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Cyberbullying (εσκεμμένες προσβολές, απειλές, εξευτελισμοί και παρενοχλήσεις με τη βοήθεια των μέσων επικοινωνίας - για ένα μεγάλο
μάλιστα χρονικό διάστημα).
Sexting (ανταλλαγή προσωπικών/ σεξουαλικών φωτογραφιών του ίδιου του χρήστη ή άλλων μέσω ίντερνετ ή Smartphone)
Posing (παρουσιάζεται προκλητικά)
Grooming (στοχευμένη διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση)
Happy Slapping (η βιαιοπραγία φωτογραφίζεται ή μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο Διαδίκτυο)
Cyberstalking (αδιάκοπη διαδικτυακή παρακολούθηση ενός ανθρώπου, συνδέεται συχνά με παρενόχληση και εκφοβισμό)
Denigration ( Αποστολή/ ανάρτηση αναληθών ή και προσβλητικών δηλώσεων για ένα πρόσωπο σε άλλους - συχνά σε περιορισμένο
κοινωνικό χώρο)
Outing (κοινωνική ανάρτηση σχόλειων, φωτογραφειών και Βίντεο, που μπορούν να διαστρευλώσουν την εικόνα κάποιου)
Flaming (Αποστολή υβριστικών μηνυμάτων στο chat)
Exclusion (Κοινωνικός αποκλεισμός ενός ατόμου από την ομάδα όπως και από την επικοινωνιακή δικτύωσή του)

«Δυστυχώς, σήμερα δεν έχω ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ για
εσένα!» Sexting
Αυτό δεν θα το φανταζόταν ποτέ η 14χρονη Λίζα: ο Φίλιππος, 15 χρονών και πολύ γλυκός, ρώτησε
με ευγενικό τρόπο: «Γεια σου! Είσαι πολύ όμορφη! Θα ήθελα πραγματικά πολύ να είχα μια
φωτογραφία σου- με εσώρουχα; χωρίς;»

Μπροστά στον καθρέφτη: Φαίνεται πολύ ωραία και στη φωτογραφία ακόμα καλύτερη! Ο Φίλιππος
χαίρεται. «Σε ευχαριστώ:-*».

Την επόμενη μέρα, λοιπόν, στο σχολείο: Η Μαίρη και ο Τιμ από την απέναντι τάξη χασκογελάνε:
«Χαχά, σε είδαμε γυμνή».

Και μέσα από τον διάλογο των μαθητών στο Whats App η φωτογραφία κάνει τον γύρο της τάξης.
Ακόμα και μια φίλη της από ένα άλλο σχολείου της τηλεφώνησε: «Η φωτογραφία σου έχει ανέβει
στη σελίδα του Μάικ στο facebook!».

Η Λίζα δεν είχε ξανανιώσει ποτέ τόσο ταπεινωμένη: είναι πραγματικά ντροπιαστικό και δεν
βρίσκει πια την φωτογραφία της καταπληκτική- όπως πριν. Τώρα την έχουν όλοι στη διάθεση τους
και ακόμα χειρότερα: θα την έχουν για πάντα.

Με το ποστάρισμα φωτογραφιών σου στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης νομίζεις ότι
γίνεσαι πιο αγαπητός και διάσημος;
Ο 14 χρονος Λυκ πάει στην ογδόη του Middle School της πόλης Canon,
στο Κολοράντο. Παλαιότερα, στο δημοτικό, ήταν ένα παχύ παιδί, που
αθλούνταν ελάχιστα και είχε λίγους φίλους. Η κατάσταση του, όμως,
άλλαξε όταν άρχισε να αθλείται συστηματικά. Κατάφερε να ενταχθεί
στην ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου και ήταν περήφανος που ανήκε σε

Μπορεί ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης να
εξασφαλίσει την ιδιωτικότητα σε μια
ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων;
Ο 15χρονος Φίλιππος και η 13χρονη Ιωάννα είναι ζευγάρι. Φοιτούν σε
διαφορετικά σχολεία, δεν βλέπονται καθημερινά, οπότε φλερτάρουν όλο
και περισσότερο μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στέλνει ο ένας στον
άλλον φωτογραφίες, τις οποίες εμπλουτίζουν με ανάλογα κείμενα
ερωτικής φύσης. Είναι και οι δύο πολύ ερωτευμένοι και δείχνουν τις
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Θα υπάρχει μια αλήθεια...

αυτή την ομάδα. Τώρα, κάνει εντατική προπόνηση και καταγράφει τις
αλλαγές στο σώμα του με την κάμερα του κινητού του. Καμαρώνει για
το κορμί του και ποζάρει σε διαφορετικές στάσεις κάθε φορά.

Στην ομάδα του οι συμμαθητές του ξεκίνησαν έναν διαγωνισμό
(παλαιότερα το ονόμαζαν «άσκηση θάρρους»), ώστε να αναδείξουν το
πιο σέξυ σώμα. Την επιλογή έκαναν μερικά κορίτσια από την ομάδα
Chearleder. Ο Λυκ δεν έχει καμία αντίρρηση, να στείλει φωτογραφίες
του. Άλλωστε, τα θετικά σχόλια του κάνουν καλό. Εξάλλου, όλη η ομάδα
κάνει το ίδιο.

Πέφτει, επομένως, από τα σύννεφα, όταν οι γονείς του λαμβάνουν ένα
γράμμα από δικηγόρο, στο οποίο λέει, ότι πρέπει να συζητήσει με τον γιο
τους, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο sexting.

φωτογραφίες του αγαπημένου τους στους «καλύτερούς τους φίλους».
Είναι, όμως, μεταξύ των φιλενάδων της Ιωάννας μία, που θα ήθελε πολύ
να είχε εκείνη ως φίλο τον Φίλιππο. Οπότε για να θυμώσει την Ιωάννα,
στέλνει τις ερωτικές συνομιλίες- και όχι μόνον αυτές- στους υπόλοιπους
φίλους.

Ξέρεις πραγματικά ποιός είναι αυτός, με
τον όποιο συνομιλείς στο ίντερνετ;
Η 14χρονη Λίλλυ είναι φαν της διάσημης περσόνας στο Youtube «Σέξυ
Γιούλια» και έχει δημιουργήσει στο facebook ένα προφίλ μιμούμενη το
στυλ της Σέξυ Γιούλια. Είναι ανασφαλής, δεν θέλει σίγουρα ποτέ να γίνει
όπως η μητέρα της ούτε όπως η μεγαλύτερη της αδελφή. Αλλά ακόμα
δεν ξέρει και πώς θέλει να δείχνει. Στο σχολείο οι καθηγητές την
σχολιάζουν συνεχώς, ενώ οι φίλοι της ενδιαφέρονται μόνο για βιβλία. Η
καλύτερη της φίλη έχει τον τελευταίο καιρό τόση πολλή παιδικότητα
που την κάνει να νιώθει πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι είναι.

Το προφίλ της στο facebook της αρέσει πραγματικά πολύ. Έτσι θα ήθελε
να την βλέπουν όλοι οι άλλοι. Εκεί τραβάει την προσοχή του Φιλ, ο
οποίος κάνει like σε αρκετές αναρτήσεις της. Ξεκινούν μια προσωπική
συνομιλία και συζητούν όμορφα για πολλά θέματα. Την καταλαβαίνει
πραγματικά και της δίνει ιδέες για το πως μπορεί να βελτιώσει το στυλ
της. Εκείνος είναι ήδη 16 χρονών και διατηρεί ένα cool προφίλ.
Δημιουργούν τη δική τους «ομάδα» στο Whats App και οι «συνομιλίες»
τους γίνονται όλο και καλύτερες. Ο Φιλ την ρωτάει για τα συναισθήματά
της, τον ενδιαφέρουν κυρίως τα συναισθήματα, που εκείνη δεν θέλει να
μοιραστεί με τους δικούς της. Η Λίλλυ θέλει να γνωρίσει τον φίλο της
και στην πραγματική ζωή. Δεν τολμά, όμως, να του το ζητήσει. Τη
διεύθυνσή του την έχει από καιρό και φυσικά οι δυο τους έχουν μιλήσει
για το σχολείο, την τάξη και κυρίως τους καθηγητές. Σίγουρα, ο Φιλ θα
ήταν ο κατάλληλος για «την πρώτη φορά».

Όταν η Λίλλυ του διηγείται ότι οι γονείς της θα λείπουν από το σπίτι την
πρώτη εβδομάδα των διακοπών και η ίδια δεν ξέρει καθόλου πώς να
διαχειριστεί τον χρόνο της, εκείνος της προτείνει να την επισκεφθεί, θα
είχε για εκείνην μια μεγάλη έκπληξη. Τη φωνή του την γνωρίζει από
μερικές ηχογραφήσεις που της έχει στείλει. Χαίρεται, λοιπόν, πολύ
ενόψει της πρώτης τους συνάντησης και έχει αναστατωθεί πολύ.

Τη δεύτερη μέρα των διακοπών η Λίλλυ έχει ξυπνήσει από νωρίς, για να
καλλωπιστεί. Είναι λιγάκι νευρική, γιατί η μητέρα της δουλεύει από το
σπίτι, αντί να είναι στο γραφείο της, όπως είχε υποσχεθεί . Αλλά, πάλι,
μπορεί να είναι όμορφο, να γνωριστούν οι δύο τους σιγά σιγά. Στις 10
χτυπάει η πόρτα.

Όταν η Λίλλυ ανοίγει, βλέπει πρώτα ένα μεγάλο μπουκέτο κόκκινα
τριαντάφυλλα. Πίσω από αυτά ξεφυτρώνει το κεφάλι του 35χρονου Χανς-
Πέτερ. Εξομολογείται στη Λίλλυ ότι ήταν μια λάθος κίνηση του
ποντικιού στον υπολογιστή που άλλαξε την ηλικία του. Αλλά αφού πια
γνωρίστηκαν καλύτερα, δεν βρήκε το θάρρος να της αποκαλύψει την
αλήθεια. Στο μεταξύ, άλλωστε, ήταν τόσο ερωτευμένος μαζί της που
ήθελε οπωσδήποτε να την γνωρίσει.

Η Λίλλυ τα έχει χαμένα, όταν από το βάθος του σπιτιού εμφανίζεται η
μητέρα της και βάζει τον Χανς- Πέτερ στη θέση του.

Η Λίλλυ, εμβρόντητη, διαπιστώνει πώς ο δικός της «πρίγκιπας» του
παραμυθιού αποδεικνύεται ότι είναι ένας «μεγάλος άντρας», που ήθελε
μόνον να την εκμεταλλευτεί. Είναι πολύ απογοητευμένη και ένα μέρος
του κόσμου της καταρρέει.

Η μητέρα της κάνει μήνυση στον Χανς- Πέτερ.

Η Σαμπίνε, 38 χρονών, είναι μητέρα του 13χρονου Λεών. Έχει κάνει
πολλές σκέψεις σχετικά με την αγωγή που πρέπει να δώσει στα παιδιά
της αναφορικά με τη χρήση του μέσων. Έχει ακόμα ένα παιδί, την
6χρονη Σοφία.

Ο 12χρονος Κβεντίν ήταν μαζί με την 11χρονη συμμαθήτρια του, Λίζε.
Ήταν οι δυο τους ζευγάρι για τρεις μήνες. Μετά, όμως, το κορίτσι
συνειδητοποίησε ότι ο Κβεντίν δεν ήταν για εκείνη η μεγάλη αγάπη. Του
έγραψε, λοιπόν, ένα γράμμα, όπου του έλεγε ότι δεν θέλει πια να είναι
μαζί του. Ο Κβεντίν εξοργίστηκε. Έγραψε στην ομάδα της τάξης ότι η
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O Λεών καθώς πηγαίνει πια σε μεγάλη τάξη, διαθέτει ένα smartphone,
όπως σχεδόν όλοι στην τάξη του. Η αγαπημένη του ασχολία είναι τα
παιχνίδια, αλλά ο χρόνος που αφιερώνει σε αυτά είναι περιορισμένος από
ένα λογισμικό προστασίας, που έχουν εγκαταστήσει. Μητέρα και γιος
έχουν αποφασίσει, ότι μια φορά τον μήνα θα κοιτάζουν μαζί το κινητό.
Είναι σημαντικό για τη Σαμπίνε να γνωρίζει σε ποια μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κινείται ο γιος της. Ο Λεών γνωρίζει ότι μπορεί να
εμπιστευτεί τη μητέρα του, επειδή εκείνη δεν πρόκειται να του
απαγορεύσει έτσι απλά το κινητό, μόνον επειδή βρήκε κάτι που δεν της
αρέσει.

Τον Μάιο η Σαμπίνε βρίσκει στο Whats App μια ομάδα που ονομάζεται
«Μισούμε τον Κβέντιν». Μένει άφωνη με όσα διαβάζει εκεί.

Κατέυθυνση: Στο σημείο αυτό μπορεί να ρωτήσετε τους
ακροατές σας, τι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να έχει γραφτεί από
τα μέλη της ομάδας στο Whats App.

Ο Λεών διηγείται τότε την ιστορία:

Λίζε ήταν κακιά και ότι κάθε «άνδρας» έπρεπε να την έχει σε απόσταση.

Denigration

Η Λίζε ίδρυσε τότε μια ομάδα εν ονόματι «Μισούμε τον Κβεντίν».
Πόσταρε εκεί δηλώσεις που ο Κβεντίν είχε κάνει για φίλες της κ.α. «Η
Γιούλε είναι λεσβία» και «η Ιντα μυρίζει, δεν πλένεται αρκετά». Έτσι,
λοιπόν, οι φίλες απέκλεισαν τον Κβεντίν από την ομάδα και τον
μπλόκαραν.

Exclusion

Ο Λεών το βρίσκει μεν δυσάρεστο, αλλά... «όταν το ξεστόμισε αυτό ο
Κβεντίν;». Και τη Λίζε την λυπάται λιγάκι, άλλωστε του αρέσει πολύ.

Η μαμά Σαμπίνε συζητά το θέμα με τον δάσκαλο της τάξη του Λεών, που
αναρωτιόταν γιατί τον τελευταίο καιρό ο Κεντίν ήταν τόσο συχνά
άρρωστος.

Μαζί με τους γονείς των παιδιών που ανήκαν στην ομάδα, συζήτησαν το
ζήτημα. Οι περισσότεροι γονείς έχουν εκπλαγεί που τα παιδιά τους
συμμετείχαν στο γκρουπ και που συνεργάζονταν με τον αυτουργό του
Cybermobbing. Δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν ποτέ.

Ακολουθεί μια γόνιμη συζήτηση για το θέμα.

 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο Πρόγραμμα.
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