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Πράξη ΑΠράξη ΑΠράξη ΑΠράξη Α    
Παιδί Α (Θωµάς), Παιδί Β (Μάριος), Παιδί Γ (Γιώργος) 

Παιδί Α Τελικά έκανες λογαριασµό στο fb? 

Παιδί Β Είµαι Rock. Εγώ δεν ανακατεύοµαι µε τέτοια. 

Παιδί Γ Έχεις παίξει ποτέ κάποιο παιχνίδι τύπου WarCraft, 

LOL, Line Age? 

Παιδί Β Προτιµώ να βγαίνω έξω, να βρίσκοµαι µε την παρέα 

µου, να παίζω ποδόσφαιρο. Η πραγµατική ζωή 

βρίσκεται έξω από τον υπολογιστή και προτιµώ να την 

ζω έτσι. 

Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δε γνωρίζω περί τίνος 

πρόκειται. Ή πώς πρέπει να φερθώ έξυπνα και 

υπεύθυνα αν ασχολούµαι µε τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ή µε τα παιχνίδια. 

Και για να έχουµε καλό ερώτηµα: Ποιος από εσάς 

διαβάζει τους όρους χρήσεις ή την πολιτική απορρήτου, 

όταν πρόκειται να ανοίξει ένα λογαριασµό? 

Παιδί Α Εγώ πάντως δε δίνω σηµασία. 

Παιδί Γ Εγώ βαριέµαι να διαβάζω. Είναι και πολλά. Μερικές 

φορές αρκετές σελίδες. 

Παιδί Β Κακώς όµως. Πού ξέρετε πώς θα χρησιµοποιηθούν τα 

προσωπικά σας δεδοµένα από τις διάφορες υπηρεσίες? 

Ή ποιες ακριβώς είναι οι υποχρεώσεις σας απέναντι 

στην εταιρεία που υποστηρίζει η ιστοσελίδα? 

∆εν ξέρετε πού µπορείτε να βρεθείτε µπλεγµένοι αν 

δεν ακολουθήσετε τους όρους χρήσης. 

Παιδί Α ∆εν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. 

Παιδί Β Και όµως. Από τη στιγµή που ασχολείσαι, χρειάζεται να 

ξέρεις τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σου. 

Για παράδειγµα: Αν κάποιος χακάρει το λογαριασµό σου 

στο fb και γράψει διάφορα στο τοιχολόγιο σου ή 

ανεβάσει φωτογραφία που µπορεί να σε προσβάλλει τι 

θα κάνεις? 

Παιδί Γ Θα προσπαθήσω να κλείσω αυτόν το λογαριασµό ή να 



αλλάξω κωδικό. 

Παιδί Β Μεγάλο λάθος. Γιατί µ’ αυτήν τη συµπεριφορά 

επιτρέπεις σ’ αυτόν που το έκανε να το ξανακάνει.  

Παιδί Γ ∆ηλαδή τι θα έπρεπε να κάνουµε? 

Παιδί Β Υπάρχει µια γραµµή καταγγελιών η www.safeline.gr και 

µάλιστα µπορείς να κάνεις ανωνυµα την καταγγελία.  

Η καταγγελία µπορεί να αφορά την περίπτωση που 

κάποιος χακάρει το λογαριασµό σου ή αν ανεβάσουν 

υλικό προσβλητικού περιεχοµένου ή να αναφέρεις 

ιστοσελίδες µε ρατσιστικό / πορνογραφικό / ξενοφοβικό 

περιεχόµενο. 

Παιδί Α ∆εν το είχα υπόψη µου 

Παιδί Β Πρέπει να γνωρίζουµε τη δύναµή µας.  

Από την άλλη όµως ούτε εµείς έχουµε το δικαίωµα να 

ανεβάζουµε φωτογραφίες ή βίντεο που µπορεί να θίγουν 

την προσωπικότητα κάποιου. Τα ηλεκτρονικά µας ίχνη 

µπορούν να εντοπιστούν και παρόλο που είµαστε 

ανήλικοι να βρεθούµε αντιµέτωποι µε τη δικαιοσύνη. 

Παιδί Γ Έχεις δίκιο. 

Παιδί Α Η ενασχόλησή µας µε το ∆ιαδίκτυο προϋποθέτει και την 

ανάλογη συµπεριφορά. 

Παιδί Γ Μια που αναφέρουµε σωστές τακτικές / πρακτικές έχω 

και εγώ µια ερώτηση να σας κάνω.  

Τι είναι πιο σηµαντικό: να σου κλέψουν την πιστωτική 

κάρτα ή τους κωδικούς από τους λογαριασµούς που 

µπορεί να έχεις στο internet? 

Παιδί Α Εννοείται την πιστωτική σου κάρτα. 

Παιδί Γ Για σκέψου καλύτερα. Τον δικό σου λογαριασµό στο 

LOL δε χάκαραν πέρυσι και σου πήραν εξοπλισµό αξίας 

270 ευρώ? 

Παιδί Α Τελικά, επειδή έχει εισχωρήσει τόσο πολύ το ∆ιαδίκτυο 

στη ζωή µας, στις συναλλαγές µας, χρειάζεται να 

είµαστε το ίδιο προσεχτικοί όπως και στην πραγµατική 

ζωή. 

Οι κωδικοί µας πρέπει να αποτελούνται από 



τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, συνδυασµοί γραµµάτων και 

αριθµών. Και εννοείται πως είναι καλό να αλλάζουµε 

τους κωδικούς µας κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Παιδί Β Και όσο δύσκολο και αν είναι να τους θυµόµαστε να 

έχουµε διαφορετικό κωδικό για κάθε λογαριασµό. 



Πράξη Β Πράξη Β Πράξη Β Πράξη Β     
Παιδί Α (Αλεξάνδρα), Παιδί Β (Γιώτα), Παιδί Γ (Μαρίνα) 

Παιδί Β Πάµε για καφέ? 

Παιδί Α Έχω να κάνω µια εργασία για το µάθηµα της Ιστορίας. 

Χρειάζεται να βρω πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο. 

Παιδί Β Θα σου πάρει αρκετή ώρα. 

Παιδί Α Τι λες τώρα? Υπολογίζω µέσα σε µισή ώρα να έχω 

τελειώσει. 

Παιδί Γ Και πώς θα το καταφέρεις αυτό? 

Παιδί Α Θα βάλω τις λέξεις κλειδιά στο Google. Στην πρώτη 

ιστοσελίδα που θα εµφανιστεί θα µπω, θα κάνω copy-

paste και η εργασία είναι έτοιµη. 

Παιδί Β Πλάκα κάνεις? Και πού ξέρεις αν στην ιστοσελίδα που 

θα µπεις δεν περιέχει ανακρίβειες ή οι πληροφορίες 

που περιέχει δεν είναι αληθινές και σκοπό έχουν να 

µας παραπλανήσουν? 

Παιδί Γ Ό,τι δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα έγκυρη 

ή η αληθινή πληροφορία. 

Παιδί Α Και τι πρέπει να κάνω? 

Παιδί Γ Για το ίδιο ερώτηµα χρειάζεται να επισκεφτούµε 2 και 

3 ίσως και παραπάνω ιστοσελίδες. ∆ιασταυρώνουµε τις 

πληροφορίες που βρίσκουµε. 

Παιδί Β Ελέγχουµε την ηµεροµηνία της τελευταίας ενηµέρωσης 

της ιστοσελίδας για να δούµε αν όντως είναι 

ενηµερωµένη µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα. 

Παιδί Α Να υποθέσω ότι πρέπει να εξετάζω αν έχουν καλή 

φήµη και οι υπεύθυνοι των ιστοσελίδων? 

Παιδί Γ Εννοείται πως ναι. Ζούµε σ’ έναν κόσµο όπου ο 

καθένας µας µπορεί να φτιάξει µια ιστοσελίδα και να 

την εµπλουτίσει µ’ ό,τι πληροφορίες θέλει. Αυτό και 

µόνο πρέπει να µας κάνει πιο προσεκτικούς.  

Παιδί Α Άρα δεν είναι τόσο απλό όσο νόµιζα. 

Παιδί Β Αν θέλεις να έχεις µια εργασία µε έγκυρες πληροφορίες 

ναι. 



Παιδί Γ Άσε που µε το Copy-Paste δε θα σου µείνει τίποτα στο 

τέλος. Με την Αντιγραφή – Επικόλληση το µόνο κέρδος 

που θα έχεις είναι ότι θα τελειώσεις γρήγορα. 

Επιπλέον θα ταλαιπωρήσεις και τον καθηγητή σου, 

γιατί το πιο πιθανό είναι ότι δε θα βγάζει άκρη µε αυτά 

που θα έχεις αντιγράψει, εφόσον δε θα έχεις 

ασχοληθεί καθόλου µε τη σύνταξη του κειµένου 

Παιδί Α Και µε τις φωτογραφίες τι γίνεται? Μπορώ να 

χρησιµοποιήσω στην εργασία µου όποια φωτογραφία 

θέλω από το ∆ιαδίκτυο? 

Παιδί Β Χρειάζεται στην εργασία σου να αναφέρεις τις 

ιστοσελίδες στις οποίες βασίστηκες για να βρεις 

πληροφορίες ή φωτογραφικό υλικό. Σεβόµαστε τα 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα των ∆ηµιουργών.  

Παιδί Γ Α, είδα τον Άρη τις προάλλες. 

Παιδί Α Ποιον Άρη? Τον αδερφό της Μαρίας? 

Παιδί Γ Ναι. Αν τον δείτε δε θα τον αναγνωρίσετε. 

Παιδί Β Κάτι πήρε το αυτί µου από τον αδερφό µου.  

Μου είπε πως ο Άρης πήρε πολλά κιλά και φαίνεται να 

είναι χαµένος στον κόσµο του. Έχει αποµακρυνθεί από 

όλους τους φίλους του, ακόµα και από τον αδερφό µου 

παρ’ όλο που ήταν πολλοί καλοί φίλοι. 

∆ε συµµετέχει σε καµιά εξωσχολική δραστηριότητα. Και 

στο σχολείο έχει πάρει την κάτω βόλτα. Οι βαθµοί του 

πάνε από το κακό στο χειρότερο. 

Παιδί Α Τι λέτε να του συµβαίνει? 

Παιδί Γ Νοµίζω ότι είναι εθισµένος στο ∆ιαδίκτυο. Κάθεται και 

παίζει παιχνίδια όλη την ηµέρα. Και όποτε ξεφεύγει από 

τους γονείς του ακόµα και τις νύχτες. Έχει παρατήσει 

τελείως τον εαυτό του. Η Μαρία µου είπε ότι τρέµουν 

τα χέρια του και ότι έχει πονοκεφάλους. ∆εν µπορούν 

να του µιλήσουν. Μαλώνουν συνεχώς και όταν του 

απαγορεύουν τη χρήση του υπολογιστή γίνεται φοβερά 

ευέξαπτος και βίαιος µερικές φορές. 

Παιδί Α Απ’ όσα έχω διαβάσει, δεν είναι η καλύτερη λύση η 



απαγόρευση της χρήσης του υπολογιστή. Ίσα - ίσα 

φέρνει τα αντίθετα αποτελέσµατα. 

Παιδί Β Και τι είναι καλύτερο? 

Παιδί Α Υπάρχει η Γραµµή Βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 

15 που τη διαχειρίζεται η Μονάδα  

Εφηβικής Υγείας της Παιδιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αν ο ίδιος, κάποιος φίλος σου 

ή γνωστός έχει πρόβληµα µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου, 

παίρνεις τηλέφωνο και σου παρέχονται συµβουλές και 

υποστήριξη από εξιδεικευµένους παιδοψυχολόγους. 

Παιδί Γ Πόσο κοστίζει η κλήση? 

Παιδί Α Είναι χωρίς χρέωση και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Παιδί Β Η γραµµή αυτή είναι µόνο για προβλήµατα εθισµού στο 

∆ιαδίκτυο? 

Παιδί Α Όχι, είναι και για παροχή γενικών πληροφοριών για την 

ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου και αντιµετώπιση 

παραβατικών συµπεριφορών όπως ψεύτικα προφίλ, 

συκοφαντικές πράξεις, παρενόχληση, εκφοβισµός 

αποπλάνηση, παιδεραστία. 

Παιδί Γ ∆ε µένουµε αµέτοχοι στα προβλήµατα των 

συνανθρώπων µας. 

Παιδί Α Έχουµε τη δύναµη και µε τη βοήθεια των ειδικών 

µπορούµε να είµαστε αποτελεσµατικοί. 



Πράξη Γ Πράξη Γ Πράξη Γ Πράξη Γ ---- κλείσιµο κλείσιµο κλείσιµο κλείσιµο    
Παιδί Α (Ζωή), Παιδί Β (Θεοδώρα), Παιδί Γ (Χαρούλα) 

Παιδί Α Τελικά, πόσους φίλους έχεις στο facebook? 

Παιδί Β Νοµίζω κάπου στους 2168. 

Παιδί Γ ∆εν σε πιστεύω. Και τους ξέρεις όλους? 

Παιδί Β Εννοείτε πως όχι. Πρώτον δεν µπορώ να αρνηθώ σε 

κάποιον που µου κάνει αίτηµα φιλίας και δεύτερον θέλω 

να ξεπεράσω τους 3000 φίλους. ∆εν µπορεί η Μαρία 

να έχει 2688 και εγώ λιγότερους.  

Παιδί Α ∆εν µπορείς να κρίνεις τη δηµοτικότητα κάποιου από 

αυτό. Τουλάχιστον έχεις βάλει τους «φίλους» σε λίστες 

µε διαφορετικά δικαιώµατα? 

Παιδί Β Για να είµαι ειλικρινής όχι. Όταν δέχοµαι ένα αίτηµα 

φιλίας, ο καθένας µπαίνει στη λίστα «φίλοι». 

Παιδί Γ Το ξέρεις πως ό,τι αναρτάς στον τοίχο σου, ό,τι 

φωτογραφία δηµοσιεύεις, την όποια πληροφορία, τη 

βλέπουν και οι 2168? 

Παιδί Β Και εµένα τι µε νοιάζει? 

Παιδί Α Με συγχωρείς, αλλά είναι σα να µου λες πως όποιον 

συναντήσεις στο δρόµο θα του πεις αυτό που σε 

απασχολεί ή θα του δείξεις φωτογραφίες από 

προσωπικές σου στιγµές. 

Παιδί Β ∆εν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Τι πρέπει να κάνω? 

Παιδί Γ Καταρχήν να σβήσεις από τις επαφές σου τα άτοµα που 

δε γνωρίζεις. Αφού κάνεις ένα ξεκαθάρισµα στις 

επαφές σου, να φτιάξεις λίστες και να 

κατηγοριοποιήσεις τις επαφές. 

Παιδί Α Και ό,τι αναρτάς να το βλέπουν µόνο οι φίλοι σου και 

όχι ο οποιοσδήποτε. Προστάτευσε τον εαυτό σου 

λιγάκι. ∆εν είναι ανάγκη να δηµοσιοποιείς κάθε φορά 

τη συναισθηµατική σου κατάσταση. ∆εν ξέρεις πώς θα 

το πάρουν οι άλλοι ή αν θα το εκµεταλλευτούν µε 

κάποιο τρόπο. 

Παιδί Β Κάνετε σαν τη µαµά µου. 



Παιδί Α Μήπως έχει δίκιο και πρέπει να την ακούς? Έστω πού 

και πού? 

Παιδί Β Τώρα που το θυµήθηκα. Έδωσα τον κωδικό µου στον 

Άγγελο. 

Παιδί Γ Άλλο πάλι και τούτο. Πώς σου’ ρθε? 

Παιδί Β Είπε πώς ήθελε να ρίξει µια µατιά στο λογαριασµό µου. 

Παιδί Α Αυτό είναι από τα πιο βασικά. Ποτέ δε δίνουµε τον 

κωδικό µας και σε κανέναν. Ούτε στο φίλο σου ούτε 

στην καλύτερή σου φίλη. Άλλαξέ τον τώρα. Το εννοώ!! 

∆εν ξέρεις πώς µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

λογαριασµό σου. 

Παιδί Β Καλά καλά, τον αλλάζω (Βγάζεις το κινητό και κάνεις 

πως αλλάζεις το νούµερο) 

Παιδί Β Μάθατε τι έγινε µε την Ειρήνη? 

Παιδί Α Όχι. 

Παιδί Γ  Τι? 

Παιδί Β Ανακοίνωσε στο FB ότι θέλει να αυτοκτονήσει. 

Παιδί Α ∆εν το πιστεύω! Και εσύ τι έκανες? 

Παιδί Β Εννοείται πως LIKE. 

Παιδί Γ Πλάκα κάνεις? 

Παιδί Β Γιατί εσύ τι θα έκανες? 

Παιδί Γ Μήπως πρέπει να επικοινωνήσουµε µε την Ειρήνη? ∆εν 

πρέπει να την αφήσουµε έτσι. 

Παιδί Α Υπάρχει µια γραµµή, ΥποΣΤΗΡΙΖΩ. Το νούµερο είναι 

800 11 800 15. Στελεχώνεται από ειδικούς – 

ψυχολόγους. Να τηλεφωνήσουµε και να τους ρωτήσουµε 

τι πρέπει να κάνουµε. Πώς να την βοηθήσουµε. 

Παιδί Β ∆ίκιο έχετε. Μάλλον φέρθηκα πολύ επιπόλαια. Τελικά 

είναι υποχρέωσή µας να φερόµαστε υπεύθυνα ως 

ψηφιακοί πολίτες. 

Όπως στον πραγµατικό έτσι και στον εικονικό κόσµο 

έχουµε υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Οφείλουµε να τα 

γνωρίζουµε, να τα τηρούµε και να τα διεκδικούµε 

αντίστοιχα. 
    


