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Γιαννιτσά Μάρτιος 2021. Μία 
οικογένεια χάνει την εργασία της 
λόγω πανδημίας.

Η κόρη τους η Στέλλα ζητάει από 
τους γονείς της να της πάρουν 
κινητό γιατί την κοροϊδεύουν οι 
συμμαθητές της. 



Μετά από συζήτηση με τους γονείς 
της αποφάσισαν να ξοδέψουν ένα 
μέρος από τις οικονομίες τους για 
να της αγοράσουν κινητό, για να 
κάνει και τα μαθήματα του 
σχολείου. 



Αφού πέρασαν λίγες μέρες το

κινητό ήρθε στα χέρια της και

χαρούμενη έτρεξε στους φίλους της

να το δείξει.

Τότε οι φίλοι της , της είπαν να 
κατεβάσει την εφαρμογή instagram. 



Ενθουσιασμένη η Στέλλα άρχισε να 
συνομιλεί με έναν άγνωστο 
άνθρωπο που της συστήθηκε ως 
παιδί, αλλά στην πραγματικότητα 
ήταν ένας ενήλικος. Χωρίς να χάσει 
ευκαιρία ο άγνωστος ζήτησε τη 
διεύθυνση και το τηλέφωνο της.



Ο άγνωστος ζήτησε από τη Στέλλα 
να συναντηθούνε. Αυτή δέχτηκε και 
το ίδιο απόγευμα πήγε στο μέρος 
που της είπε. 



Ήταν μια παλιά αποθήκη που έξω 
είχε ένα βανάκι. Όταν το είδε 
κατάλαβε ότι θέλουν να την 
απαγάγουν και άρχισε να τρέχει 
αλλά ο άγνωστος την πρόλαβε και 
την έβαλε μέσα στο βανάκι. 



Άρχισε να βραδιάζει και η μητέρα 
της ανησύχησε γιατί δεν συνήθιζε 
να αργεί τόσο πολύ τα βράδια. 
Ξεκίνησε να παίρνει τηλέφωνο στις 
φίλες της κόρης της και αφού αυτές 
δεν γνώριζαν τίποτα, αποφάσισε να 
ψάξει στο δωμάτιο της .



Βρήκε το τηλέφωνο της και έψαξε 
όλες τις συνομιλίες της. Στο  
instagram  ανακάλυψε τις 
συνομιλίες της με έναν άγνωστο και 
βρήκε το ραντεβού που είχε δοθεί 
το απόγευμα. 



Αμέσως κάλεσε την αστυνομία η 
οποία ανακάλυψε το βανάκι από το  
GPS του κινητού του απαγωγέα.



Το κορίτσι βρέθηκε δεμένο και 
πεταμένο στην άκρη του δρόμου. 
Μετά από πολύ κυνηγητό η 
αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει 
το βανάκι και τον απαγωγέα τον 
οποίο έβαλαν στην φυλακή. 



Αφού περιποιήθηκαν τις πληγές της, 
επέστρεψαν στο σπίτι τους και η 
Στέλλα ορκίστηκε ότι δεν θα 
ξαναμιλήσει με αγνώστους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Συμμετείχαν οι μαθητές:

Μήτσκας Γιάννης, Μήτσκας Χρήστος, Αναστασόπουλος Φώτης, 
Γουγουλέφα Κατερίνα, Ντρέτσα Αντωνία, Γκιόντσης Αντώνης, Γκιόντση 
Μαρία, Γκέσιου Χριστίνα, Μόκρη Μαρία, Μήτσκα Χρυσάνθη, 
Σταυρίδου Γεωργία, Θεοδώρου Ηλίας, Κολάι Φατμίρα, Ζυγογιάννη 
Παρασκευή, Μποζίνη Δέσποινα, Μποζίνη Σταυρούλα, Τύπου Νικολέτα, 
Λαχανοπούλου Ιωάννα, Καλώσης Θανάσης, Κριβάσης Μάρκος, 
Θεοδώρου Γιάννα

Οι εκπαιδευτικοί: Κυπριανίδου Ανδρονίκη, Τραπεζανλίδου Ευανθία


