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Εδώ είσαι 
πολύ αστεία! 

Χαχαχα!

Δεν είναι 
καθόλου αστείο 

μην γελάς! 

Σε αυτή την εικόνα ένα κοριτσάκι μιλάει με κάποιον τον οποίο δεν τον γνωρίζει.
Του εμπιστεύτηκε μια φωτογραφία από όταν ήταν μικρή νομίζοντας ότι 

ο φίλος της δεν θα την μοιραστεί με κανέναν.
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Μετά το αγοράκι πήρε την φωτογραφία από την συνομιλία τους 
και την μοιράστηκε με τους φίλους του. 

Για πλάκα, αλλά δεν ήταν πλάκα, ήταν κάτι περισσότερο και σοβαρότερο!!!

Social Media
Στείλε αυτήν 

την φωτογραφία
σε όλους του 
φίλους σου 

Χαχα θα τους αρέσει πολύ!
Και θα κερδίσω αρκετά like!



Χαχαχα!!
Αύριο θα γελάσουμε στο σχολείο!!! 
Την εκτύπωσα σε πολλά αντίτυπα!

Χαχα ! 
Αυτή είναι 

συμμαθήτρια 
μου!

Μόλις οι φίλοι του έλαβαν τη φωτογραφία, την έστειλαν και σε άλλα παιδιά 
και εκείνα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελικά, η φωτογραφία έφτασε στα χέρια κάποιων παιδιών από το σχολείο του κοριτσιού!!



Το κοριτσάκι δεν ήθελε να πάει σχολείο 
γιατί συνέχεια την κορόιδευαν οι φίλοι της.



Τι να 
κάνω;

Δεν ήξερε τι να κάνει, φοβόταν ότι 
άμα το πει σε κάποιον τα πράγματα 

θα γίνουν χειρότερα.

Επόμενη μέρα

Θα το πω 
στους 

γονείς μου! 

Μην το πεις σε 
κανέναν 
αλλιώς θα το 
στείλω και σε 
άλλους! 



Μαμά μπαμπά…

Το κορίτσι εξήγησε στους γονείς της τι είχε συμβεί 
και εκείνοι έκαναν καταγγελία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Ελπίζω να κατάλαβες 
και να πήρες το 
μάθημα σου για 

αυτά τα πράγματα!

Είμαστε και θα 
παραμείνουμε 

πάντα 
δίπλα σου! 

Εμπιστεύσου 
μας! 



Τι πρέπει να κάνετε για να μην βρεθείτε
στη θέση του κοριτσιού:

• Μη δίνετε τους κωδικούς σε κανέναν
• Μπλοκάρετε αμέσως τον αποστολέα 
• Αναφέρετε τα προβλήματα σας στους γονείς σας ή τους κηδεμόνες σας 
• Μην απαντάτε σε μηνύματα τέτοιου είδους 
• Μην αντιδράτε επιθετικά όταν είστε θυμωμένοι γιατί μετά δεν μπορείτε να 

πάρετε πίσω αυτά που γράψατε
• Να θυμάστε ότι η συνομιλία σας δεν είναι ιδιωτική και όποιος θέλει μπορεί να 

δει τι γράφετε

Πηγές: 
https://saferinternet4kids.gr/

Συλλογή Εικόνων: 
https://www.google.com/imghp

https://saferinternet4kids.gr/

