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Οδηγός για Γονείς Παιδιών 
ηλικίας 6-12 ετών 
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Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109
Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

• Παρουσιάζει ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά, την εμφάνιση ή τις σχολικές/ακαδημαϊκές του επιδόσεις.

• Κάνει καινούργιους φίλους και συχνά αρκετά μεγαλύτερους σε ηλικία.

• Αποκτά καινούργια πράγματα που δεν θα μπορούσε να αγοράσει ή που εσείς δεν του έχετε αγοράσει (όπως 
κινητό τηλέφωνο, ρούχα, προϊόντα ομορφιάς, παιχνίδια ή ψηφιακά παιχνίδια και εφαρμογές). 

• Χρησιμοποιεί συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ή τα βιντεοπαιχνίδια για να επικοινωνεί, 
ενώ μπορεί συχνά να προσπαθεί να κρύψει αυτή του τη συμπεριφορά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η εμπορία ανθρώπων (human trafficking) είναι η πρόσληψη, ο έλεγχος και η εκμετάλλευση των ανθρώπων για το 
σώμα τους και την εργασία τους. Είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας και επηρεάζει εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, συμβαίνει και στη χώρα μας, συμβαίνει και στο μέρος που ζούμε.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κάποια σημάδια που φανερώνουν ότι το παιδί σας μπορεί να  είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων ή να το έχουν 
προσεγγίσει μέσα από το Διαδίκτυο με σκοπό να το εκμεταλλευτούν είναι τα εξής: 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Μέρη στα οποία οι διακινητές συχνά προσεγγίζουν τα παιδιά είναι τα social media, τα βιντεοπαιχνίδια, οι 
διαδικτυακές πλατφόρμες συνομιλίας (online chat rooms), τα σπίτια φίλων του, τα πάρτυ και οι εκδηλώσεις, τα 
σχολεία, τα πάρκα, καθώς και άλλα μέρη στα οποία τα παιδιά μπορεί να συχνάζουν (π.χ. παιδική χαρά).

ΑΝ ΔΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΠΕΣ ΚΑΤΙ
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• Φροντίδα του σώματος: Μάθετε στο παιδί πώς να φροντίζει το σώμα του, να του δίνει αξία και να το σέβεται 
(π.χ. κατάλληλη υγιεινή, διατροφή, ξεκούραση).

• Σεβασμός του σώματος: Εξηγήστε πως το σώμα του δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί για να πάρει κάτι ή 
να πληρώσει για κάτι (π.χ. να δείξει κάποιο μέρος του σώματός του για να πάρει ένα δώρο).

• Ασφαλή  Όρια:  Συζητήστε με το παιδί ότι έχει δικαίωμα να 
θέσει τα προσωπικά του όρια και πώς μπορεί να βάζει αυτά 
τα όρια και στους άλλους ώστε να αισθάνεται άνετα. Μην 
πιέζετε το παιδί σας να αγγίζει, να αγκαλιάζει ή να κάθεται 
στα πόδια κάποιου/κάποιας που δεν θέλει. Ακόμη και αν 
πρόκειται για κάποιο έμπιστο μέλος της οικογένειας ή 
φιλικό πρόσωπο, είναι σημαντικό το παιδί να ξέρει ότι τα 
προσωπικά του όρια πρέπει να προστατεύονται. Αυτό θα το 
βοηθήσει να ακολουθεί το ένστικό του και να βάζει όρια που 
θα το κρατήσουν ασφαλές.

• Ασφαλής Χώρος:  Εξηγήστε ότι πρέπει να μιλήσει σε 
κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεται αν ένα άλλο παιδί ή ένας 
άλλος ενήλικας το κάνει να αισθανθεί άβολα ή αν εισβάλει 
χωρίς την άδειά του στον προσωπικό του χώρο ή 
περιβάλλον (π.χ. μπαίνοντας στο μπάνιο, στο 
υπνοδωμάτιο). Υπενθυμίστε του ότι ακόμη και τα μέλη της 
οικογένειας και οι στενοί φίλοι οφείλουν να σέβονται τα 
προσωπικά του όρια. 

Συζητώντας με το Παιδί
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

Το κλειδί για να προστατεύσετε το παιδί σας είναι να δημιουργήσετε μια σχέση εμπιστοσύνης που βασίζεται στην ανοιχτή 
επικοινωνία.  Διαβεβαιώστε το παιδί σας ότι νοιάζεστε γι' αυτό και θέλετε το καλύτερο για το ίδιο. Διαβεβαιώστε ότι δε θα 
έχει ποτέ πρόβλημα εάν σας εκμυστηρευτεί κάτι σοβαρό που του συμβαίνει - ακόμη και αν πιστεύει πως ευθύνεται γι’ αυτό.

ΠΕΙΤΕ: “Θέλω να είμαι σίγουρος/η πως είσαι ασφαλής και ότι δεν σε απασχολεί κάτι. Ανησυχώ γιατί υπάρχουν άνθρωποι 
που μπορεί να συμπεριφέρονται σα να νοιάζονται για σένα και να θέλουν να σου προσφέρουν τα πάντα, αλλά αυτός είναι 
απλώς ένας τρόπος που χρησιμοποιούν για να σε πείσουν να κάνεις πράγματα γι' αυτούς. Μπορεί να υπάρξουν φορές που 
θα συναντήσεις κάποιον/κάποια που θα σου υποσχεθεί ότι θα σε αγαπάει, θα σου αγοράσει πράγματα ή θα είναι εκεί για 
να σε ακούσει και να σε στηρίξει. Ωστόσο, αργότερα, θα σου ζητήσει να κάνεις πράγματα με τα οποία νιώθεις άβολα. 
Μετά, μπορεί να φοβάσαι να μου μιλήσεις σχετικά με όσα σου συνέβησαν. Θέλω να σε βοηθήσω να αποφύγεις 
καταστάσεις που μπορεί να σε βλάψουν. Θέλω να νιώθεις ασφαλής. Να θυμάσαι πως είμαι πάντα εδώ για σένα! "

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ;

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
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Ασφαλές και Μη Ασφαλές Άγγιγμα: Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ ασφαλούς και μη ασφαλούς αγγίγματος. Αποφύγετε 
να χρησιμοποιείτε τους όρους “καλό” και “κακό”, επειδή υπάρχουν στιγμές που το “κακό” άγγιγμα μπορεί να μοιάζει 
“καλό” και το λεξιλόγιο αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο παιδί. 

Ασφαλείς και Μη Ασφαλείς Συνομιλίες στο Διαδίκτυο:    Συ ζητήστε πώς  υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να 
προσπαθήσουν να εξαπατήσουν    το  παιδί μέσα από το Διαδίκτυο ή/και τα social media.

Μέτρα Πρόληψης για την Ασφάλεια 
του Παιδιού
Δικαιώματα του Παιδιού: Ενδυναμώστε το παιδί σας με την ικανότητα να λέει “ΟΧΙ” όταν αισθάνεται άβολα.
" Έχεις το δικαίωμα να πεις “ΟΧΙ”  στον οποιονδήποτε αν δεν νιώθεις ασφαλής."

Ασφαλή και Μη Ασφαλή Μυστικά: Εξηγήστε του ότι η εκμετάλλευση παιδιών βασίζεται στη μυστικότητα και ότι η 
μυστικότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό των τοξικών και επικίνδυνων σχέσεων. Βοηθήστε το να καταλάβει τη 
διαφορά μεταξύ των ασφαλών και των μη ασφαλών μυστικών.

• Ασφαλή Μυστικά:  πληροφορίες που προορίζονται να παραμείνουν κρυφές ή άγνωστες από άλλους, αλλά 
τελικά θα αποκαλυφθούν (π.χ. μια έκπληξη).

• Μη Ασφαλή Μυστικά: πληροφορίες που θα μπορούσαν να βλάψουν κάποιον ή να παραβιάσουν τον νόμο, 
που κάνουν κάποιον να φοβάται, να ανησυχεί και που δεν πρέπει να παραμείνουν κρυφές ή άγνωστες από 
τους άλλους ("σου είπαν να μην το πεις σε κανέναν").

• Ασφαλές  Άγγιγμα: εκφράζει μια φυσιολογική τρυφερότητα, όπως μια χειραψία, ένα απαλό χτύπημα στην 
πλάτη ή μια φιλική αγκαλιά. Υπενθυμίστε στο παιδί ότι χρειάζεται να αγγίζει μόνο τους ανθρώπους με τους 
οποίους νιώθει το ίδιο άνετα.

• Μη Ασφαλές  Άγγιγμα: η ανεπιθύμητη ή δυσάρεστη εκδήλωση τρυφερότητας, όπως η επαφή με τα ιδιωτικά 
μέρη του σώματος (περιοχές που καλύπτονται από μαγιό ή εσώρουχα). Μπορεί, επίσης, να είναι κάποιος/α 
που ζητά από τα παιδί να τον/την αγγίξει σε μέρη που καλύπτονται από το μαγιό ή εσώρουχό του/της ή σε 
άλλα μέρη του σώματος που το κάνουν να νιώθει άβολα.
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Ασφαλείς Διαδρομές: Διερευνήστε τις διαδρομές του παιδιού σας και συζητήστε μέρη και τρόπους που μπορεί να αποφεύγει 
τους κινδύνους. Αναζητήστε ασφαλή μέρη που μπορεί να πάει εάν νιώσει άβολα. Ζητήστε από το παιδί σας να σας 
κοινοποιήσει την τοποθεσία του/της μέσα από το κινητό του/της τηλέφωνο.

Ασφάλεια Ομάδας: Παροτρύνετε το παιδί σας να παραμένει μαζί με άλλους όσο το δυνατό περισσότερο και υπενθυμίστε 
του να μη δεχτεί ποτέ να μπει στο αυτοκίνητο ενός ξένου ή οποιουδήποτε δεν εμπιστεύεται ή το κάνει νιώθει άβολα.

Προσωπικά Στοιχεία και Τοποθεσία

Επικοινωνία

• "Μ η δημοσιεύεις προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλικία)."

• "Απόφυγε να δημοσιεύεις πληροφορίες σχετικά με το μέρος που μένεις ή τα μέρη που συχνάζεις, κ.α.."

Συμβουλές για Ασφαλή Χρήση 
του Διαδικτύου

• "Απόφυγε να κάνεις δημοσιεύσεις με συναισθηματικό περιεχόμενο ή δημοσιεύσεις στις οποίες ζητάς ή 

• θέλεις συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες."

• "Να αποδέχεσαι αιτήματα φιλίας μόνο από φίλους και γνωστούς που γνωρίζεις προσωπικά και εμπιστεύεσαι."

• "Μ πλόκαρε (block) όποιον/α σε κάνει να νιώθεις άβολα ή προσπαθεί να επικοινωνήσει επανειλημμένα μαζί. σου."

• Ασφαλής Διαδικτυακή Επικοινωνία: περιλαμβάνει δημοσιεύσεις (posts) και κείμενα στα social media ή

ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) προς ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται και η 

αποστολή κατάλληλων φωτογραφιών προς την οικογένεια και τους φίλους, καθώς και η ανταλλαγή των 

μηνυμάτων μόνο που νιώθεις άνετα να δουν και οι άλλοι.

• Μη Ασφαλής Διαδικτυακή Επικοινωνία: περιλαμβάνει δημοσιεύσεις (posts) και κείμενα στα social media ή 

ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) προς ανθρώπους που δεν γνωρίζεις ή δεν εμπιστεύεσαι. Στα παραπάνω 

περιλαμβάνονται και η κοινοποίηση κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών δεδομένων στον οποιονδήποτε μέσω 

Διαδικτύου, η λήψη φωτογραφιών με ανεπιθύμητο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, καθώς και το αίτημα από 

κάποιον/α να του/της δείξεις προσωπικά μέρη του σώματός σου ή να σου στείλει ακατάλληλες φωτογραφίες. 
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ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

• Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες του παιδιού σας εντός (online) και εκτός (offline)  Διαδικτύου.

• Γνωρίστε τους γνωστούς και φίλους του παιδιού σας, αυτούς με τους οποίος μιλάει ή ανταλλάσσει μηνύματα, 
καθώς και ό,τι βλέπει και παρακολουθεί στο Διαδίκτυο.

• Ορίστε υγιή όρια και εμπλέξτε το παιδί σας στη διαδικασία αυτή.

• Εφαρμόστε μέτρα προστασίας για τη χρήση του Διαδικτύου (π.χ. φόρτιση των ηλεκτρονικών συσκευών του 
παιδιού σας έξω από το υπνοδωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκατάσταση λογισμικού γονικού ελέγχου 
σε ηλεκτρονικές συσκευές, παρακολούθηση των λογαριασμών του στα social media και γνώση των κωδικών 
του)

• Χτίστε μια υγιή και ασφαλή σχέση με το παιδί σας, ώστε να έρθει να σας μιλήσει και να συζητήσει μαζί σας για 
τυχόν δυσάρεστες εμπειρίες.

• Διαβάστε ένα βιβλίο μαζί, καθώς αυτό μπορεί να βοηθήσει το παιδί να συζητήσει θέματα που σχετίζονται με μια 
ιστορία ή ένα χαρακτήρα της ιστορίας.

• Προσθέστε τον αριθμό 1109, της Γραμμής Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων, στη λίστα επαφών του 
τηλεφώνου σας (και στο τηλέφωνο του παιδιού σας).

• Πείτε στο παιδί σας να καλέσει το 100 εάν βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Για επιπρόσθετο υλικό σχετικά με την πρόληψη της παιδικής εκμετάλλευσης επισκεφτείτε:  

A21.ORG/EDUCATION-RESOURCES

https://www.a21.org/content/resources/gq42qg?permcode=gq42qg











