
ΚΛΙΚ ΚΑΙ... ΠΑΜΕ 
 
Πωs να αποφυγετε τη σεξουαλικη παρενοχληση στα τσατ 
 

 
 
     εναs  οδηγοs   
     για κοριτσια και αγορια 
     για παιδια και εφηβουs 
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Ο χρονοs  στο τσατ περναει ευχαριστα και γρηγορα. Στο τσατ µπορειs  να γνωρισειs 
παιδια τηs ηλικιαs  σου που ζουν σε αλλεs  πολειs  η και χωρεs , που αλλιωs  δεν θα 
ειχεs  την ευκαιρια να συναντησειs  . Στα τσατ  µπορειs  να βρειs  και να  
ανταλλαξειs  πληροφοριεs  που σε ενδιαφερουν, να γνωρισειs  ατοµα µε τα ιδια 
χοµπυ  ,  να συζητησειs  µε συµµαθητεs σου  ο,τι δεν προλαβατε στο σχολειο η  
να κανονισετε ποτε θα συναντηθειτε .   
Η περιπλανηση στα τσατ  οµωs  µπορει να γινει δυσαρεστη η και επικινδυνη. 
Καποιοι ενηλικεs  ,αντρεs  αλλα και γυναικεs  , που εχουν στοχο τη σεξουαλικη 
εκµεταλλευση παιδιων και εφηβων,  δρουν στα τσατ  προσπαθωνταs  να γνωρισουν 
αγορια και κοριτσια  και− αν τα καταφερουν −να τα κανουν θυµατα τουs  .  
Οι δραστεs  προσπαθουν να κερδισουν την εµπιστοσυνη  του εφηβου και να τον η 
την πεισουν να δεχτει µια συναντηση σε πραγµατικο τοπο και χρονο . Η συναντηση 
µπορει σε αυτην την περιπτωση να αποβει τουλαχιστον δυσαρεστη , αν οχι 
επικινδυνη. Οι δραστεs  
χρησιµοποιουν διαφορετικεs µεθοδουs προκειµενου να πετυχουν το στοχο τουs .  
Καποιοι παριστανουν τουs εφηβουs ,δινουν ψευτικα στοιχεια ωστε να  
κερδισουν πιο ευκολα την εµπιστοσυνη του συνοµιλητη τουs. Αλλοι παλι 
βοµβαρδιζουν τον συνοµιλητη του µε ηλιθια κειµενα,  φωτογραφιεs και βιντεο µε  
σεξουαλικο− πορνογραφικο περιεχοµενο. ∆εν ειναι ολοι οι δραστεs ενηλικεs.  
Αναµεσα σ αυτουs που παρενοχλουν  η απειλουν, συγκαταλεγονται και εφηβοι.  
Εµειs οι συνεργατεs του Zartbitter e.V , µε τη βοηθεια µαθητριων και µαθητων,  
φτιαξαµε εναν καταλογο µε ιδεεs  για το πωs µπορειs να προστατευτειs απο τη σε− 
ξουαλικη εκµεταλλευση στο τσατ και κατ επεκταση στο διαδικτυο. 
 
 
        Καλη ∆ιασκεδαση στα Τσατ 
         Ζartbitter e. V  
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Οι δραστεs χρειαζονται τα πραγµατικα σου στοιχεια για να σε πλησιασουν. Ετσι  
προσπαθουν  µε υπουλεs µεθοδουs να φτασουν στιs πληροφοριεs που τουs  
ενδιαφερουν,.. π.χ. το πραγµατικο σου ονοµα, την διευθυνση , τον αριθµο τηλεφωνου
 σου, σταθερου η κινητου. Μερικοι εχουν στοχο τη σεξουαλικη παρενοχληση µεσω  
τηλεφωνου. Αλλοι στελνουν πορνογραφικο υλικο στο κινητο, η περιµενουν εξω απο 
το σπιτι η το σχολειο και  ενοχλουν µε απαραδεκτα σχολια σεξουαλικου 
 περιεχοµενου.  
 
 ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ  ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤΣΑΤ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Για την εισοδο σου σε µερικα απο τα τσατ απαιτουνται στοιχεια οπωs ονοµα,  
τηλεφωνο η διευθυνση. Το προβληµα ειναι οτι ειναι πολυ ευκολο, απο λαθοs να  
φτασουν ολα αυτα στη δηµοσιοτητα και αρα να µπορει να τα δει οποιοσδηποτε. 
 
ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΣΑΤ ΜΗ ∆ΙΝΕΙΣ ΠΟΤΕ 
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΡΕΣ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ  
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΣ! 
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Το  πασγουορντ ειναι κατι σαν το κλειδι του σπιτιου σου η το πιν του κινητου σου 
Οποιοs ξερει τον κωδικο σου εχει προσβαση σε πολυ προσωπικεs πληροφοριεs. Ειναι
 λοιπον φρονιµο να δινειs τον κωδικο σου µονο σε προσωπα που εισαι απολυτα  
σιγουροs οτι αξιζουν την εµπιστοσυνη σου. Προσωπα που γνωριζειs απο καιρο  
στην πραγµατικη ζωη. Προσωπα για τα οποια εισαι σιγουροs οτι δεν θα  
προσπαθησουν να διαβασουν την αλληλογραφια σου , δε θα στελνουν  πλαστα mails,
η θα µπαινουν στα τσατ χρησιµοποιωνταs το ονοµα σου. 
 
ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΤΟ ΠΑΣΓΟΥΟΡΝΤ ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ 
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ . ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΣΕ  ΠΟΛΥ  
ΛΙΓΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ                  
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Υπαρχουν ψευδωνυµα που προσελκυουν δραστεs. Ειναι τα ψευδωνυµα που δινουν  
στοιχεια για την εµφανιση η την ηλικια των κατοχων τουs. π.χ. sweet 12, tangalady 
 

ΒΡΕΣ ΕΝΑ ΨΕΥ∆ΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ∆ΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙΣ ΤΙΣ  
∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
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Πολλα τσατ προσφερουν τη δυνατοτητα να φτιαξειs ενα προφιλ. ∆ηλαδη, να  
παρουσιασειs και να περιγραψειs τον εαυτο σου µε καποιον τροπο. Μερικεs φορεs  
µεσα στην περιγραφη περιλαµβανονται στοιχεια οπωs..ο αριθµοs του τηλεφωνου  
σου. Πολλοι δραστεs (αντρεs η γυναικεs) προσπαθουν µεσω αυτων των  
πληροφοριων να βρουν που µενειs στην πραγµατικη ζωη και µερικεs φορεs  
εµφανιζονται µπροστα σου. Αλλοι σου σπανε τα νευρα µε συνεχη τηλεφωνηµατα  
και sms. 
 

ΣΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΗΝ ∆ΙΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ. ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ  
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ Ο∆Ο
 ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ 
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Ο,τι γραφειs στο τσατ µπορει να διαβαστει απο ολουs οσουs βρισκονται εκει εκεινη  
τη στιγµη. Ακοµη, ποτε δεν ξερειs τι θα κανουν τιs πληροφοριεs που σε αφορουν οι  
φιλοι που γνωριζειs µονο απο το τσατ. 
 
ΣΤΟ ΤΣΑΤ ∆ΕΝ  ∆ΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΟΥΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ, ΦΙΛΕΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ Η  
ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΣΑΤ  
∆ΕΝ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Η Ε∆Ω ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ. 
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Καµια φορα ειναι διασκεδαστικο να παριστανουµε καποιον αλλον στο τσατ,  
δινονταs εντελωs διαφορετικα στοιχεια απο οτι στην πραγµατικοτητα. Αυτο το λεµε 
ψευδη ταυτοτητα. Το να υποδυεσαι ενα αλλο προσωπο στο τσατ ειναι πολυ ευκολο, 
για τον απλο λογο οτι στο τσατ δεν βλεπειs τον συνοµιλητη σου. Ακοµα και µια  
µεταδοση µε web cam (καµεραδικτυου) 
η µια φωτογραφια µπορει πολυ ευκολα να ειναι πλαστη. Πολλοι δραστεs 
ισχυριζονται οτι ειναι εφηβοι η παιδια, ενω στην πραγµατικοτητα ειναι ενηλικεs. 
 

EΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΣΑΤ− ΦΙ
ΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Πολλεs φορεs  βρισκονται στο τσατ προσωπα που τα γνωριζουµε στη ζωη µαs , οµωs 
 εκεινη τη στιγµη δεν ξερουµε την πραγµατικη τουs  ταυτοτητα. π.χ. παιδια που  
πηγαινουν στο ιδιο σχολειο αλλα δεν ειναι φιλοι µαs  . Σε τετοιεs  περιπτωσειs   
µπορει να βρεθουµε σε δυσκολη θεση αν αποκαλυψουµε περισσοτερα απο οσα θα  
θελαµε 
 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΣΑΤ− ΦΙΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ 
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Πραγµατικεs  συναντησειs  µε τσατ− φιλουs  µπορει να αποδειχτουν επικινδυνεs  ,  
µια και ποτε δεν µπορειs  να ξερειs  την πραγµατικη ηλικια του τσατ− φιλου  ουτε  
και το τι θελει  απο σενα στ αληθεια 
 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΣΑΤ− ΦΙΛΟΥΣ ΠΑΡΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΕΝΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ Η ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΟΥ. ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ  
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΠΧ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) 
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Για τουs  ενηλικεs  που εχουν στοχο τη σεξουαλικη εκµεταλλευση παιδιων η  
εφηβων ειναι πολυ σηµαντικο να ξερουν οτι το παιδι ειναι µονο του µπροστα στην  
οθονη. Γι αυτο και συχνα ρωτανε πχ αν εχειs δικο σου υπολογιστη η αν οι γονειs   
σου ειναι στο σπιτι. Προσπαθουν βεβαια να αποφυγουν το να καταλαβουν οι γονειs    
σου η καποιοs αλλοs  ενηλικαs  οτι η συζητηση στρεφεται µονο γυρω απο το σεξ η  
οτι στελνουν σε παιδια πορνογραφικο υλικο. 
 
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ Η ΟΤΙ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. 
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΦΟΒΗΘΟΥΝ ΟΤΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. 
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Πολλοι δραστεs  ψαχνουν  για ευκολα νεα θυµατα. ∆εν θελουν πολλεs φασαριεs   
ουτε ειναι διατεθειµενοι να προσπαθησουν πολυ. 
 
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΥ ΟΤΙ ΑΓΝΟΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η ΒΩΜΟΛΟΧΙΕΣ.  
ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΣΥΧΙΑ 
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Στο τσατ περναs πολλεs  φορεs  ωραια και διασκεδαζειs. Αλλα  το τσατ µπορει  
επισηs να γινει δυσαρεστο και απειλητικο. 
ΕΙΝΑΙ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΙΛΙΑ ΤΟ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΟΤΙ  
ΚΑΠΟΙΟΣ Η ΚΑΤΙ  ΣΕ ΦΟΒΙΖΕΙ ΣΤΟ ΤΣΑΤ. ΑΝ ΝΙΩΣΕΙΣ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΑ Η ΠΕΡΙΕΡΓΑ,  
ΒΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΤ, ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ Η ΦΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ 
ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Ο ερωταs και το σεξ ειναι ενδιαφεροντα θεµατα. Πολλοι δραστεs προσπαθουν να  



κερδισουν την εµπιστοσυνη των θυµατων του µιλωνταs −στην αρχη− ευχαριστα και
χαλαρα για σεξ. 
ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΑΤ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΞ. ΕΚΕΙ 
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ  
WWW. PROFAMILIA. DE 
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Με τη βοηθεια ειδικων προγραµµατων στον υπολογιστη εχειs τη δυνατοτητα να  
παρεµβειs σε φωτογραφιεs και να τουs  αλλαξειs πολλα επιµερουs στοιχεια. Ετσι  
ποτε δε µπορειs  να ξερειs  τι θα κανουν οι αλλοι µε τιs  φωτογραφιεs  σου στο  
διαδικτυο. Καποιοι δραστεs  παραλλασουν τιs φωτογραφιεs  νεαρων κοριτσιων και  
αγοριων µε απαισιο τροπο και µετα προσπαθουν να τουs  εκβιασουν. 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΗ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ  
ΤΣΑΤ−ΦΙΛΟΥΣ. Ι∆ΙΩΣ ΑΝ ΣΕ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕ ΜΑΓΙΩ, ΕΣΩΡΡΟΥΧΑ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ 
ΡΟΥΧΑ ΚΛΠ 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Πολλα θυµατα αισθανονται ντροπη η φοβο, και γι αυτο αποφευγουν να  
ενηµερωσουν του γονειs τουs  ακοµα κι αν οι εµπειριεs  τουs  στο τσατ ειναι 
πραγµατικη φρικη. Ισωs  φοβουνται οτι οι γονειs  θα προτιµησουν να τουs 
απαγορεψουν ολοκληρωτικα το τσατ 
 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ  ΤΟΥ ΤΣΑΤ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΩΡΙΣ 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΦΙΛΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ, ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ  ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ  
ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Οι δραστεs  προσπαθουν να κερδισουν την εµπιστοσυνη των θυµατων  
χρησιµοποιωνταs  υπουλεs  µεθοδουs  . Πολλεs φορεs  ειναι δυσκολο να διακρινει  
κανειs  την αληθεια απο την αρχη. Ετσι, πολλοι εφηβοι και παιδια καταλαβαινουν  
πολυ αργοτερα οτι εχουν να κανουν µε εναν κακοβουλο συνοµιλητη. Επισηs   
καταλαβαινουν πολυ αργοτερα οτι δεν θελουν καµια επικοινωνια µε αυτο το ατοµο. 
 
ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΙ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ∆ΕΝ  
ΤΗΡΗΣΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΘΥΜΙΣΟΥ: 
∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΟΧΗ ΟΤΑΝ ΣΕ ΠΑΡΕΝΟΧΛΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ  ΣΤΟ ΤΣΑΤ Η
ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ. ΕΝΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Αποτελει ποινικο αδικηµα, οταν ενηλικεs  η και εφηβοι: 
− προσπαθουν να παρασυρουν αγορια η κοριτσια σε σεξουαλικεs  πραξειs  
− δειχνουν µεσω  καµεραs  δικτυου πωs  αυτοικανοποιουνται 



− στελνουν φωτογραφικο υλικο σεξουαλικου περιεχοµενου 
− οργανωνουν συναντησειs  µε σκοπο το σεξ µε ατοµα στην εφηβεια 
− αφου επιτυχουν τη συναντηση, εκµεταλλευονται σεξουαλικα ανηλικουs   
Αυτο λεει ο νοµοs.  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Η ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΤΑΝ.... 
 
−εναs τσατ−φιλοs η µια τσατ−φιλη, σου δειχνει υπερβολικη εµπιστοσυνη και  
συµπεριφερεται σαν να σε ξερει απο καιρο. 
− εκφραζει τη χαρα του για το νεαρο τηs  ηλικιαs σου 
− προσπαθει να κερδισει την εµπιστοσυνη σου µε υπερβολικα κοµπλιµεντα 
− θελει να µαθει λεπτοµερειεs για την εµφανιση σου και ρωταει αν εχειs µπει στην  
εφηβεια, αν εχειs ηδη τριχοφυια στο εφηβαιο κλπ  
− η κουβεντα περιστρεφεται παντα γυρω απο το σεξ και ο συνοµιλητηs σου  
χρησιµοποιει λεξιλογιο που σε ενοχλει 
− σε ρωταει αν ειχεs µεχρι τωρα σεξουαλικεs  εµπειριεs  και αν µπορειs  να 
 φανταστειs  διπλα σου εναν ενηλικα φιλο η φιλη 
−το ψευδωνυµο του παραπεµπει στο σεξ η ειναι περιεργο (ηκυριασεξ, 
 λεφταγιασενα κλπ) 
−θελει οπωσδηποτε να σου τηλεφωνησει 
−σε ρωταει επιµονα ποιο ειναι το πραγµατικο σου ονοµα,  τηλεφωνο, διευθυνση κλπ 
−ρωταει αν εχειs  δικο σου υπολογιστη, η αν τον χρησιµοποιει και καποιοs  αλλοs  . 
−προσπαθει αµεσωs να σε πεισει να συναντηθειτε σε πραγµατικο τοπο και χρονο 
−σε φοβιζει, σε απειλει η σε εκβιαζει 
− λεει οτι θελει να σου στειλει δωρα, η σου προτεινει  µια δουλεια µε πολυ καλη  
αµοιβη (πχ µοντελο)  
−θελει να σε φωτογραφησει η να γυρισει ενα βιντεο στο οποιο να παιζειs  
− δε θελει να ξερουν τριτα προσωπα οτι εχετε επαφη. 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
 ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΑΤ 
 
Αν καποιοs  στο τσατ σε βριζει,µιλαει συνεχωs  για σεξ και σε εκνευριζει η σε  
βοµβαρδιζει µε πορνογραφικο υλικο, τοτε, δοκιµασε ενα σταθερο ΟΧΙ: (παρατα µε  
στην ησυχια µου ηλιθιε, δεν θελω κουβεντεs µαζι σου). Αµεσωs  µετα, αγνοησε ολεs 
 τιs κλησειs  που ερχονται απο αυτο το ψευδωνυµο. 
Οι επιδειξιεs  που αυτοικανοποιουνται µπροστα στην καµερα δικτυου ,  
αντιµετωπιζονται συνηθωs  κανονταs  δυσµενη σχολια που αφορουν το πεοs  τουs . 
 (δειχνει βαρετο, ηλιθιο, αηδιαστικο). 
Μερικοι σταµατανε. Αλλοι παλι οχι. Τοτε κλικ και... τελοs  
Προσοχη: Μονο µερικοι απο αυτουs  τουs  ηλιθιουs  εγκαταλειπουν την προσπαθεια
 γιατι τουs   .... εσβησεs . Οι περισσοτεροι προσπαθουν ξανα και ξανα µε αλλο  
ψευδωνυµο. Το πιο αποτελεσµατικο ειναι να ισχυριστειs  οτι θα ζητησειs βοηθεια  
απο ενηλικεs   



πχ αφου σου αρεσει τοσο να µιλαs  για σεξ θα φωναξω τη µαµα µου να συνεχισειs 
 µαζι τηs  την κουβεντα. Η κραταω στη µνηµη οτι µου εγραψεs  και τα δινω σε ενα  
γνωστο µου αστυνοµικο. 
Αν παρολα αυτα επιµενει τοτε .... κλεισε τον υπολογιστη σου. 
Σε καθε περιπτωση προσπαθησε να µιλησειs για την εµπειρια σου στο τσατ µε φιλεs ,
φιλουs  και ενηλικεs  τηs εµπιστοσυνηs  σου. Οταν µιλαµε για αυτα που µαs   
συµβαινουν, τα ξεχναµε πιο γρηγορα και δεν στριφογυριζουν µεσα στο κεφαλι  µαs  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
ΚΙΝΗΤΟ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 
Υπαρχουν ενηλικεs και εφηβοι που εχουν τη συνηθεια να παρενοχλουν, να  
απειλουν, η να εκβιαζουν κοριτσια και αγορια µεσω διαδικτυου, κινητων η αλλων  
ηλεκτρονικων µεσων επικοινωνιαs .Αυτο ειναι απαραδεκτο 
 
πχ ειναι ανεντιµο και ανηθικο: 
− να φοβιζει καποιοs κοριτσια και αγορια µε αηδιαστικεs η φρικτεs  φωτογραφιεs  
− να διαδιδει ψεµατα για αλλα προσωπα 
−να παραλασει µεσω υπολογιστη φωτογραφιεs  αλλων και να τιs  διαδιδει 
− να δηµοσιευει στο διαδικτυο φωτογραφιεs  αλλων χωριs τη συγκαταθεση τουs  
− να στελνει σε τριτουs προσωπικεs  πληροφοριεs  αλλων (πχ ονοµα,διευθυνση,πασγ
ουορντ) 
− να χρησιµοποιει η να δηµοσιευει καποιοs το πασγουορντ η το πιν καποιου αλλου 
 
Αν καποια στιγµη στο διαδικτυο η µεσω κινητου ,καποιοs η καποιοι σου  
συµπεριφερονται  ανεντιµα και ανηθικα η αν αντιληφθειs  οτι αλλοι εφηβοι η παιδια
παρενοχλουνται σεξουαλικα, τοτε, ζητησε την υποστηριξη αλλων, εφηβων και  
ενηλικων. 
∆εν προδιδειs  κανεναν ουτε  εισαι δειλοs . Το αντιθετο. Αυτη ειναι µια   θαρραλεα  
πραξη. 


