
Χριστίνα Καϊλή,  
Συντονίστρια Προγραμμάτων, 

Ερευνήτρια 
Μεσογειακό Ινστιτοφτο 

Μελετών Κοινωνικοφ Φφλου 



Πρόγραμμα «Staying Safe On-line» 

Φύλο και Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο   

 

Σκοπόσ: Η ςυλλογή δεδομένων που αφορούν το φύλο και το 
διαδίκτυο και η ενημέρωςη για την έμφυλη βία ςτο 
διαδίκτυο (ηλεκτρονική ςεξουαλική παρενόχληςη, stalking, 
ηλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ) που ςχετίζεται με την χρήςη νέων 
τεχνολογιών (ςυγκεκριμένα τα μέςα κοινωνικήσ δικτύωςησ)  



Εταίροι  

 

 Μεςογειακό Ινςτιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 
(Κύπροσ)  

 Gender Studies (Τςεχία) 

 Feminoteka (Πολωνία)  

 

 

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ τησ 
Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ.  



ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  

Ο οδηγόσ προςφέρει: 

  ένα πακέτο πρακτικών πληροφοριών, ςενάρια για 
οδηγούσ μαθήματοσ και νομική πληροφόρηςη.  

 Επιτρέπει την καλύτερη κατανόηςη τησ βίασ με βάςη το 
φύλο και του ηλεκτρονικού εκφοβιςμού.  

 Παρέχει καθοδήγηςη και εργαλεία για αποτελεςματικό 
χειριςμό περιςτατικών έμφυλησ βίασ ςτο διαδύκτιο.  



Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΦΤΛΟ  

The power struggle  

Είναι ςημαντικό να δίδεται έμφαςη ςτο γεγονόσ ότι η ανιςότητα των 
φύλων αποτελεί ένα από τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ ύπαρξησ 
φαινομένων βίασ κατά των γυναικών και των κοριτςιών.  

(χωρίσ να υποβιβάζεται ο ρόλοσ τησ τάξησ, τησ φυλήσ και τησ ομοφοβίασ) 

 

Σε οποιοδιποτε περιςτατικό ςφγκρουςθσ ςκζψου: 

 Ποιοσ έχει την προνομιούχα θέςη; 

 Ποιοσ επιδιώκει να κρατήςει την θέςη εξουςίασ; 

 Ποιοσ βρίςκεται ςε ευάλωτη θέςη, νοιώθει αναςφάλεια και εκτίθεται 
ςτην βία.   

 



ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

o Βία με βάςη το φύλο 

o Βία κατά των γυναικών και των 
κοριτςιών  

o Σεξιςμόσ 

o Μιςογυνιςμόσ Αθνύκε ζπρλά όηη έρεη επηηεπρζεί πιήξεο 

ηζόηεηα θαη όηη δελ ππάξρνπλ έκθπιεο 

δηαθξίζεηο. Μειέηεο θαη ζηαηηζηηθέο 

απνδεηθλύνπλ όηη νη πην δξακαηηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα θύια αθνξνύλ ηελ βία θαηά ησλ 

γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ.  

Πξνζβνιέο… 

απεηιέο… 

επηζεηηθόηεηα … 

“girl-shaming… 

“gay-shaming”… 



ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΗ ΜΕΦΤΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΦΟΒΙΜΟ/ΣΟΧΟΠΟΙΗΗ  

 Θεωρητικά το διαδίκτυο αποτελεί ένα χώρο/ μέςο το 
οποίο μπορούμε να απολαμβάνουμε ιςότιμα … 

 
ΜΟΡΦΕ  

• Απεηιέο βηαζκνύ 

• Δηάδνζε 

«πεηξαγκέλσλ» 

θσηνγξαθείσλ 

γπλαηθώλ/θνξηηζηώλ 

πνπ θαθνπνηνύληαη 

• Δεκνζίεπζε 

πξνζσπηθήο 

δηεύζπλζεο 

• Παξαβίαζε 

ηζηνζειίδσλ θαη κπιόγθ 

γπλαηθώλ/θνξηηζηώλ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  
• Έιιεηςε έιεγρνπ ηεο on-line 

θαη ηεο off-line δσήο  

• Κίλδπλνο ζηελ επίηεπμε ησλ 

πξνζσπηθώλ 

επαγγεικαηηθώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ πξνζδνθηώλ 

• Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ζηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

πγεία 

• Δηαηώληζε ηνπ ζεμηζκνύ, 

ησλ άληζσλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία  

• Απσζηώπεζε! 



“It is only 

harmless 

teasing”? 

“Girls can take 

care of the 

situation 

themselves”? 

“If a girl is present and 

active on-line, she should 

take into consideration that 

she can be targeted”? 



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  

Γονείσ και Κθδεμόνεσ 
 Ενκαρρφνετε ςυηιτθςθ μεταξφ γονζων και εφιβων ςχετικά με τθν 

μθ κατάλλθλθ χριςθ του διαδικτφου.  
 Οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ πρζπει πάντα να γνωρίηουν για τθν 

διαδικτυακι «δράςθ» των παιδιϊν.  
 Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι πρζπει τα παιδιά να διδάςκονται για το τι 

είδουσ πλθροφορίεσ δεν μοιραηόμαςτε ςτο διαδίκτυο.  
 Ενκαρρφνετε τθν δθμιουργία κανόνων που να διζπουν τθν 

αςφάλεια ςτο διαδίκτυο.  
 Πάντα να γίνεται ξεκάκαρο ότι οποιαδιποτε μορφι θλεκτρονικοφ 

εκφοβιςμοφ δεν κα είναι αποδεκτι και πρζπει να διϊκεται 
αμζςωσ.  

 Δϊςτε ζμφαςθ ςτον ρόλο που ζχουν οι «μάρτυρεσ» ι 
«παρατθρθτζσ» είτε ςτθν ςτιριξθ του κφματοσ είτε ςτθν 
περικωριοποίθςθ του κφτθ.  

 Αναγνωρίςτε τισ ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ τθσ θλεκτρονικισ βίασ: 
απομόνωςθ, κατάκλιψθ, απάκεια, αδιαφορία.  

 Ενθμερϊςτε τθν διοίκθςθ του ςχολείου! 



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  

Εφθβοι  
 

1. Πνηέ κελ απαληάηε ζηνλ εθθνβηζηή- κελ κπείηε ζε δηάινγν καδί ηνπ!  

2. Μελ εθδηθείζηε ηνλ εθθνβηζηή – απηό επηδεηά. 

3. Μηιήζηε ζε θάπνηνλ πνπ εκπηζηεύεζηε (γνλέα, εθπαηδεπηηθό, ζρνιηθό 

ςπρνιόγν) 

4. Αθνινπζήζηε ην έλζηηθηό ζαο- εάλ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά 

κνηάδεη επηζεηηθή, ηόηε πηζαλόηαηα είλαη.  

5. Εάλ ππνςηάδεζηε όηη πέζαηε ζύκα ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ 

εξεπλήζηε ζην δηαδίθηπν ηη ππάξρεη γηα εζάο θαη αληηγξάςηε ή 

θσηνγξαθίζηε ην πεξηερόκελν.  

 

 

 

Πάληα θηαίεη ν θαηαπηεζηήο, όρη εζύ!!!  



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

ενάρια θαη αςκιςεισ γηα ςχζδια μακιματοσ θαη 

ζεκαηηθά εξγαζηήξηα (κε ελδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκα, 

πιηθά, αξηζκό ζπκκεηερόλησλ, ρξήζηκεο 

εξσηήζεηο/ζπκβνπιέο γηα ζπδήηεζε).  

Χριςιμεσ επαφζσ ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Επξώπε.  

 

 

 



ΕΝ ΔΡΑΗ  
Εμεγήζηε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα έρνπκε έιεγρν γηα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνύλ ηνλ εαπηό καο ζην δηαδίθηπν.  

Οη θσηνγξαθίεο είλαη αξθεηέο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνθίι γηα 

θάπνην άηνκν. Φσηνγξαθίεο δηαζέζηκεο δεκόζηα κπνξεί λα ζπκβάινπλ 

ζε αλεπηζύκεηεο επαθέο θαη δξάζεηο.  

Εμεγήζηε ηνπο όξνπο θαη κνξθέο πνπ απνηεινύλ πνηληθό αδίθεκα.  

Ελζαξξύλεηε ηελ ζπδήηεζε ρσξίο επηθξηηηθό ύθνο.  

Δηαδώζηε ρξήζηκεο επαθέο (γξακκέο βνήζεηαο θ.α.).  

Ξεθαζαξίζηε όηη θαλέλαο δελ έρεη δηθαίσκα λα απεηιεί θάπνηνλ/α. 

Δελ πξέπεη λα παξακέλεη κπζηηθό απηό πνπ ζπκβαίλεη αλάκεζα ζηνλ 

εθθνβηζηή θαη ην ζύκα- πξέπεη λα απνθαιύπηεηαη θαη λα παξέρεηαη 

ζηήξημε ζην ζύκα.  

Ηιεθηξνληθή παξελόριεζε θαη βία κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηα δύν 

θύια. Απηό πνπ δηαθέξεη είλαη ν ηξόπνο πνπ εθθξάδνληαη θαη βηώλνληαη.  

Η εκθάληζε έρεη λα θάλεη κε ηελ εθάζηνηε θνπιηνύξα θαη κε ηα 

ζηεξεόηππα ησλ θύισλ.  



Δηαζέζηκν ζηα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ζην  

www.medinstgenderstudies.org !!! 

ΤΝΣΟΜΑ…. 

http://www.medinstgenderstudies.org/

