
ΈΝΤΥΠΟ

 
Το Αγαπητό Compy είναι μία εφηβική στήλη που εξειδικεύεται σε συμβουλές σχετικά με την τήρηση του 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Κάθε μήνα, μαθητές/-ριες που είναι υπεύθυνοι/-ες για αυτή 
τη στήλη απαντούν σε διάφορα γράμματα αναγνωστών. Έχετε επιλεχθεί για να γράψετε την απάντηση 
του μήνα. Ο/Η επιμελητής/-ρια σας έχει δώσει δύο γράμματα για να διαλέξετε ένα και να απαντήσετε. 
Μπορείτε να διαλέξετε μόνο ένα γράμμα για να απαντήσετε γιατί αυτή είναι η πολιτική του Compy. Θα 
πρέπει να είστε συμπονετικός/-ή με το πρόβλημα του/της συντάκτη/-ριας του γράμματος, αλλά επίσης 
πρέπει να είστε σίγουρος/-η ότι παρέχετε τη συμβουλή που χρειάζεται. 

ΓΡΑΜΜΑ #1

Αγαπητό Compy, 
Έχω την ίδια φίλη από το νηπιαγωγείο. Δεν είχαμε ποτέ κάποιον μεγάλο τσακωμό ή κάτι που 
να μας χωρίσει. Τις προάλλες, όμως η φίλη μου έκανε κάτι που δεν νομίζω ότι μπορώ να της 
συγχωρήσω.  Η Μαρία (δεν είναι το πραγματικό της όνομα) έδωσε τον κωδικό του ηλεκτρονικού 
μου ταχυδρομείου σε μία ομάδα κοριτσιών από το σχολείο που αποκαλώ «όμορφοι άνθρωποι». 
Είναι πανέμορφες και δημοφιλείς, αλλά είναι και σχετικά κακές. Χρησιμοποίησαν τον λογαριασμό 
του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου για να στείλουν αηδιαστικά μηνύματα που υποτίθεται 
ότι στάλθηκαν από εμένα σε κάθε αγόρι του σχολείου. Τώρα δεν μπορώ να διασχίσω ούτε τον 
διάδρομο χωρίς να υποστώ τις κοροϊδίες και τα γέλια των συμμαθητών/-ριών μου. Τι πρέπει 
να κάνω;

 • Προδομένη 

ΓΡΑΜΜΑ #2

Αγαπητό Compy, 
Χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Ξέρω την καλύτερή μου φίλη από πάντα. Είναι πολύ ευχάριστη, 
περνάμε χρόνο μαζί και μοιραζόμαστε τα πάντα. Τώρα όμως πρέπει να διαλέξω. Υπάρχει μία 
ομάδα δημοφιλών κοριτσιών στο σχολείο. Υποσχέθηκαν να με κάνουν μέλος της ομάδας τους 
υπό έναν όρο. Να τους δώσω τον κωδικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Άννας (δεν είναι 
το αληθινό της όνομα). Ξέρω ότι η Άννα θα θυμώσει αν το κάνω, αλλά θέλω απελπισμένα να 
είμαι κι εγώ δημοφιλής για μία φορά στη ζωή μου. Τι θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να κάνουν 
με τον κωδικό του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου; Θα πω στην Άννα να τον αλλάξει μόλις τους 
τον δώσω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με! 

 • Αναποφάσιστη 


