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Πρόλογος
Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μιου
Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» αποτελεί δομή-πρότυπο που προσφέρει
υπηρεσίες σε έφηβους 11-18 ετών και στις οικογένειες τους, σχετικά με οποιοδήποτε
αίτημα (οργανικά-χρόνια νοσήματα, θέματα ανάπτυξης, ενδοκρινολογικά, γυναικολογικά,
διαταραχής και διαταραχές, μαθησιακά, ψυχοκοινωνικά κ.α). Από τον Ιούνιο του 2007
ξεκίνησε η προσέλευση εφήβων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες σχετικά με την ορθή χρήση
του διαδικτύου, το οποίο άρχισε να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας
τους. Από τότε η ΜΕΥ ασχολείται σε πολλά επίπεδα (κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό)
με το θέμα της διαδικτυακής ασφάλειας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του
πληθυσμού που υπηρετεί.
Πάνω από 500 έφηβοι προσήλθαν με συμπεριφορές εξάρτησης, ενώ το 80% των
προσερχόμενων εφήβων για άλλο αίτημα χρειάζονται υποστήριξη σε θέματα ορθής
διαδικτυακής διαχείρησης.
Η παρούσα συλλογή επιχειρεί να μεταδώσει κομμάτι της εμπειρίας μας με απλό ,
κατανοητό τρόπο προκειμένου να βοηθήσει ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς στη
διαχείρηση σχετικών δυσκολιών.
Το διαδίκτυο προσφέρει πολλά και δικαίως κατέχει σημαντική θέση στη ζωή των νέων. Με
την κατάλληλη εκπαίδευση όλων μας θα κατακτήσουμε την ασφάλεια της χρήσης του
πιο συναρπαστικού μέσου στην ιστορία μας!
Άρτεμις Τσίτσικα
Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής
Επιστημονική Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ)
Β’Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α.Κυριακού»
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ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 				
ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Μητέρα απευθύνεται στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας για το γιο της, 15 ετών.
«Παίζει συνεχώς ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Όλα ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο
όταν οι συμμαθητές του, του γνώρισαν το παιχνίδι αυτό. Έκτοτε όλη του η ζωή
«γυρνάει» γύρω από το παιχνίδι. Κάνει τα μαθήματά του βιαστικά ή δεν τα κάνει
καθόλου και λέει συνεχώς ότι βαριέται να βγαίνει έξω με τους φίλους του, προκειμένου να μένει
μέσα και να παίζει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν έχει όρεξη να πηγαίνει πια, ενώ μέχρι πέρισυ
δεν έβλεπε την ώρα να πάει για προπόνηση. Στο σπίτι μας γίνονται συνεχώς καβγάδες γι’ αυτό
το θέμα και το παιδί έχει γίνει πολύ αντιδραστικό, έως και επιθετικό.»
Ο πατέρας είναι πολύ ανήσυχος και θεωρεί ότι πρέπει να διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η μητέρα δεν είναι σίγουρη εάν αυτή είναι η σωστή λύση και αναζητά συμβουλές.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Μητέρα απευθύνεται στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας για την κόρη της, 13 ετών
«Η κόρη μου πριν από περίπου ένα χρόνο άνοιξε λογαριασμό στο facebook. Είχαν όλοι οι συμμαθητές
της και το ζητούσε επίμονα. Έτσι, δεν μπόρεσα να της το αρνηθώ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πια η
ζωή της είναι μόνο το facebook. Είναι συνδεδεμένη εκεί σχεδόν όλη μέρα. Διαβάζει και το έχει ανοιχτό,
μην τυχόν και «χάσει» κάποια ειδοποίηση ή κάτι άλλο σημαντικό. Οι βαθμοί της, όπως είναι αναμενόμενο,
έχουν πέσει πολύ. Φαίνεται ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το προφίλ της, και γι’ αυτό βγάζει συνεχώς
φωτογραφίες για να τις «ανεβάζει». Ακόμη και τη νύχτα κοιμάται σχεδόν αγκαλιά με το κινητό της.
Όσες φορές έχω προσπαθήσει να της πάρω το κινητό, η ίδια φαίνεται να βρίσκεται σε
πανικό και το αποτέλεσμα είναι να γίνονται πολύ έντονοι καβγάδες»
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
Έφηβος 16 ετών που παρακολουθείται στη Μονάδα Εφηβικής
Υγείας εκφράζει την ανησυχία του για ένα φίλο του
«Είχα ένα φίλο που ήμασταν πολύ καλοί φίλοι από το Δημοτικό.
Τώρα είμαστε Α’ Λυκείου, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ασχολείται
συνέχεια με τον υπολογιστή και δε βγαίνει καθόλου έξω. Κάθε φορά
που τον προσκαλώ, αρνείται να έρθει παρέα μαζί μας. Νόμιζα ότι
παίζει κάποιο διαδικτυακό παιχνίδι, αλλά όταν «έμπαινα» στο
συγκεκριμένο παιχνίδι δεν τον έβλεπα «μέσα». Έτσι, λοιπόν, σε
ένα διάλειμμα τον ρώτησα τί συνέβαινε, γιατί είχα αρχίσει να
ανησυχώ, αλλά και να θυμώνω λίγο που με παραμελούσε.
Τελικά, μου απάντησε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα μαζί
μου, και ότι είχε «κολλήσει» με το πόκερ σε ένα site στο
διαδίκτυο. Του άρεσε πάρα πολύ και είναι σίγουρος ότι θα
κερδίσει πολλά χρήματα! Ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό,
αλλά δεν ξέρω τί να κάνω για να τον βοηθήσω.»
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η υπερβολική ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά-διαδικτυακά παιχνίδια, τις σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης και το τζόγο, είναι θέματα που απασχολούν πολλούς γονείς και
εφήβους που απευθύνονται στο κλινικό ιατρείο της Μονάδας Εφηβικής Υγείας.
Στη ΜΕΥ εφαρμόζεται πρόγραμμα πρόληψης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, όσο
και πρόγραμμα παρέμβασης σε παιδιά που προσέρχονται με αίτημα την υπερβολική ή
δυσπροσαρμοστική χρήση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρώτο μέλημα των ειδικών της ΜΕΥ
είναι να πάρουν ένα πλήρη αναπτυξιακό ιστορικό και να διερευνήσουν την παρούσα ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα. Διερευνούνται οι οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες, όσο
και τα σχολικά και εξωσχολικά ενδιαφέροντα των εφήβων, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν
στρεσογόνοι παράγοντες, αλλά και αλλαγές στις συνήθειες ή τις συμπεριφορές. Συνήθως
ζητάμε από τους εφήβους να τηρήσουν ένα ημερολόγιο καθημερινής χρήσης του
διαδικτύου, ενώ παράλληλα συμφωνούνται συμπεριφορικοί στόχοι, τόσο για το διαδίκτυο
όσο και για την υπόλοιπη ρουτίνα, με στόχο την αυτό-παρατήρηση, την ανάκτηση ελέγχου
στην χρήση του διαδικτύου, και την διεύρυνση των προσαρμοστικών συμπεριφορών.
Και στις δύο πρώτες παραπάνω περιπτώσεις είναι εμφανής η αγωνία των γονέων για
τα παιδιά τους, αλλά και η αδυναμία που ένιωθαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν
το παιδί. Οι ειδικοί της Μονάδας Εφηβικής Υγείας αφού άκουσαν ενεργά, ενημέρωσαν
τους γονείς για τα χαρακτηριστικά και τα επιτρεπτά ηλικιακά όρια του συγκεκριμένου
παιχνιδιού ή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Στη συνέχεια δόθηκαν κάποιες συμβουλές για
τη σωστή οριοθέτηση των εφήβων, αναφορικά με το χρόνο παραμονής στο διαδίκτυο
και την καταλληλότητα των ιστοτόπων, πάντα σε συνάρτηση με το αναπτυξιακό στάδιο.
Ταυτόχρονα παρακινήθηκαν οι γονείς να προσπαθήσουν να στρέψουν τα παιδιά τους σε
εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. τέχνες, αθλητισμός) και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάγκη σωματικής άσκησης, ειδικά κατά την εφηβεία, ως μέσο υγιούς εκτόνωσης και
αγχόλυσης.
Στην τρίτη περίπτωση οι ειδικοί λαμβάνοντας υπόψη το νεαρό της ηλικίας
του παιδιού, που ανέφερε το περιστατικό αρχικά αναγνώρισαν την
ανησυχία του ως βάσιμη, και το ενδιαφέρον του ως θετικό. Στη
συνέχεια συμβούλεψαν το παιδί να παρακινεί και να να ενθαρρύνει
το φίλο του να τον ακολουθήσει σε αθλητικές και κοινωνικές
δραστηριότητες ,και σε καμία περίπτωση να μην αγνοηθεί και
παραμεληθεί από την παρέα των φίλων. Αναγνωρίστηκε, δηλαδή, η
αξία της φιλίας και ο ρόλος του υποστηρικτικού πλαισίου, και ειδικά
των συνομηλίκων.
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Καθηγητής απευθύνεται στη Μονάδα Εφηβικής για την περίπτωση
μαθήτριας, 16 ετών
«Έχουμε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει η συμπεριφορά της.
Σταμάτησε να ασχολείται με τα μαθήματα, αποφεύγει όλους τους συμμαθητές
της. Ενώ έρχεται κανονικά στην ώρα της στο σχολείο, φαίνεται διαρκώς θλιμμένη
και σα να μην επικοινωνεί με τον κόσμο γύρω της. Δεν έχει πια κίνητρο για τίποτα, ακόμα και η
εμφάνισή της έχει αλλάξει. Όταν την πλησίασα για να μάθω περισσότερα μου εκμυστηρεύτηκε ότι
μπαίνει σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μέσω της οποίας επικοινωνεί με διάφορους ανθρώπους
και η οποία ενθαρρύνεται την αυτοκτονία ως λύση στα διάφορα προβλήματα. Μου ζήτησε να
κρατήσω μυστικό το γεγονός ότι σκέφτεται να δώσει τέλος στη ζωή της.»
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Μητέρα απευθύνεται στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας για το γιο της, 15 ετών
«Χθες το βράδυ διάβασα κάτι και έχω αναστατωθεί πάρα πολύ. Μπήκα στον υπολογιστή του
σπιτιού μου και είδα ότι ο γιος μου είχε ξεχάσει να κάνει αποσύνδεση από το προφίλ του στο
facebook. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ και διάβασα τα προσωπικά του μηνύματα. Είδα κάτι που
με σόκαρε πολύ. Συνομιλούσε με ένα φίλο του και έγραφε ότι η ζωή του μοιάζει πολύ βαρετή
και κουραστική και ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Αν και ήμουν ιδιαίτερα ταραγμένη, έψαξα
στο ιστορικό αναζητήσεων και είδα ότι είχε επισκεφτεί και αναζητήσει για ιστοσελίδες σχετικές
με την αυτοκτονία.
Έχω ανησυχήσει πάρα πολύ και δεν μπορώ να σκεφτώ ψύχραιμα.			
Τί με συμβουλεύτε να κάνω;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η αυτοκτονική συμπεριφορά στην εφηβεία είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό
θέμα που χρήζει άμεσης διερεύνησης και παρέμβασης. Η αυτοκτονία μέσω
διαδικτύου έχει τραβήξει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας, καθώς
αυξάνονται συνεχώς τα καταγεγραμμένα περιστατικά αυτοκτονιών που είναι
συνδεδεμένα με το διαδίκτυο. Φαίνεται ότι η χρήση του διαδικτύου και
συγκεκριμένα οι ιστοχώροι που σχετίζονται με την αυτοκτονία (π.χ. suicide
websites) μπορεί να ενισχύσουν τον αυτοκτονικό ιδεασμό και μάλιστα να
προτείνουν τρόπους μεθόδευσης αυτού σε αυτοκτονία, συντελώντας
έτσι στην αύξηση των ποσοστών της κυβερνοαυτοκτονίας!
Αναφορικά με την πρώτη περίπτωση, παρακινήθηκε ο εκπαιδευτικός
να ενημερώσει άμεσα τους γονείς και να τους παραπέμψει σε δομή
ψυχολογικής υποστήριξης που υπήρχε στην περιοχή του, ενώ δόθηκαν
οι σχετικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, διερευνήσαμε το θέμα της
ιστοσελίδας. Αν και ο εκπαιδευτικός δεν ήξερε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα
παρακινήθηκε να την ψάξει προκειμένου να την καταγγείλει στους αρμόδιους
φορείς για να την θέσουν εκτός λειτουργίας (να την «κατεβάσουν»). Επίσης, οργανώθηκε
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από ειδικούς ψυχολόγους ομιλία στο συγκεκριμένο σχολείο προκειμένου να ενημερωθούν
οι μαθητές για τους κινδύνους του διαδικτύου.
Στη δεύτερη περίπτωση δόθηκαν συμβουλές στη μητέρα για συναισθηματική στήριξη
του παιδιού. Επίσης, ο έφηβος ξεκίνησε άμεσα πρόγραμμα συμβουλευτικής από ομάδα
ειδικών της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ψυχολόγο και ψυχίατρο).

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Έφηβος 13 ετών, εκφράζει την ανησυχία του στους ειδικούς επαγγελματίες της Μονάδας
Εφηβικής Υγείας
«Πρόσφατα ανακάλυψα ιστοσελίδες με πορνό. Από τότε θέλω συνεχώς να τις βλέπω. Οι γονείς
μου δεν το ξέρουν και ντρέπομαι πολύ. Είμαι πολύ καλός μαθητής. Τί να κάνω για να σταματήσω
να τις βλέπω και να μην εξαρτηθώ; Ντρέπομαι πολύ που σας στέλνω αυτό το email, αλλά δεν
ξέρω τί να κάνω!»
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Μητέρα απευθύνεται στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας για το γιο της, 13 ετών
«Καθώς έβλεπε μια παιδική σειρά στο ίντερνετ ξαφνικά «πετάχτηκε» στην οθόνη μια γυμνή
γυναίκα σε σεξουαλικές στάσεις. Το παιδί αρχικά σοκαρίστηκε, ωστόσο
«κλίκαρε» πάνω στην εικόνα και μεταφέρθηκε σε
μια πορνογραφικού περιεχομένου διάσημη
ιστοσελίδα. Έκτοτε βλέπει συνέχεια πορνό.
Ευτυχώς έχουμε καλή σχέση και μου αποκάλυψε
το παραπάνω γεγονός. Φαντάστηκα ότι όταν θα
του μιλούσα θα έπαιρνε τις πληροφορίες που ήθελε
και δεν θα εξακολουθούσε να βλέπει. Απεναντίας,
όμως, βλέπει πολύ συχνά και παρακινεί και τους
συμμαθητές του να παρακολουθούν. Επίσης, έχει
διαρκώς απορίες σχετικά με το σεξουαλικό
ζήτημα (τί είναι gay πορνό; Τί είναι
τρανσέξουαλ;). Πανικοβλήθηκα
με τις ερωτήσεις, και γι’ αυτό
προσπάθησα μέχρι και να τον
τρομάξω, όμως δε λειτούργησε.
Ο σύζυγός μου δεν είναι πολύ
βοηθητικός γιατί ντρέπεται
να μιλάει γι’ αυτά τα θέματα.
Επιπλέον, έχω μια κόρη 6 έτων
την οποία πρέπει να προφυλάξω,
για να μην έρθει σε επαφή με τέτοιο
ακατάλληλο υλικό.»
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η διερεύνηση της σεξουαλικότητας είναι ένα φαινόμενο
απολύτως φυσιολογικό που λαμβάνει χώρα στην περίοδο της
εφηβείας. Οι νέες τεχνολογίες, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να παρέχουν ερωτικό και
πορνογραφικό υλικό εύκολα και άμεσα προσβάσιμο από τους
εφήβους. Παράλληλα, μεγάλο ποσοστό των εφήβων χρησιμοποιεί
το διαδίκτυο με σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τα
σεξουαλικά ζητήματα και τις σεξουαλικές συμπεριφορές. Οι δύο παραπάνω
περιπτώσεις αντανακλούν ξεκάθαρα την αναζήτηση αυτή, ενώ ταυτόχρονα θέτουν
ένα βασικό προβληματισμό για τις επιπτώσεις αυτής στην ψυχοσυναισθηματική και
σεξουαλική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων.
Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται ξεκάθαρα η ανησυχία του εφήβου, αλλά και οι
ενδεχόμενες ενοχές του για την παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού. Το προσωπικό
της Μονάδας Εφηβικής Υγείας απάντησε στα ερωτήματα και έδωσε ταυτόχρονα τις
ανάλογες πληροφορίες για τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία (τί συμβαίνει, γιατί συμβαίνει,
πώς το αντιμετωπίζω και πώς προφυλάσσομαι), ενώ ακολούθησε ψυχο-εκπαίδευση
του εφήβου πάνω και στα θέματα του «εθισμού» στο διαδικτυακό πορνογραφικό υλικό.
Σημαντικό είναι ότι οι συμπεριφορές διερεύνησης της σεξουαλικότητας παρουσιάστηκαν
από τον ειδικό ως φυσιολογικές εφηβικές συμπεριφορές, έτσι ώστε να απενοχοποιηθεί
ο έφηβος. Επίσης, δόθηκαν συμβουλές για τον έλεγχο της παρόρμησης και ταυτόχρονα
ο έφηβος παρακινήθηκε σε εξωσχολικές δρστηριότητες (αθλητισμός, τέχνες) και στην
συναναστροφή με συνομιλήκους.
Στη δεύτερη περίπτωση, δόθηκε προσοχή στις
ανησυχίες της μητέρας. Έπειτα δόθηκαν
οι ανάλογες πληροφορίες για το τί
συμβαίνει στην εφηβεία αναφορικά
με τη σεξουαλικότητα των παιδιών.
Η συμβουλευτική επεκτάθηκε στα
φίλτρα προστασίας και το γονικό
έλεγχο, ενώ δόθηκαν συμβουλές
για τον καταλληλότερο τρόπο
προσέγγισης του παιδιού (π.χ.
εξήγηση για τους λόγους που η μητέρα
δεν θέλει να παρακολουθεί ο γιος
της πορνογραφικό υλικό, εκπαίδευση
και ενημέρωση του παιδιού για τη
σεξουαλική δραστηριότητα, σταδιακή
εμπλοκή του πατέρα στο θέμα).
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Έφηβη απευθύνεται στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, ιδιαίτερα αναστατωμένη
«Μου συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο (κλαίει). Είχα ανεβάσει μια φωτογραφία μου στο facebook,
μια ιδιαίτερη φωτογραφία. Όχι γυμνή, αλλά λίγο προκλητική. Το ξέρω ότι έκανα μεγάλο λάθος
– αλλά τότε δεν το καταλάβαινα... ήθελα να είμαι κι εγώ «μέσα στα πράγματα» και να παίρνω
πολλά “likes”. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτή τη φωτογραφία την πήρανε – δεν ξέρω ποιός – και
την έχει βάλει σε ένα γκρουπ στο facebook που εξεφτιλίζει τις γυναίκες. Νιώθω πολύ άσχημα,
ντρέπομαι πολύ. Μπορείτε να κάνετε κάτι;»
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Μητέρα απευθύνεται στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας για την κόρη της, 14 ετών.
«Αντιμετωπίζουμε εδώ και ένα χρόνο ένα πολύπλοκο περιστατικό. Η κόρη μου διατηρεί
προφίλ στο facebook από τα 12. Πέρυσι ερωτεύτηκε κάποιο συνομήλικο αγόρι που γνώρισε
στο facebook. Μιλούσαν συνέχεια και η ίδια έλεγε ότι είχαν σχέση, χωρίς να έχουν βρεθεί
ποτέ. Το αγόρι συνεχώς απέφευγε να βρεθούν, αλλά της μιλούσε συνεχώς. Τώρα (ένα χρόνο
μετά) αποκαλύφθηκε πως όλα ήταν ψέματα. Οι συμμαθητές της έκαναν πλάκα. Είχαν
δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ (με το υποτιθέμενο αγόρι που ερωτεύτηκε η κόρη μου) και
ουσιαστικά την κορόιδευαν όλοι ομαδικά επί ένα χρόνο. Η κόρη μου, καθώς δεν είχε καταλάβει
ότι αυτό ήταν ψέμα, ανοιγόταν πολύ συναισθηματικά στο υποτιθέμενο αγόρι της, και τώρα
όλοι την κοροϊδεύουν στο σχολείο. Το παιδί δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά. Δεν αντέχει τις
κοροϊδίες, ούτε μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει. Τι πρέπει να κάνω;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο εκφοβισμός και η παρενόχληση μέσω διαδικτύου, είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο που
απαιτεί σίγουρα την προσοχή μας. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός λαμβάνει χώρα όταν ένα
παιδί ή έφηβος δέχεται απειλές, παρενοχλείται, ταπεινώνεται ή γίνεται στόχος από κάποιο
άλλο παιδί ή έφηβο, συνήθως με επαναλαμβανόμενο τρόπο μέσω της χρήσης των
νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων.
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός φαίνεται ότι στη χώρα μας έχει παρουσιάσει
δραματική αύξηση. Σύμφωνα με την έρευνα European Addictive Behaviors (EU
NET ADB, 2012), η οποία μελέτησε συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο
και επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές των εφήβων, η χώρα μας έρχεται
πρώτη (μαζί με τη Ρουμανία) σε ποσοστό διαδικτυακού εκφοβισμού. Σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη έρευνα ένα ποσοστό 26,5% δήλωσε το 2012 ότι έχει πέσει θύμα
εκφοβισμού, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας το
2010 ήταν 5%.
Στην πρώτη περίπτωση αρχικά ανακουφίστηκε την έφηβη, με τη διαβεβαίωση ότι
θα βρεθεί λύση. Αφού λάβαμε τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση όπου είχε
καταχωρηθεί η φωτογραφία της, συνειδητοποιήσαμε ότι πρόκειται για έναν τόπο
με άκρως εξευτελιστικό και εκφοβιστικό περιεχόμενο. Μετά από επικοινωνία που
είχαμε με τη συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης και αφού τους υποδείξαμε
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τη σελίδα, καταφέραμε να διαγράψουμε τις φωτογραφίες, αλλά και
να αφαιρεθεί το περιεχόμενο. Παράλληλα, η έφηβη εκπαιδεύτηκε
, και σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου (σφαίρα της
ιδιωτικότητας, προστασία προσωπικών δεδομένων, ασφαλής
χρήση των κοινωνικών δικτύων) και συγκεκριμένα στους κινδύνους
που ελλοχεύουν από την αλόγιστη χρήση προσωπικών δεδομένων,
προκλητικών φωτογραφιών κλπ.
Η δεύτερη περίπτωση ανήκει επίσης στην κατηγορία του διαδικτυακού
εκφοβισμού. Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι το κορίτσι αισθάνεται ερωτευμένο
με τον φίλο με τον οποίο είχε διαδικτυακή σχέση. Αυτό εξηγήθηκε στη
μητέρα, προκειμένου να κατανοήσει και να υποστηρίξει την κόρη της. Το προσωπικό της
Μονάδας Εφηβικής Υγείας ενημέρωσε το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
προκειμένου να υποστηριχθεί η μαθήτρια στο σχολείο. Επίσης, προτείναμε την άμεση
έναρξη θεραπευτικού προγράμματος για το κορίτσι.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Καθηγητής απευθύνεται για μαθητή, 16 ετών
«Ήθελα να συζητήσουμε
για ένα μαθητή καθώς
δεν ξέρουμε πως να τον
χειριστούμε. Εδώ και ένα
χρόνο έχει αλλάξει τελείως
η συμπεριφορά του. Ενώ
ήταν ένα πολύ ήρεμο παιδί,
ξαφνικά άλλαξε. Χτυπάει και
απειλεί τους συμαθητές
του, δεν ασχολείται με το
σχολείο, μιλάει άσχημα
και βρίζει, ενώ πρόσφατα
καταλάβαμε ότ κουβαλάει
μαζί του επικίνδυνα
αντικείμενα (μαχαίρια κλπ).
Κάποιοι συμμαθητές του
μας είπαν ότι έχει γίνει
μέλος σε μια σελίδα στο
ίντερνετ που ενθαρρύνει
τέτοιες συμπεριφορές
(ανέφεραν ιστοσελίδες
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που αφορούν στο χουλιγκανισμό, αλλά δεν ήταν και σίγουροι). Το σχολείο μας είναι σε αμηχανία.
Τι μας συμβουλεύετε να κάνουμε;»
Οι γονείς φαίνονται μάλλον αδιάφοροι, ενώ υπάρχει η υποψία ότι μπορεί και να
ενθαρρύνουν αυτές τις συμπεριφορές!
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Μητέρα απευθύνεται για την κόρη της, 17 ετών
«Πήρα την πρωτοβουλία να σας επισκεφτώ γιατί δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω αυτό που
συμβαίνει με την κόρη μου. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί δεν ακούει πια! Το θέμα είναι ότι
έχει χάσει πολλά κιλά. Φοβάμαι ότι το παιδί μου πάσχει από ανορεξία. Όλα ξεκίνησαν πριν
από περίπου ένα χρόνο. Ήθελε να χάσει κάποια κιλά και αναζητούσε στο διαδίκτυο «δίαιτες».
Δεν μου τα αποκαλύπτει όλα, αλλά έχω καταλάβει ότι παίρνει συμβουλές από ένα συγκεκριμένο
ιστολόγιο στο ίντερνετ που το έχει ένας υποτίθεται «ειδικός». Μέσω αυτού του ιστοχώρου
παρακινείται ουσιαστικά να υποσιτίζεται. Ό,τι κι αν της έχω πει δεν εισακούομαι και τον τελευταίο
καιρό παραπονιέται για σωματικά ενοχλήματα (είναι αδύναμη, έχει διαταραχθεί ο κύκλος της).»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο εικονικό περιβάλλον υπάρχουν πληθώρα διαδικτυακών τόπων με επικίνδυνο
περιεχόμενο (π.χ. βία, όπλα, ρατσισμός, χουλιγκανισμός, ναρκωτικά) και ιστοσελίδες που
ενθαρρύνουν τα παιδιά σε επικίνδυνες συμπεριφορές.
Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αφορούν στην επαφή των παιδιών με επικίνδυνο
περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Στην πρώτη περίπτωση κρίθηκε αναγκαίο να ενημερωθούν
οι γονείς του παιδιού και ταυτόχρονα να τεθούν όρια, αλλά και να εφαρμοστούν οι
κανονισμοί του σχολείου προκειμένου να προστατευτούν οι υπόλοιποι μαθητές. Επίσης,
προτάθηκε η επίσκεψη της οικογένειας σε ειδικό πλαίσιο προκειμένου να αξιολογηθεί η
παραβατική συμπεριφορά του παιδιού, και η ευρύτερη λειτουργικότητα του.
Στη δεύτερη περίπτωση το προσωπικό της Μονάδας Εφηβικής Υγείας, αφού άκουσε
προσεκτικά τη μητέρα, διερεύνησε την ψυχολογική, συναισθηματική και σωματική
κατάσταση της κόρης, έδωσε άμεσες συμβουλές συναισθηματικής στήριξης και
ταυτόχρονα προτάθηκε η έναρξη συμβουλευτικού προγράμματος για τους γονείς
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ολιστικά και με τον καλύτερο τρόπο η κατάσταση αυτή.
Στη συνέχεια προτάθηκε η άμεση παραπομπή του κοριτσιού στη ΜΕΥ, προκειμένου να
αξιολογηθεί ολιστικά, και να αντιμετωπιστούν τα σωματικά προβλήματα, αλλά και να
υποστηριχθεί συναισθηματικά το κορίτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις
το επικίνδυνο περιεχόμενο αφαιρέθηκε από το διαδίκτυο.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Κορίτσι 12 ετών εκμυστηρεύεται στους ειδικούς της Μονάδας
Εφηβικής Υγείας αυτό που της συνέβει:
«Ντρέπομαι γι’ αυτό που θα σας πω, αλλά δεν ξέρω πού αλλού να
απευθυνθώ. Έχω προφίλ στο facebook και έχω 650 φίλους. Ξαφνικά βλέπω
ένα μήνυμα στα εισερχόμενα. Ήταν κάποιος άγνωστος που μου έλεγε «άσχημες»
κουβέντες. Δεν του απάντησα, αλλά συνεχίζει να μου στέλνει τέτοια και έχω φοβηθεί
πολύ. Τί να κάνω; Κινδυνεύω; Δεν θέλω να το πω στους γονείς μου. Είμαι σίγουρη ότι θα μου
πουν να διαγράψω το λογαριασμό μου και να μην ξαναμπω.»
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Μητέρα απευθύνεται για την κόρη της, 14 ετών
«Η κόρη μου χθες βράδυ μου εξομολογήθηκε ότι κάποιος
την παρενοχλεί στο ίντερνετ. Της λέει χυδαία λόγια και της
κάνει χυδαίες προτάσεις. Ήταν αρκετά ταραγμένη και
θυμωμένη. Τί με συμβουλεύετε να κάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η σεξουαλική παρενόχληση λαμβάνει
χώρα και μέσω διαδικτύου, με θύματα
πολλές φορές ανηλίκους. Η σεξουαλική
παρενόχληση μπορεί να συμβεί σε
οποιοδήποτε διαδικτυακό χώρο που
περιλαμβάνει δυνατότητα συνομιλιών.
Στη χώρα μας, η εμπειρία από τη Μονάδα
Εφηβικής Υγείας αναδεικνύει ότι πολλές φορές
η σεξουαλική παρενόχληση λαμβάνει χώρα
στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικά
ανάμεσα σε εφήβους με ευρύ κύκλο «φίλων».
Στην πρώτη περίπτωση το κορίτσι ακούστηκε
πολύ αναστατωμένο και φοβισμένο και οι ειδικοί της
Μονάδας Εφηβικής Υγείας προσπάθησαν να την καθησυχάσουν. Το κορίτσι παρακινήθηκε
να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου στη συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης,
προκειμένου να μη λαμβάνει μηνύματα από αγνώστους και ταυτόχρονα την ενημερώσαμε
για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης (π.χ. ποιόν αποδεχόμαστε να γίνει «φίλος» μας στο
διαδίκτυο και γιατί).
Στη δεύτερη περίπτωση ο χειρισμός του θέματος ήταν παρόμοιος. Ενημερώσαμε για
τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και για τις ρυθμίσεις απορρήτου. Επιπλέον, συστήσαμε
τις σχετικές αλλαγές στις ρυθμίσεις, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της
παρενόχλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις έγινε καταγγελία
στον αρμόδιο φορέα (Γραμμή Καταγγελιών Safeline, Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος).
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GROOMING - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Έφηβη 17 ετών καλεί για τη συνομήλικη φίλη της
«Βασικά ανησυχώ πολύ για τη φίλη μου. Εδώ και έξι μήνες λέει ότι μιλάει με ένα παιδί στο
facebook, τον οποίο δεν έχει δει ποτέ από κοντά! Από τότε που σχετίστηκαν έχει αλλάξει η
συμπεριφορά της. Έχει κλειστεί πολύ στον εαυτό της, δεν έρχεται βόλτα μαζί μου ενώ είμαστε
«κολλητές» - σχεδόν δεν μου μιλάει όπως μου μιλούσε. Μιλάει μόνο για το παιδί αυτό. Ακόμα
και το σχολείο έχει παρατήσει. Της λέω ότι ανησυχώ, γιατί αυτός που μιλάει είναι ένας ξένος,
αλλά αυτή θυμώνει. Μου λέει ότι: «είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ενδιαφέρεται για μένα, με
βοηθάει, μπορώ να του πω τα πάντα, να ανοιχτώ, να του πω όλα μου τα προβλήματα... νομίζω
ότι είμαι εξαρτημένη από αυτόν». Το θέμα είναι ότι αυτός πρόσφατα της είπε ότι το προφίλ που
είχε στο facebook ήταν ψεύτικο. Της είπε ότι είναι λίγο μεγαλύτερος από εκείνη. Η φίλη μου
του έχει πει τα πάντα. Επίσης, την τελευταία εβδομάδα της ζητάει να του στείλει γυμνές
φωτογραφίες της. Δεν είμαι σίγουρη όμως αν του τις έχει
στείλει ή όχι.»
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Μητέρα απευθύνεται για το γιο της, 18 ετών
«Δεν ξέρω πώς να χειριστώ αυτό που συμβαίνει
με το γιο μου. Ήταν πάντα ένα έξυπνο παιδί και
καλός μαθητής... άλλαξε όμως η συμπεριφορά
του. Βασικά νομίζω ότι έχει ερωτευτεί, αλλά
εκείνος δεν το παραδέχεται. Είναι συνεχώς με
ένα κινητό στο χέρι ή συνομιλεί μέσα από το
διαδίκτυο. Απομονώνεται συνέχεια στο
δωμάτιό του και δεν μιλάει σε κανένα στην
οικογένεια. Λέει ότι διαβάζει αλλά ξέρω ότι
συνέχεια μιλάει με κάποιον. Επίσης, λέει συνεχώς
ψέμματα και σταμάτησε να ασχολείται με τα μαθήματά του, ενώ ήταν ένα παιδί με πολύ
υψηλούς στόχους. Χθες προσπάθησα να τον πλησιάσω ξανά και μου ανοίχτηκε λίγο. Μου
είπε ότι έχει γνωρίσει μια κοπέλα μέσα από το διαδίκτυο που είναι 15 χρονών και μένει εκτός
Ελλάδας, σε μια χώρα της Βόρειας Αφρικής. Δεν είναι, λέει, απλά η καλύτερή του φίλη, αλλά η
αδελφή ψυχή του, και μαζεύει χρήματα προκειμένου όταν ενηλικιωθεί να πάει στη χώρα της και
να τη συναντήσει»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις περιγράφουν με λεπτομέρεια τη διαδικασία του grooming,
της σεξουαλικής δηλαδή αποπλάνησης παιδιών μέσω διαδικτύου από ανθρώπους
που θέλουν να εκμεταλλευτούν σεξουαλικά ανηλίκους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνήθως
ενήλικες, κρύβουν όμως την προσωπική τους ταυτότητα και συχνά παρουσιάζονται
σαν συνομήλικοι. Πλησιάζουν τα παιδιά σε διαδικτυακούς χώρους που είναι δημοφιλείς
στους εφήβους, δημιουργούν στενή σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και σιγά σιγά γίνονται
«σημαντικοί» για αυτούς. Στη συνέχεια, εισάγουν το σεξουαλικό στοιχείο στη σχέση. Αν το
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παιδί ανταλλάξει γυμνές-ερωτικές φωτογραφίες, τότε ο θύτης είναι
πιθανό να απειλήσει-εκβιάσει το παιδί με τη δημοσιοποίηση
αυτών των φωτογραφιών σε σχολείο, συγγενείς και στενό
οικογενειακό περιβάλλον. Με άλλα λόγια ο όρος «grooming»
αναφέρεται στη συμπεριφορά εκείνη του διαδικτυακού χρήστη
που έχει σκοπό να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο παιδί, ώστε να
πραγματοποιήσει μαζί του μια μυστική συνάντηση.
Ενημερώσαμε για τη διαδικασία αυτή με λεπτομέρειες τους ανθρώπους
που απευθύνθηκαν στη Μ.Ε.Υ., προκειμένου να μάθουν περισσότερα για τον ψυχολογικό
χειρισμό που χαρακτηρίζει συνήθως το φαινόμενο αυτό. Στην πρώτη περίπτωση
συμβουλέψαμε την έφηβη να ενημερώσει τη φίλη της για αυτά που έμαθε από εμάς
και να προσπαθήσει να διατηρήσει τη σχέση μαζί της, προκειμένου να την εμποδίσει να
προβεί και σε άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές. Την παρακινήσαμε επίσης να δώσει το
τηλέφωνο της γραμμής βοήθειας για θέματα διαδικτύου ΥποΣΤΗΡΙΖΩ (800 11 800 15),
τόσο στη φίλη της, όσο και σε κάποιον ενήλικα (τους γονείς της κοπέλας), προκειμένου να
επικοινωνήσουμε.
Στη δεύτερη περίπτωση, επίσης, ενθαρρύναμε τη μητέρα να ενημερώσει το γιο της για τη
διαδικασία αυτή και να έχει υψηλή εποπτεία προκειμένου να μην ανταλλάξει φωτογραφίες
και να μην ταξιδέψει. Καθώς, όμως, φάνηκε ότι ήταν αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί,
προτείναμε την άμεση έναρξη συμβουλευτικής με τον έφηβο με ειδικά εκπαιδευμένους
ψυχολόγους, αλλά και των γονέων με ειδικούς οικογενειακούς συμβούλους. Τέλος, και στις
δύο περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να επιληφθούν του
θέματος και της επικινδυνότητάς του.
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Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στο νοσοκομείο Παίδων «Π & A
Κυριακού», διαχειρίζεται τη Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015
/help@saferinternet.gr, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
Η Γραμμή αυτή, απευθύνεται σε παιδιά & εφήβους και τις οικογένειές τους,
παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με
τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, παιδοφιλία, κ.α.).

μαζί για την εφηβική υγεία

μαζί

Η Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 είναι χωρίς χρέωση για
αστικές και υπεραστικές κλήσεις (με την υποστήριξη των ΟΤΕ-COSMOTE).
Στελεχώνεται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους σε θέματα χρήσης
– κατάχρησης διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους. Λειτουργεί στη
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), στο Παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων
«Π. & Α. Κυριακού», Μεσογείων 24, Γουδή, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες
09:00-15:00.

για την εφηβική υγεία

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.)
ADOLESCENT HEALTH UNIT (A.H.U.)
Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΩΝ
ΜΑΖΙγια
τηνΕΦΗΒΙΚΗυγεία
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Μεσογείων 24 , Τ.Κ. 11527, Γουδή
6ος Όροφος, Πτέρυγα Ε. Δαλακούρα
Τηλ. - fax : 210-7710824
e-mail: info@youth-health.gr

www.youth-health.gr

μαζίγια τηνΕΦΗΒΙΚΗυγεία

Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

www.youthlife.gr

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

