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Περιγραφή Ενότητας
Στο σύγχρονο ψηφιοποιημένο κόσμο, το διαδίκτυο προσφέρει στους ανθρώπους
αμέτρητες ευκαιρίες και νέους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους. Παρόμοια με
κάθε τεχνολογία, η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα
από διάφορους ανθρώπους, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει βλάβη
- είτε σκόπιμα είτε ακούσια.

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να διδάξει τους μαθητές σχετικά με τις πιθανές
απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο διαδικτυακό χώρο, και να τους
εξοπλίσει με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων
ζητημάτων. Η Διαδικτυακή Αποπλάνηση θα παρουσιάσει τους κινδύνους της
επικοινωνίας με αγνώστους σε επίπεδο που να είναι κατανοητό από τους μαθητές,
και ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός θα διδάξει στους μαθητές να αναγνωρίζουν και να
απορρίπτουν τέτοιες συμπεριφορές από τους άλλους και να παρουσιάζουν τις
επιβλαβείς συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Συνολικά, οι μαθητές θα διδαχθούν πώς να διατηρήσουν την ψυχική και σωματική
τους ευεξία από εξωτερικές απειλές που μπορούν να αντιμετωπίσουν στο
διαδίκτυο.
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Θέματα
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Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

Θέμα 1: Διαδικτυακός εκφοβισμός

Θέμα 2: Διαδικτυακή Αποπλάνηση



Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις:

• σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να έχει η διαδικτυακή επικοινωνία 
στην ψυχική και σωματική μας ευημερία,

• τα διάφορα είδη ψυχικής και σωματικής βλάβης που μπορεί να προκύψουν 
από τη διαδικτυακή παρενόχληση,

• για την αντιμετώπιση κακόβουλων ή επιβλαβών συμπεριφορών

Προσωπικές Απειλές
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Θέμα 2

Διαδικτυακή Αποπλάνηση
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Εισαγωγή 
Ένας από τους κύριους λόγους που χρησιμοποιούμε
το διαδίκτυο είναι για να επικοινωνούμε μεταξύ μας.
Επικοινωνούμε στο διαδίκτυο όχι μόνο με ανθρώπους
που γνωρίζουμε, αλλά μερικές φορές και με
ανθρώπους που δεν ξέρουμε.
Αν και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
η γνωριμία ανθρώπων στο διαδίκτυο είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να κρατήσουμε επαφή και να
κάνουμε νέους φίλους, μερικοί άνθρωποι μπορεί να
επιδιώξουν να μας εκμεταλλευτούν.
Ακριβώς όπως και στον πραγματικό κόσμο, πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το με ποιον μιλάμε
στο διαδίκτυο και ποιες πληροφορίες τους δίνουμε.

Διαδικτυακή Αποπλάνηση
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Τι είναι η διαδικτυακή αποπλάνηση;

Η διαδικτυακή αποπλάνηση είναι ένας από τους
σοβαρότερους κινδύνους που μπορεί να
αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι έφηβοι στο
διαδίκτυο.
Διαδικτυακή Αποπλάνηση είναι όταν κάποιος έρθει σε
επαφή με ένα παιδί ή έναν έφηβο στο διαδίκτυο και
προσπαθεί να γίνει φίλος του. Αφού κερδίσει την
εμπιστοσύνη του θύματος, ο θύτης μπορεί να ζητήσει
προσωπικές πληροφορίες, να πιέσει το θύμα και να
καταλήξει να το βλάψει.

Διαδικτυακή Αποπλάνηση
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Πως εξαπατούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο (1/2)
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε πότε κάποιος λέει
ψέματα ή προσπαθεί να μας ξεγελάσει;

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να είμαστε σίγουροι στο
διαδίκτυο, επειδή δεν μπορούμε να δούμε το
πρόσωπο με το οποίο μιλάμε - θα μπορούσαν να λένε
ψέματα για την ηλικία τους, το φύλο τους, ή για το
που ζουν. Μπορεί να λένε ψέματα για οτιδήποτε!
Οι άνθρωποι που θέλουν να βλάψουν παιδιά
δημιουργούν ψεύτικα προφίλ, αλλά προσπαθούν
επίσης να τα κάνουν όσο το δυνατόν πιο αληθοφανή,
χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που δεν τους
ανήκουν και δίνοντας ψεύτικες πληροφορίες προφίλ.
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Το πιο σημαντικό είναι ότι θα προσπαθήσουν να
γίνουν φίλοι με τα παιδιά προσποιούμενοι ότι τους
αρέσουν τα ίδια πράγματα, δίνοντας δώρα και
λέγοντας ψέματα για την ηλικία τους και για άλλα
πράγματα. Κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται
ωραία για λίγο, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη
τους.
Μπορεί επίσης να ζητήσουν πολύ προσωπικές
πληροφορίες ή να ζητήσουν από τα παιδιά να τους
στείλουν φωτογραφίες ή να κάνουν άλλα
πράγματα που να κάνουν τα παιδιά να
αισθάνονται άβολα.
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Πως εξαπατούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο (2/2)



Πως αναγνωρίζω τη διαδικτυακή αποπλάνηση; (1/3)

Παρακάτω είναι μερικά πράγματα που μπορεί να
δείχνουν ότι κάποιος μπορεί να προσπαθεί να σας
εξαπατήσει στο διαδίκτυο:
• Δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στο προφίλ τους,

και στις περισσότερες από αυτές (αν όχι όλες) το
άτομο είναι μόνο του - δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι,
όπως φίλοι και οικογένεια.

• Δεν υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση με άλλους στο
προφίλ, όπως άνθρωποι να τους προσθέτουν με
ετικέτες ή να δημοσιεύουν για αυτούς.

• Προσφέρουν δώρα όπως χρήματα, χάρες ή
πιστωτικές μονάδες σε διαδικτυακά παιχνίδια, χωρίς
να θέλουν κάτι σε αντάλλαγμα (στην αρχή).
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Πως αναγνωρίζω τη διαδικτυακή αποπλάνηση; (2/3)

• Σου λένε όλη την ώρα πόσο υπέροχος και φοβερός
είσαι, και σε κάνουν να νιώθεις ξεχωριστός.

• Μπορεί να ρωτήσουν ποιος άλλος χρησιμοποιεί το
τηλέφωνο ή τον φορητό υπολογιστή σου, για να μην
τους πιάσουν.

• Σου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα.
• Κάνουν προσωπικές ερωτήσεις, όπως το πού ζεις,

πόσων χρονών είσαι, ποια είναι τα χόμπι σου, ακόμα
κι αν σε έχουν φιλήσει ποτέ, με έναν τρόπο που
φαίνεται αθώος.

• Μπορεί να σου πουν ή να σου δείξουν πράγματα που
σε κάνουν να νιώθεις άβολα.
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Πως αναγνωρίζω τη διαδικτυακή αποπλάνηση; (3/3)

• Μπορεί να σου ζητήσουν προσωπικές φωτογραφίες,
ίσως σε αντάλλαγμα για κάτι που σου έδωσαν.

• Μπορεί να ζητήσουν τον αριθμό τηλεφώνου σου.
• Μπορεί να σου ζητήσουν να κρατήσεις μυστικές τις

συνομιλίες σας, και να μην πεις στους γονείς σου γι'
αυτούς.

• Μπορεί να σου ζητήσουν να συναντηθείτε κρυφά,
χωρίς να το μάθει κάποιος άλλος.
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Μυστικά 

Ειδικά όταν κάποιος σου ζητάει να μην πεις σε
κανέναν γι' αυτόν, πρέπει να υποψιαστείς πως κάτι
συμβαίνει. Είτε είσαι νέος, είτε μεγαλύτερος, είτε
κάπου στη μέση, δεν είναι ποτέ καλό σημάδι.
Αν κάποιος σου ζητήσει να μη μιλήσεις σε κάποιον
άλλο για αυτόν, σημαίνει πως έχει κάτι να κρύψει –
και συνήθως είναι κάτι κακό.

Παρ' όλα αυτά, τα σημάδια για να εντοπίσεις τη
διαδικτυακή αποπλάνηση δεν είναι πάντα σαφή.
Ακόμα κι αν δεν είσαι εντελώς σίγουρος, μίλα σε
κάποιον που εμπιστεύεσαι και ζήτα βοήθεια.
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Γιατί είναι σημαντικό να μη μοιράζεσαι προσωπικές 
πληροφορίες (1/2)

Η κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο
μπορεί να είναι επικίνδυνη για πολλούς λόγους, καθώς
μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους για να σας
εκμεταλλευτούν:

• Οι χρήστες ενδέχεται να μοιραστούν τις προσωπικές σας
φωτογραφίες με άλλους, ακόμα και αν τους ζητήσετε να
μην το κάνουν. Αυτό θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει
σε διαδικτυακό εκφοβισμό (βλ. Ενότητα 5, θέμα 1)

• Αν πληκτρολογήσεις κάτι σε μια συνομιλία, ακόμα και αν
είναι ιδιωτική, οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν
στιγμιότυπο οθόνης και να το κοινοποιήσουν σε άλλους,
ακόμα και αν δεν θέλεις να το κάνουν.
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Γιατί είναι σημαντικό να μη μοιράζεσαι προσωπικές 
πληροφορίες (2/2)

• Αν μοιράζεσαι την τοποθεσία σου στο διαδίκτυο, ή
δίνεις άλλες πληροφορίες σχετικά με το που ξοδεύεις το
χρόνο σου (όπως πού πηγαίνεις σχολείο, πού μένεις, ή
πού περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο), τα άτομα που
θέλουν να σε βλάψουν μπορούν να σε βρουν.

• Αν μοιραστείς ένα μυστικό ή μια προσωπική
φωτογραφία σου με κάποιον στο διαδίκτυο, αν αυτό το
πρόσωπο θέλει να σε βλάψει, μπορεί να σε απειλήσει ότι
θα πει το μυστικό σου σε άλλους ή ότι θα μοιραστεί τις
φωτογραφίες σου με άλλους, ώστε να σε αναγκάσει να
κάνεις πράγματα που δε θέλεις.
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Συνέπειες της διαδικτυακής αποπλάνησης
Οι άνθρωποι που πέφτουν θύματα
διαδικτυακής αποπλάνησης, μπορεί να
αντιμετωπίσουν πολλές αρνητικές
επιπτώσεις, όπως:
• Αισθήματα άγχους, ανησυχίας και

κατάθλιψης
• Αισθήματα ντροπής και ενοχής
• Προβλήματα με φίλους και οικογένεια
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Δεν πειράζει να κάνεις λάθη! Ακόμα κι αν αισθάνεσαι ότι έκανες κάτι που δεν έπρεπε,
μην αισθάνεσαι άσχημα. ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.
Ποτέ δεν είναι αργά. Μίλα με έναν ενήλικα που εμπιστεύεσαι ή επικοινώνησε με τις
αρχές. Μπορούν να σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα σου. Η βοήθεια
είναι ο μόνος τρόπος για να διορθώσεις το πρόβλημα!



Πως να καταλάβεις αν κάποιος είναι θύμα διαδικτυακής 
αποπλάνησης

Όπως πρέπει να κρατήσεις τον εαυτό σου ασφαλή στο διαδίκτυο,
έτσι πρέπει να ρίχνεις μια ματιά και στους φίλους σου, ώστε να τους
βοηθήσεις, αν συμβεί κάτι κακό.
Αν κρατάνε μυστικό το με ποιον μιλάνε στο διαδίκτυο, ή αν ξαφνικά
αρχίζουν να λαμβάνουν δώρα από αγνώστους (όπως χρήματα, δώρα
ή πιστωτικές μονάδες σε παιχνίδια), ίσως κάποιος να προσπαθεί να
τους προσεγγίσει.
Επίσης, αν νευριάζουν όταν τους ρωτάς σχετικά με αυτό, μπορεί να
είναι ένα ακόμα σημάδι ότι δεν νιώθουν άνετα να μιλάνε γι’ αυτό.

Αν γνωρίζεις κάποιον που αντιμετωπίζει κάτι παρόμοιο, μίλησε μαζί
του και πες του να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς του, ή από
κάποιον άλλο ενήλικα που γνωρίζει προσωπικά και εμπιστεύεται, ή
ακόμα και από τις αρχές.
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Πως να αντιμετωπίσεις κάποιον που προσπαθεί να σε 
προσεγγίσει

Διαδικτυακή Αποπλάνηση
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Αν κάποιος που δεν γνωρίζεις αρχίσει να κάνει προσωπικές
ερωτήσεις στο διαδίκτυο, όπως το πού ζεις, τον αριθμό
τηλεφώνου σου ή τη διεύθυνσή σου, δεν χρειάζεται να
απαντήσεις. Καλύτερα να τον αγνοήσεις και να τον μπλοκάρεις.
Ακόμα κι αν επιμένει, μην απαντάς - σε αυτή την περίπτωση, δεν
θα πρέπει να ανησυχείς μήπως φανείς αγενής.

Αν ένας ξένος προσφερθεί να σου δώσει δώρα, μην δεχτείς
τίποτα από αυτόν. Ακόμα κι αν πει ότι δεν θέλει τίποτα σε
αντάλλαγμα τώρα, ίσως αργότερα αλλάξει γνώμη και ζητήσει
κάτι. Πες "όχι ευχαριστώ" και βγες από τη συνομιλία.

Το πιο σημαντικό είναι να μιλήσεις σε κάποιον που
εμπιστεύεσαι.



Πως να αντιμετωπίσεις κάποιον που προσπαθεί να σε 
προσεγγίσει

Διαδικτυακή Αποπλάνηση
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Αν νιώθεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε
ξεγελάσει, δες μερικά πράγματα που μπορείς
να κάνεις, για να προστατεύσεις τον εαυτό
σου:

Αγνόησε τον.

Βγες από τη συνομιλία.

Μπλόκαρε τον.

ΜΙΛΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ.



Τι να ΜΗΝ κάνεις, αν κάποιος σε προσεγγίσει
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Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις:

ΜΗΝ αποκαλύψεις προσωπικές πληροφορίες, όπως πού μένεις,
πού πας σχολείο, ή τον αριθμό του κινητού σου.

ΜΗ στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο σου.

ΜΗ συνεχίζεις να συνομιλείς μαζί του – μπλόκαρε τον αν μπορείς!

ΜΗΝ το κρατάς μυστικό.

ΜΗ συμφωνήσεις να τον συναντήσεις.

ΜΗ δεχτείς κάποιο δώρο από αυτόν.



Να παραμείνεις δυνατός!
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Μερικοί άνθρωποι μπορεί να προσπαθήσουν να
επωφεληθούν από μια κατάσταση για να σε
προσεγγίσουν.
Ίσως νιώθεις μοναξιά και πιστεύεις ότι αυτός ο
άγνωστος είναι το μόνο άτομο που σε καταλαβαίνει.
Ίσως αυτό το πρόσωπο σε κάνει να αισθάνεσαι
ξεχωριστός, ή σου αρέσει το γεγονός πως σου δίνει
πράγματα.

Θυμήσου, προσπαθούν απλά να σε προσεγγίσουν, για να
σε εκμεταλλευτούν!
Κράτα την άμυνα σου και πες ΌΧΙ.



Πως να μην πέσεις θύμα της διαδικτυακής αποπλάνησης
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Είναι καλό να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που συναντήσουμε
τέτοιες συμπεριφορές. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να προσπαθήσουμε να
αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις όσο περισσότερο μπορούμε. Δες μερικούς
κανόνες που μπορείς να ακολουθήσεις για να προστατεύσεις τον εαυτό σου:
• Διατήρησε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο υψηλότερο επίπεδο. Όσο

λιγότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να μάθει για σένα από το προφίλ
σου, τόσο το καλύτερο.

• Μην αποδέχεσαι αιτήματα φιλίας από αγνώστους.
• Μη δημοσιεύεις πληροφορίες όπως διεύθυνση, σχολείο ή αριθμό

τηλεφώνου.
• Μη μιλάς σε αγνώστους.
• Απομακρύνσου από οποιαδήποτε σελίδα σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα και

πες το σε κάποιον ενήλικα.



Η σημασία της βοήθειας
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Αν πέσεις θύμα της διαδικτυακής αποπλάνησης, μπορεί να νιώσεις
ντροπή ή αμηχανία, ή ακόμα και ενοχή – οπότε ίσως να μην θέλεις να
μιλήσεις γι' αυτό με κανέναν. Ίσως, ακόμα, η διαδικτυακή σου
γνωριμία σου έχει πει ότι, αν πεις σε κανέναν γι' αυτόν, θα κάνει κακό
σε εσένα ή σε ανθρώπους που αγαπάς.

Είναι τεράστιο λάθος να κρατήσεις μυστικό κάτι τέτοιο. Αυτό το άτομο
μπορεί να συνεχίσει να σου κάνει κακό αν δε ζητήσεις βοήθεια, ή
μπορεί να βλάψει άλλους με τον ίδιο τρόπο που το έκανε σε εσένα.
Μίλα με κάποιον που εμπιστεύεσαι, ή απευθύνσου στις αρμόδιες
αρχές. Ζήτα βοήθεια για να τον σταματήσεις από το να βλάψει εσένα
και άλλους.



Που να ζητήσεις βοήθεια
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Η αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων
στη χώρα μας είναι ____________________.

Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα:
Τρόποι επικοινωνίας μαζί τους:



Συμπεράσματα

Διαδικτυακή Αποπλάνηση
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Το διαδίκτυο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να
επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά έχει τους κινδύνους
του.

Η Διαδικτυακή Αποπλάνηση αποτελεί σοβαρή απειλή
για τα παιδιά και τους εφήβους. Εάν αισθάνεσαι ότι
είσαι θύμα, ζήτα βοήθεια αμέσως είτε μιλώντας με έναν
ενήλικα που εμπιστεύεσαι, είτε επικοινωνώντας με την
αρμόδια αρχή.
Αν γνωρίζεις ή υποψιάζεσαι ότι κάποιος κοντινός σου
είναι θύμα, βοήθησε τον να μιλήσει και να πάρει
βοήθεια.



Παραπομπές 
• https://kidshelpline.com.au/parents/issues/understanding-online-grooming
• https://kidshelpline.com.au/kids/issues/being-safe-internet
• https://kidshelpline.com.au/kids/issues/knowing-who-trust-online
• https://www.childnet.com/teachers-and-professionals/for-working-with-young-

people/hot-topics/online-grooming
• https://www.childnet.com/parents-and-carers/hot-topics/online-grooming
• https://childsafety.losangelescriminallawyer.pro/children-and-grooming-online-

predators.html
• https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/

• Εικόνες από: https://www.flaticon.com/home
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https://kidshelpline.com.au/parents/issues/understanding-online-grooming
https://kidshelpline.com.au/kids/issues/being-safe-internet
https://kidshelpline.com.au/kids/issues/knowing-who-trust-online
https://www.childnet.com/teachers-and-professionals/for-working-with-young-people/hot-topics/online-grooming
https://www.childnet.com/parents-and-carers/hot-topics/online-grooming
https://childsafety.losangelescriminallawyer.pro/children-and-grooming-online-predators.html
https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/
https://www.flaticon.com/home
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Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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