Προσωπικές Απειλές
Το διαδίκτυο προσφέρει ελευθερία του
λόγου και κοινή πληροφόρηση, κάτι που
δίνει στους ανθρώπους αναρίθμητες
ευκαιρίες
και
νέους
τρόπους
να
επικοινωνήσουν και να έρθουν σε επαφή.
‘Όπως με κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, η
διαδικτυακή
επικοινωνία
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί κακόβουλα από διάφορους,
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
προκαλέσει κακό, είτε εσκεμμένα είτε όχι.

1. Διαδικτυακός
εκφοβισμός
Διαδικτυακός εκφοβισμός είναι όταν κάποιος εσκεμμένα και
επανειλημμένα πληγώνει, παρενοχλεί ή αναστατώνει κάποιον
άλλον στο διαδίκτυο. Όι θύτες χρησιμοποιούν διάφορους
τρόπους για να πληγώσουν τα θύματά τους: μπορεί να κάνουν
κακόβουλες δημοσιεύσεις ή σχόλια στα ΜΚΔ, να ανεβάζουν ή να
κοινοποιούν ντροπιαστικά βίντεο ή φωτογραφίες των θυμάτων
τους και πολλά άλλα.
Παρόλο που δεν γίνεται άμεση σωματική κακοποίηση στον
διαδικτυακό εκφοβισμό, οι ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειές
που μπορεί να έχει είναι τεράστιες.

Πώς να μειώσουμε τον κίνδυνο διαδικτυακού εκφοβισμού
Αναρωτήσου:
Διαμόρφωσε τις ρυθμίσεις απορρήτου στα ΜΚΔ σου για να ελέγχεις ποιος βλέπει το προφίλ και τις δημοσιεύσεις σου.
Να αποδέχεσαι ως ακόλουθους και αιτήματα φιλίαςμόνο από
άτομα που ξέρεις.
Κράτα τον κωδικό πρόσβασής σου κρυφό.
Σκέψου πριν δημοσιεύσεις ή πριν στείλεις κάτι.

Πώς να ανταποκριθείς στον εκφοβισμό
Μην απαντήσεις.
Κάνε μπλοκ αυτούς που σε εκφοβίζουν.
Κράτα στιγμιότυπα οθόνης για αποδείξεις.
Κάνε αναφορά του θύτη στην πλατφόρμα.
Μίλα με κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεσαι.

Πώς να στηρίξεις κάποιον άλλο
Πες τους πως δεν είναι σωστό που τους
συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο.
Ξεκαθάρισε τους πως δεν φταίνε οι ίδιοι.
Ενθάρρυνε τους να μιλήσουν σε κάποιον
μεγάλο.
Πες τους να κάνουν στιγμιότυπα οθόνης με
τα παραδείγματα εκφοβισμού.
Κράτα τους συντροφιά στο σχολείο.
Πες τους μπράβο που ανοίχτηκαν.

2. Διαδικτυακή Αποπλάνηση
Διαδικτυακή αποπλάνηση είναι όταν
κάποιος προσεγγίζει ένα παιδί ή ένα έφηβο
στο διαδίκτυο και προσπαθεί να γίνει φίλος
μαζί του. Αφού κερδίσουν την εμπιστοσύνη
του παιδιού/έφηβου, μπορεί να ζητήσουν
προσωπικές πληροφορίες ή να ασκήσουν
πίεση και να τον/την βλάψουν.

Σημάδια ότι κάποιος προσπαθεί να σε ξεγελάσει
Δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, και στις
περισσότερες (αν όχι όλες) το άτομο αυτό είναι
μόνο του.
Δεν υπάρχει πολλή επικοινωνία με άλλους.

Σου προσφέρει δώρα.
Σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστός.
Κάνει προσωπικές ερωτήσεις, όπως πού μένεις,
πόσων χρονών είσαι, ποια είναι τα χόμπι σου,
με τρόπο που φαίνεται αθώος.
Μπορεί να σου πει ή να σου δείξει πράγματα
που σε κάνουν να νιώθεις άβολα.
Μπορεί να σου ζητήσει προσωπικές
φωτογραφίες, ίσως ως αντάλλαγμα για κάτι
που σου έδωσε.
Μπορεί να σου ζητήσουν τον αριθμό του
τηλεφώνου σου.
Μπορεί να σου ζητήσουν να κρατήσεις την
επικοινωνία σας μυστική, και να μην πεις στους
γονείς σου γι’ αυτόν.
Μπορεί να σου ζητήσουν να συναντηθείτε στα
κρυφά, χωρίς να το πεις σε κανέναν.

Τι να κάνεις σε περίπτωση που κάποιος ύποπτος
προσπαθήσει να σε πλησιάσει
ΑΓΝΟΗΣΕ τον.
ΦΥΓΕ από τη συζήτηση.
ΜΠΛΟΚΑΡΕ τον.

ΜΙΛΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ.

ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ DO NOT reveal
καθόλου προσωπικές πληροφορίες όπως
το πού ζεις, πού πας σχολείο ή τον αριθμό
του τηλεφώνου σου.
ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΙΣ καθόλου φωτογραφίες ή
βίντεο.
ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ να κουβεντιάζεις μαζί
του—κάνε τον μπλοκ αν μπορείς!
ΜΗΝ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ μυστικό.
ΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙΣ μαζί του.
ΜΗ ΔΕΧΤΕΙΣ τα δώρα που σου προσφέρει.

Δεν πειράζει αν κάνουμε λάθος! Ακόμα κι αν νιώθεις πως έκανες
κάτι που δεν έπρεπε, μην νιώθεις άσχημα. ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.
Ποτέ δεν είναι αργά να μιλήσεις με κάποιον ενήλικα που
εμπιστεύεσαι. Μπορούν να σε βοηθήσουν με το πρόβλημα που
αντιμετωπίζεις. Ο μόνος τρόπος να διορθώσεις το πρόβλημα έιναι
να ζητήσεις βοήθεια!
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