
 

 

 

Το αίτημα φιλίας 

(Stop στον Διαδικτυακό Εκφοβισμό) 

 
Ένα θεατρικό έργο γραμμένο από τους μαθητές και τις μαθήτριες 

του Στ’ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου,  

στις 5 Φεβρουαρίου 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: 

Βαϊδης Σωτήριος 

Γκουτουλούδη Μαρία 

Σπυριδούλα Ματσικοπούλου 
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Ρόλοι  

1. Θύτης 1 

2. Θύτης 2 

3. Θύμα 1 

4. Θύμα 2 

5. Φίλος 1 

6. Φίλος 2 

7. Φίλος 3 

8. Δασκάλα 

9. Μπαμπάς 

10. Αστυνόμος 1 

11. Αστυνόμος 2 

12. Αστυνόμος 3 

13. Δημοσιογράφος 
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Πράξη 1η  

ΣΚΗΝΗ 1η  

(σε μια πλατεία, στο παγκάκι) 

 

Θύτης 1: Γεια σου φίλε μου Βαγγέλη. 

Θύτης 2: Γεια σου φίλε μου Δημήτρη. 

Θύτης 1: Τι θα κάνουμε σήμερα; 

Θύτης 2: Θα κάνουμε μια πλάκα σε δύο κορίτσια της διπλανής πολυκατοικίας. 

Θύτης 1: Ωραία ξέρω πως λένε την μία στο Facebook.Την έστειλα. 

Θύτης 2: Το δέχτηκε.  
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Πράξη 2η,  

ΣΚΗΝΗ 2η 

(στο σπίτι, στο δωμάτιο τους) 

 

Θύμα 2:Ας ανοίξουμε το λάπτοπ, για να δούμε τις φωτογραφίες που ανέβασε ο 

Σωκράτης στο fb.                                                                               

Θύμα 1:Ανέβασε πολύ ωραίες φωτογραφίες.                                              

Θύμα 2 : Έχουμε νέα  αιτήματα φιλίας  ...Γιώργος Παπαδόπουλος                

Θύμα 1: Για να δω...Δέξου το δεν είναι κάτι σημαντικό                               

Θύμα 2: οκ το δέχτηκα.                                                                                   

Θύμα 2:Γειά σου ,σε ξέρουμε;                                                                              

Θύτης 1:   Εμείς σας ξέρουμε, εσείς όχι                                                              

Θύμα 1: μας ξέρουν; απο που;                                                                               

Θύμα 2: Απο που μας ξέρετε;                                                                               

Θύτης 2:Δεν έχει σημασία.                                                                                  

Θύμα 2:δεν  έχει σημασία                                                                            

Θυμα 2: και τι θέλετε  από εμάς                                                                                 

Θύτης 1: Ξέρουμε που μένετε και που πάτε σχολείο                                   

Θυμα 2:Μην μας ξαναενοχλήσεις                
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Πράξη 3η,  

ΣΚΗΝΗ 1η  

(στο σχολείο, στην αυλή) 

 

Θύμα 2 :Γειά σας παιδιά  

Φίλος 1:Γειά τι νεα; 

Φίλος 2:Είδατε τις φωτογραφίες που ανέβασα στο fb? 

Θύμα 1:Ναι τις είδαμε, πολύ ωραίες. 

Φίλος 3:Συμβαίνει κάτι; 

Θύμα 2:Η αλήθεια είναι ότι κάτι συμβαίνει. 

Φίλος 1:Θέλετε να μας μιλήσετε; 

Θύμα 1:Ναι...Όταν γυρίσαμε σπίτι ανοίξαμε τον υπολογιστή για να δούμε τις 

φωτογραφίες του Σωκράτη. 

Θύμα 2:Ξαφνικά δεχτήκαμε ένα αίτημα φιλίας και το δεχτήκαμε . 

Φίλος 2:Παρακάτω… 

Θύμα 2:Στείλαμε το πρώτο μήνυμα και το πράγμα εξελίχθηκε λίγο περίεργα. 

Θύμα 1:Μας είπε ότι μας ξέρουν και ότι εμείς δεν τους ξέρουμε. 

Θύμα 2:Εμείς τους είπαμε να μην μας ξανα ενοχλήσουν αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. 

Φίλος 3:Το είπατε στον πατέρα σας; 

Θύμα 1:Όχι βέβαια, θα μας πάρουν το λάπτοπ. 

Φίλος 1:Άμα έτσι νομίζετε. 

             

  Ντριννννννννννννννννννννννννννννννννν 

 

ΣΚΗΝΗ 2η 

(στην τάξη) 

 

Δασκάλα: Γειά σας παιδιά. 

Όλοι μαζί: Καλημέρα. 
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Δασκάλα:Γιατί δεν ήρθατε χθες στο σχολειο κορίτσια; 

Θύμα 1. Θύμα 2:Εεεεεεεεεεεε Είμασταν άρρωστες. 

Δασκάλα:Καλώς…. σήμερα θα κάνουμε μάθημα για τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Τι 

ξέρετε για αυτόν;  

Όλοι: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. 

Δασκάλα: Ωραία θα μάθουμε σήμερα  

Δασκάλα:  

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός συµβαίνει όταν κάποιος κοροϊδεύει επανειλημμένα κάποιο 

άλλο πρόσωπο μέσω του διαδικτύου ή τον ενοχλεί με e-mails ή sms ή όταν κάποιος 

ανεβάζει στο διαδίκτυο κάτι σχετικά μέ κάποιο άλλο πρόσωπο που δεν του αρέσει.. 

Το κοινό στο διαδίκτυο είναι τεράστιο και το θύμα μπορεί να ντροπιαστεί μπροστά σε 

όλο το σχολείο, την κοινότητα, ακόμη και σε όλο τον κόσμο.  

Να θυμάστε οτι συμβαίνει στο διαδίκτυο, μένει στο διαδίκτυο.  

Όταν κάτι δεν είναι αστείο δεν το συνεχίζουμε... 

 

Φίλος 2: Αστείο είναι όταν γελάµε όλοι µε κάτι και όχι µόνο ο ένας! 

Δασκάλα: Σωστά! Δυστυχώς ο διαδικτυακός εκφοβισµός δεν είναι αστείο αλλά µια πολύ 

επικίνδυνη πράξη για το παιδί που το βιώνει αλλά και για το παιδί που το παρατηρεί! 

Φίλος 3: τιμωρείται απο τον νόμο? 

Δασκάλα: Η απάντηση είναι πως ΝΑΙ!  

Θύμα 1: Αν μου συμβεί τι θα κάνω? 

Δασκάλα: καταρχάς θυμάμαι οτι ούτε είμαι, ούτε πρέπει να είμαι μόνος εάν συμβεί κάτι 

τέτοιο. Οι άνθρωποι που με αγαπούν οφείλουν και μπορούν να με προστατέψουν. 

Έπειτα: 

● Δεν απαντάµε στα εκφοβιστικά µηνύµατα.  

● Μπλοκάρουµε τον αποστολέα. 

● Κρατάµε και αποθηκεύουµε τα µηνύµατα ή τις συνοµιλίες. 

● Λέμε το πρόβληµά µας στους γονείς µας  
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● Επίσης μπορούμε να απευθυνθούμε στη Γραμμή Βοήθειας του  Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου www.help-line.gr  και στην Γραμμή Καταγγελιών 

www.Safeline.gr.    

Όλα αυτά που σας είπα υπάρχουν στα φυλλάδια που σας μοιράζω.  

Φίλος 3: Τι πρέπει να κάνουμε με αυτά ; 

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την άσκηση που έχετε να κάνετε. Στην σελίδα 2 του 

φυλλαδίου υπάρχει ένα ποίημα κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού. Ακούστε το!!! 

 

Ηχογράφηση:  

Στοπ στην ηλεκτρονική παρενόχληση 

Μηνύματα ηλεκτρονικά 

μας ενοχλούνε τακτικά, 

μα εμείς τα αγνοούμε, 

και στον ‘κάδο’ τα πετούμε. 

 

Κοροϊδία συνεχώς, 

εφιάλτης τρομερός. 

Νιώθεις τόση μοναξιά, 

αλλά υπάρχει γιατρειά! 

 

Όλοι μαζί: τι ωραίο κυρία! 

Δασκάλα: μπορείτε και εσείς να φτιάξετε δικό σας! Και αυτό κάποιο παιδί σαν εσάς το 

έγραψε. 

Όλοι μαζί: μα κυρία είναι δύσκολο…. 

Δασκάλα: στην αρχή...αν το προσπαθήσετε όμως λίγο….θα το καταφέρετε. Έτσι να 

σκέφτεστε πάντα στη ζωή!  

Προσπαθήστε λοιπόν τώρα..εγώ θα διορθώσω τα γραπτά σας… 

 

Φίλος 2: πως να ξεκινήσω..πως να ξεκινάει το ποίημα??? 

Θύμα 1 : το βρήκα… 

http://www.help-line.gr/
http://www.safeline.gr/
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“Αν κάποιος μου στείλει μήνυμα 

κακό θα των μπλοκάρω στο λεπτό 

Κι αν κάνει άλλο λογαριασμό 

θα καταλάβω ότι είναι πλαστό. 

Αν με στείλει μήνυμα αρνητικό 

θα τον αγνοήσω στο λεπτό 

Κι αν με στείλει άλλη φορά 

θα πάω στους γονείς μου να το πω 

για να τον περιλάβουν στο λεπτό. 

Όταν παίζω στο κινητό 

Μου έρχεται μήνυμα αρνητικό 

Το μπλοκάρω στο λεπτό.” 

 

Όλοι μαζί: τέλειοοοοο!!!!!!!!! 

Θύμα 2:  ακούστε και αυτό... 

“Καταπολέμησέ το στο λεπτό. 

Αν απειλητικά μηνύματα δεχτείς 

μην ντραπείς και μην στεναχωρηθείς 

Να δράσεις πρέπει στο λεπτό 

χρειάζεται μόνο αυτό. 

Αν κάποιος σου στείλει μήνυμα κακό 

μπλόκαρέ τον στο λεπτό 

Μην διστάσεις να το πεις 

καλό τέλος θα έχει θα το δεις.” 

 

Φίλος  2: και αυτό: 

“Κάποιος αν σε ενοχλεί γρήγορα 

ο αποστολέας να σβηστεί. 

Στην μαμά σου τρέξε να το πεις 

μην φοβηθείς. 
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Απευθύνσου στους γονείς σου 

Προσπάθησε να σώσεις τη ζωή σου. 

Μην δέχεσαι εκφοβισμό 

Θα σου πάρει το μυαλό.” 

 

Φίλος 1: είστε να κάνουμε και ένα τραγούδι?? 

Όλοι μαζί: ναι!!!!! 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ακούγεται σε ηχογράφηση)  

 

Δασκάλα: Μπράβο σας! Είδατε τελικά οτι τα καταφέρατε μια χαρά! 

Στην συνέχεια το πρόγραμμά σας έχει Αγγλικά, Γυμναστική και Τεχνικά.  

Οπότε τα λέμε αύριο! 

 

Κουδούνι Τρινννννννννννννννννννν 

 

Πράξη 4η 

ΣΚΗΝΗ 1η 

(στο σπίτι) 

 

Θύμα 2:Να ανοίξουμε το λάπτοπ για να δούμε αν μας έστειλαν μήνυμα. 

Θύτες: Έχουμε κάποιες προσωπικές σας φωτογραφίες και αν δεν μας δώσετε 400 

ευρώ θα τις ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. 

Θύμα 1 και Θύμα 2: μπαμπά έλα λίγο 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Πατέρας: έρχομαι  
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Πατερας: τι έγινε 

θυμα2: κάτσε λίγο να μιλήσουμε  

πατερας: πείτε μου 

θυμα 1: εδώ και μερικές μέρες δεχόμαστε κάποια μηνύματα 

Πατέρας: τι είδους μηνύματα  

Θύμα 2: θα το πούμε άλλα   

Μαζι: μην μας πάρεις το λάπτοπ!!! 

Πατέρας: καλά καλά πείτε μου 

θύμα 2: λοιπόν …. Όλα ξεκίνησαν προχθές μπήκαμε στο φβ  

Για να δούμε κάποιες φωτογραφίες. 

πατέρας; φβ τι είναι αυτό;  

θύμα 1; φέησμπουκ 

θύμα 1: στο θέμα μας. Βλέπαμε τις φωτογραφίες πολύ ωραίες 

Και μας ήρθε ένα αίτημα φιλίας  

θύμα 2: μετά στείλαμε το πρώτο μήνυμα.  Το πράγμα  συνεχίστηκε κάπως περίεργα. 

πατέρας: φτάνει, φτάνει, τα χάπια μου και την αστυνομία γρήγορα    

θύμα 1: έφτασαν τα χάπια σου. 

Πατέρας  θα πάθω ανακοπή έμφραγμα εγκεφαλικό δεν μπορεί κάτι  θα πάθω και θα με 

στείλετε πριν την ώρα μου!  

Μαζί: χτύπα ξύλο  

Πατερας: σιωπή το τηλέφωνό μου γρήγορα!  

Πατερας: ναι αστυνομία ελάτε γρήγορα Ζησιμοπούλου 10!  

 

Πράξη 5η 

ΣΚΗΝΗ 1η 

(χτυπάει κουδούνι, μπαίνουν οι αστυνομικοί) 

 

Αστυνόμος 2: τι έγινε ήρθαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε  

Πατέρας: οι κόρες μου βάλθηκαν να με αποστείλουν.  Τις στέλνουν μηνύματα 

εκφοβιστές!   
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Αστυνόμος 1:τσάμπα μας ανησυχήσατε... μπορούσατε να έρθετε εσείς στο τμήμα 

Αστυνόμος 2: θα τις πάρουμε μια ανάκριση  

Πατέρας: απο εδώ στο δωμάτιο τους είναι  

Αστυνόμος 1: μπορείτε να μας πείτε τα ονόματά σας; 

Θύμα 1: Μαρία 

Θύμα 2: Ελένη 

Αστυνόμος 2 :  Ελένη μπορείς να έρθεις λίγο; 

Αστυνόμος 2: Λοιπόν πες μου πότε σας ήρθε το πρώτο μήνυμα;  

Θύμα 2: Προχθές   

Αστυνόμος 1: Τι ακριβώς σας έστειλαν;  

Θύμα 2: Το πρώτο μήνυμα το στείλαμε εμείς. Τους είπαμε Γειά σας, σας ξέρουμε; 

Αστυνόμος 3: Πολύ ωραία τελειώσαμε με εσένα. Ας έρθει η Μαρία. 

Αστυνόμος 2: Δεχτήκατε αίτημα φιλίας που δεν γνωρίζατε ποιός σας το έστειλε;  

Θύμα 1: Ναι.. Το δεχτήκαμε γιατί νομίζαμε ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό. 

Αστυνόμος 1: Σας απείλησαν για κάτι; 

Θύμα 1: Ναι! Μας είπαν ότι έχουν κάποιες προσωπικές μας φωτογραφίες και ότι αν δεν 

τους δώσουμε 400 ευρώ  θα τις ανεβάσουν στο facebook.  

Αστυνόμος 3: Ωραία, τελειώσαμε και με εσένα. Μπορούμε να δούμε την συσκευή από 

όπου στάλθηκαν;  

Θύμα 1: Βέβαια. 

Αστυνόμος 2: Λοιπόν, θα γράψουμε τον λογαριασμό και θα σας κρατάμε ενήμερους. 

 

 

ΣΚΗΝΗ 2η 

Αστυνόμος 3: Έστειλα αίτημα φιλίας. 

Αστυνόμος 1: Μας δέχτηκε. 

Αστυνόμος 2: Στείλε μήνυμα. 

Αστυνομία: Γεια σου! 

Θύτες: Γεια. 

Αστυνομία: Πόσο χρονών είσαι; 
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Θύτες: 13 

Αστυνομία: Α! Και εγω ειμαι 13. 

Θύτες: Πού μένεις; 

Αστυνομία: Αθήνα. 

Θύτες: Και εγώ! Τόσα κοινά! 

Αστυνομία: Θες να συναντηθούμε; 

Θύτες: Γιατί όχι; 

Αστυνομία: Που να συναντηθούμε; 

Θύτες: Στο Κουκάκι 

Αστυνομικός 3 :Αύριο στις 5 το απόγευμα  

Θύτης 1: οκ είναι εντάξει  

 

Πράξη 6η 

ΣΚΗΝΗ 1η 

(Την επόμενη μέρα στις 4 το απόγευμα) 

Κουδούνι πόρτας τρινννννν 

Αστυνομικός 1:Κορίτσια ο μπαμπάς σας;  

Θύμα  2: Τώρα τον φωνάζω... ΜΠΑΜΠΆ !!!! 

Πατέρας: Τι έγινε κύριε αστυνόμε; 

Αστυνομικός 1:Εντοπίσαμε τους θύτες και τους πείσαμε να συναντηθούμε 

Αστυνομικός 2: Άλλα χρειαζόμαστε και βοήθεια από τις κόρες σας  

Πατέρας: τι είδους βοήθεια; 

Αστυνομικός 3: Θέλουμε να έρθουν μαζί μας για να τις αναγνωρίσουν                                                        

Πατέρας: Δεν ξέρ...  

Μαζί: Ευχαρίστως  

Αστυνομικός 2: Ωραία φύγαμε 
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Πράξη 7η 

ΣΚΗΝΗ 1η 

(στην πλατεία) 

(τα θύματα περιμένουν, οι δύο αστυνομικοί περιμένουν παραπέρα) 

Θύτης 1: Τι έγινε με τα 400 ευρώ; 

Θύμα 1: Αυτοί είναι. 

Θύμα 2: Να σας δείξουμε κάτι; 

Θύτης 2: Τι; 

Θύμα 2: Να, κοίτα. 

Αστυνόμος 2: Λέω μήπως ξέρετε έναν Γιώργο Παπαδόπουλο από το facebook; 

Θύτης 1: Ωχ, μας καταλαβαν. 

Θύτης 2: Τι κρίμα που θα το σκάσουμε! 

Αστυνόμος 3: Τι έγινε παιδάκια; Που πηγαίνατε;  

(τους συλλαμβάνουν) 

 

 

Πράξη 8η 

ΣΚΗΝΗ 1η 

(στον δρόμο)  

 

Δημοσιογράφος: Καλώς ήρθατε στο σημερινό δελτίο ειδήσεων του 1 channel στις 8. Η 

αστυνομία ξεσκέπασε κύκλωμα διαδικτυακού εκφοβισμού. Θύτες ήταν δυο 13χρονα 

αγόρια και θύματα 2 αδελφές 12 και 11 ετών. Ευτυχώς τα θύματα συνεργάστηκαν 

άψογα με την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά η οποία κατάφερε να εντοπίσει τους 

δράστες και να τους συλλάβει. 

 

ΤΕΛΟΣ 


