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Πρώτες μέρες στο μεγάλο σχολείο… 

4



55

Η Αθηνά ήταν ενθουσιασμένη! Είχε 

αγοράσει μια ολοκαίνουρια μεγάλη 

τσάντα που χωρούσε πολλά 

τετράδια, βιβλία, μολύβια και 

μαρκαδόρους… Όλα τα χωρούσε 

αυτή η τεράστια τσάντα!
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Σήμερα η Αθηνά ήταν διπλά ευτυχισμένη γιατί θα 

έμπαινε στη νέα της τάξη να κάνει μάθημα με 

την καταπληκτική καινούρια 

της δασκάλα. 

Η  δασκάλα της ήταν 

πολύ γλυκιά, την 

αγάπησε από την 

πρώτη στιγμή!
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«Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω 

δασκάλα» σκέφτηκε. «Ο Ερμής θα γίνει 

ο πρώτος μου μαθητής.»

Το μόνο που τη στεναχωρούσε είναι ότι 

δεν μπορούσε να πάρει τον Ερμή μαζί 

της στο σχολείο. Αλλά σκέφτηκε πως 

όταν θα γυρνούσε σπίτι θα του έλεγε 

όλα όσα έμαθε και μετά θα τον εξέταζε 

κιόλας για να δει τι είχε καταλάβει! 
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Το κουδούνι διέκοψε απότομα τις 

σκέψεις της και από τη μια στιγμή 

στην άλλη βρέθηκε μέσα στην 

τάξη να κάνει μάθημα. 



9

Η δασκάλα είπε με μια γλυκιά φωνή: 

«Ο μπαμπάς και η μαμά πολλές φορές μας λένε ότι πρέπει 

να μοιραζόμαστε τα πράγματά μας με τους φίλους μας. Και 

στο διαδίκτυο όμως μοιραζόμαστε πράγματα. Ποιός θα μας 

πει τί πράγματα μοιραζόμαστε;»
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«Στο διαδίκτυο μοιραζόμαστε 

φωτογραφίες, βίντεο και 

σχόλια» απάντησε περήφανα η 

Αθηνά. 

Πέντε μικρά χεράκια 

σηκώθηκαν μέσα στην 

τάξη. «Αθηνά μου 

πες μου εσύ» είπε η 

δασκάλα.
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«Πολύ σωστά!» είπε η δασκάλα και συνέχισε «Πολλές φορές 

όμως μέσα από αυτά μοιραζόμαστε και κάποιες πληροφορίες που 

μας αφορούν και που αν κάποιος έχει αυτές τις πληροφορίες για 

εμάς μπορεί να καταλάβει ποιοί είμαστε, που μένουμε, σε ποιο 

σχολείο πάμε ή τι μας αρέσει να κάνουμε. Είναι ώρα λοιπόν να 

σκεφτούμε… Ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες που πρέπει να τις 

κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας;»
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«Η ημερομηνία των 

γενεθλίων μας» φώναξε η 

Κατερίνα. 

«Ο αριθμός του τηλεφώνου 

μας» είπε διστακτικά ο 

Γιάννης.

«Το σχολείο που 

πηγαίνουμε» πρόσθεσε η 

Μαρία.

«Η διευθυνσή μας» 

πετάχτηκε και είπε ο 

Τάσος.
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«Πάρα πολύ σωστά!!» είπε η δασκάλα και τους χάρισε ένα μεγάλο 

χαμόγελο. «Είσαστε καταπληκτικοί! Ξέρετε τόσα πολλά πράγματα! 

Μπράβο σας! Για να δούμε τώρα αν ξέρετε πως λέγονται όλες αυτές 

οι πληροφορίες».
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Η Αθηνά κάθισε μπροστά στον πίνακα, πήρε ύφος δασκάλας 

και ξεκίνησε: «Το αγαπημένο μας παιχνίδι μπορούμε να το 

αποκαλύψουμε στο διαδίκτυο;» ρώτησε με αινιγματικό ύφος. 

«Τέλεια Αθηνά μου!» είπε η δασκάλα «έλα τώρα στην έδρα 

να μας βοηθήσεις να παίξουμε ένα παιχνίδι. Εσύ θα λες 

κάποια πράγματα κι εμείς θα απαντάμε αν πρέπει να τα 

μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο ή όχι».

«Προσωπικά δεδομένα» βροντοφώναξε η Αθηνά χαρούμενη 

που ήξερε να απαντήσει!
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Στην τάξη επικράτησε 

για λίγο μια αναστάτωση. 

Κάποιοι έλεγαν ναι κάποιοι 

υποστήριζαν όχι. 
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Όλα τα παιδιά απάντησαν με μια φωνή και 

χωρίς δισταγμό «όχι βέβαια, αυτό είναι 

προσωπικό μας δεδομένο!»

Η Αθηνά συνέχισε: «Το πάρκο που παίζουμε κάθε μέρα το 

απόγευμα με τους φίλους μας, μπορούμε να το μοιραστούμε 

στο διαδίκτυο;»

«Πολύ σωστά Μαρία!» είπε η δασκάλα.

Τελικά πήρε το λόγο η Μαρία και είπε: 

«Ναι μπορούμε να το αποκαλύψουμε. Δεν μπορεί να μας 

εντοπίσει κάποιος αν γνωρίζει ποιο παιχνίδι μας αρέσει!»



16

Η Αθηνά ξαναρώτησε: «Το που δουλεύει ο 

μπαμπάς μας, μπορούμε να το κοινοποιήσουμε 

στο διαδίκτυο;»
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Και σε αυτήν την ερώτηση όλοι 

απάντησαν με μια φωνή «Όχι! 

Η ηλικία μας είναι προσωπικό 

δεδομένο».

«Την ηλικία μας πρέπει να την 

κοινοποιούμε στο διαδίκτυο;» ρώτησε η 

Αθηνά τα παιδιά στην τάξη.

«Σε καμία περίπτωση!» απάντησε ο Τάσος. 

«Αυτό είναι και δικό μας προσωπικό 

δεδομένο και του μπαμπά μας!»
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«Εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα» τους 

διέκοψε η δασκάλα... «Γενικά στο διαδίκτυο 

δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε την ημερομηνία 

γέννησης μας, αλλά αυτό δεν ισχύει  όταν 

κάνουμε εγγραφή σε κάποιο παιχνίδι. Εκεί πρέπει 

να λέμε την αλήθεια για την ηλικία μας, γιατί 

ανάλογα του τι ηλικία θα γράψουμε το παιχνίδι 

μπορεί να μας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια» 

τους εξήγησε.
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Την ώρα που η Αθηνά 

ετοιμαζόταν να κάνει 

άλλη μια ερώτηση 

χτύπησε το κουδούνι 

και όλοι πετάχτηκαν 

επάνω χαρούμενοι 

που άλλη μια μέρα στο 

σχολείο είχε τελειώσει!
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Έξω από το σχολείο την περίμεναν ο Ερμής μαζί με τη μαμά της. Η 

Αθηνά έτρεξε όλο χαρά προς το μέρος τους!
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«Α, μπράβο Αθηνά 

μου» είπε η μαμά της! 

«Είδες πόσο σημαντικά 

και χρήσιμα πράγματα 

μαθαίνετε στο σχολείο;»

«Σήμερα Ερμή μάθαμε στο σχολείο 

καταπληκτικά πράγματα! Μάθαμε ποιά είναι τα 

προσωπικά μας δεδομένα και ότι δεν πρέπει 

να τα αποκαλύπτουμε στο διαδίκτυο γιατί δεν 

ξέρουμε πως θα χρησιμοποιηθούν αν βρεθούν 

σε λάθος χέρια.»

«Τι μάθατε σήμερα στο σχολείο Αθηνά;» 

ρώτησε ο Ερμής γεμάτος περιέργεια. 
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«Εμμμμμ…» γρύλισε ο Ερμής όλο ζήλια «θέλω κι εγώ να πάω 

σχολείο» είπε με λυπημένο ύφος. «Θέλω κι εγώ να μάθω χρήσιμα και 

σημαντικά πράγματα» κλαψούρισε. 
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«Κι εγώ σ’αγαπώ Ερμή μου!» του είπε η Αθηνά 

και άρχισε να παίζει μαζί του σε όλο το δρόμο της 

επιστροφής για το σπίτι.

Ο Ερμής έβγαλε τη μεγάλη του γλώσσα και την 

έγλειψε στο μάγουλο. «Γαβ Γαβ, σ’αγαπώ πολύ 

Αθηνά!».

Η Αθηνά τον αγκάλιασε σφιχτά και του είπε: «Μη 

στεναχωριέσαι Ερμάκο μου, εγω θα σου μάθω όλα 

όσα μαθαίνω στο σχολείο! Θα είσαι ο πρώτος μου 

μαθητής! Θα σε κάνω ξεφτέρι!»
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Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Την πρώτη μέρα στο καινούριο σχολείο η Αθηνά μαθαίνει σημαντικά 

και χρήσιμα πράγματα: Μαθαίνει για τα προσωπικά δεδομένα! 

Αποφασίζει μάλιστα να μεταφέρει τις γνώσεις της στον Ερμή που 

κλαψουρίζει, αφού δεν  μπορεί να πάει σχολείο. Εσείς γνωρίζετε 

ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και αν η απάντηση είναι όχι, δεν 

πειράζει! 

Η Αθηνά θα σας μάθει όλα όσα πρέπει να ξέρετε….


