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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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Διαδικτυακή αποπλάνηση 
Σενάριο Α  

Η Γιασμίν περνάει πολύ χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Της αρέσει να δημοσιεύει τι κάνει 

καθημερινά, καθώς έχει οικογένεια στο εξωτερικό, την οποία δε βλέπει πολύ συχνά, και θέλει να τους 

ενημερώνει έτσι. Αγαπά επίσης το μακιγιάζ και έτσι κάνει διάφορα βίντεο για μακιγιάζ και τα ανεβάζει 

στο διαδίκτυο. Πριν από λίγες ημέρες, γνώρισε ένα κορίτσι στο διαδίκτυο, τη Μαριάν, στην οποία άρεσαν 

πολύ τα βίντεο της. Κουβεντιάζουν καθημερινά και γίνονται πολύ στενές φίλες. 

Η Μαριάν ζει λίγες ώρες μακριά, οπότε δε θα συναντηθούν κατά πάσα πιθανότητα σύντομα. Ωστόσο, 

συνομιλούν πολύ. Δεν κάνουν βιντεοκλήσεις όμως, επειδή η κάμερα του τηλεφώνου της Μαριάν έσπασε, 

όταν έριξε το τηλέφωνό της πριν από λίγους μήνες, και δεν έχει φορητό υπολογιστή ή tablet. 

Όλα ήταν μια χαρά τις πρώτες μέρες. Η Μαριάν ενδιαφερόταν πολύ για το μακιγιάζ, αν και παραδέχτηκε 

στην Γιασμίν ότι δεν ξέρει πολλά γι’ αυτό. Η Γιασμίν προσφέρθηκε να απαντήσει σε οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις είχε, και σιγά-σιγά οι συνομιλίες έγιναν πιο προσωπικές. 

Η Μαριάν είπε στη Γιασμίν για το  αγόρι που της αρέσει και έτσι η Γιασμίν αισθάνθηκε πιο άνετα με τη 

Μαριάν, λέγοντάς της πολλά για τον εαυτό της. Της είπε για το αγαπημένο της χρώμα, το αγαπημένο της 

είδος μουσικής, σε ποιο σχολείο πηγαίνει, για τον Τζον,  το αγόρι που της αρέσει, ακόμα και για τον 

δάσκαλο που δεν της αρέσει. Η Μαριάν ήταν πολύ υποστηρικτική  με όλα τα προβλήματα που 

περιέγραψε η Γιασμίν. 

Μια μέρα, η Μαριάν ρώτησε τη Γιασμίν κάτι για το μακιγιάζ, αλλά  ακόμα κι αν η Γιασμίν προσπάθησε 

πολύ να της εξηγήσει, η Μαριάν είπε ότι ακόμα δεν μπορούσε να καταλάβει πώς το κάνουμε. 
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Αυτή ήταν μόνο η πρώτη φορά. Μετά από αυτό, η Μαριάν ζήτησε από τη Γιασμίν πολλά ακόμα βίντεο 

και  φωτογραφίες, με πιο παράξενα αιτήματα κάθε φορά. Μια φορά η Γιασμίν προσπάθησε να 

επαναστατήσει εναντίον της Μαριάν, και της είπε  να πει σε όλους για τον Τζον. Δεν ενδιαφερόταν πια 

γι' αυτό - ήταν φοβισμένη, ανήσυχη και είχε βαρεθεί. Στη συνέχεια, όμως, η Μαριάν απείλησε να 

δημοσιεύσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο της, οπότε η Γιασμίν πήγε πάλι με τα νερά της. 
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