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Λίγα Λόγια για το θέμα του έργου: 

Το έργο παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018» του 

σχολείου μας στις 20 Φεβρουαρίου 2018 και στόχο είχε να ευαισθητοποιήσει και να 

προβληματίσει τους μαθητές, γονείς και δασκάλους του σχολείου ότι δεν είμαστε ανώνυμοι 

ούτε στον πραγματικό αλλά ούτε και στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου και ανέδειξαν το 

ζήτημα της ιδιωτικότητας, της αλόγιστης δημοσιοποίησης προσωπικών πληροφοριών στο 

Διαδίκτυο και τη σημασία της υπεύθυνης διαδικτυακής συμπεριφοράς.  

Πιο συγκεκριμένα: Η γιαγιά και η εγγονή βλέπουν στην τηλεόραση παρουσιαστές 

ειδήσεων να μιλούν σχετικά με την  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Έπειτα η εγγονή, στην 

προσπάθειά της να πείσει τη γιαγιά ότι ζούμε πλέον σε δύο κόσμους τον εικονικό και τον 

πραγματικό,  εξιστορεί στην γιαγιά τι έγινε με τον Μηνά, τον μαθητή της ΣΤ τάξης που είπε 

ψέματα στην δασκάλα του για να μην κάνει εργασία και τα συζητούσε με τους φίλους του 

κοροϊδεύοντας την στο Διαδίκτυο. Όμως τελικά δεν ήταν τόσο ανώνυμος όσο νόμιζε και 

τελικά τα ανακάλυψε η δασκάλα του… 

 

Πρόσωπα:  

Παρουσιαστής ειδήσεων 1 

Παρουσιαστής ειδήσεων 2 

Αφηγητής 1 (Γιαγιά) 

Αφηγητής 2 (Εγγονή) 

Μηνάς 

Δασκάλα 

Μαμά 

Μπαμπάς 

Φίλοι: Νεκτάριος, Γιώργος, Ίριδα, Αγάπη 
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Σκηνή 1:  

Η Γιαγιά κάθεται στην πολυθρόνά της και πλέκει βλέποντας τηλεόραση. Δίπλα της 

είναι η εγγονή της που παίζει συνέχεια με το κινητό της. Στην τηλεόραση έχει ειδήσεις 

για την ασφάλεια στο διαδίκτυο… 

 

Παρουσιαστής 1:  Γειά σας κυρίες και κύριοι! Μετά από τις διαφημίσεις είμαστε και πάλι 

μαζί. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά τους γονείς και τα παιδιά για 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Κατερίνα πες μας τα στατιστικά στοιχεία της Γραμμής Βοήθειας 

του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

 

Παρουσιαστής 2:  Γειά σου Μαρία.. γεια σας κυρίες και κύριοι. Μία στις τρεις κλήσεις που 

δέχτηκε η γραμμή Βοήθειας Help-Line του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου κατά 

την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 αφορούσε περιστατικά υπερβολικής ενασχόλησης 

παιδιών με το διαδίκτυο ή με διαδικτυακά παιχνίδια. 

 

Παρουσιαστής1: και αυτό είναι γεγονός που έρχεται να υπογραμμίσει για άλλη μια φορά 

την ανάγκη ευαισθητοποίησης και αφύπνισης ανήλικων και ενήλικων χρηστών.  

 

Παρουσιαστής 2: Πιο συγκεκριμένα από τις 1640 κλήσεις που δέχτηκε η γραμμή κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου έτους, το 33% αφορούσε σε θέματα εξάρτησης, το 20% σε 

περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ενώ στην τρίτη θέση, με ποσοστό 13%, αναδείχθηκε η 

κατηγορία που αφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με παραβίαση της ιδιωτικότητας στο 

διαδίκτυο. 

 

Παρουσιαστής 1: Κατερίνα η Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος τι λέει για όλο αυτό? Έχει 

κάνει κάτι για να βοηθήσει τους γονείς και τα παιδιά? 

 

Παρουσιαστής 2:  Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με αφορμή όλα αυτά δημιούργησε μια 

φιλική σύμβαση γονέων και παιδιών για τη χρήση διαδικτύου και για τη χρήση κινητού 

τηλεφώνου. 

 

Παρουσιαστής 1: και τέλος Κατερίνα πες μας που μπορούμε να βρούμε την φιλική 

σύμβαση  αυτή  

Παρουσιαστής 2: Τη φιλική σύμβαση γονέων παιδιών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.cyberkid.gov.gr. 

Παρουσιαστής 1 : ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα για τις σημαντικές πληροφορίες που μας 

έδωσες..κυρίες και κύριοι ξανά μαζί σας μετά από διαφημίσεις.. 

 

 

Αφηγητής 1 (γιαγιά): ααα τι πράματα και αυτά...στα δικά μας χρόνια δεν είχε τέτοια 

πράματα!! Πόσο έχει αλλάξει η σημερινή εποχή!  

Αφηγητής 2 (εγγονή): μα γιαγιά πλέον οι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται πιο πολύ τι 

κάνουν ..να ναι πιο προσεκτικοί....αφού ζούμε σε δύο κόσμους πλέον; 

Αφηγητής 1: Σε δύο κόσμους; Δε ζούμε, εδώ… στην Ελλάδα; 

Αφηγητής 2: Όχι και ναι… ζούμε σε δύο κόσμους, στον πραγματικό και στον εικονικό.. 

http://www.cyberkid.gov.gr/
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Αφηγητής 1: ποιος είναι ο εικονικός κόσμος? 

Αφηγητής 2: αυτός στον υπολογιστή και στο Διαδίκτυο.. 

Αφηγητής 1: τον γνωρίζουν όλοι τον εικονικό κόσμο Και τι συμβαίνει στον εικονικό κόσμο? 

Αφηγητής 2: Ας πούμε, κάποιοι νομίζουν ότι στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου ότι είναι 

ανώνυμοι αλλά… 

Αφηγητής 1: αλλά δεν είναι? 

Αφηγητής 2: να σου πω μια ιστορία  με τον Μηνά.. 

Αφηγητής 1: Μηνά? 

Αφηγητής 2: τον Μηνά, τον μαθητή ΣΤ τάξης...ο οποίος νομίζει ο,τι γνωρίζει καλά τον 

εικονικό αυτό κόσμο... 
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Σκηνή 2:  

Ο Μηνάς, ο Νεκτάριος και ο Γιώργος συνομιλούν μεταξύ τους μέσω των υπολογιστών τους στο 

διαδίκτυο. 

Μηνάς : Έλα ρε 

Νεκτάριος: Έλα 

Γιώργος: Να μαι κι εγώ 

Μηνάς Αυτόν ποιος τον κάλεσε στη συνομιλία; (εκτός διαδικτύου) 

Νεκτάριος Τι λέει; 

Μηνάς Βαρεμάρα 

Γιώργος Καλά, εσείς; 

Νεκτάριος Είδες μπαλίτσα; 

Μηνάς Ναι 

Γιώργος Όχι. Πόσο έληξε; 

Νεκτάριος: Τους σκίσαμε. 3-0. .  

Γιώργος: Ποιος είναι το 3 ποιος το 0; 

Μηνάς : Αφού δεν ξέρεις τι ρωτάς;   

Νεκτάριος: LOL 

Μηνάς: Πόσα like πήρε η φωτό που έβαλες; 

Νεκτάριος: 35. Και μια καρδούλα από… ξέρεις…  

Μηνάς: Ωωωωωω (φατσούλα = το λέει) 

Νεκτάριος: Η δικιά σου;  

Γιώργος: Δεν έβαλα...  

Μηνάς: Εμένα ρωτάει…αυτή με το #(hastag) παοκαρατώρα λες; 

Νεκτάριος: Ναι, ρε, αυτή στο σπίτι σου… 

Μηνάς: 48 και μια καρδούλα από… ξέρεις... 

Γιώργος: Εγώ έκανα την εργασία από χθες. 

Μηνάς: (εκτός) πω το φυτό….  

Νεκτάριος: OMG την ξέχασα την εργασία.  

Μηνάς: Πως κάνεις έτσι ρε; 

Νεκτάριος: Θα φωνάζει μωρέ η περίεργη...η στρίγγλα.. 

Μηνάς: Εγώ της είπα χθες ότι δεν θα την κάνω γιατί θα πάμε Καστοριά.  

Νεκτάριος: Μεγάλεεεεε κι εσύ έβλεπες μπαλίτσα… like (το λέει) 

Γιώργος: Αυτό είναι ψέμα… 

Μηνάς και Νεκτάριος: ΕΣΕΝΑ ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΡΩΤΗΣΕ; 
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Σκηνή 3: 

 

Αφηγητής2: Και έτσι ο Μηνάς που λες γιαγιά! Είπε ψέματα στην δασκάλα ότι θα είναι στην 

Καστοριά και δεν μπορούσε να κάνει την εργασία... 

Αφηγητής1: εμείς δεν τολμούσαμε ούτε να κουνηθούμε μπροστά στον δάσκαλο...τόσο 

σεβασμό είχαμε.. 

Αφηγητής 2: και δεν φτάνει μόνο αυτό αλλά μιλάει απαξιωτικά για αυτήν και περηφανεύεται 

για τα κατορθώματά του στο διαδίκτυο...αλλά να σου πω και την συνέχεια.. 

 

Στο σπίτι του Μηνά, χτυπάει το τηλέφωνο και απαντάει η μαμά του. 

Μαμά: Παρακαλώ; 

Δασκάλα: Γεια σας! Είμαι η δασκάλα Γερμανικών του Μηνά .Εσείς είστε η μαμά του 

Μηνά...η κυρία Δέσποινα? 

Μαμά: Ναι κα. Παπαδοπούλου... η ίδια είμαι!  

Δασκάλα: Σας παίρνω τηλέφωνο καθώς θα ήθελα να σας μιλήσω ...την Δευτέρα αν 

μπορείτε ..οικογενειακώς  

Μαμά: Συμβαίνει κάτι κα. Παπαδοπούλου? 

Δασκάλα: καλύτερα να τα πούμε απο κοντά.. 

Μαμά: εντάξει κα. Παπαδοπούλου...λογικά ο σύζυγός μου θα μπορεί να έρθουμε την 

Δευτέρα 

Δασκάλα: εντάξει λοιπόν...τα λέμε την Δευτέρα. 

Μαμά: Γεια σας κα. Παπαδοπούλου! 

 

Η μαμά του Μηνά κλείνει το τηλέφωνο και απευθύνεται στον Μηνά, ο οποίος κάθεται 

χαλαρός στον καναπέ 

 

Μαμά: Μηνά!!! Έγινε κάτι στο σχολείο που δεν μας είπες? 

Μηνάς: όχι ρε μαμά!! Όλα καλά!! Γιατί..τι έγινε? 

Μαμά: μας καλούνε στο σχολείο..θέλουν να μιλήσουμε..κάτι θα κανες καλό αλλά δεν μας 

λες.. 
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Σκηνή 4:  

Αφηγητής 2: και έτσι που λες γιαγιάκα μου...πήγανε γεμάτοι περηφάνια οι γονείς του Μηνά 

την Δευτέρα το πρωί στο σχολείο… 

 

Ο μπαμπάς, η μαμά και ο Μηνάς είναι έξω από το γραφείο ης δασκάλας. 

 

Μπαμπάς: μα γιατί μας θέλουν σήμερα εδώ...να μιλήσουμε για ποιο πράγμα? 

Μαμά: μα γιατί άλλο καλέ μου!!! Για το καμάρι μας.. Έχω την εντύπωση ότι πάλι διέπρεψε 

σε κάτι και μας το κρατούσε κρυφό…έτσι δεν είναι Μηνά μου? 

Μηνάς: εεε….ναι...δηλ..δεν ξέρω..  

 

Χτυπάει ο Μπαμπάς την πόρτα του γραφείου της δασκάλας. 

 

Μαμά: Γεια σας κα. Παπαδοπούλου...τι κάνετε? 

Δασκάλα: Καλημέρα σας. Περάστε και καθήστε. Σας  κάλεσα  για να  μιλήσουμε για τον 

Μηνά. 

Μαμά: ναι ο γιος μας...το καμάρι μας..πάντα έχουν να λένε τα καλύτερα για αυτόν.. 

Δασκάλα: Ο γιος σας μου είχε πει ότι θα καθυστερούσε μία  εργασία γιατί θα πηγαίνατε 

ταξίδι στην Καστοριά. 

Μπαμπάς: Πότε πήγαμε εμείς ταξίδι; 

Δασκάλα: Μάλλον ο Μηνάς πήγε ταξίδι με το μυαλό του. Έτσι δεν είναι Μηνά; 

Μηνάς: Εεεε….(ο Μηνάς φοβισμένος προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια) 

Δασκάλα:Να έχω και κάτι φωτογραφίες απο τις συνομιλίες που τυχαία βρήκα στο διαδίκτυο  

(Κλατς..ακούγεται ο φάκελος) στις οποίες μιλάει ειρωνικά για μένα και με χαρακτηρίζει 

περίεργη και στρίγγλα...επίσης φωτογραφίες που βλέπει ποδόσφαιρο με μια φίλη του στο 

σπίτι σας...ενώ εσείς απο ότι βλέπω δεν είσαστε εκεί...  

 

Αφηγητής 1: φουκαριάρηδες γονείς!!!!!….τόσα τραβάτε για να τα φέρετε βόλτα...και να 

‘κουτε τέτοια μαντάτα.. 

Αφηγητής 2: ο Μηνάς είχε πάθει την πλάκα της ζωής του γιαγιά!!!...αναρωτιόταν..μα πως 

είναι δυνατόν να έχει βρει η δασκάλα το τι έγραψε αυτός στους φίλους του...μα δεν ήξερε 

λοιπόν τα πάντα όπως νόμιζε …. είχε αφήσει δημόσια τη συζήτηση αντί για ιδιωτική και έτσι 

μπορούσε ο καθένας να την δει...και η δασκάλα λοιπόν έτυχε να πέσει πάνω στη συζήτησή 

τους... 

. 
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Μπαμπάς: (σοκαρισμένος απο το το όλο θέμα)Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε και 

θα σας ενημερώσουμε για την πορεία του όλου θέματος….. Εμείς θα τα πούμε στο σπίτι…. 

 

 

 

Αφηγητής 1: είναι δυνατόν να μην αναστατωθούν οι γονείς? Τι νέα και αυτά που μάθανε για 

το παιδί τους..και τι έγινε μετά?  

Αφηγητής 2: στο σχολείο η δασκάλα δεν ανέφερε τίποτα στα παιδιά! Τα παιδιά βλέπανε μια 

αλλαγή στη στάση του Μηνά …. Δεν έμπαινε πλέον στο messeger.. 

 Αφηγητής 1: τι είναι το messenger? 

Αφηγητής 2: το πρόγραμμα που έμπαινε ο Μηνάς για να κάνει chat, γιαγιά!!! 

Αφηγητής 1: chat? Τι είναι πάλι αυτό? 

Αφηγητής 2: για να επικοινωνείς με γραπτά μηνύματα με κάποιον ή κάποιους.. 

Αφηγητής 1: καλά! Και μετά τι έγινε… 
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Σκηνή 5:  

Μετά από καιρό, στο σχολείο ο Μηνάς συναντά τους φίλους του στο διάλειμμα…. 

Αγάπη: Είδες τι έπαθε ο Μηνάς ?!  

Νεκτάριος:  Ναι. Μπήκα και  είδα  όλα τα μηνύματα! 

Αγάπη: πως την πάτησε έτσι??? 

Νεκτάριος:  Ο Μηνάς μπορεί να έκανε λάθος μια φορά αλλά την επόμενη φορά θα είναι πιο 

προσεκτικός  

Γιώργος:  Κανείς δεν είναι τόσο ανώνυμος όσο νομίζει !!! 

Ίριδα: Η συμπεριφορά του Μηνά έχει αλλάξει…. προς το καλύτερο! Τι τιμωρία τον έβαλαν οι 

γονείς του και διορθώθηκε  τόσο πολύ η συμπεριφορά του; 

Αγάπη: τον έβαλαν στην απομόνωση για 3 μήνες.. 

Ίριδα: το έδειραν μέχρι να μετανιώσει τι έκανε… 

Αγάπη: το πιο σημαντικό...του απαγόρεψαν να μπαίνει στον υπολογιστή και στο 

διαδίκτυο!!!… 

Όλοι (εκτός του Νεκτάριου): ωωωωωω 

Νεκτάριος: ε όχι δα...υπερβάλεται μωρέ! 

 Ίριδα: ε πες μας τότε τι έγινε? 

Νεκτάριος: δεν ξέρω! Αλήθεια! Πάντως την εργασία την έκανε.. Την πήγε στην κυρία! Και 

ευτυχώς τον συγχώρεσε για το ψέμα του! 

 

Έρχεται πάνω στην ώρα και ο Μηνάς 

Αγάπη: Μηνά γειά σου! Για σένα συζητούσαμε μόλις! Λέγαμε τι να κάναν οι γονείς σου και 

έγινες πολύ πιο προσεκτικός με όλα! 

Μηνάς: οι γονείς μου ευτυχώς!! είναι έξυπνοι άνθρωποι...απλά δεν είχαν ιδέα απο το τι 

μπορεί να γίνεται στο διαδίκτυο..πέρασαν πολλές ώρες μαζί μου συμβουλεύοντάς μου ότι 

προσπαθώντας να κοροϊδέψω κάποιον στην ουσία ρίχνω τον εαυτό μου σε εκτίμηση!! Και 

να μην ξανακάνω πράματα που δεν θα ήθελα να μου κάνουν οι άλλοι..αλλιώς οι κακόβουλες 

και παράνομες πράξεις τιμωρούνται από τον νόμο….  

Γιώργος: αυτά τα ακούσαμε και την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου  

Όλοι (εκτός απο το Μηνά και τον Νεκτάριο): Δεν είσαι τόσο ανώνυμος όσο νομίζεις!!! 

Μηνάς: ναι έτσι είναι!!! Τώρα το κατάλαβα!!! Οι γονείς μου ξέρουν ευτυχώς επίσης πολύ 

καλά ότι η τεχνολογία είναι μες την ζωή μας και είναι χρήσιμη πολύ...για αυτό δεν μου  

απαγόρεψαν να μπαίνω στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο αλλά … αλλά υπο 

προϋποθέσεις! 

Ίριδα: προϋποθέσεις? Τι προϋποθέσεις? 

Μηνάς: καταρχάς ο υπολογιστής πήγε σε κοινόχρηστο χώρο… 

Νεκτάριος: δηλαδή όταν θα συνομιλούμε μπορεί να έχεις τους γονείς σου γύρω? 
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Μηνάς: ακριβώς! Θα είναι και οι γονείς μου κοντά! Όμως κατάλαβα οτι δεν είναι για κακό 

μου!  

Νεκτάριος: πω ρε Μηνά! Φυτό έγινες και συ πια! 

Γιώργος: δεν είναι φυτό! Πιο έξυπνος είναι! 

Ίριδα: σσσ! Συνέχισε Μηνά!! Έπειτα τι άλλο? 

Μηνάς:  έπειτα να μην παραβαίνω τους κανόνες! 

Γιώργος: κανόνες? τι κανόνες?  

Μηνάς: ούτε εσείς τους ξέρετε εε? καλά οι γονείς σας είναι πολύ πίσω... 

Υπάρχει στην ιστοσελίδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η Φιλική Σύμβαση Γονέων 

παιδιού! 

Αγάπη: και τι λέει αυτή η σύμβαση? 

Μηνάς: ααα την έχω μαζί μου...να πάρτε την να διαβάσετε και σεις! 

(http://www.cyberkid.gov.gr/6-10-

%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%

CE%AD%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/) 

 

Τα παιδιά  παίρνουν το χαρτί που τους δίνει ο Μηνάς και διαβάζουν έναν έναν τους 

κανόνες.. 

Νεκτάριος: ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, αλλά μόνο όταν οι γονείς μου γνωρίζουν ποιες ιστοσελίδες 

επισκέπομαι. Γιατί δεν πρέπει να έχω μυστικά από τους γονείς μου. 

Αγάπη: ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, αλλά όχι παραπάνω από 1 ώρα την ημέρα. Γιατί να 

ξεπερνώ την επιτρεπτή ώρα μπορεί να βλάψει την υγεία μου. 

Γιώργος: ΌΧΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΠΟΤΕ δε θα μιλήσω και ΠΟΤΕ δε 

θα δεχτώ να συναντήσω κάποιον άγνωστο που μου μίλησε στο διαδίκτυο. Γιατί μπορεί να 

είναι επικίνδυνος και να θέλει να με βλάψει.  

Ίριδα: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ Ή ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ. ΠΟΤΕ δε δίνω το 

ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ή το τηλέφωνό μου σε όποιον και αν το ζητήσει στο 

διαδίκτυο. Γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με κακό σκοπό. 

 

Ο Μηνάς παίρνει πίσω το χαρτί και διαβάζει τους όρους για τους γονείς.. 

Μηνάς: Αλλά και οι γονείς μου συμφωνούν και λένε ότι: 

-Θα με βοηθούν να τηρώ τους παραπάνω κανόνες. 

-Θα με προστατεύουν όταν χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. 

-Θα με προστατεύουν όταν χρησιμοποιούν εκείνοι το διαδίκτυο. 

-Δε θα δείχνουν φωτογραφίες μου στο διαδίκτυο. 

 

http://www.cyberkid.gov.gr/6-10-%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.cyberkid.gov.gr/6-10-%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.cyberkid.gov.gr/6-10-%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.cyberkid.gov.gr/6-10-%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
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Νεκτάριος: τελικά αν όλοι γίνουμε έξυπνοι και μάθουμε να προφυλάσσουμε τον εαυτό 

μας..θα ναι καλύτερο!!! Θα ναι ένα πιο ΘΕΤΙΚΟ...πιο ΚΑΛΥΤΕΡΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!! Να λέμε 

ΝΑΙ λοιπόν στα καλά!! 

 

 

ΣΚΗΝΗ 6: 

Όλοι οι ρόλοι ξεκινούν να τραγουδούν το τραγούδι 

Στην ενημέρωση λέμε ναι, 

Στην ψυχαγωγία ναι, 

Στο παιχνίδι λέμε ναι, 

Στα email λέμε ναι 

Στα antivirus λέμε ναι 

Στους εντάξει λέμε ναι 

 

Όχι λέμε σε αγνώστους 

Όχι και στα δεδομένα μας 

Όχι παιδιά spamming 

Όχι και στους ιούς 

 

Στους απόρρητο λέμε ναι 

Στην ασφάλεια λέμε ναι 

Γονικό έλεγχο λέμε ναι 

Θετικό περιεχόμενο λέμε ναι 

Επικοινωνία ναι 

Αναφορά κακού λέμε ναι 

 

Όχι στις ψευδείς ειδήσεις 

Όχι πολύ παιχνίδι 

Όχι στο cyberbulling 

Όχι λογοκλοπή 

ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ 


