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Ποίημα για το διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο να μπαίνεις 

όμως μάθε και να βγαίνεις. 

Να σε βλέπει η μαμά 

μη σου πάρει τα λεφτά.  

Μάθε να το χειρίζεσαι 

και το κακό να μυρίζεσαι. 

Όλα αυτά για το διαδίκτυο 

το υπέροχο αυτό δίκτυο!!!!! 

 

Τάσος - Αλέξανδρος 
 



Ποίημα 

 
Το διαδίκτυο να εξερευνήσεις 

αλλά το πρόσωπο να κρύψεις. 

Πρόσεχε με ποιον μιλάς 

τι ποστάρεις μονομιάς. 

Αν φοβάσαι τόσο πολύ 

παιχνίδια να παίζεις 

και να γελάς 

μα και να τραγουδάς.  



Μπες στο internet με προσοχή 

Μπες στο ίντερνετ συνετά 

πρόσεχε ποιος σου μιλά. 

 

Προφυλάξου όσο μπορείς 

τώρα που είναι νωρίς. 

 

Μίλα με φίλους όσο μπορείς 

πρόσεχε τι θα τους πεις. 

 

Παίξε παιχνίδια με προσοχή 

λόγοι υπάρχουν πολλοί! 

 



         Πληροφορίες  της  στιγμής 

Αν θες γρήγορα να βρεις 

πληροφορίες της στιγμής, 

στο διαδίκτυο θα μπεις  

και όλα θα τα δεις. 

Πρόσεχε, μην αφεθείς 

σε κινδύνους ίσως βρεθείς. 

Αν με αγνώστους μιλείς 

σε ενήλικα να το πεις. 



Πρόσεχε πως φέρεσαι  

γιατί στο τέλος θα κλαίγεσαι. 

 

Πες το σε κάποιον μεγάλο   

εάν δεν αντέχεις άλλο. 

 

Πρόσεχε στοιχεία να μην δίνεις  

γιατί τρέχοντας θα φύγεις. 

 

Γίνε δυνατός ή δυνατή 

γιατί μπελάς θα σε βρει.   

 

Ποίημα για cyberbullying 



Hate Speech- Ρατσισμός    

Υπάρχουν άνθρωποι στη Γη, 

άλλοι πλούσιοι άλλοι φτωχοί, 

άλλοι μεγάλοι άλλοι μικροί, 

άλλοι μαύροι άλλοι λευκοί. 

Όλοι όμως είναι ίσοι, 

Γάλλοι ή Ισπανοί. 

 



ΌΧΙ ΣΤΟΝ  ΡΑΤΣΙΣΜΟ 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, 

ίδιοι και μοναδικοί, 

είτε μαύροι είτε άσπροι, 

είτε πλούσιοι ή φτωχοί. 

Τους ανθρώπους μην τους κρίνεις, 

από εξωτερικά, 

ψάξε μέσα στην ψυχή τους, 

την αλήθεια καθαρά. 

  

 



      Γκούγκλαρε με ασφάλεια 

 

Στο διαδίκτυο να σερφάρεις 

με ασφάλεια να γκουγκλάρεις. 

 

Πρόσεχε με ποιον μιλάς 

τι ποστάρεις να κοιτάς. 

 

Τους μπελάδες να προβλέψεις 

και κινδύνους να αποτρέψεις. 

 

Μες στο ίντερνετ να μπεις 

πληροφορίες για να βρεις. 

 



ΜΗΝ   ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΣ 

Όταν μπαίνεις στο διαδίκτυο 

πρόσεχε τι λες, 

τους άλλους μην προσβάλεις 

γιατί μετά θα κλαις. 

 

Σε βρίζουν στο διαδίκτυο; 

Μη διστάσεις να το πεις 

σε έναν ενήλικα να αναφερθείς. 

 

 



Στο διαδίκτυο να προσέχεις 

υπάρχουν άνθρωποι κακοί 

που σου ασκούν επιρροή. 

  

Αν πέσεις θύμα εκφοβισμού 

τότε πάνε κάπου αλλού. 

Πες το σε κάποιον μεγάλο                                                      

μην το κρατάς άλλο. 

 

Cyberbullying 
 



Προσοχή Στο Διαδίκτυο 

Αν στο διαδίκτυο σε κοροϊδέψουν  

μην κλάψεις, μην φοβηθείς 

στους γονείς να το πεις.  

  

Πως είναι το internet έτσι; 

Επικίνδυνο πολύ 

μα όταν το χρησιμοποιείς σωστά 

σου φέρνει χαρά αρκετή. 


