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Μετά την πανευρωπαϊκή 
πρωτιά στην παχυσαρκία, 
τα Ελληνόπουλα κατα-

κτούν τη δεύτερη θέση στην Ευ-
ρώπη στο διαδικτυακό εκφοβισµό, 
τη cyber προέκταση του σχολικού 
bullying.

Σύµφωνα µε την έρευνα 
EUNETADB για το 2013, που δι-
εξήγαγε και συντόνισε η ελληνική 
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) 
του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα 
Κυριακού» και την οποία ο Ελεύ-
θερος Τύπος παρουσιάζει σε απο-
κλειστικό δηµοσίευµα, «πρωταθλή-
τρια» Ευρώπης αναδεικνύεται η 
Ρουµανία µε ποσοστό 37,3% του 
εφηβικού πληθυσµού να έχει πέσει 
θύµα e-εκφοβισµού, ενώ η Ελλάδα 
κατακτά το «αργυρό µετάλλιο της 
ντροπής» µε ποσοστό 26,8%.

Οι άλλες χώρες
Ακολουθεί στην 3η θέση η Γερµανία 
µε 24,3%, ενώ 4η έρχεται η Πολω-
νία µε 21,5%, 5η η Ολλανδία µε 
15,5% και 6η η Ισλανδία µε 13,5%. 
Περιέργως πώς, στην τελευταία (7η) 
θέση βρίσκεται η Ισπανία, µια χώρα 

µε πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε 
την Ελλάδα (κοµµάτι και αυτή του 
φτωχού Νότου, µε εµπειρία Μνηµο-
νίου και λαό που χαρακτηρίζεται από 
µεσογειακό ταµπεραµέντο), στην 
οποία ωστόσο το cyber bullying 
αγγίζει µόλις το 13,3%.

«Στην Ελλάδα περισσότεροι από 
ένας στους τέσσερις νέους έχουν 
υποστεί διαδικτυακό εκφοβισµό 
και οι µισοί από αυτούς αναφέρουν 
ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από το 
γεγονός. Πιο επιρρεπή στο cyber 
bullying είναι τα κορίτσια, ενώ, σε 
αντίθεση µε το σχολικό εκφοβισµό 
που καταγράφεται κυρίως στους µι-
κρούς εφήβους, ο διαδικτυακός εκ-
φοβισµός επεκτείνεται και σε µεγα-
λύτερες ηλικίες», εξηγεί η επίκουρη 
καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής 
Ιατρικής, Αρτεµις Τσίτσικα, επιστηµο-
νική υπεύθυνη της ΜΕΥ.

Και η ειδικός συνεχίζει: «Υπάρχει 
επίσης µια άλλη σηµαντική διαφορά 
µεταξύ του εκφοβισµού στον αληθι-
νό κόσµο και τον ψηφιακό. Ενώ στο 

σχολικό περιβάλλον 
εκφοβισµό υφίστα-
νται τα παιδιά µε 
ιδιαιτερότητες που 
δεν είναι δηµοφι-
λή (και έχουν ιδι-
αιτερότητες στην 
εµφάνιση, στις 

επιδόσεις, 
στην εθνι-
κότητα, 
στη συ-
µπεριφο-

ρά, στη σεξουαλική έκφραση κ.λπ.), 
στο ∆ιαδίκτυο θύµατα εκφοβισµού 
µπορεί να πέσουν και τα δηµοφιλή 
παιδιά από θύτες που µε αυτό τον 
τρόπο εκδηλώνουν ανώνυµα το 
φθόνο τους».

Οπως αναφέρει η επιστηµονική 
υπεύθυνη της ΜΕΥ, το µοναδικό 
«όπλο» που έχουν τα παιδιά στα χέ-
ρια τους για να σταµατήσουν αυτά 

τα φαινόµενα είναι η εκπαίδευση. 
«∆εν πρέπει να επικεντρωνόµαστε 
µόνο στα θύµατα, καθώς και οι θύ-
τες µε τις πράξεις τους φωνάζουν 
“βοήθεια” για να τους προσέξουµε. 

Εκπαίδευση
Αλλωστε, ο θύτης µπορεί να γίνει 
το θύµα και αντιστρόφως. Είναι 
πολύ σηµαντικό για τους γονείς 
και την εκπαιδευτική κοινότητα να 
εκπαιδεύσουν τα παιδιά για τα δι-
καιώµατά τους, να τους δώσουν τις 
απαραίτητες βάσεις για να αποκτή-
σουν δείκτη ευφυΐας (IQ), αλλά όχι 
µόνο αυτό. 

Χρειάζονται και συναισθηµατική 
ευφυΐα (emotional IQ) και ψηφιακή 
(digital IQ) και ηθική (ethical IQ). 
Πρέπει να διδάξουµε τα παιδιά ότι 
στη ζωή δεν ισχύει ότι πρέπει να 
κερδίσουν µε κάθε µέσο και κάθε 
κόστος, πως ο σκοπός δεν αγιάζει 
τα µέσα». ■
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1 2Σχολικός 
εκφοβισμός

Θύματα τα μη 
δημοφιλή παιδιά

Διαδικτυακός
εκφοβισμός

Θύματα και τα
δημοφιλή παιδιά

Σχολικός 
εκφοβισμός

Δεν υπάρχει διάκριση 
μεταξύ των δύο φύλων

Διαδικτυακός
εκφοβισμός

Θύματα είναι πιο 
συχνά τα κορίτσια

3 Σχολικός 
εκφοβισμός

Nεαροί έφηβοι 
ηλικίας 12-14 ετών

Διαδικτυακός
εκφοβισμός

Επεκτείνεται και σε 
μεγαλύτερες ηλικίες 
(17-18 ετών)

Ηλικίας 14-17 ετών

Oι τρεις βασικές διαφορές ανάμεσα 
στο σχολικό και το διαδικτυακό εκφοβισμό

Είναι σηµαντικό για τους γονείς 
να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους 
ώστε να µάθουν να χειρίζονται 
τις κακοτοπιές στο ∆ιαδίκτυο 
και να έχουν ανεπτυγµένο 
το αίσθηµα της ηθικής
ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ�ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αν οι γονείς διαπιστώσουν 
µια από τις ακόλουθες 
συµπεριφορές, πρέπει να 
υποψιαστούν ότι κάτι δεν 
πάει καλά:

1 Το παιδί κάθεται 
µπροστά στον 

υπολογιστή, χωρίς όµως να 
τον ανοίγει.

2 Χάνει τα ενδιαφέροντά 
του, παρουσιάζει 

διαταραχές όρεξης, 
διαταραχές ύπνου και 
κλείνεται στον εαυτό του.

3 Αλλάζει απότοµα (προς 
το αρνητικότερο) η 

απόδοσή του στο σχολείο.

ΤΑ ΥΠΟΠΤΑ 
ΣΗΜΑ∆ΙΑ

�Η ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΑ µου η 
Μαρία ήταν ένα κορίτσι 
έξω καρδιά, µέχρι που κάτι 
της συνέβη. Νοµίζω πως 
κάποιος της έστειλε άκοµ-
ψα σχόλια για τα παραπα-
νίσια κιλά της στο Ιντερνετ. 
Από τότε άλλαξε και σταµά-
τησε να είναι πρόσχαρη. Και 
ενώ της άρεσε να µπαίνει 
καθηµερινά στο facebook, 
την έχω πετύχει να κάθεται 
µπροστά στον υπολογιστή 
της, χωρίς να τον ανοίγει, 
λες και φοβάται ότι η συ-
σκευή θα τη δαγκώσει»!

Μαρτυρία-σοκ 
15χρονης για 
τη φίλη της


