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Εισαγωγή
«Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο
προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες στην
πολλή συνάφεια του κόσμου» έλεγε ο Κωνσταντίνος Καβάφης καλώντας
μας να αναγνωρίσουμε την τεράστια επιρροή που μας ασκείται από το
κοινωνικό περιβάλλον αποπροσανατολίζοντάς μας αρκετές φορές από
τις πραγματικές μας επιθυμίες και τον αυθεντικό μας εαυτό.
Στην εποχή, βέβαια, των social media και των influencers αυτό αποκτά
ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Έφηβοι και ενήλικοι καθημερινά
βομβαρδιζόμαστε από εικόνες που απεικονίζουν « τέλεια» σώματα,
«τέλεια πρόσωπα», «τέλεια» προϊόντα και «τέλειες» σχέσεις κάνοντάς
μας συχνά να νιώθουμε ανεπαρκείς αλλά τονίζοντας και την ανάγκη να
καταφέρουμε κι εμείς να έχουμε παρόμοιες ζωές.
Στην εφηβεία στην οποία καλείσαι να χτίσεις τη δική σου ταυτότητα
απαντώντας στα βασικά ερωτήματα ζωής όπως «ποιός είμαι», «τι θέλω»,
«ποιος είναι ο στόχος μου», «πως με βλέπουν οι άλλοι» η παραπάνω
επιρροή ενδεχομένως να πολλαπλασιάζεται.
Τα παιδιά του Ελληνικού πάνελ νέων μας εκθέτουν τις απόψεις τους και
μας καλούν να ξανασκεφτούμε το ρόλο που παίζουν στην ζωή μας τα
κοινωνικά δίκτυα και οι influencers προκειμένου μη γίνει η ζωή μας «μια
ξένη φορτική».

Μαρία Δάρα
Υπεύθυνη Πάνελ Νέων
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
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Άρης (ετών 15)
Η δύναμη του Instagram είναι σαρωτική. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα
τους. Ένα δισεκατομμύριο είναι ο συνολικός αριθμός των ενεργών
χρηστών κάθε μήνα.
Όσο για εμάς τους έφηβους; Το 72% χρησιμοποιεί το Instagram
καθημερινά! Η εικόνα είναι το μήνυμα και οι influencers - οι διαμορφωτές
δηλαδή της κοινής γνώμης - εκτός του ότι έχουν μεγάλη επιρροή στο
αγοραστικό κοινό, βγάζουν πολλά χρήματα από τα ποσταρίσματα που
κάνουν στα προφίλ τους. Έκθεση, που δημοσιεύτηκε από το Πανεπιστήμιο
της Βαλτιμόρης, ανέφερε ότι οι δαπάνες για το μάρκετινγκ των «followers» και των «influencers» θα ανέλθουν σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ
μέχρι το τέλος του 2019. Είναι λοιπόν οι influencers οι νέοι ήρωες της
εποχής μας και κατά πόσο μας επηρεάζουν; Αδιαμφισβήτητα, τα παιδιά
της ηλικίας μας θεωρούν ως πρότυπά τους τα καινούρια αυτά πρόσωπα
που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας με εικόνες και μηνύματα. Οι
influencers με χιλιάδες ή και εκατομμύρια followers επηρεάζουν και
διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, λαμβάνοντας οικονομική ανταμοιβή για
πολλά από όσα επικοινωνούν.
Και είναι πολλά τα λεφτά... Τα social media γίνονται πλέον πηγή
εισοδήματος και οι influencers με τις αναρτήσεις τους δημιουργούν
τάσεις, ενδιαφέροντα και, φυσικά, επιθυμία για την αγορά των προϊόντων
που προωθούν. Δυστυχώς όμως η επιρροή τους είναι κατά κύριο λόγο
αρνητική στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας. Θαυμάζουμε τους
influencers για τη δημοτικότητά τους ή για την ικανότητά τους να κερδίζουν
εύκολα χρήματα χωρίς να σκεφτούμε τα αθέμιτα μέσα που συχνά
χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Η αγορά ψεύτικων followers ή ομαδικών «likes» είναι πλέον συνηθισμένη τακτική. Το εύκολο
κέρδος είναι ο απώτερος σκοπός και για να τον πετύχουν χρησιμοποιούν
κάθε μέσο. Είναι άραγε αυτό το πρότυπο της επιτυχίας που θα θέλαμε να
ακολουθήσουμε στη ζωή μας; Επιπλέον, η ανάγκη να ακολουθούμε τους
κανόνες που μας επιβάλει η ψηφιακή εικόνα μας οδηγεί στον κοινωνικό
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κομφορμισμό, στην ταύτιση δηλαδή με πρόσωπα και καταστάσεις, στη
συμμόρφωση, στην υπακοή και τελικά στην απώλεια της προσωπικής
μας ταυτότητας. Φοράμε λοιπόν τα ίδια ρούχα, υιοθετούμε το ίδιο στυλ
χτενίσματος, παρακολουθούμε τις ίδιες εικόνες, με την ελπίδα ότι κάποια
στιγμή θα γίνουμε κι εμείς Σαλάχ, Ρονάλντο, Μέσι, Σουάρες, Χάμιλτον ή
ακόμη χειρότερα, Κιμ Καρντάσιαν ή Λόγκαν Πολ!
Μήπως τελικά η γενιά μας υποδουλώνεται πνευματικά, αδρανεί και
χαλιναγωγείται κι εμείς λανθασμένα πιστεύουμε πως επαναστατούμε
απλά και μόνο επειδή μιμούμαστε πρόσωπα με μεγάλη επιρροή και
χλιδάτο τρόπο ζωής;
Ας επαναστατήσουμε λοιπόν πραγματικά.Ας ενώσουμε τις φωνές
μας για πράγματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Ας
γίνουμε εμείς οι πρώτοι influencers που θα αναδείξουμε τον πραγματικό
τρόπο ζωής ενός έφηβου. Ας μιλήσουμε ανοιχτά για τις αγωνίες μας,
τις ανασφάλειες μας, τους φόβους μας αλλά και για τα όνειρά μας,
τους στόχους μας και τα θέλω μας. Όσοι είμαστε εδώ έχουμε κάνει μια
καλή αρχή. Ασχοληθήκαμε με τα κοινά και προσπαθούμε από τις θέσεις
μας να εκπροσωπήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την κοινότητα του
σχολείου μας. Ας περάσουμε λοιπόν το μήνυμα σε όσους περισσότερους
μπορούμε:

«Το να είσαι σαν τον καθένα είναι
το ίδιο σαν να είσαι κανένας»
Rod Serling, 1924-1975, Αμερικανός ηθοποιός και
σεναριογράφος
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Μαρία (ετών 19)
Η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας δημιουργείται σταδιακά από τα
πρώτα χρόνια της ζωής μας και είναι αλληλένδετη με την οικογένειά μας,
τις κοινωνικές αντιλήψεις και το ιδανικό σώμα. Βλέπουμε το σώμα μας
μέσα από τα μάτια των γονιών μας στην αρχή, μετά μέσα από τα δικά
μας μάτια και τέλος μέσα από τα μάτια αυτών που συναναστρεφόμαστε.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρούμε ότι κοιτάμε το σώμα μας
και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς μέσω εκείνων βρίσκουμε
πληθώρα προσωπικοτήτων και ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να
ταυτιστούμε ή ήδη ταυτιζόμαστε. Είναι επόμενο να συμβαίνει κάτι τέτοιο,
γιατί από την φύση μας επηρεαζόμαστε από εικόνες που βλέπουμε
καθημερινά και τα συναισθήματα που μας δημιουργούν.
Στα κοινωνικά δίκτυα θα βλέπουμε πάντοτε το ιδανικό σώμα, το
ιδανικό ντύσιμο, τις ιδανικές συνθήκες, που πολλές φορές κιόλας δεν
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών. Πρέπει
να έχουμε φίλτρο σε αυτά που βλέπουμε καθημερινά και πάνω από όλα
σιγουριά για τον εαυτό μας.
Δεν υπάρχει λόγος όλα αυτά να μας αποδιοργανώνουν συναισθηματικά
και να μας δημιουργούν ανασφάλειες για τον εαυτό μας και το σώμα μας.
Είναι δύσκολο να αγαπάει κανείς τον εαυτό του και να έχει αυτοπεποίθηση.
Πρέπει, όμως, να προσπαθήσουμε για αυτό, γιατί αν δεν τον αγαπήσουμε
εμείς, τότε ποιος; Όλοι είμαστε διαφορετικοί και αυτό είναι που κάνει τον
καθένα από εμάς ξεχωριστό και όμορφο. Αυτή είναι η δύναμή μας… η
μοναδικότητά μας!
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Μαρίνα (ετών 16)
Στις μέρες μας τα παιδιά και οι έφηβοι χρησιμοποιούν πολύ τα κοινωνικά
δίκτυα. Πως πιστεύετε ότι έχει αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο
διαμορφώνονται τα πρότυπά τους;
Έχετε αναλογιστεί ποτέ πόσο επηρεαζόμαστε από το ίντερνετ; Πως ένα
μόνο κλικ μπορεί να αλλάξει όλον τον τρόπο σκέψης μας; Κάντε λοιπόν
pause και σκεφτείτε.
Καθημερινά σερφάροντας στο διαδίκτυο ερχόμαστε αντιμέτωποι με
χιλιάδες αναρτήσεις και φωτογραφίες. Και φυσικά... βλέπουμε όλους
αυτούς τους τέλειους ανθρώπους, με τα τέλεια σώματα, τους τέλειους
φίλους, μέσα στον τέλειο κόσμο τους. Αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να
μας επηρεάζει. Σωστά; Όμως πως μας κάνει στην πραγματικότητα να
νιώθουμε; Μήπως άραγε μας κάνει να νιώθουμε μειονεκτικά; Ξαφνικά
αρχίζουμε να κάνουμε άσχημες σκέψεις για την εξωτερική μας εμφάνιση,
τις επιδόσεις μας ή και την ίδια την κοινωνική μας ζωή;
Στην εποχή μας ο καθένας μπορεί να γίνει δημιουργός ψηφιακού
περιεχομένου εύκολα, γρήγορα, απλά, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές
γνώσεις. Μπορεί να αναρτά και να προβάλει άμεσα φωτογραφίες
και βίντεο που ο ίδιος δημιουργεί σε κάποια από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Παιδιά και έφηβοι ενημερωνόμαστε αποκλειστικά από τα κοινωνικά
δίκτυα και το YouTube. Και ο καθένας μας είναι απόλυτα μόνος του μέσα
σε αυτό τον καταιγισμό πληροφορίας που μας περιβάλει, μέσω της
απόλυτα προσωπικής του συσκευής, του κινητού του τηλεφώνου.
Ποιες συμπεριφορές, όμως, προωθούνται μέσω αυτών των δικτύων;
Δυστυχώς προωθούνται πολλές προβληματικές συμπεριφορές οι οποίες
μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφηβική ηλικία, στη διαμόρφωσης
του χαρακτήρα μας, της προσωπικότητας μας. Τι θα μπορούσε να είναι;
Ας αρχίσουμε από τα απλά, ακραία πρότυπα ομορφιάς, ακραία πρότυπα
εκγύμνασης, διατροφής, για να φτάσω στα πιο σύνθετα και επικίνδυνα
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όπως αυτοτραυματισμοί και online challenges, τα οποία δυστυχώς έχουν
κοστίσει ήδη πολλές ζωές νέων παιδιών. Είναι κάτι σαν επιρροή από
κακές παρέες αφού εμείς τα παιδιά είμαστε μόνα μας σε αυτό και η άγνοια
των γονέων είναι απόλυτη.
Πόσο εύκολο είναι για εμάς τα παιδιά μας και κυρίως τους εφήβους να
πέσουμε θύματα τέτοιων καταστάσεων; Mόνο και μόνο επειδή η εφηβεία
είναι μια εποχή που εξερευνούμε το σώμα μας, νοιώθουμε ανασφάλεια
για την εικόνα μας, έχουμε λανθασμένη αντίληψη της πραγματικότητας,
προσπαθούμε να καθορίσουμε και να βρούμε τη θέση μας μέσα στον
κόσμο, όταν αντιδρούμε στο συμβατικό, το κοινότυπο, κι αλλοίμονο αν
δεν ήταν έτσι. Είναι τόσο εύκολο να πέσουμε σε λάθος συμπεριφορές.
Ας κάνουμε pause λοιπόν... και ας αναλογιστούμε πόσο χρόνο περνάμε
καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα, αντί να τον επενδύουμε σε πραγματικές
φιλίες, ανθρώπινες σχέσεις και δημιουργικές δραστηριότητες.

Γιάννης (ετών 15)
Οι influencers είναι κάποιοι άνθρωποι
που επηρεάζουν αρνητικά συνήθως
τους νέους μέσω των Social Media.
Τα αγόρια συνήθως επηρεάζονται
από αθλητικά προϊόντα και Gaming. Ενώ τα κορίτσια επηρεάζονται
περισσότερο από τα ρούχα. Εγώ
σε έναν συνομήλικό μου θα του
πρότεινα κατ’ αρχάς, να μειώσει
τις ώρες που είναι στα Social Media και να σταματήσει να βλέπει τις
φωτογραφίες που τον επηρεάζουν.
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Λίνα (ετών 16)
Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε τη δυνατότητα να
παρουσιάσουμε μια βελτιστοποιημένη εκδοχή του εαυτού μας και
δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο για έναν έφηβο στις μέρες μας να
ξεφύγει από αυτή την παγίδα. Χρησιμοποιούμε φίλτρα στις φωτογραφίες
μας, συγκεκριμένες γωνίες λήψης, βγάζουμε φωτογραφίες μόνο με
συγκεκριμένα ρούχα που μας κολακεύουν, επιλέγουμε πόζες που
αναδεικνύουν τα «δυνατά» μας σημεία. Επιλέγουμε να κοινοποιήσουμε
μια μόνο στιγμή της καθημερινότητάς μας, την πιο ενδιαφέρουσα, εκείνη
που μας δείχνει πετυχημένους, περιπετειώδεις, ευτυχισμένους… Αυτό
άλλωστε κάνουν όλοι, αυτό κάνουν και οι φίλοι μας γιατί όχι κι εμείς;
Τι γίνεται όμως όταν το Instagram κλείνει; Μπορούμε να διαχειριστούμε
την πραγματική μας εικόνα όταν όλη την ημέρα πασχίζουμε να
παρουσιάσουμε στους άλλους έναν ιδανικό εαυτό; Πως επιδρά στη
ψυχολογία μας όλος αυτό ο βομβαρδισμός τέλειων εικόνων αγοριών και
κοριτσιών που παρελαύνουν από μπροστά μας στην αρχική σελίδα του
μέσου κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε; Μήπως τελικά αυτή
μας η ενασχόληση μας κάνει δυστυχισμένους; Μήπως καταρρακώνει
την αυτοεκτίμησή μας; Μήπως μας γεμίζει άγχος ότι πρέπει να
προσπαθήσουμε κι άλλο κι άλλο προκειμένου να φτάσουμε την ιδεατή
εικόνα που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει ψηφιακά;
Πρέπει όλοι να κάνουμε μια παύση. Να σκεφτούμε ότι η πραγματική
ζωή δε βρίσκεται μέσα στην οθόνη του κινητού μας αλλά εδώ έξω, στον
αληθινό κόσμο. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για αυτό που είμαστε όχι
για αυτό που έχουμε πασχίσει να δείξουμε ότι είμαστε. Να νιώσουμε
περήφανοι για αυτά που έχουμε καταφέρει στην καθημερινότητά μας και
να μη δίνουμε τόση σημασία στα likes που παίρνουμε ή δεν παίρνουμε.
Δεν είναι επιβράβευση τα likes… Nα συνειδητοποιήσουμε ότι το like που
παίρνουμε ή το like που δεν παίρνουμε έρχεται από ανθρώπους που δε
μας ξέρουν πραγματικά και που μας κρίνουν από ένα στιγμιότυπο της
ζωής μας.
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Και αν δεν μπορούμε να μείνουμε αλώβητοι και μας αγχώνει όλη αυτή
η διαδικασία, δεν είναι κακό να επιλέξουμε την αποχή ή τον περιορισμό
της ενασχόλησης μας με τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι και αυτός ένας υγιής
τρόπος αντίστασης.

Μαριάννα (ετών 12)
Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητάς μας. Mέσα από αυτά επικοινωνούμε, διασκεδάζουμε,
ενημερωνόμαστε, μοιραζόμαστε συναισθήματα, δημιουργούμε πρότυπα,
επηρεαζόμαστε από τους influencers και πολλές φορές ασυναίσθητα
συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτούς.
Οι influencers μετατρέπονται στους προσωπικούς μας ήρωες. Θέλουμε
να γίνουμε σαν αυτούς… Λαμπεροί, όμορφοι, έξυπνοι, επιτυχημένοι…
Και εκεί είναι που αρχίζουν οι συγκρίσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση
δε βγάζουν εμάς νικητές.
Τα κιλά μας μας φαίνονται υπερβολικά, τα σπυράκια της εφηβείας
καταστροφικά, το πρόσωπό μας άσχημο και το σώμα μας
κακοσχηματισμένο. Δε σκεφτόμαστε όμως ότι τα πρότυπά μας, αυτοί
οι τέλειοι άνθρωποι που τόσο θαυμάζουμε δεν είναι και τόσο τέλειοι
όταν δε χρησιμοποιούν φίλτρα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει προκειμένου
να βελτιώσουν την εικόνα τους. Δε σκεφτόμαστε τίποτα, μόνο πως θα
γίνουμε σαν κι αυτούς.
Η διαφορετικότητα όμως δεν είναι κάτι κακό. Και αυτό πρέπει επιτέλους
να το καταλάβουμε, να αποκτήσουμε κριτική σκέψη και να αγαπήσουμε
τον εαυτό μας όπως είναι… Χωρίς φίλτρα…
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Νίκος (ετών 17)
Στις μέρες μας όλοι οι έφηβοι έχουν social media και σίγουρα
επηρεάζονται από influencers ή λάθος πρότυπα στην καθημερινότητα
τους. Ένας influencer διαφημίζει προϊόντα με τις δημοσιεύσεις που
ανεβάζει στο Instagram ή στο Facebook.
Κυρίως επηρεάζονται οι έφηβοι προκειμένου να προσθέσουν στην
καθημερινότητα τους τις συνήθειες που έχουν τα πρότυπά τους και να
αγοράσουν νέα προϊόντα κάθε μέρα. Προσωπικά πιστεύω πως οι influencers δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία παρά μόνο να εξυπηρετούν
τις ανάγκες εταιρειών και διαφημιστών.
Τα social media δημιουργήθηκαν για την ενημέρωση των ανθρώπων και
για την προβολή της προσωπικής τους ζωής στους followers ή subscribers. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δημιουργούν λογαριασμούς σε
αυτά τα μέσα προβάλλοντας καθημερινά της προσωπικές τους στιγμές
και συνήθειες. Η γνώμη μου είναι πως ο κάθε άνθρωπος πρέπει να
διατηρεί την ιδιωτικότητά του και να μην παρασύρεται από λανθασμένα
πρότυπα.
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Βιολέτα (ετών 15)
Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί
όχι μόνο τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά και τους γονείς. Πολλοί γονείς
δείχνουν άγνοια κινδύνου ενός ανθυγιεινού life style που ακολουθεί
το παιδί τους παίζοντας παιχνίδια όλη την ημέρα και δεν προσπαθούν
να του δείξουν τον “καλό δρόμο” αλλά πολλές φορές αποτελούν κακό
υπόδειγμα. Η συχνή ενημέρωση για τα social media, τα video games που
μπορεί να παίζει το παιδί και γενικά όλο το διαδίκτυο βοηθάνε και την
θέση του γονέα αλλά και του παιδιού.

Ελεάννα (ετών 15)
Στις μέρες μας, η πλειονότητα των νέων διαθέτει τουλάχιστον ένα
λογαριασμό στα Μ.Κ.Δ. και σίγουρα παρακολουθεί έναν influencer.
Συγκεκριμένα, είναι αποδεδειγμένο ότι αρκετά παιδιά έχουν διαγνωστεί
με κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή λόγω των influencers. Αυτοί
παρουσιάζουν μόνο τα καλά κομμάτια της ζωής τους με αποτέλεσμα οι
άνθρωποι που τους παρακολουθούν να πιστεύουν πως η ζωή τους είναι
ανούσια. Επίσης, οι περισσότεροι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες και
προωθούν προϊόντα, για παράδειγμα, προϊόντα αδυνατίσματος, ώστε να
κερδίσουν χρήματα, δηλαδή μας χειραγωγούν για το προσωπικό τους
όφελος. Συμπερασματικά, δεν θα έπρεπε να ακολουθούμε τους influencers για την ψυχική και σωματική μας υγεία.
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Θεοδόσης (ετών 15)
Οι influencers (αυτοί που επηρεάζουν) χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (κυρίως το Instagram) για να προωθήσουν ένα προϊόν ή να
προβάλλουν μία άποψη ή έναν τρόπο ζωής.
Κάνουν γνωστό στους followers (ακόλουθους) ποια προϊόντα
χρησιμοποιούν, τι είδους φαγητά τους αρέσουν, που ταξιδεύουν και
ποιοι είναι οι φίλοι τους.
Αποβλέπουν στο συναίσθημα των ακολούθων και καταφέρνουν να
ταυτίζονται μαζί τους. Και αυτό που πετυχαίνουν είναι η δημιουργία
συναισθηματικών αγορών, αγορών που είναι αυθόρμητες, απαιτούν
μικρή προσπάθεια και ψάξιμο, όπως προϊόντα μόδας και ομορφιάς,
μικρά gadget και απλές υπηρεσίες. Αγορές δηλαδή που συχνά κάνουμε
από συστάσεις φίλων και γνωστών.
Οι Influencers έχουν ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα: είναι και οι ίδιοι
καταναλωτές, οπότε ο καταναλωτής περιμένει μια αυθεντική και
τίμια γνώμη (άσχετα που αυτή είναι συνήθως πληρωμένη) και μια
προσωπική σύσταση για ένα προϊόν. Ως καταναλωτές και ιδιαίτερα οι
νέοι εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Influencer, γιατί αισθανόμαστε μια
σύνδεση μαζί του: συμπάθεια και ταύτιση. Και μπορεί η επίδραση αυτή
να μην ασκείται μόνο για προϊόντα αλλά να επεκτείνεται σε αθλήματα,
χόμπυ, τρόπους συμπεριφοράς.
Ο τρόπος άμυνας των νέων είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε
να είναι σε θέση να ασκούν κριτική και να διαχωρίζουν τις καλές από τις
κακές επιρροές. Θα πρότεινα στους φίλους μου να είναι προσεκτικοί και
να φιλτράρουν καλά όσα προτείνονται.
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Κλεάνθης (ετών 13)
Οι influencers είναι άτομα που τους ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης χιλιάδες, ακόμα και εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι είναι
κυρίως νέοι.
Οι νέοι που ακολουθούν τους influencers, υιοθετούν τον τρόπο ένδυσης,
τη συμπεριφορά, τις απόψεις και τις προτιμήσεις που έχουν οι influencers. Τα πρότυπα των νέων εκφράζονται μέσα από τις προβολές των influencers που ακολουθούν.
Η προσωπικότητα των νέων παύει να εξελίσσεται και εξαρτάται από τις
αποφάσεις των influencers.
Χωρίς οι νέοι να το καταλαβαίνουν γίνονται υποχείρια των influencers,
γίνονται η φωνή και η δύναμη που επηρεάζει και άλλους νέους. Η μόδα
αυτή των influencers θα πρέπει να αλλάξει.
Οι νέοι πρέπει να καταλάβουν ότι τα πρότυπα δεν πρέπει να είναι
καταναλωτικά προϊόντα και το life style που ο κάθε influencer επιδιώκει
να διαδώσει.
Πρέπει να καταλάβουν οι νέοι ότι όλα όσα
κάνουν οι influencers, γίνονται κυρίως
για την απόκτηση χρημάτων, προσωπικής
προβολής και εφήμερης δόξας.
Οι αξίες που πρέπει να διέπουν τους
νέους πρέπει να πηγάζουν μέσα από
την προσωπική τους αναζήτηση και από
πρότυπα διακεκριμένων ανθρώπων, που
ο καθένας στον τομέα του έχει κουραστεί
για να πετύχει τους στόχους του.
Η κοινωνία μόνο στασιμότητα μπορεί να
περιμένει από την μαζική χειραγώγηση
των νέων, οι οποίοι πρέπει να
αφυπνιστούν άμεσα.
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Βλάσσης (ετών 13)
Ένα από τα πολλά ελαττώματα όπου αναπτύσσει κάθε παιδί καθώς γίνεται
έφηβος είναι η όλο και πιο εύκολη επιρροή του από τους λεγόμενους Influencers. Influencer είναι μια έννοια που υφίσταται κυρίως στις χώρες
του εξωτερικού, για αυτό και είναι δύσκολος ο ελληνικός ορισμός επί
λέξει. Μπορεί να έχουμε επαφή με διάφορους influencers που προωθούν
διάφορα lifestyle. Βέβαια, οι περισσότεροι που επιλέγουν αυτή την
ασχολία βρίσκονται στο εξωτερικό.
Ένας influencer έχει πολλούς τρόπους να προωθήσει ένα προϊόν και να
το πουλήσει στον «επηρεασμένο» από αυτόν αγοραστή. Συγκεκριμένα,
η πλειονότητα εφήβων αγοριών έχουν μία έφεση σε αθλήματα όπως το
ποδόσφαιρο και το μπάσκετ/καλαθοσφαίριση. Σε αυτή την περίπτωση
ο Influencer προσπαθεί να προωθήσει το προϊόν του με τρόπους όπως
να ανεβάσει μία φωτογραφία ή βίντεο στα social media όπου όλοι οι
ακόλουθοί του θα παρακολουθήσουν, θα το διαφημίσει στην τηλεόραση
και σε αγώνες και πολλές φορές δημιουργούν καινούργιες ιστοσελίδες
με αυτό το προϊόν όπου γράφουν μόνο τα θετικά του και ο αγοραστής
πιστεύει πως έχει την δυνατότητα να μαθαίνει περισσότερα για αυτό.
Δεν είναι όμως μόνο τα αγόρια τα οποία επηρεάζονται. Παράλληλα τα
νεαρά κορίτσια στις Ηνωμένες Πολιτείες την Αμερικής ξοδεύουν πάνω
από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε προϊόντα προωθημένα από
Influencers.
Παρά όλα αυτά όμως, μπορεί το θέμα αυτό να ξεπεραστεί. Γενικότερα,
ένας έφηβος πρέπει να είναι επιφυλακτικός με το τι αγοράζει κάθε φορά
και πάντοτε να σκέπτεται δύο φορές πριν κάνει την αγορά εάν όντως
χρειάζεται το προϊόν αυτό.
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Φάνης (ετών 15)
Πολλοί νέοι έχουν ως πρότυπα τους Influencers είτε για κάποιο ταλέντο
τους είτε για τον αριθμό ακολούθων τους. Βέβαια έχουν μια ιδιαίτερη
επιρροή στους νέους. Συγκεκριμένα, οι νέοι δεν μπορούν να δουν τα
αρνητικά στην ζωή των influencers και έτσι κάνουν τους εφήβους να
πιστεύουν πως η ζωή τους είναι τέλεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι
να νιώθουν πως δεν ζουν τόσο ωραία όσο αυτοί και πολλοί «πέφτουν»
σε κατάθλιψη. Οι νέοι θα μπορούσαν για να μην τους ακολουθούν,
να περιορίσουν την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να
αρχίσουν να ασχολούνται με μια πιο δημιουργική δραστηριότητα.
Καλό είναι οι νέοι να προσέχουν ποιους έχουν ως πρότυπα και να μην
πιστεύουν ό,τι βλέπουν στο Internet.

Βαγγέλης (ετών 15)
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους οι νέοι επηρεάζονται από τους
influencers. Συνήθως αυτό συμβαίνει μέσα από ενδιαφέροντα μηνύματα
που περιέχουν ελκυστικές εικόνες και τραβούν την προσοχή. Ένας άλλος
τρόπος είναι μέσα από θέματα που περιέχουν πρότυπα που αγγίζουν
τους νέους. Αυτό που θα προτείναμε για να μην συμβαίνει αυτό είναι
να επιλέγουν τις πληροφορίες που δέχονται - να έχουν κριτική σκέψη
δηλαδή - να φιλτράρουν ό,τι ακούν και να σκέφτονται την λύση των
προβλημάτων. Τέλος, καλό θα είναι να ασχολούνται οι νέοι με άλλες
δραστηριότητες όπως αθλητισμό και να αποκτούν χόμπυ.
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Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού
τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο
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