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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.  
Αριθμός Υποβολής: 2018-1-DE03-KA201-047411 

Διαδικτυακή αποπλάνηση 
Σενάριο Β  

Ο Μαρκ είναι 13  χρονών. Είναι αρκετά δημοφιλής στο σχολείο και έχει πολλούς ακολούθους στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Περνάει πολύ από τον ελεύθερο χρόνο του κάνοντας αστεία βίντεο και τα 

μοιράζεται σε  TikTok  και Instagram. Πολλοί άνθρωποι σχολιάζουν τις αναρτήσεις του καθημερινά, και 

έχει ακόμη και μερικούς  πιστούς ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια μέρα, ο Μαρκ πήρε 

ένα μήνυμα στο Instagram από ένα κορίτσι που ονομάζεται Τζοάνα. 

 

Ο Μαρκ δε γνωρίζει αυτό το πρόσωπο, αλλά πιστεύει ότι η φωτογραφία του προφίλ της είναι ωραία  

(ακόμα κι αν δεν μπορεί να είναι σίγουρος, γιατί είναι πολύ μικρή). Έτσι μπαίνει στο προφίλ της για να 

μάθει περισσότερα γι 'αυτήν. Είναι ιδιωτικό προφίλ, οπότε στέλνει στην Τζοάνα ένα αίτημα, για να δει 

καλύτερα τις φωτογραφίες της, και να δει μήπως την ξέρει τελικά από κάπου.  

Λίγα λεπτά αργότερα, η Τζοάνα αποδέχεται το αίτημά του και ο Μαρκ πηγαίνει στο προφίλ της για να το 

εξερευνήσει. Δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, ίσως 5 ή 6. Δεν υπάρχει ετικέτα με το όνομά της σε 

κάποια δημοσίευση, αλλά στο βιογραφικό λέει ότι είναι 14 και ότι της αρέσουν οι ταινίες επιστημονικής 

φαντασίας. "Είναι όμορφη, και έχουμε κοινά", σκέφτεται ο Μαρκ και απαντά στο μήνυμά της. 

Τις επόμενες μέρες, γνωρίζονται. Η Τζοάνα λέει στον Μαρκ πόσο της αρέσουν τα βίντεο που κάνει, στα 

οποία αστειεύεται με τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που του αρέσουν, καθώς και άλλα πράγματα 

που έχει κοινά μαζί του. Του Μαρκ του αρέσει όλο και περισσότερο! Λίγες μέρες αργότερα, η Τζοάνα 

ζητά από τον Μαρκ να τη συναντήσει στο πάρκο δίπλα στο σχολείο, αλλά του ζητά να μην πει σε κανέναν 

πού πηγαίνει, επειδή είναι ντροπαλή και δεν θέλει να γνωρίζει κάποιος άλλος για τη σχέση τους ακόμα. 

Ο Μαρκ συμφωνεί και πηγαίνει στο πάρκο. Δεν υπάρχει κανείς άλλος εκεί τέτοια ώρα, εκτός από έναν 

άντρα με καπέλο και γυαλιά ηλίου, οπότε ο Μαρκ  κάθεται περιμένοντας  τη νέα του φίλη. Της στέλνει 

ένα μήνυμα, λέγοντας ότι είναι εκεί και την περιμένει. Το τηλέφωνο του άνδρα χτυπάει, αλλά ο Μαρκ δε 

σκέφτεται ότι κάτι είναι περίεργο. 
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Λίγα λεπτά περνούν και ο Μαρκ παίζει με το τηλέφωνό του. Ξαφνικά, ακούει  ένα θόρυβο πίσω του. 

Γυρίζει και βλέπει τον άνδρα με το καπέλο, που προσπαθεί να τον προσεγγίσει ύπουλα. Αμέσως ο Μαρκ 

νιώθει φοβισμένος. Σηκώνεται και αρχίζει να τρέχει. Ευτυχώς, γνωρίζει τη γειτονιά αρκετά καλά και 

καταφέρνει να ξεφύγει από τον άνθρωπο αυτό. 

Φτάνει στο σπίτι, κλείνει την πόρτα πίσω του και κάθεται από πίσω λαχανιασμένος. Οι γονείς του ρωτούν 

τι συνέβη και τους λέει όλη την ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της Τζοάνα, φοβούμενος ότι ο άνδρας 

θα μπορούσε να την βλάψει, όταν πάει στο πάρκο για τη συνάντησή τους. Οι γονείς του ανταλλάσσουν 

ένα ανήσυχο βλέμμα, και του ζητάνε να δουν τα μηνύματα και το προφίλ της Τζοάνα. 

Καλούν αμέσως την αστυνομία, που έρχεται στο σπίτι τους και παίρνουν μια πλήρη κατάθεση από τον 

Μαρκ. Λίγες μέρες αργότερα, η αστυνομία καλεί στο σπίτι του Μαρκ, για να πει ότι η Τζοάνα δεν ήταν 

αληθινή, και ότι ο λογαριασμός στο Instagram διευθύνεται από κάποιον που προσπαθούσε να βλάψει 

παιδιά - πιθανώς από τον ίδιο άνθρωπο με το καπέλο που κυνήγησε τον Μαρκ. 

 

This document by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.  

To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 


