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Εργασία των μαθητών της Γ2 τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου Αγροκηπίου Χανίων 

στα πλαίσια της συμμετοχής στο θεματικό δίκτυο  

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

Σχ ‘Ετος 2016-17 



Επιτέλους έφτασε το καλοκαίρι. Η σχολική χρονιά 

τέλειωσε, τα σχολεία έκλεισαν και τα παιδιά είναι 

ελεύθερα για περισσότερο παιχνίδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σπύρος με την οικογένειά του σχεδιάζουν τις 

διακοπές τους στην Αθήνα, που ζουν η νονά και ο 

νονός του! 

 



Όλοι είναι χαρούμενοι, μα ο Σπύρος είναι περισσότερο 

ενθουσιασμένος από ποτέ !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η νονά του έχει υποσχεθεί πως αν τελειώσει την τάξη 

με «Άριστα» θα του πάρει δώρο ένα τάμπλετ. 

 

 

 



Και επιτέλους ήρθε η στιγμή … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τάμπλετ, τυλιγμένο με πολύχρωμο χαρτί είναι εκεί 

και τον περιμένει. 

Με τι λαχτάρα ο Σπύρος 

άνοιξε το κουτί και πήρε 

στα χέρια του το πρώτο του 

τάμπλετ! 

 



 

Αμέσως το άνοιξε και άρχισε να κατεβάζει παιχνίδια 

και να παίζει. 

Πόσες φορές είχε δει τα παιδιά 

να παίζουν έτσι! 

Πόσες φορές λαχτάρησε να 

παίξει κι αυτός! 

Τα παιδιά της νονάς του του 

είπαν να φτιάξει προφίλ στο 

facebook για να μπορέσει να 

αποκτήσει χιλιάδες φίλους και 

να μιλάει μαζί τους. 

Έτσι κι έκανε! 

Ήταν τόσο ευτυχισμένος που δεν άφηνε το τάμπλετ 

από τα χέρια του.  

 

 

 

 

 



Όταν γύρισαν σπίτι συνέχισε να παίζει παιχνίδια στο 

internet και να περνά πολλές  ώρες με τους 

διαδικτυακούς φίλους του. 

 

 

Έτσι πέρασαν οι μέρες του καλοκαιριού και ήρθε ξανά 

η ώρα να ανοίξει το σχολείο. 

Ο Σπύρος δεν είχε παίξει καθόλου με τους φίλους του 

στη γειτονιά, ούτε είχε ξεκουραστεί αρκετά! 

Περνούσε όλες τις ώρες με τον καινούριο του φίλο, 

ακόμα και τα βράδια. 



Το πρωί χρειαζόταν να προσπαθήσει πολύ η μαμά του 

για να τον ξυπνήσει και να σηκωθεί από το κρεβάτι. 

Το διάλειμμα δεν έτρεχε όπως τα προηγούμενα χρόνια 

για ποδόσφαιρο ή κυνηγητό αλλά καθόταν στην άκρη 

της αυλής και έπαιζε με το αγαπημένο του τάμπλετ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μιλούσε συνέχεια στα παιδιά για τους καινούριους 

διαδικτυακούς φίλους του και για τα παιχνίδια που είχε 

κατεβάσει. 



Σιγά σιγά οι φίλοι του βαρέθηκαν να τον ακούν, δεν του 

μιλούσαν πια και δεν τον καλούσαν να παίξει μαζί 

τους.  

Πολλές φορές ο Σπύρος ερχόταν στο σχολείο 

αδιάβαστος, δεν πρόσεχε στο μάθημα και έκρυβε το 

τάμπλετ κάτω από το θρανίο του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η δασκάλα ανησύχησε και κάλεσε τη μητέρα του για 

να μιλήσουν. 

 

-Κι εγώ ανησυχώ! είπε η μαμά στη δασκάλα.  

Συχνά ο Σπύρος είναι όλη τη μέρα κλεισμένος στο 

δωμάτιό του, δεν κάθεται στο τραπέζι για φαγητό, δε 

συζητά με την οικογένειά του, ξεχνά να κάνει μπάνιο, 

δε βγαίνει πια έξω για να παίξει με τους φίλους τους! 

Είναι αφηρημένος! 

-Είμαι πολύ στενοχωρημένη!  

Ο Σπύρος άκουγε από το διάδρομο του σχολείου λίγες 

λέξεις απ’ αυτά που συζητούσαν η δασκάλα με τη 

μαμά του. 

Ανησυχώ… δεν ξέρω…   φοβάμαι… 

- Άραγε τι συμβαίνει; Πρέπει κι εγώ να ανησυχώ; 

 

Γρήγορα όμως ξεχάστηκε παρέα με τον αχώριστο φίλο 

του . Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε αργά. 

Ένα υπέροχο όνειρο ήρθε να του κρατήσει 

συντροφιά… 



Ήταν οι φίλοι του, ο Αντρέας, ο Γιώργος, ο Κωστής κι 

έπαιζαν ποδόσφαιρο γελώντας και φωνάζοντας 

δυνατά. 

Βιαστικά φόρεσε τα αθλητικά του και έτρεξε έξω. 

Μα κάτι παράξενο συνέβη… 

Οι φίλοι του δεν τον γνώριζαν και δεν τον υποδέχτηκαν 

όπως πάντα με φωνές . 

 

Συνέχισαν να 

παίζουν σαν να 

μην τον έβλεπαν. 

Τους φώναξε έναν 

έναν με τα 

ονόματά τους, μα 

εκείνοι του είπαν 

να πάει να παίξει 

με τους φίλους που 

κοκορευόταν τόσο 

καιρό ότι είχε. 

 

 



Και να … όλοι 

αυτοί οι  φίλοι-

ήρωες από τα 

παιχνίδια τον 

περίμεναν εκεί 

κοντά. 

Τον 

περικύκλωσαν 

και με τις 

παράξενες 

φωνές τους του έλεγαν: 

 

«Μόνο εμείς είμαστε φίλοι σου» 

«Μας ανήκεις» 

«Είσαι δικός μας» 

«Δε θα παίξεις ποτέ πια ποδόσφαιρο»  

Όχι! Όχι! Όχι! 

Ο Σπύρος ξύπνησε ιδρωμένος, λαχανιασμένος, 

τρομαγμένος… 

 



 

 

Δεν κοιμήθηκε άλλο εκείνο το  

 

βράδυ, μόνο σκέφτηκε! 

 

 

 

Το πρωί η μαμά του τον βρήκε ξύπνιο, να κάθεται στο 

γραφείο του. 

- Τι να ετοιμάζει άραγε; σκέφτηκε! 

Ο Σπύρος έχωσε βιαστικά μερικά χρωματιστά 

χαρτιά στην τσάντα του και ξεκίνησε για το 

σχολείο. 

 

Όταν έφτασαν τα παιδιά έξω από την τάξη τα 

περίμενε μια έκπληξη: 

 

Χρωματιστά χαρτιά στόλιζαν την πόρτα , τους 

τοίχους… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φίλοι είναι μόνο οι 

αληθινοί, όχι οι 

διαδικτυακοί! 

Αληθινός φίλος είναι 

αυτός που μπορείς να 

αγκαλιάσεις! 

Μη χάνετε το χρόνο σας 

παίζοντας στο διαδίκτυο! 



…κι ο Σπύρος εκεί στην άκρη με τα μάτια δακρυσμένα 

τους περίμενε με την αγαπημένη του μπάλα στην 

αγκαλιά… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Για τη συγγραφή και εικονογράφηση του παραμυθιού 

εργάστηκαν: 

Οι μαθητές του Γ2: 

Αλεξανδράκη Αντωνία 

Διγαλάκη Ελένη 

Καπενεκάκη Μαρία 

Κουντή Ζωή 

Μακρυγιαννάκης Μιχάλης 

Μανταδάκης Γιάννης 

Ματσαμάς Κωνσταντίνος 

Μπισούκης Κωνσταντίνος 

Μπριντάκης Γιώργος 

Σολανάκη Κατερίνα 

Σταυρακίδης Κωνσταντίνος 

Τοντινίδης Οδυσσέας 

Χαιρεκάκη Εμμανουέλα 

Χαλακατεβάκη Χρυσούλα 

 

Και η δασκάλα:  Λαδάκη Μαρία 


