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Από τα ‘πεντόβολα’ στα social media



Η εξέλιξη σε αριθμούς

50 εκατομμύρια χρήστες σε…

• 38 χρόνια

• 13 χρόνια

• 2 χρόνια

(Vafopoulos, 2012)

 



Πόσα ‘like’ έκανες σήμερα;

• 1 δις ενεργοί χρήστες του Facebook κάθε μήνα, 2.5 δις ‘Likes’ 

κάθε μέρα

• 77% των μαθητών  ηλικίας 13-16 ετών διατηρούν προφίλ σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• 38% των παιδιών ηλικίας 9-12 ετών χρησιμοποιούν μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης

(Livingstone et al., 2012)

 



Ιθαγενείς και μετανάστες στο Web
Net geners (1977 - 1997)

• Έχουν μεγαλώσει με την 

τεχνολογία του Δικτύου

• Τους είναι δύσκολο να 

φανταστούν τη ζωή τους χωρίς 

αυτή

• ‘Βαπτισμένοι’ στα bits

(Tapscott, 2009)

Μετανάστες του δικτύου (προ 1977)



Social media: Είναι πάντα ασφαλή;

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ασφαλή

• …οι χρήστες τους όχι πάντα

• Οφέλη: άμεση επικοινωνία, μεγάλο δίκτυο ατόμων που 

συνδέονται μεταξύ τους, κοινωνία και κοινότητα του δικτύου

• Κίνδυνοι: μη-ασφαλής χρήση

– Ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός (cyberbullying)



Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyberbullying)
• Επιθετική συμπεριφορά που 

εκδηλώνεται από ένα άτομο 

ή μια ομάδα ατόμων με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

κατ’ επανάληψη εναντίον ενός 

θύματος που δε μπορεί να 

προστατευτεί εύκολα

(Smith et al., 2008)



Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού

• Ανωνυμία: Οι δράστες δεν είναι εύκολο να 

εντοπιστούν ή να ταυτοποιηθούν

• Χρόνος: Πραγματοποιείται σε ανύποπτο χρόνο 

χωρίς να το γνωρίζουν απαραίτητα τα θύματα

• Γνώσεις: απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και όχι 

σωματική δύναμη

(Lazuras et al., 2013)

 



Μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού

• Αποστολή υβριστικών η/και απειλητικών 

μηνυμάτων

• Παραβίαση και δημοσιοποίηση προσωπικών 

δεδομένων

• Δυσφήμηση και διασυρμός μέσω διαδικτύου

• Παραποίηση προσωπικών στοιχείων και της 

ταυτότητας των χρηστών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης

(Beran & Li, 2007; Pyzalksi, 2011)



Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο;

• Μεταξύ 12-20% μεταξύ εφήβων (12-17 ετών) σε Ευρώπη, 

Αυστραλία και Β. Αμερική

• Στις περισσότερες περιπτώσεις (>70%) πρόκειται για 

συσχέτιση με παραδοσιακές μορφές εκφοβισμού (Olweus, 2012; 

Slonje et al., 2013)

 

  



Cyberbullying στην Ελλάδα
Τσορμπατζούδης, Λαζούρας, & Μπαρκούκης (2012)

• Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DAPHNE III, Κυβερνοεκφοβισμός σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες

• 997 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από 22 σχολεία σε όλη την Ελλάδα

• Περίπου 10% δήλωσαν θύματα κυβερνοεκφοβισμού και 34% δήλωσαν μάρτυρες 

περιστατικών ηλεκτρονικού εκφοβισμού στο φιλικό τους περιβάλλον

• Η λήψη απειλητικών και προσβλητικών μηνυμάτων ήταν η πιο συχνή μορφή 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού

http://www.bullyingandcyber.net/en/documents/ecip/greece/ 

 

http://www.bullyingandcyber.net/en/documents/ecip/greece/


Οι συνέπειες του ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού

• Συναισθηματικά προβλήματα

• Απομόνωση και κοινωνικός αποκλεισμός

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

• Απουσίες και χαμηλή απόδοση στα μαθήματα

• Κατάθλιψη και αρνητικά συναισθήματα

• Φόβος και ανασφάλεια

• Απόπειρες αυτοκτονίας

(Hinduja & Patchin, 2010 ; Κowalksi et al., 2012)

 



Τι μπορούμε να κάνουμε;
• Μαθητές

– Δεν είναι απλά μια ‘πλάκα’

– Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 

δημόσιο βήμα

– Ακόμη και η ενίσχυση φαινομένων 

εκφοβισμού μπορεί να έχει αρνητικές 

συνέπειες

• Π.χ. Like σε προσβλητικά μηνύματα 



Αντιμετώπιση και πρόληψη
Δικτυώσου Υπεύθυνα

• Απέχω – δε συμμετέχω σε περιστατικά εκφοβισμού

• Αναχαιτίζω – προσπαθώ ενεργά να αποτρέψω περιστατικά 

εκφοβισμού

• Αναφέρω – σε φίλους, γονείς, καθηγητές και αρμόδιες αρχές

• ΔΕΝ ΑΔΙΑΦΟΡΩ! – εσύ ή οι φίλοι σου μπορεί να είστε τα 

αυριανά θύματα

 

 

 

 

 

 



Υπεύθυνος χρήστης social media
Stand up to Cyberbullying

http://www.commonsensemedia.org/cyberbullying 

http://www.commonsensemedia.org/cyberbullying


Συμβουλές προς γονείς και καθηγητές

• Γνωρίστε καλύτερα το ‘περιβάλλον’ του διαδικτύου

– Για να αντιμετωπίσετε καλύτερα τις ‘αόρατες’ απειλές

• Συνεργασία και επικοινωνία ‘μεταναστών’ και ‘ιθαγενών’ του 

διαδικτύου

• Προτρέψτε τα παιδιά/μαθητές σας να μοιραστούν μαζί σας 

τις εμπειρίες τους στο διαδίκτυο

– Σχέση εμπιστοσύνης και όχι καταναγκασμού



Επικοινωνήστε και ενημερωθείτε

– http://www.saferinternet.gr/

– http://www.stopcyberbullying.org/

– http://www.bullyingnoway.com.au/

– http://www.cyberbullying.org/

– http://www.commonsensemedia.org/cyberbullying 

http://www.stopcyberbullying.org/
http://www.stopcyberbullying.org/
http://www.bullyingnoway.com.au/
http://www.cyberbullying.org/
http://www.commonsensemedia.org/cyberbullying


http://www.saferinternet.org/web/guest/centre/-/centre/greece 

http://www.saferinternet.org/web/guest/centre/-/centre/greece


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


