
Οι μαθητές του ΣΤ2 



 

Στο Ίντερνετ αν μπεις 

πολύ θα φοβηθείς. 

Στο λέω εγώ ως μαθητής 

στο facebook πολύ θα φοβηθείς. 

Facebook, Messenger και άλλα 

θα σου φέρουνε προβλήματα μεγάλα. 

 



Viber, Messenger και άλλα 

σου κάνουν τα μυαλά μεγάλα. 

Αν φίλους θες να βρεις 

στο διαδίκτυο μην μπεις. 

Στο Internet θα βρεις 

φίλους πολλούς 

μα όχι πάντα αληθινούς! 

 



 Όταν στο internet μπεις 

 να προσέχεις τι θα δεις. 

 Κι άμα δεις κάτι κακό 

 μπλόκαρέ το στο λεπτό. 

 Σου το λέω εγώ 

 που το έπαθα αυτό, 

 όταν έχει καλό καιρό 

 βγες και μην χάνεις λεπτό. 



Το Internet δεν είναι κακό,           

αλλά μπορεί να κολλήσεις ιό. 

Πρόσεχε καλά, 

το’ χω πάθει μια φορά. 

Με ασφάλεια θα σερφάρεις, 

antivirus άμα βάλεις. 

 

 

 

  

 



Στο ίντερνετ όταν θα μπεις  

πρόσεχε να μην χαθείς, 

ένα malware αν κολλήσεις, 

θα τρέξεις να το ξεκολλήσεις. 

  

Σε έναν ξένο μην μιλήσεις, 

γιατί αμέσως θα την πατήσεις. 

Στοιχεία να μην πεις 

να ‘σαι σώος και αβλαβής. 

 



Cyber bullying αν δεχτείς  

στους γονείς να το πεις. 

  

Στο Facebook σαν θα μπεις  

πρόσεχε με ποιον θα μιλείς. 

  

Στο chat αν θα μπεις 

στοιχεία να μην πεις. 

  

Θύμα bullying να μην πέσεις 

στους υπευθύνους να τρέξεις. 



Όταν μπεις στον Παγκόσμιο Ιστό, 

πρόσεχε μην χάσεις τον κωδικό!!! 

Ο ρατσισμός και ο εκφοβισμός, 

είναι παράγοντας κακός….. 

Γι’αυτό πρέπει να τσεκάρεις,  

σε ποιες ιστοσελίδες θα σερφάρεις.   

Θα σου πρότεινα εγώ, 

μπες στο διαδίκτυο με γονιό!! 

 



Το διαδίκτυο να προσέχεις, 

φίλους πολλούς θα έχεις. 

Αγνώστους φίλους να μην έχεις, 

το cyberbullying να προσέχεις. 

Προσωπικά δεδομένα να μην δίνεις, 

πολλούς κακούς ανθρώπους θα γνωρίσεις. 

Με άλλους να μην παίζεις, 

το κεφάλι ήσυχο θα έχεις. 

 



 

Το διαδίκτυο να προσέχεις 

σε παγίδες να μην πέσεις. 

Προσωπικά στοιχεία μην ανεβάζεις 

και ήσυχα να σερφάρεις. 

Στο Google μπορείς να μπαίνεις 

και από το Internet να βγαίνεις. 

Εικόνες να μην στέλνεις 

σε αγνώστους που δεν ξέρεις. 

 

 



Στο διαδίκτυο να προσέχεις 

τα μυαλά σου να έχεις. 

Φωτογραφίες δικές σου μην στέλνεις 

γιατί θύμα εκφοβισμού θα πέσεις. 

  

Στο μυαλό σου το καημένο 

και το ταλαιπωρημένο 

αυτό εδώ να το θυμάσαι 

και ποτέ να μην κοιμάσαι. 

 



Στο internet αν μπεις 

προσωπικά δεδομένα ούτε να σκεφτείς. 

  

Στο λέω εγώ ως μαθητής 

στο διαδίκτυο πολύ θα φοβηθείς. 

  

Facebook, Messenger και άλλα 

θα σου φέρουν προβλήματα μεγάλα. 

  

 


