυγγενείσ 
Και νομίηεισ δε ςε βλζπει κανείσ 
 
Στο Saferinternet να μπεισ να δεισ πϊσ κα προφυλαχτείσ. 

Γιάννθσ Δθμθτρακόπουλοσ,  
Δθμοτικό ςχολείο Εκπαιδευτθρίων Μπουγά, τάξθ Ε’ δθμοτικοφ 
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Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο 

Στουσ αγνϊςτουσ μθ μιλάσ, 
Ροτζ μαηί τουσ μθν τςατάρεισ, 
Αν κάτι παράξενο ςου ςτείλουν, 
Κυμιςου, μθν κομπλάρεισ. 
 
Σβιςε τουσ από φίλουσ, 
Βγάλ’ τουσ από το μυαλό ςου, 
Γιατί ποτζ δεν ξζρεισ, 
Αν κζλουν το καλό ςου!! 

Λυδία-Θζκλα Δρακιϊτθ, Σοφία Μπουφίδου, Λάουρα-Χριςτίνα άπι,  
6ο Δθμοτικό ςχολείο Αγ. Αναργφρων, τάξθ Στ’  

Ρρόςεχε όταν ςερφάρεισ 

Αν δεν ξζρεισ να φερκείσ 
ςτο ίντερνετ  να μθ βρεκείσ. 
Κι αν δεν ξζρεισ να μιλάσ, 
ςτα  chat ποτζ να μθν πατάσ. 
 
Άγνωςτοι υπάρχουν πολλοί, 
Κακοί παραμονεφουν, 
Γι’ αυτό πρόςεχε πολφ, 
να μθ ςε κοροϊδεφουν. 

Αναςτάςιοσ Κετςζσ, Θεόδωροσ Κουρισ - Τςουκνάκθσ,  
6ο Δθμοτικό ςχολείο Αγ. Αναργφρων, τάξθ Στ’  
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Η αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο 

Να ςερφάρω είναι καλό 
αν γνωρίηω πολλά γι’ αυτό. 
 
Πχι ςτισ υπερβολζσ 
οφτε ςτο αναςφαλζσ. 
 
Πταν κάτι δε γνωρίηω 
τουσ μεγάλουσ κα ρωτϊ. 
 
Και ζτςι πια δε κα φοβάμαι  
κι όλα μια χαρά κα πάνε. 

Αλζξιοσ-Νικόλαοσ Ματκαίου, Γυμνάςιο Ράτμου, τάξθ Α’ 

Ρροςοχι ςτο ποντίκι! 

Στο διαδίκτυο ςαν κα μπεισ  
δεν ξζρεισ ποτζ πϊσ κα βγεισ. 
 
Με τισ ιςτοςελίδεσ ςε τραβάει  
και με τθ Google να ςε κρατάει. 
 
Κι αν άγνωςτο γνωρίςεισ  
ποτζ ςου μθν τον ςυναντιςεισ. 
 
Το διαδίκτυο επίςθσ  
κα ςε κάνει να ξεχνάσ να ηιςεισ. 

Φοίβοσ Ρεντζσ, Ραναγιϊτα-Θεολογία Κανάριου, Γυμνάςιο Ράτμου, τάξθ Γ’ 
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Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Πταν ςτο Internet ςυχνά ςερφάρω 
τουσ όρουσ χριςθσ και αποδοχισ πρζπει πάντα να τςεκάρω. 
 
Ρροςωπικά μου δεδομζνα δεν πρζπει ν’ ανεβάηω, 
τον κωδικό μου ςτα social media πρζπει ςυχνά ν’ αλλάηω! 

Γιϊργοσ Μζλλιοσ, Γυμνάςιο Γαηίου, τάξθ A’3 

Κλοπι ταυτότθτασ ςτο Facebook 

Τον κωδικό μου ζδωςα και μπικαν ςτο προφίλ μου 
φωτογραφία ανζβαςαν, δεν ιτανε δικι μου. 
 
Μετά όμωσ κατάλαβα πωσ ζκανα βλακεία 
και άμεςα αντζδραςα ςϋαυτι τθν αδικία! 
 
Συμπζραςμα εγϊ ζβγαλα: με αςφάλεια να ςερφάρω, 
να ελζγχω τα ςτοιχεία μου, να ξζρω ποφ κλικάρω!!! 

 

Ματκαίοσ Γιατράκθσ, Δθμάρατοσ Γιαλιτάκθσ, Τάςοσ Γιαννακάκθσ, Μάνοσ Κοτςιφόσ, Σταυροφλα 
Λουλουδάκθ τθσ ομάδασ Βιωματικϊν Δράςεων του Γυμναςίου Γαηίου, τάξθ Α’ 
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Ο άγνωςτοσ δρόμοσ των ςτοιχείων ςου 

Μια μαντινάδα κα ςου πω 
και βάλ’ τθ ςτο μυαλό ςου 
ςτοιχεία ςου προςωπικά 
μθ δίνεισ ςε αγνϊςτουσ. 
 
Πταν κα μπεισ ςτο ίντερνετ 
πάντα να το προςζχεισ 
γιατί κα αποκθκευτείσ 
χωρίσ να το κατζχεισ 

2ο Δθμοτικό Σχολείο Ιεράπετρασ, τμιμα ΣΤ’1 

Αποτυπϊματα μίασ βόλτασ 

Τα ίχνθ μασ αφινουμε 
ςτθν άμμο όταν πατάμε 
το ίδιο και ςτο internet 
όταν κρυφοκοιτάμε 

2ο Δθμοτικό Σχολείο Ιεράπετρασ, τμιμα ΣΤ’1 
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Στο ίντερνετ ςερφάρεισ 

Στο Internet ςερφάρεισ. 
μα διάβαςμα δεν κάνεισ. 
Τα βιβλία κα ςε ταξιδζψουν και αυτά, 
όπωσ το Mozilla και άλλα πολλά. 
 
Ανκρϊπουσ που ςυναντάσ, 
ςτο δρόμο όταν περπατάσ, 
ίςωσ μια διαφορετικι ταυτότθτα, 
να ζχουν ςτα χρονολόγια. 

 

Αιμιλία Ιννάςε, 1ο Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ, τάξθ Γ’1 

Ζτςι κα’ ςαι αςφαλισ 

Αν υπολογιςτι πάρεισ και ςτο ίντερνετ ςερφάρεισ, 
τότε πρόςεχε πολφ και τουσ φίλουσ ςτο φιμπι (fb). 
Τον κόςμο μθ γιουχάρεισ και ςτουσ ξζνουσ  μθν ποςτάρεισ 
Ζτςι κα’ςαι αςφαλισ απ’ τουσ κλζφτεσ του φιμπι (fb) 
Τα ςτοιχεία ςου κα ςϊςεισ και τα αρχεία του πιςι (PC) 
Κι ζτςι κα’ςαι αςφαλισ απ’ τουσ χακερ του πιςι (PC). 

Βαςίλθσ Καπιτςάκθσ, 1ο Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ, τάξθ Α’2 
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Στθ χϊρα του Διαδικτφου 

Στθ χϊρα του διαδικτφου 
πρζπει να προςζχεισ,  
γιατί αλλιϊσ 
μπελάδεσ πολλοφσ κα ζχεισ. 
 
Ο κ. Λόσ παραμονεφει  
και προβλιματα πολλά φζρνει. 
Τουσ αφελείσ ψάχνει να κατατροπϊςει 
και τα ελαττϊματά τουσ να διαδϊςει. 

Λιοφπθ Αλεξία, Ντοφλα Αναςταςία, 11ο Δθμοτικό ςχολείο Βόλου, τάξθ ΣΤ’1 

Κολφμπι ςτα βακιά 

Το διαδίκτυο, ωσ δίκτυο 
δεν κολυμπάει μόνο ςτα ρθχά και φπτιο, 
πάει και μζςα ςτα βακιά 
που υπάρχουν και ψάρια πιο μοχκθρά. 
 
Λοφσ τα λζνε και κάνουν κολυμβθτζσ να κλαίνε. 
Γι’ αυτό προφυλάξου! 
Μθν αφινεισ τθν αφζλειά ςου 
να ςτακεί εμπόδιο ςτθν αςφάλειά ςου….. 

Δανάθ Κοςμοποφλου, Ιωάννα Κουκόλθ, 11ο Δθμοτικό ςχολείο Βόλου, τάξθ ΣΤ’1 
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Οι νζεσ λζξεισ 

Grooming, Phishing, Gaming, Slapping 
Cyperbulling, Sexting, Pharming 
Κι άλλεσ τόςεσ νζεσ λζξεισ 
που κα πρζπει να προςζξεισ! 
 
Πλ' αυτά πρζπει να μάκω 
πριν κάποιο κακό μθν πάκω. 
Ρόςοι κίνδυνοι εκεί ζξω... 
... μόνο ικελα να παίξω! 

Ραναγιϊτθσ Γρίβασ, 2ο Γυμνάςιο Λαμίασ, τάξθ Α’ 

Οι κίνδυνοι ςτο Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο είναι επικίνδυνο 
επειδι κίνδυνοι κυκλοφοροφν 
και ανά πάςα ςτιγμι ςασ απειλοφν. 
Κακοί άνκρωποι ρωτοφν 
τα ςτοιχεία ςασ να βρουν 
και τισ φωτογραφίεσ ςασ να δουν. 
Γι'  αυτό προςζξτε καλά 
ποιουσ κα εμπιςτευτείτε ξανά. 

Ζλενα Χονδρογιάννθ, 2ο Γυμνάςιο Λαμίασ, τάξθ Α’ 
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Το διαδίκτυο 

Καλό είναι το διαδίκτυο, μα ζχει και παγίδεσ 
Ζχει παιχνίδια, βίντεο, εικόνεσ και ςελίδεσ. 
Ρρόςεχε όμωσ τι κα δεισ -μθ γράφουνε αθδίεσ- 
Και κοίταξε να βρεισ ςωςτζσ πλθροφορίεσ. 
 
Στο ίντερνετ μθ βάηεισ πολλά προςωπικά, 
Γιατί ςτο τζλοσ όλα αυτά κα γίνουν φανερά. 
Αυτά που είπαμε ωσ εδϊ να ζχεισ ςτο μυαλό ςου 
Και να προςζχεισ πάντοτε μθ δουν τον κωδικό ςου! 

 

Δανάθ Γεωργαντά, 88ο Δ. Σ. Ακθνϊν, τάξθ Στ’1 

Στο δίκτυο ςερφάρω  

Στο δίκτυο ςερφάρω 
και τα κουμπιά πατάω 
ποςτάρω, τουϊτάρω 
και τθ γλϊςςα μου ξεχνάω  
τα βιβλία δεν αγγίηω 
και ςτθ φυςικι κα μείνω 
 
Μιπωσ πρζπει να το ξαναςκεφτϊ; 
Και το χρόνο μου ςωςτά να τον περνϊ! 

 

Αλζξανδροσ Σκιάου, Γυμνάςιο Λ.Τ. Ολφμπου Καρπάκου, τάξθ Α’ Γυμναςίου 
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Στο Διαδίκτυο… 

Το όνομά μου είναι Χριςτοσ, και αναφζρομαι ωσ χριςιμοσ. 
Θ διεφκυνςθ μου είναι εδϊ, μα δεν κυμάμαι οδό, αρικμό.  
Ηθτάνε ομάδα και τθλζφωνο, ηϊδιο και αγαπθμζνο χόμπυ, 
γράφω ότι μζνω ς’ αυκαίρετο, και πωσ γεννικθκα ςαν χόμπιτ. 
 
Βάηω φωτογραφία που ιμουν μικρόσ, μ’ ζνα ποδιλατο με φωσ 
φωνάηει ο παπποφσ μου από μακριά κλείςε το laptop, είναι αργά. 
Ζχω γονείσ που με προςζχουν, κακθγθτζσ που αγαπϊ, 
και όταν βοικεια χρειαςτϊ διαδικτυακι, το saferinternet κα είναι πάντα εκεί. 

Θοδωρισ Α., Ιάςονασ Μ.,  
12ο Γυμνάςιο Καλλικζασ, «Κοςμάσ Ο Αιτωλόσ», τάξθ Α’ 

Ραίηοντασ ςτο Διαδίκτυο… 

Στο ίντερνετ μια μζρα, μπαίνω κάτι για να βρω, 
ςτο τζλοσ καταλιγω, να παίηω ςα χαηό. 
Είναι ωραίο μεν καλό, μα πολφ εκιςτικό, 
γι’ αυτό για λίγθ ϊρα, εγϊ το ςταματϊ. 
 
Μα γιατί δεν ςταματϊ, να το παίηω τοφτο δω; 
Ρρζπει τρόπο εγϊ να βρϊ, να ξεφφγω από δϊ. 
Με κάποιον άγνωςτο μιλϊ, να μθν παίξω προςπακϊ, 
αυτόσ μου λζει να τον βρϊ, αλλά εγϊ τον προςπερνϊ. 

Χάρθσ Αλ., Ηωι Μ.,  
12ο Γυμνάςιο Καλλικζασ, «Κοςμάσ Ο Αιτωλόσ», τάξθ Α’ 
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"Σαν το ιντερνζτ ανοίξεισ"  

Και αν κφμα ξαφνικά βρεκείσ 
μίλα και μθ φοβθκείσ. 
 
Μθν ξεχνάσ το ιντερνζτ είναι βοικεια  
δεν λζει όμωσ πάντα αλικεια 
γι ’ αυτό μθ ςου γίνει ςυνικεια   
 
Δεν  πρζπει να ανθςυχείσ  
είναι ςτο χζρι ςου να ςταματιςεισ το χρόνο 
και να ξεφφγεισ από τον πόνο  

Αλεξάνδρα ιγα, Ντζϊβιντ Καραχάλιοσ,  
Ελλθνογαλλικι ςχολι «Ευγζνιοσ Ντελακρουά» τάξθ Β’ γυμναςίου 

Το μαγικό διαδίκτυο  

Στο διαδίκτυο μπορείσ 
τόπουσ μαγικοφσ να επιςκεφκείσ, 
τόπουσ φανταςτικοφσ και διαφορετικοφσ. 
 
Μπορείσ να ψυχαγωγθκείσ και να ενθμερωκείσ. 
Στθν αχανι κάλαςςα που, όμωσ, ανζμελα ςερφάρεισ, 
πρζπει να προςζχεισ: 
Με ποιουσ μιλάσ, μα και ποφ πασ, 
για να μπορείσ πάντα να χαμογελάσ. 

Σταυριάνα Δελθπζτρου, Ελλθνογαλλικι ςχολι «Ευγζνιοσ Ντελακρουά» τάξθ Β’ γυμναςίου 
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Λφκε, Λφκε, είςαι εδϊ; 

Στο διαδίκτυο προςζχουμε, 
Πταν ςερφάρουμε πολφ, 
Τουσ γονείσ μασ να ρωτοφμε, 
Με περίςςεια υπομονι. 
 
Σε κουίη δεν ςυμμετζχω, 
Οφτε ςε διαγωνιςμοφσ, 
Ο κακόσ Λφκοσ καραδοκεί, 
Και χρειάηεται μεγάλθ προςοχι. 

Κωνςταντίνοσ Καρδοφτςοσ (γ’ δθμ.), Ραναγιϊτθσ Ντανθλά (γ’ δθμ.),  
αφαθλία – Αναςταςία, Αποςτολίδου (δ’ δθμ.), Βαςιλικι Χάςκο (δ’ δθμ.),  

Εμμανουιλ Βανικιϊτθσ (γ’ δθμ.), Χριςτίνα Αβντίλθ (δ’ δθμ.), Διμθτρα Μπζκαρθ (γ’ δθμ.),  
Ιερά Αρχιεπιςκκοπι Ακθνϊν, Κδρυμα Νεότθτασ, Κατθχθτικό τμιμα, γ’-δ’ δθμοτικοφ 

Λφκε, Λφκε, είςαι εδϊ; 

Στο Internet ςαν μπλεχτείσ, 
απ’ τα δίχτυα του δφςκολα κα βγεισ, 
τα ςτοιχεία ςου μθν δϊςεισ, 
γιατί μπορεί να εκτεκείσ. 
 
Για φίλουσ ςου να μθ μιλιςεισ, 
αν πρωτίςτωσ δεν ρωτιςεισ. 

Στεφανία Μαρτάκθ (γ’ δθμ.), Βάγια Τςιάτςιου (δ’ δθμ.), Κριδα Μάρκου (δ’ δθμ.),  
Μαριάντα Ταβλατηεϊ (γ’ δθμ.), Κωνςταντίνοσ Τςιάτςιοσ (γ’ δθμ.),  
Νικόλαοσ Καπετάνοσ (γ’ δθμ.), Γεϊργιοσ Χριςτοδοφλου (δ’ δθμ.),  

Ιερά Αρχιεπιςκκοπι Ακθνϊν, Κδρυμα Νεότθτασ, Κατθχθτικό τμιμα, γ’-δ’ δθμοτικοφ 
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Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Είναι κρίμα ςτον υπολογιςτι μπροςτά, 
Να περνάσ τα χρόνια ςου τα καλά, χωρίσ μια αγκαλιά! 
 
Σκζψου θ ηωι είναι μπροςτά,  
και δεν εμφανίηεται ςτα παράκυρα τα γνωςτά, 
και ςτα ψυχρά τα chat! 
 
Σικω να παίξεισ, να τρζξεισ, να γελάςεισ αλθκινά, 
γιατί θ ηωι περνά γοργά,  
και τα χρόνια πίςω δεν γυρνάν. 

Σταυρακόπουλοσ Ράνοσ,  
Ιδιωτικά εκπαιδευτιρια Μυκόνου, «Σφγχρονθ Ραιδεία», τάξθ Δ’  

Ροίθμα για το Διαδίκτυο 

Αν ςτο Μντερνετ κα μπείτε, 
Μθν ξεχάςετε να βγείτε! 
 
Π, τι κζλεισ για να μάκεισ, 
Τα βιβλία να κοιτάξεισ! 
 
Το Διαδίκτυο όλοι πρζπει να προςζχουν, 
ςε μπελάδεσ να μθν μπλζκουν! 

Γιϊργοσ Δακτυλίδθσ,  
Ιδιωτικά εκπαιδευτιρια Μυκόνου, «Σφγχρονθ Ραιδεία», τάξθ Δ’  
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Το φατςοβιβλίο 

Κάνε φίλουσ που να πατάνε τα πόδια τουσ ςτθ γθ 
κι όχι μζςω του υπολογιςτι. 
Γιατί ηεςταςιά και αγάπθ κα πάρεισ απ’ τουσ πρϊτουσ 
και ποτζ από τουσ δεφτερουσ, τουσ αγνϊςτουσ. 
 
Οι «εικονικοί» φίλοι δε ξζρουν να ηουν αλθκινά 
κι εςφ μθ ξεγελαςτείσ και τουσ δεισ από κοντά. 
Μζςα απ’ το Internet καλφτεροσ κεσ να είςαι 
μα ζξω βγεσ και αλθκινά ΗΘΣΕ!! 

Επιςτιμθ Ξάνκθ, 1ο Γυμνάςιο Μεγάρων, τάξθ Β’ 

Ο φίλοσ μου ο Captain Hook 

Ρρόςεξε πολφ ςτο Face-Βook, μθν κάνεισ φίλουσ ςασ τον Captain Hook, 
γιατί ςίγουρα δε κζλουν το καλό ςου, καλά βάλ’ το ςτο μυαλό ςου. 
Φίλουσ κάνε αλθκινοφσ και όχι ςτισ οκόνεσ εικονικοφσ. 
Πταν χρειαςτείσ μια αγκαλιά, κάποιον να ςε ςτθρίξει τρυφερά,  
ο ΦΛΛΟΣ ζχει ςάρκα και οςτά, όχι τελείεσ παρενκζςεισ και ερωτθματικά : ) ? 
 
Ρρόςεξε πολφ ςτο Facebook και αν κάνεισ φίλουσ ςασ τον Captain Hook, 
διζγραψε τουσ και ςτείλ’ τουσ ςτο καλό, 
μπασ και βρουν και αυτοί το ταίρι τουσ το αλθκινό… 

Αριάδνθ Ραφλου, 1ο Γυμνάςιο Μεγάρων, τάξθ Β’ 
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Το Facebook 

Μεσ ςτο ςχολειό οι φίλοι μου, όλο γι αυτό μιλοφςαν 
ςαγθνευμζνοι ζλεγαν πολφ πωσ τ’ αγαποφςαν 
 
ζτςι κι εγϊ πείςμωςα, μπικα να δω πωσ είναι 
κι εμπιςτοςφνθ ζδειχνα ς’ όςουσ μου λζγαν «μείνε» 
 
Κφμωςε ο πατζρασ μου κι ζςπαςε το πι ςί μου 
μαηί με κείνο νόμιηα πωσ χάνεται θ ψυχι μου 
 
μα ςτθ πραγματικότθτα γφριςα ςτθ ηωι μου 
ςε όλα όςα δίνουνε χαρά ςτθν φπαρξι μου 

Αντουζλα Χαμάταϊ, Γιϊτα ουμελιϊτθ, Βαςιλικι Ρατινιϊτθ,  
Μαρία Καλαμάκθ, Ολυμπία Τςίρου, Γυμνάςιο Βάρδασ, τάξθ Β’ 

Μινυμα από ζναν άγνωςτο 

Απ’ το ςχολείο ςαν ςχόλαςα βλζπω ςτο κινθτό μου 
ότι είχα ειδοποίθςθ ς’ ζνα λογαριαςμό μου 
 
ςτο ςπίτι πιγα τρζχοντασ κι ανοίγω το pc μου 
βλζπω ζνα μινυμα γλυκό από μια άγνωςτι μου 
 
φίλεσ να γίνουμε ικελε μου ‘πε ότι με πάει 
εγϊ όμωσ ςκεπτόμουνα κάτι δε μου κολλάει 
 
Γι’ αυτό κι εγϊ απευκφνκθκα ςε φίλουσ που ‘χαν γνϊςθ 
μθν τφχει και παγιδευτϊ και ποιοσ κα με γλυτϊςει 

Εριφφλθ Ψαροποφλου, Νίκθ Ψαροποφλου, Πλγα Ραπαδοποφλου,  
Σοφλι Κριςτιάνα, Ευκυμία Τηαμάκου, Γεωργία Χιϊτθ, Γυμνάςιο Βάρδασ, τάξθ Β’ 

 
 

 
 
 
 
 



   

 

 

Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι 
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Στα διαδικτυακά μονοπάτια 

Στο διαδίκτυο όταν μπαίνεισ να ςερφάρεισ, να μακαίνεισ, 
χρειάηεται να είςαι αςφαλισ,  
γιατί κίνδυνοι πολλοί  ςε  περιτριγυρίηουν και  ςε  ξεμυαλίηουν. 
 
Πςο καλό μασ κάνει ςτθν ηωι τόςο κακό μπορεί να δϊςει ςτθ ςτιγμι. 
 
Μθν παραςφρεςαι ςε ότι αγαπάσ.  Ζχε τα μάτια και τ’ αυτιά ςου ανοιχτά, 
και ςε ότι περίεργο βρεισ ρϊτα δαςκάλουσ και γονείσ. 
 
Είναι ωραίο να μακαίνεισ, με προςοχι και μζτρο να ςερφάρεισ, 
και όπωσ ςτθ ηωι και ςτον υπολογιςτι… να μθν ριςκάρεισ! 
 

Βαςιλικι Αναγνωςτοποφλου, Αριςτοτζλθσ Ανδροφτςοσ, Βαςίλειοσ Γκεηερλισ,  
Ευδοκία Δικαιουλάκου, Γεϊργιοσ Ηϊθσ, Διμθτρα- Ερμιόνθ Καλφβα, Ουρανία Κανελλοποφλου, 

Ραναγιϊτθσ Καράνικασ, Γεωργία Κεφάλα, Αικατερίνθ Μανωλάκου,  Διμθτρα Μθτςάνθ,  
Σοφία- Αναςταςία Μπλάνθ, Φωτεινι Μπρζγκου, Νικόλαοσ Ριτςίκοσ, Σωτιριοσ οφπασ, Pawan Sing, 

Μάριοσ Στζφασ, Ευάγγελοσ Τατάκθσ,  Στυλιανόσ Τουλάκθσ, Κωνςταντίνοσ Τςαλκοφτθσ,  Ελεάννα 
Χρθςτίδθ, Δθμοτικό Σχολείο Κςκμιασ Κορινκίασ, τάξθ ΣΤ’ 

 

Για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 
 
Το διαδίκτυο είναι χριςιμο και αγαπθτό αλλά υπάρχουν κίνδυνοι μζςα ςε αυτό. 
Με τον  υπολογιςτι βρίςκω  πράγματα καλά πλθροφορίεσ,  παιχνίδια και άλλα πολλά. 
 
Ροτζ δε δίνω το όνομά μου, τθ διεφκυνςθ και τα χαρακτθριςτικά μου. 
 
Δε μιλάω ςε άγνωςτο κανζναν γιατί δε χρειάηεται να μάκουνε για μζνα. 
Σε ότι περίεργο βρω τουσ γονείσ μου ρωτϊ και δεν παραςφρομαι ςε ότι αγαπϊ. 
 
Γι’ αυτό αγόρια και κορίτςια ςτο διαδίκτυο αςφαλιςτείτε! 
Ροτζ μθν ενεργείτε βιαςτικά χωρίσ καλά να το ςκεφτείτε! 
 

Βαςιλικι Αναγνωςτοποφλου, Αριςτοτζλθσ Ανδροφτςοσ, Βαςίλειοσ Γκεηερλισ,  
Ευδοκία Δικαιουλάκου, Γεϊργιοσ Ηϊθσ, Διμθτρα- Ερμιόνθ Καλφβα, Ουρανία Κανελλοποφλου, 

Ραναγιϊτθσ Καράνικασ, Γεωργία Κεφάλα, Αικατερίνθ Μανωλάκου,  Διμθτρα Μθτςάνθ,  
Σοφία- Αναςταςία Μπλάνθ, Φωτεινι Μπρζγκου, Νικόλαοσ Ριτςίκοσ, Σωτιριοσ οφπασ, Pawan Sing, 

Μάριοσ Στζφασ, Ευάγγελοσ Τατάκθσ, Στυλιανόσ Τουλάκθσ, Κωνςταντίνοσ Τςαλκοφτθσ,  Ελεάννα 
Χρθςτίδθ, Δθμοτικό Σχολείο Κςκμιασ Κορινκίασ, τάξθ ΣΤ’ 

 


