
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 



• Ο διαδικτυακός 
εκφοβισμός αφορά τον 
εκφοβισμό, την απειλή, 
την ταπείνωση ή την 
παρενόχληση παιδιών, 
προεφήβων και εφήβων 
που δέχονται μέσω της 
χρήσης του διαδικτύου, 
κινητών τηλεφώνων είτε 
άλλων ψηφιακών 
τεχνολογιών από 
συνομήλικους τους.   

 



• Στον Διαδικτυακό εκφοβισμό παρατηρείται η συμμετοχή συνομήλικων 
και από τις δυο πλευρές, ή τουλάχιστον η συμμετοχή ενός ενήλικα 
υποκινούμενη από κάποιον ανήλικο εναντίον άλλου ανηλίκου. Στην 
περίπτωση που παρατηρηθεί εμπλοκή ενηλίκου χρησιμοποιούνται οι 
οροί Διαδικτυακή παρενόχληση (Cyber-Harassment) είτε η 
Διαδικτυακή παρακολούθηση (Cyber-Stalking). O όρος Διαδικτυακός 
εκφοβισμός, εν αντιθέσει με την σεξουαλική παρενόχληση, δεν 
χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ένας ενήλικας 
προσπαθεί να οδηγήσει ανηλίκους σε μη διαδικτυακές συναντήσεις 
δελεάζοντας τους. Ωστόσο, συχνά παρατηρείται στον Διαδικτυακό 
εκφοβισμό η ανάμειξη ενός η περισσότερων ενηλίκων, οι οποίοι 
ικανοποιούνται μέσα από την διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση 
των ανήλικων θυμάτων 



Αίτια 

 • Συχνά οι νέοι οδηγούνται στον Διαδικτυακό εκφοβισμό εξαιτίας της 
βίωσης έντονων συναισθημάτων όπως θυμός, απόγνωση είτε πάλι 
και εκδίκηση, που μπορεί να προέρχεται τόσο από τις 
προβληματικές σχέσεις που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον 
όσο και εξαιτίας μιας ευρύτερης κοινωνικής δυσλειτουργικότητας που 
παρουσιάζει το άτομο. Σε μερικές περιπτώσεις ο Διαδικτυακός 
εκφοβισμός αποτελεί μορφή 
ψυχαγωγίαςΑπαιτείταιπαραπομπήπροςμιααξιόπιστηπηγήγιατηνεπα
λήθευσητηςπληροφορίας[εκκρεμεί παραπομπή] στοχεύοντας στην 
εκδήλωση ποικίλων αντιδράσεων και στην ικανοποίηση αναγκών 
που σχετίζονται με την επιβολή εξουσίας και 
ελέγχου.Απαιτείταιπαραπομπήπροςμιααξιόπιστηπηγήγιατηνεπαλήθε
υσητηςπληροφορίας[εκκρεμεί παραπομπή] Σπανιότερα, η αποστολή 
μηνυμάτων σε λάθος παραλήπτες μπορεί να αποτελέσει αιτία του 
φαινομενου. 



• Μορφές Διαδικτυακού εκφοβισμού: 

• Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων  

• Παρέμβαση και παρενόχληση οποιασδήποτε διαδικτυακής 
δραστηριότητας του ατόμου  

• Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ  

• Είσοδος σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου  

• Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή αλλού είδους 
μαγνητοσκοπημένου υλικού  

• Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς 
παραλήπτες  

• Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε αλλά άτομα υποκρινόμενοι το 
άτομο που εκφοβίζεται  

• Υποκίνηση τρίτων για διαδικτυακή παρακολούθηση και παρενόχληση 
του ατόμου  



•  Η συχνότητα των απειλών: 

• 1)Η επικοινωνία 
πραγματοποιείται μόνο μια 
φορά  

• 2)Η επικοινωνία 
επαναλαμβάνεται με ίδιο ή 
διαφορετικό τρόπο  

• 3)Η επικοινωνιακή 
δραστηριότητα αυξάνεται  

• 4)Τρίτα άτομα εμπλέκονται 
στην επικοινωνία με 
αποτέλεσμα το άτομο να 
λαμβάνει μηνύματα από 
διαφορετικούς παραλήπτες. 



• Πού μπορεί να συμβεί: 

• 1)Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) 
2)Στα δωμάτια 
συναντήσεων (chat 
rooms) 
3)Σε σελίδες 
διαμοιρασμού και 
προβολής βίντεο  
4)Σε ιστολογία (blogs) ή 
άλλες ιστοσελίδες που 
στοχεύουν να βλάψουν 
άτομα 



• Αντιμετώπιση: 

 

• Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, 
σταματάμε αμέσως την 
επικοινωνία με το θύτη: 
1)Εμπιστευόμαστε στους γονείς 
μας ή σε κάποιο ενήλικα τον 
εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.  
2)Δεν προωθούμε εκφοβιστικά 
μηνύματα. 
3)Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που 
είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να 
σταματήσει.  
4)Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά 
μηνύματα από άτομα που μάς 
παρενοχλούν και μπλοκάρουμε 
την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό 
μας. μπλοκάρουμε την πρόσβασή 
τους στο ιστολόγιό μας. 



 

 

 
• ΑΝΘΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

• ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΚΡΙΒΟΥ 

• ΖΩΗ ΜΠΙΜΤΖΑ  

• ΖΗΣΗΣ ΚΟΥΓΙΑΓΚΑΣ 



•                  ΤΕΛΟΣ 


