
Σενάριο – Αφροδίτη, Ελευθερία, Μενέλαος 
 

Θέμα: Διαδικτυακή αποπλάνηση  

 

Όνομα του κύριου ήρωα: Ελπίδα (αυτή/η) 

Ηλικία Ελπίδας: 15 ετών (μαθήτρια) 

 

Η Ελπίδα είναι ένα κορίτσι 15 ετών που ζει με την οικογένειά της και είναι μαθήτρια γυμνασίου.  

 

Συχνά νιώθει παρεξηγημένη.  

«Όλα τα άλλα παιδιά φαίνονται τόσο ωραία» 

 

Η Ελπίδα αισθάνεται παραμελημένη. 



 

«Όλες οι φίλες μου έχουν σύντροφο… Κανείς δε με συμπαθεί… Ίσως είμαι άσχημη… Ίσως δεν είμαι 

αρκετά καλή» 

Η υπερβολική σκέψη φαίνεται να διέλυσε την Ελπίδα. 

 

Βρίσκει παρηγοριά μόνο όταν γυρίζει σπίτι και είναι online. 

Η σύνδεση με άλλους ανθρώπους στο διαδίκτυο είναι πολύ καλύτερη για την Ελπίδα. 



 

Της δίνει την αίσθηση ότι ανήκει κάπου. 

«Οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. Δουλεύουν όλη μέρα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να 

βγάλουν λεφτά». 

«Οι διαδικτυακοί μου φίλοι μπορούν να καταλάβουν τι περνάω. Ειδικά ο Πέτρος». 

Ο Πέτρος φαίνεται ωραίος. 

 

«Με καταλαβαίνει, μου έστειλε ακόμη και μια φωτογραφία του. Νομίζω ότι φαίνεται χαριτωμένος και 

έχει την ίδια ηλικία με εμένα». 

«Μου ζήτησε να στείλω μια selfie μου… και έκανα αυτό που μου ζήτησε. Μου είπε ότι είμαι το πιο 

όμορφο κορίτσι στον κόσμο που είχε δει ποτέ. Κανείς δεν μου μίλησε έτσι πριν». 



Για την Ελπίδα, αυτό μπορεί να είναι λάθος, αλλά νιώθει άνετα. 

 

«Ζήτησα από τον Πέτρο να έχουμε μια βιντεοκλήση οι δυο μας. Ήμουν κακόκεφη και έπρεπε να μιλήσω 

σε κάποιον που με καταλαβαίνει. Ο Πέτρος είναι ο μόνος που το κάνει. Ωστόσο, ο Πέτρος μου είπε ότι 

η κάμερα του ήταν σπασμένη. Έτσι, μου ζήτησε να συναντηθούμε από κοντά». 

Η Ελπίδα συμφώνησε. 

Ήταν πολύ ενθουσιασμένη που θα γνώριζε τον Πέτρο. Αφού ήταν το πρώτο της ραντεβού με αγόρι. 

«Ο Πέτρος μου ζήτησε να το κρατήσω μυστικό». 

Η Ελπίδα δεν αποκάλυψε ποτέ σε κανέναν ότι ο Πέτρος και εκείνη θα συναντηθούν. 

Ο Πέτρος έστειλε ένα μήνυμα στην Ελπίδα να συναντηθούν κάπου απόμερα για να συζητήσουν οι δυο 

τους και να ξεφύγουν από τον κόσμο. 

Η οικογένεια της Ελπίδας φαινόταν πολύ ανήσυχη που περνούσε ώρες να ετοιμάζεται στο δωμάτιό της. 

Και όταν η Ελπίδα ρωτήθηκε από τη μαμά της που πηγαίνει, εκείνη απάντησε: 

«Σε μία συμμαθήτρια να μελετήσουμε μαζί» 



 

Η Ελπίδα έφυγε βιαστικά για να συναντηθεί με τη «συμμαθήτριά» της και προσπαθώντας να αποφύγει 

περαιτέρω ερωτήσεις. 

Η μαμά της Ελπίδας συνειδητοποίησε ότι η κόρη της δεν πήρε μαζί της τη σχολική της τσάντα και έτσι 

άρχισε να ανησυχεί.  

 

Ειδικά, όταν δεν απαντούσε πλέον στις κλήσεις της. 

 

Η Ελπίδα έφτασε στο μέρος που ο Πέτρος της είπε για να συναντηθούν. 

Το μέρος έμοιαζε εγκαταλελειμμένο, σχεδόν στοιχειωμένο. 



 

Η Ελπίδα είδε μια σιλουέτα να την πλησιάζει στο σκοτάδι. 

 

«Αυτή η σκιά δεν μοιάζει σε τίποτα στον Πέτρο. Αυτό το άτομο αποκλείεται να είναι ο Πέτρος». 



 

Το άτομο φαίνεται να την πλησιάζει σαν να τη γνωρίζει πολύ καλά. 

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Πέτρος άργησε τόσο πολύ» 

Το άγνωστο άτομο πλησιάζει κι άλλο. Της μιλάει: 

«Φαίνεσαι ακόμα πιο χαριτωμένη από κοντά» 

Η Ελπίδα είναι μπερδεμένη. Δεν αναγνωρίζει αυτό το άτομο. Όμως φαίνεται να τη γνωρίζει αυτός. 

Ο άγνωστος θέλει να αγκαλιάσει την Ελπίδα και να έρθει ακόμα πιο κοντά της. 

Η Ελπίδα νιώθει άβολα. Προσπαθεί να ξεφύγει. 

«Γιατί προσπαθείς να φύγεις μακριά μου. Νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. 

Δεν μπορεί να είναι αυτός, σκέφτηκε η Ελπίδα. Αυτός είναι σχεδόν στην ίδια ηλικία με τον πατέρα της. 

«Εγώ είμαι, ο Πέτρος» 

Βάζει το χέρι του στο πόδι της. 

Η Ελπίδα πάγωσε. Ήθελε να βγει έξω και να αρχίσει να τρέχει, αλλά το σώμα της δεν ανταποκρινόταν.  

«Παρακαλώ θέλω να πάω σπίτι» 

Μα και βεβαια. Θα πας σπίτι. Στο σπίτι μου 

Το τηλέφωνό της αρχίζει να χτυπάει αλλά εκείνος την πιάνει από το μπράτσο και δεν μπορεί να 

απαντήσει στην κλήση. 



 

«Δεν σου έχει πει κανείς πριν ότι δεν είναι ευγενικό να μιλάς στο τηλέφωνο ενώ είσαι με κάποιον 

άλλο;» 

Η Ελπίδα ακούει έναν θόρυβο από το δρόμο. 

Ο Πέτρος φαίνεται ανήσυχος. 

Τους πλησιάζει ένα αυτοκίνητο. 

Ανοίγει η πόρτα. 

Είναι η μαμά της Ελπίδας. Είχε διαβάσει τις συνομιλίες στον υπολογιστή της Ελπίδας. 

«ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ» ουρλιάζει. 

«Δεν μπορείς να με σταματήσεις. Έρχεται μαζί μου» 

 

Ξαφνικά, οι σειρήνες της αστυνομίας αντηχούν στο πίσω μέρος. 



Οι άνδρες της αστυνομίας βγαίνουν από ένα άλλο όχημα. 

Ακίνητος. Έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σιωπηλός. Οτιδήποτε πείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εναντίον σου στο δικαστήριο». 

 

Ο Πέτρος συλλαμβάνεται.  

Η Ελπίδα τρέχει προς τη μαμά της. Αγκαλιάζονται. 

Τώρα νιώθει ασφαλής. 

Ο Πέτρος συνελήφθη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Δαμιανός και ήταν 52 ετών. 

Ο Δαμιανός κατηγορήθηκε για φερόμενη κακοποίηση κι άλλων έφηβων κοριτσιών στο παρελθόν, αλλά 

λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος.  

 



 

 

Τώρα, η Ελπίδα νιώθει πιο κοντά στους γονείς της και νιώθει πιο άνετα να μοιράζεται τις ανησυχίες 

της. Είναι πιο προσεκτική όταν πρόκειται για διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις. 
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