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Κατηγορία Ποιημάτων:  Καταπολέμηση Διαδικτυακού Εκφοβισμού

Τέλος στο διαδικτυακό Bullying

Τα παιδιά που τα απειλούν,

δύσκολη ζωή περνούν.

Κάθε μέρα βωμολοχίες τους στέλνουν,

αλλά αυτοί τις αποφεύγουν.

Λύση δε μπορούν να βρουν,

για να τους ξεφορτωθούν.

Δώστε τέλος σε αυτό,

το bullying το διαδικτυακό!

Στίχοι:  Κατσαμάκα Ευγενία, Στογιάννου 'Ελενα, Πυρινού Παρασκευή,  Τμήμα: E1 

'Oχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό

'Οχι στο cyberbullying! 'Οχι στη βία!

Διώξτε για πάντα την κακία.

Ας γίνουμε όλοι ευτυχισμένοι,

μαζί πάντα ενωμένοι.

Στο διαδίκτυο όταν μπεις,

μηνύματα «κακά» αν δεις,

μη δώσεις σημασία, 

γιατί, όλα αυτά είναι μια ανοησία!

Στίχοι: Τραπάτσα Ειρήνη, Παπαγεωργίου Χρυσούλα, Φούφι Ειρήνη, Σαμαρά Βασιλική, Παχνή Αφροδίτη, Τμήμα: ΣΤ1



'Οχι στο cyberbullying

Tη λέξη cyberbullying στα ελληνικά,

δεν τη γνωρίζω πολύ καλά.

Τη λέξη βία αν συναντήσεις,

πολλές στενάχωρες σκέψεις θα ζήσεις.

Ελάτε να φωνάξουμε όλοι μαζί,

όχι cyberbullying! όχι βία!

θέλουμε μια όμορφη ιστορία!

Στίχοι: Τραπάτσα Ειρήνη, Παπαγεωργίου Χρυσούλα, Φούφι Ειρήνη, Σαμαρά Βασιλική, Παχνή Αφροδίτη,Τμήμα: ΣΤ1

Λύση στο διαδικτυακό εκφοβισμό

Διαδικτυακά μηνύματα μας στέλνουν,

και με αυτά μας κοροïδεύουν.

'Ομως υπάρχει ιατρικό,

που διώχνει τον εκφοβισμό.

Η αστυνομία η διαδικτυακή,

τούτο τον εφιάλτη τον διώχνει στη στιγμή.

Στίχοι: Καρακικές Παναγιώτης, Αρβανιτίδης 'Αγγελος, Τμήμα: ΣΤ1



Γραμμή Υποστήριξης  (Επιλέχθηκε και στάλθηκε στη συλλογή του Saferinternet.gr)

Συνομιλούμε τακτικά,

με μηνύματα ηλεκτρονικά.

Μη φοβάσαι να μιλήσεις, 

όταν σε ενοχλούν.

Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου,

υπάρχει λύση. 

Απευθύνσου σε κάποιον που εμπιστεύεσαι,

Υπάρχει ζωή και πέρα από τον υπολογιστή.

Στίχοι: Κάβρας Γιώργιος, Τμήμα: Ε2 

'Οχι στη βία, στην κοροϊδία,

βάλτε τελεία στην αλητεία

Εμπρός παιδιά όλοι μπορούμε, 

χωρίς φοβίες, στους γονείς μας να το πούμε.

Ναι. Να φωνάξουμε, να μη σωπάσουμε,

την κοροϊδία, τη βία του λόγου, να ξεσκεπάσουμε.

'Ολοι μπορούμε με δύναμη ψυχής ν' αντισταθούμε,

στης μοναξιάς τα δίχτυα μη πιαστούμε.

'Ολοι μαζί. 'Οχι στη βία, στην κοροϊδία.

Βάλτε τελεία στη διαδικτυακή ετούτη αλητεία.

Στίχοι: Μπατσαράς Γεώργιος, Τμήμα: Ε1



Διώξε το φόβο

Μη φοβάσαι, μην κρύβεσαι,

πίσω από μια οθόνη. 

Βγες απ' το καβούκι σου,

και μίλα γι' αυτό που σε ενοχλεί.

Μη  διστάσεις στιγμή,

σε περιμένουν φίλοι αληθινοί

και όλα είναι ωραία,

με ή χωρίς το «κουτί».

Στίχοι: Κάβρας Γιώργιος, Τμήμα: Ε2 



Κατηγορία Ποιημάτων:  Καταπολέμηση Ρητορικής Μίσους

Βαδίζοντας επικίνδυνα στο διαδίκτυο

Μηνύματα πολλά,

θετικά και αρνητικά.

Σου 'ρχονται καθημερινά,

δεν έχεις χώρο γι' αυτά.

Facebook, Instagram και άλλα πολλά,

είναι πολύ επικίνδυνα.

Μην απαντάς σε αγνώστους και κακούς,

θα σου κάνουν κακό όπου σε βρουν.

Στίχοι: Χαραλαμπάκου Όλγα Τμήμα: ΣΤ2 

Οι επιτήδειοι παραμονεύουν παντού (Επιλέχθηκε και στάλθηκε στη συλλογή του Saferinternet.gr)

Αν κάποιος σε ενοχλεί,

μπλόκαρέ τον στη στιγμή!

Το Internet έχει και καλά και κακά,

γι' αυτό χρησιμοποίησέ το σωστά!!!

Μίλησε στους γονείς σου,

εσένα αγαπάνε.

Μίλησέ τους ανοιχτά,

κάνε το πια τακτικά.

 Στίχοι: Χαραλαμπάκου 'Όλγα Τμήμα: ΣΤ2 

                       



Μην απαντάς όταν σε βρίζουν

Αν κάποιος σε κοροïδεύει, 

ότι εσύ δεν φταις να ξέρεις. 

Αν τον βλέπεις να σε βρίζει,

μακριά πρέπει να φύγεις. 

Σε έναν μεγάλο να το πεις,

και τη λύση θα τη βρεις.

Στίχοι: Καρακικές Παναγιώτης, Αρβανιτίδης 'Αγγελος, Τμήμα: ΣΤ1

Πλατφόρμα χωρίς εκφοβισμό

Στο διαδίκτυο όταν μπαίνω,

και με φοβίζει κάτι,

φωνάζω τους γονείς μου,

και το πετώ στην άκρη.

Στο διαδίκτυο αν κάποιος,

σε κοροϊδεύει, σε βρίσει ή σε φωνάξει,

φώναξε κάποιους μεγαλύτερους,

κι όλα παν' εντάξει.

Στίχοι: Στούκας Χαράλαμπος, Σπανός Παρασκευάς, Τμήμα: Ε1

 


