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Προσωπικές Απειλές

Περιγραφή Ενότητας
Στο σύγχρονο ψηφιοποιημένο κόσμο, το διαδίκτυο προσφέρει στους ανθρώπους
αμέτρητες ευκαιρίες και νέους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους. Όπως με κάθε
τεχνολογία, η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα από
διάφορους ανθρώπους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει κακό - είτε
σκόπιμα είτε όχι.
Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να διδάξει τους μαθητές σχετικά με τις πιθανές απειλές που
μπορεί να αντιμετωπίσουν στο διαδικτυακό χώρο, και να τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η Διαδικτυακή Αποπλάνηση θα
παρουσιάσει τους κινδύνους της επικοινωνίας με αγνώστους σε επίπεδο που να είναι
κατανοητό από τους μαθητές, και ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός θα διδάξει στους μαθητές να
αναγνωρίζουν και να απορρίπτουν τέτοιες συμπεριφορές από τους άλλους και να
παρουσιάζουν τις επιβλαβείς συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισμού.
Συνολικά, οι μαθητές θα διδαχθούν πώς να διατηρήσουν την ψυχική και σωματική τους
υγεία και ευημερία από εξωτερικές απειλές που μπορούν να αντιμετωπίσουν στο
διαδίκτυο.
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Θέματα
Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

Θέμα 1: Διαδικτυακός εκφοβισμός
• Θέμα 2: Διαδικτυακή Αποπλάνηση
•
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις:
•
•
•

σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να έχει η διαδικτυακή επικοινωνία
στην ψυχική και σωματική μας ευημερία,
τα διάφορα είδη ψυχικής και σωματικής βλάβης που μπορεί να προκύψουν
από τη διαδικτυακή παρενόχληση,
για την αντιμετώπιση κακόβουλων ή επιβλαβών συμπεριφορών
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Υπόμνημα
Λέξεις κλειδιά

Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις
Δραστηριότητες
Πηγές
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Θέμα 1
Διαδικτυακός Εκφοβισμός
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Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Τι σημαίνει εκφοβισμός?
Πριν μιλήσουμε για το Διαδικτυακό Εκφοβισμό, θα πρέπει
να μιλήσουμε για τον εκφοβισμό γενικά. Όλοι γνωρίζουμε
ότι είναι κάτι κακό, αλλά τι είναι ακριβώς;
Ο εκφοβισμός είναι η σκόπιμη, συνεχιζόμενη κακοποίηση
και κακομεταχείριση κάποιου ευάλωτου από κάποιον
ισχυρότερο ή πιο δυνατό. Είναι όταν κάποιος βλάπτει
επανειλημμένα και σκόπιμα κάποιον άλλο, είτε μέσω
λέξεων (λεκτική κακοποίηση) είτε μέσω σωματικής
βλάβης (σωματική κακοποίηση). Ο εκφοβισμός μπορεί να
έχει αρνητική επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις του
θύματος, την ψυχική και σωματική του ευεξία.
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Ρητορική Μίσους
Η ρητορική μίσους είναι η στοχοποίηση ομάδων ή τάξεων ανθρώπων,
με σκοπό να τους ταπεινώσουν, να τους προσβάλουν ή να τους
κάνουν να φαίνονται κακοί. Η πρόθεση πίσω από τη ρητορική μίσους
είναι να προκαλέσει το μίσος των άλλων ανθρώπων. Η ρητορική
μίσους μπορεί να απευθύνεται στη σεξουαλική προτίμηση, την
εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία ή τις σωματικές διαφορές κάποιου.
Είναι παρόμοια με τον εκφοβισμό, με την έννοια ότι αυτοί που την
κάνουν θέλουν να προκαλέσουν κακό. Μπορεί να γίνεται στο
διαδίκτυο ή έξω από αυτό και παρόμοιοι τρόποι χρησιμοποιούνται για
να εξευτελίσουν, να προσβάλουν, να εκφοβίσουν και να
κακομεταχειριστούν κάποιον.
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η ρητορική μίσους δεν είναι το ίδιο
πράγμα, αλλά οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη ρητορική
μίσους για να εκφοβίσουν άλλους ή να ασκήσουν διαδικτυακό
εκφοβισμό.
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Διαδικτυακός Εκφοβισμός
Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι ο εκφοβισμός που συμβαίνει στο
διαδίκτυο. Είναι βασικά ο,τιδήποτε δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και έχει
ως στόχο να βλάψει, να παρενοχλήσει ή να αναστατώσει κάποιον άλλο.
Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο είναι μια αντανάκλαση του πραγματικού
κόσμου, αυτός που ασκεί εκφοβισμό και θα κακομεταχειριζόταν
κάποιον στον πραγματικό κόσμο, είναι πιθανό να κάνει το ίδιο και στο
διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο έχει δώσει στους θύτες ποικίλους τρόπους για να
παρενοχλούν τα θύματά τους. Επίσης, έχει καταστήσει ευκολότερη τη
διάδοση της ρητορικής μίσους, η οποία γίνεται συχνά με την πρόθεση
να ασκηθεί διαδικτυακός εκφοβισμός σε άτομα.
Αν και δεν υπάρχει άμεση σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια του
διαδικτυακού εκφοβισμού, οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις
μπορεί να είναι τεράστιες.
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Στοιχεία Διαδικτυακού Εκφοβισμού
Πολλά άτομα πέφτουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού: μια
Ευρωπαϊκή μελέτη έδειξε ότι το 12% των παιδιών ηλικίας 9-16
ετών, έχουν πέσει θύματα κάποια στιγμή στο παρελθόν.
Οι θύτες χρησιμοποιούν διάφορα κανάλια επικοινωνίας:

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, TikTok, Snapchat,

•
•
•
•

Twitter, Facebook)
SMS ή Μηνύματα κειμένου
Τηλεφωνικές κλήσεις
Άμεσα μηνύματα (μέσω συσκευών, υπηρεσιών παροχής
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δυνατοτήτων ανταλλαγής
μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα)
Ιστοσελίδες παιχνιδιών
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Άτομα που συμμετέχουν στο Διαδικτυακό Εκφοβισμό
Θύμα: Το άτομο που δέχεται τον εκφοβισμό.
Θύτης- Δράστης: Το άτομο που κάνει τον εκφοβισμό.
Παρευρισκόμενοι-Θεατές: Οι άνθρωποι που βλέπουν τι συμβαίνει μεταξύ
του θύματος και του θύτη, αλλά δεν εμπλέκονται άμεσα στον
εκφοβισμό. Επειδή δεν ενεργούν κατά του θύτη, είναι σαν να συμφωνούν
με αυτό που συμβαίνει, ή να φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται αρκετά για
το θύμα ώστε να κάνουν κάτι. Στην περίπτωση του διαδικτυακού
εκφοβισμού, οι θεατές μπορεί να κάνουν like και να κοινοποιούν
κακόβουλες αναρτήσεις, βίντεο ή εικόνες. Αυτό τους κάνει ίδιους με τους
θύτες, επειδή έτσι ενισχύεται ο εκφοβισμός.
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Συνέπειες του Διαδικτυακού Εκφοβισμού
Πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόσο σοβαρός είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός.
Κάποιοι τον εκλαμβάνουν και ως αστείο. Μερικές φορές, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν πως
ξεπέρασαν το όριο του πειράγματος. Η αλήθεια είναι ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός
μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στα θύματα και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε
μακροχρόνια προβλήματα που μένουν ως και την ενηλικίωσή τους.
• Άγχος και φόβος
• Κακή διάθεση
• Χαμηλά επίπεδα ενέργειας
• Προβλήματα με τον ύπνο και την όρεξη
• Συναισθηματικά προβλήματα, όπως άγχος, μοναξιά, μελαγχολία και κατάθλιψη.
• Τα θύματα μπορεί να νιώσουν ευάλωτα και ανίσχυρα, ή εκτεθειμένα και ταπεινωμένα.
• Στις περιπτώσεις που ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ακραίος, τα θύματα μπορεί να
πέσουν σε βαριά κατάθλιψη.
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Γιατί κάνουν κάποιοι διαδικτυακό εκφοβισμό; (1/2)
Οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν διαδικτυακό εκφοβισμό για διάφορους λόγους.
Οι άνθρωποι που είναι δημοφιλείς, μπορεί να αισθάνονται ότι πρέπει να
χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εκφοβισμό για να κρατήσουν τους φίλους
τους, ή μπορεί να θέλουν να πληγώσουν τους άλλους, γιατί αυτό τους κάνει να
αισθάνονται πιο δυνατοί.
Τα άτομα που δεν είναι τόσο δημοφιλή μπορεί να έχουν την εσφαλμένη
πεποίθηση ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός τους βοηθά να ταιριάζουν
περισσότερο με άλλα παιδιά. Μπορεί επίσης να τους κάνει να αισθάνονται
καλύτερα για τον εαυτό τους.
Οι θύτες νομίζουν ότι είναι ανώνυμοι. Είναι εύκολο για αυτούς να αισθάνονται
ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν, δεδομένου ότι παρενοχλούν τους ανθρώπους
μέσω μιας οθόνης. Επειδή αισθάνονται ότι είναι ανώνυμοι, λένε ή κάνουν
πράγματα που δεν θα είχαν το θάρρος να πουν ή να κάνουν αυτοπροσώπως.
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Γιατί κάνουν κάποιοι διαδικτυακό εκφοβισμό(2/2)
Επίσης, πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των
προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Οι
περισσότεροι ασχολούνται με το διαδικτυακό εκφοβισμό επειδή το βρίσκουν
αστείο. Δεν βλέπουν τις αντιδράσεις των θυμάτων τους αυτοπροσώπως, οπότε
μπορεί να μην συνειδητοποιούν πόση ζημιά προκαλούν οι πράξεις τους.
Η κοινωνική πίεση μπορεί επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο
διαδικτυακό εκφοβισμό. Αν το κάνουν κι άλλοι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι
πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα – αυτό δεν ισχύει. Αν είσαι θύτης, ή
κοινοποιείς κακόβουλες αναρτήσεις άλλων, αναρωτήσου: Πως θα ένιωθες εσύ;
Κυρίως, έχε κατά νου ότι η συμπεριφορά των θυτών προέρχεται συνήθως από
τα δικά τους προσωπικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την
οικογένεια, το σχολείο ή άλλους τομείς της ζωής τους.
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Ενδείξεις ότι κάποιος κάνει διαδικτυακό εκφοβισμό (1/2)
Υπάρχουν κάποια σημάδια, που δείχνουν αν κάποιος
συμμετέχει σε διαδικτυακό εκφοβισμό:
• Μπορεί να τους δείτε να είναι αγενείς και απότομοι στο
διαδίκτυο, κάνοντας πλάκα με άλλους ανθρώπους.
• Μπορεί να αρχίσουν να κάνουν παρέα με ανθρώπους που
έχουν κακή φήμη και μπορεί να είναι μια κακή επιρροή.
• Μπορεί να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο
διαδίκτυο, στο κινητό τους, σε μια κονσόλα ή άλλες
συσκευές, όντας μυστικοπαθείς σχετικά με τις
δραστηριότητες που κάνουν και μπορεί να αντιδράσουν
αρνητικά, αν τους ρωτήσεις σχετικά με αυτές.
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Ενδείξεις ότι κάποιος κάνει διαδικτυακό εκφοβισμό (2/2)
• Άλλοι άνθρωποι μπορούν να σας πουν ότι
αυτό το πρόσωπο είναι αγενές ή
καταχρηστικό στο διαδίκτυο, είτε προς
τους ίδιους είτε σε άλλους.
• Μπορεί να τους δείτε να χρησιμοποιούν
συχνά προσβλητική γλώσσα στο διαδίκτυο.
• Μπορεί να σας λένε επανειλημμένα για μια
διαδικτυακή τους αλληλεπίδραση με
κάποιον με αρνητικό τρόπο.
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Πως απαντάμε στο διαδικτυακό εκφοβισμό; (1/3)
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός δε χειρίζεται εύκολα. Εάν εσύ ή
κάποιος που γνωρίζεις είναι θύμα εκφοβισμού στο διαδίκτυο,
μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω συμβουλές, για να το
χειριστείς σωστά:
• Μην απαντάς: Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός κανόνας. Αν
έρθεις σε αντιπαράθεση με τον θύτη, το πρόβλημα πιθανότατα
θα γίνει χειρότερο. Οι θύτες θέλουν προσοχή. Αν κάνεις διάλογο
μαζί τους, θα τους εκνευρίσεις και θα τους δώσεις την προσοχή
που θέλουν. Ειδικά αν είναι μια διαδικτυακή συζήτηση, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
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Πως απαντάμε στο διαδικτυακό εκφοβισμό(2/3)
• Κατάργησε τους εντελώς από τις επαφές: Μπορείς να
μπλοκάρεις τους λογαριασμούς τους, ώστε να μην έχουν
πρόσβαση στα δεδομένα σου. Αν το κάνεις όμως αυτό, είναι
καλό να έχεις κάποιον για να ελέγχει τι κάνει ο θύτης – έτσι θα
γνωρίζεις αν συνεχίζει να μεταδίδει φήμες ή κάνει σχόλια μίσους
απέναντι σου.
• Κράτησε αποδείξεις: Τράβηξε στιγμιότυπα οθόνης στις
περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού και αποθήκευσε τα
κάπου με ασφάλεια- μπορείς ακόμα και να τα εκτυπώσεις. Δείξε
τα σε ενήλικες που εμπιστεύεσαι και ζήτα βοήθεια. Αν το
πρόβλημα ξεφύγει από τον έλεγχο, μπορεί να εμπλακεί και η
αστυνομία.
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Πως απαντάμε στο διαδικτυακό εκφοβισμό(3/3)
• Ανάφερε τους στην πλατφόρμα: Ανάλογα με την πλατφόρμα μέσων
κοινωνικής δικτύωσης ή το κανάλι επικοινωνίας, υπάρχουν
διαφορετικοί κανόνες σχετικά με την αναφορά καταχρηστικής ή
ανάρμοστης συμπεριφοράς. Κοίτα τι πρέπει να κάνεις, για να
αναφέρεις αυτήν τη συμπεριφορά, ώστε να την εμποδίσεις από το να
συμβεί ξανά – είτε σε εσένα, είτε σε κάποιον άλλο.
• Πες το σε έναν ενήλικα που εμπιστεύεσαι: Δεν πρέπει να το περάσεις
μόνος σου. Είναι πολύ σημαντικό να πεις σε έναν ενήλικα που μπορεί
να βοηθήσει. Εμπιστεύσου έναν ενήλικα που ξέρεις, όπως τους γονείς
σου, έναν έμπιστο δάσκαλο ή έναν μεγαλύτερο αδελφό.
Ακόμα κι αν δεν είσαι το θύμα, μίλα του και δείξε την υποστήριξή σου.
Λέγοντας σε κάποιον ότι δεν είναι μόνος του σε αυτό, μπορείς να κάνεις
τεράστια διαφορά.
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Η σημασία της βοήθειας από τους άλλους
Είτε είσαι θύμα είτε θεατής, είναι πιθανό να μη θέλεις να πεις σε
κανέναν για το διαδικτυακό εκφοβισμό. Μιλώντας όμως σε
κάποιον, μπορείς να βρεις βοήθεια, για να σταματήσει ο
διαδικτυακός εκφοβισμός και να αποτραπεί ο θύτης από το να
βλάψει άλλους ανθρώπους.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα θύματα ότι δεν είναι
μόνα τους σε αυτό. Αν έχεις δει κάποιον να πέφτει θύμα
εκφοβισμού, δείξε του την υποστήριξη σου. Θα τους δείξεις έτσι
ότι δεν είναι όλοι οι γύρω τους εναντίον τους.
Αν είσαι θύμα, μίλα. Ζήτα βοήθεια από άλλους και κράτα τους
φίλους σου κοντά. Πάντα βοηθάει το να έχεις ένα φίλο να
μιλήσεις!
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Ενδείξεις ότι κάποιος έχει πέσει θύμα εκφοβισμού
• Μήπως ένας συμμαθητής συμπεριφέρεται διαφορετικά; Φαίνεται πιο λυπημένος ή
μοναχικός, ή μήπως αποφεύγει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο;
• Φαίνεται φοβισμένος, σαν να φοβάται να πάει στο σχολείο, να συμμετέχει σε
κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνήθιζε να απολαμβάνει, ή φοβάται
να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο; Δείχνει σημάδια φόβου όταν λαμβάνει ειδοποίηση ή
τηλεφώνημα;
• Κλείνει τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξαφνικά και χωρίς προφανή
λόγο;
• Βλέπεις εσύ περιπτώσεις όπου πέφτουν θύματα εκφοβισμού στο διαδίκτυο;
Όλα αυτά είναι ενδείξεις που σε βοηθούν να καταλάβεις αν κάποιος έχει γίνει στόχος
διαδικτυακού εκφοβισμού. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις ενδείξεις, ώστε εάν
βλέπουμε έναν φίλο να περνά αυτά τα προβλήματα, να μπορούμε να τον υποστηρίξουμε και
να τον βοηθήσουμε.
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Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω ένα θύμα
διαδικτυακού εκφοβισμού;
• Πες του ότι δεν είναι σωστό να του φέρονται έτσι.
• Αν οι θύτες είναι φίλοι σου, πες τους ότι δεν είναι σωστό να το κάνουν
•

•
•

•
•

αυτό.
Κάνε σαφές ότι δεν είναι δικό του λάθος, και δε γίνεται επειδή έχει ο ίδιος
κάτι στραβό – μάλλον οι θύτες αποφεύγουν τα προβλήματά τους μέσω
του εκφοβισμού.
Ενθάρρυνε τον να μιλήσει σε έναν ενήλικα – γονείς ή δασκάλους που
εμπιστεύεται.
Πες του να τραβήξει στιγμιότυπα οθόνης από τις περιπτώσεις
διαδικτυακού εκφοβισμού, για να έχει αποδείξεις.
Κράτα του συντροφιά στο σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο
δύσκολο να γίνεται ο εκφοβισμός και εκτός διαδικτύου.
Να τον συγχαίρεις όταν ανοίγεται και μιλάει.
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Πως μπορώ να αποτρέψω το διαδικτυακό εκφοβισμό?
Είναι σημαντικό να ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις το διαδικτυακό εκφοβισμό,
αλλά είναι επίσης καλό να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς
μας όσο το δυνατόν περισσότερο, ακόμη και πριν συμβεί.
Με τις παρακάτω συμβουλές, μπορούμε να αποτρέψουμε το να βρεθούμε σε
μια αμυντική θέση.
• Διαμόρφωσε τις ρυθμίσεις απορρήτου σου, ώστε μόνο οι φίλοι να μπορούν
να βλέπουν τις πληροφορίες σου.
• Δέξου αιτήματα φιλίας ή ακολουθίας μόνο από άτομα που γνωρίζεις.
• Κράτα τους κωδικούς σου κρυφούς.
• Σκέψου πριν δημοσιεύσεις ή στείλεις μήνυμα. Οι προσωπικές πληροφορίες
ή οι εικόνες σου μπορεί να γίνουν στόχος διαδικτυακού εκφοβισμού (βλ.
ενότητα 6, Θέμαc 2 – Ψηφιακό αποτύπωμα).
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Συμπεράσματα
Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι ένα σοβαρό
θέμα, που μπορεί να προκαλέσει τεράστια
συναισθηματικά και σωματικά προβλήματα.
Είναι σημαντικό να λάβεις μέτρα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και στις άλλες
πλατφόρμες
επικοινωνίας
για
να
το
αποτρέψεις. Επίσης, αν δεις κάποιον να είναι
θύμα εκφοβισμού ή αν είσαι εσύ ο ίδιος το
θύμα, μίλησε σε κάποιον.
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Παραπομπές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bullying
https://www.ncab.org.au/bullying-advice/bullying-for-parents/definition-of-bullying/
https://www.connectsafely.org/hatespeech/
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/hate-speech
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf
https://kidshealth.org/en/teens/Διαδικτυακός Εκφοβισμός.html
https://www.pewresearch.org/internet/2007/06/27/Διαδικτυακός Εκφοβισμός/
https://www.stopbullying.gov/Διαδικτυακός Εκφοβισμός/what-is-it
https://kids.kaspersky.com/recognising-the-signs-of-Διαδικτυακός Εκφοβισμός/
https://www.reputationdefender.com/blog/protect-your-kids/how-recognize-prevent-and-respond-toΔιαδικτυακός Εκφοβισμός
https://www.verywellfamily.com/types-of-Διαδικτυακός Εκφοβισμός-460549
https://www.verywellfamily.com/types-of-bullying-parents-should-know-about-4153882
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/Διαδικτυακός Εκφοβισμός
http://endΔιαδικτυακός Εκφοβισμός.net/why-do-people-cyberbully/
https://raisingchildren.net.au/pre-teens/behaviour/bullying/about-Διαδικτυακός Εκφοβισμός
https://www.bullying.co.uk/Διαδικτυακός Εκφοβισμός/effects-of-Διαδικτυακός Εκφοβισμός/

Εικόνες από: https://www.flaticon.com/home
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