
Μία νέα μορφή εκφοβισμού με τη 
χρήση της τεχνολογίας 

Ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός 
εκφοβισμός (CYBER-BULLYING)



Σχολικός εκφοβισμός

• Εσκεμμένη, συστηματική και 
επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική 
συμπεριφορά με στόχο την επιβολή και 
την πρόκληση σωματικού και ψυχικού 
πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους 
εντός και εκτός σχολείου.



Εκδηλώνεται με:

• Φραστικές επιθέσεις

• Βρισιές, προσβολές

• Απειλές, εκβιασμούς

• Αποκλεισμό από 
παρέες, ομαδικά 
παιχνίδια, κοινωνικές 
δραστηριότητες.

ΛΕΚΤΙΚΟΣ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

• Χειρονομίες, σπρωξιές 
ξυλοδαρμούς

• Καταστροφή 
προσωπικών 
αντικειμένων, κλοπές

• Επιθέσεις με 
αντικείμενα

• Κακοποίηση

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ



Το προφίλ των παιδιών που ασκούν 
εκφοβισμό 

Το παιδί-θύτης

• Έχει ανάγκη να ακουστεί, να αποδείξει την 
ισχύ του

• Γίνεται αντιδραστικό, δεν σέβεται σχολείο και 
εκπαιδευτικούς

• Έχει διογκωμένη αυτοεικόνα, παρορμητισμό, 
έλλειψη ενσυναίσθησης

• Συχνά είναι το ίδιο θύμα βίας

• Έχει αυξημένα ποσοστά μελλοντικής 
παραβατικότητας και εμπλοκής με το νόμο 



Το προφίλ των παιδιών που δέχονται
εκφοβισμό 

Το παιδί- θύμα
• Διαφέρει από την ομάδα
• Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθηματικές 

δυσκολίες, αίσθημα μοναξιάς
• Παρουσιάζει άρνηση για το σχολείο και χαμηλές 

επιδόσεις
• Αποφεύγει τα διαλείμματα και τις σχολικές 

δραστηριότητες
• Εμφανίζει αδυναμία να αναλάβει ευθύνες και να 

συνάψει διαπροσωπικές σχέσεις στο μέλλον



Ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός 
εκφοβισμός

• Ο εκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά που 
ασκείται μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών.

• Εμφανίστηκε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
τη διαρκή ενασχόληση των νέων με τα ηλεκτρονικά 
μέσα.

• Ο θύτης επιτίθεται στο θύμα:

❖ με e-mail

❖αποστολή μηνυμάτων

❖τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

❖ιστοχώρους και blogs



Τι είναι ο ηλεκτρονικός ή 
διαδικτυακός εκφοβισμός;

• Ο ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός εκφοβισµός
(cyberbullying) συµβαίνει όταν ένα παιδί ή 
ένας έφηβος δέχεται από κάποιον ή 
κάποιους, ανώνυµα ή επώνυµα, απειλές ή 
παρενοχλείται, ταπεινώνεται, εξευτελίζεται
συνήθως µε επαναλαµβανόµενο τρόπο, 
µέσω του διαδικτύου (κοινωνικά δίκτυα, 
παιχνίδια, εφαρµογές κ.λπ.) ή των κινητών 
τηλεφώνων. 



Σύγκριση ηλεκτρονικού/διαδικτυακού και 
παραδοσιακού εκφοβισμού

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός, σε σχέση με τον παραδοσιακό…

• Συμβαίνει οπουδήποτε (όχι μόνο στο σχολείο)

• Συμβαίνει  συχνά σε πλαίσια ανωνυμίας

• Εξαπλώνεται με υψηλότερη ταχύτητα

• Έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο θύμα

• Έχει ως θύματα συχνότερα τα κορίτσια

• Εμπλέκει τους παρατηρητές ως θύτες και δεν τους αφήνει 
αμέτοχους. 



Μορφές ηλεκτρονικού/διαδικτυακού εκφοβισμού

Οι µορφές που µπορεί να πάρει ο διαδικτυακός 
εκφοβισµός είναι ποικίλες και µπορεί να 
περιλαµβάνουν: 

• την αποστολή µηνυµάτων µε βλαβερό και 
απειλητικό περιεχόµενο

• την αποστολή ή δηµοσίευση ευαίσθητων 
προσωπικών πληροφοριών

• τη δηµοσίευση προσωπικών φωτογραφιών σε 
blog και κοινωνικά δίκτυα



Μορφές ηλεκτρονικού/διαδικτυακού 
εκφοβισμού

• τη δηµιουργία ψεύτικου προφίλ σε κοινωνικά 
δίκτυα µε σκοπό την γελοιοποίηση κάποιου 
παιδιού

• τη δηµιουργία κάποιας οµάδας στο διαδίκτυο 
µε σκοπό τον εξευτελισµό του παιδιού, κ.α.



Ο θύτης στον 
ηλεκτρονικό/διαδικτυακό εκφοβισμό

• Κρατά την ανωνυμία του

• Έχει περιορισμένες πιθανότητες να τιμωρηθεί

• Δεν έχει τον περιορισμό της φυσικής δύναμης, 
του φύλου, της ηλικίας

• Έφηβοι με το προφίλ του θύματος γίνονται θύτες 



Συνέπειες για το θύμα του 
ηλεκτρονικού/διαδικτυακού εκφοβισμού

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Έντονο συναισθηματικό στρες
• Ψυχικές διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη)
• Αυτοκαταστροφική ή αυτοκτονική συµπεριφορά
• Κακή επίδοση στο σχολείο ή αποχή από το σχολείο 

και τις παρέες συνοµηλίκων
• Κοινωνική αποµόνωση

• Για το θύμα ο ηλεκτρονικός/διαδικτυακός 
εκφοβισμός κλιμακώνεται σε διαδικτυακό 
κυνηγητό.



Τρόποι αντιμετώπισης 
ηλεκτρονικού/διαδικτυακού εκφοβισμού

• Αναγκαία η κινητοποίηση όλων των φορέων 
κοινωνικοποίησης: οικογένειας, σχολείου, 
κοινωνίας

• Πρόληψη: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση

• Εντοπισμός περιστατικών, παρέμβαση, 
αντιμετώπιση



Τι µπορούµε να κάνουµε
προκειµένου να προστατευτούµε; 

• Δεν απαντάμε σε άγνωστα e-mails ή σε 
δημοσιεύσεις. 

• Προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα.
• Δεν ανεβάζουμε πληροφορίες ή φωτογραφίες 

για εμάς τους ίδιους ή την οικογένειά μας.

• Όταν κάτι δε µας φαίνεται σωστό σε έναν 
ιστοχώρο ή σε µια συνοµιλία, τότε ας βγούµε
αµέσως από τον ιστοχώρο ή ας διακόψουµε
αµέσως τη συνοµιλία. 



Τι µπορούµε να κάνουµε
προκειµένου να προστατευτούµε; 

• Αδιαφορούμε και ζητάμε τη βοήθεια ενήλικα.

• Κρατάμε αποδεικτικά της δράσης(ημέρα, ώρα, 
ηλεκτρονική διεύθυνση).

• Επικοινωνούμε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

Ας συνειδητοποιήσουµε ότι η διαδικτυακή επικοινωνία 
δεν είναι πάντα ιδιωτική, καθώς οι άλλοι µπορούν να 
αντιγράψουν, να εκτυπώσουν και να µοιραστούν µε 
άλλους τα λεγόµενά µας ή τις φωτογραφίες µας.



Οι φίλοι και οι συμμαθητές μας μπορούν να 
βοηθήσουν όταν:

• Αρνούνται να στείλουν μηνύματα εκφοβισμού.
• Δεν προωθούν µηνύµατα ή εικόνες και φωτογραφίες 

που θα µπορούσαν να πληγώσουν τα συναισθήµατα
κάποιου και προτρέπουν τους φίλους τους να κάνουν το 
ίδιο.

• Αναφέρουν το γεγονός σε ενήλικα της εμπιστοσύνης 
τους.

Έχουµε στο µυαλό µας ότι, εάν κάποιος µας στείλει ένα 
µήνυµα και το προωθήσουµε ή γελάσουµε µε αυτό, στην 
ουσία γινόµαστε και εµείς µέρος του εκφοβισµού.



Ας μιλήσουμε…
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Και αν µου έχει ήδη συµβεί… Τι να 
κάνω;

• Δεν απαντάµε στα εκφοβιστικά µηνύµατα.
Μπλοκάρουµε την πρόσβαση του αποστολέα.

• Κρατάµε και αποθηκεύουµε τα µηνύµατα ή τις
συνοµιλίες. Αυτό θα µας είναι χρήσιµο εάν
χρειαστεί ή εάν θελήσουµε να το καταγγείλουµε.

• Αναφέρουµε το πρόβληµά µας στους γονείς µας
ή σε άλλους ενήλικες που εµπιστευόµαστε.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• Για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο

www.saferinternet.gr

• Για καταγγελίες παράνομου περιεχομένου 
στο διαδίκτυο

www.safeline.gr



ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΙΖ

1. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται 
ηλεκτρονικός/διαδικτυακός εκφοβισμός;

α. εκφοβισμός στον φυσικό χώρο

β. η επαναλαμβανόμενη παρενόχληση μέσω 
διαδικτύου

γ. η διάδοση φημών στο σχολείο

δ. κανένα από τα παραπάνω



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται 
ηλεκτρονικός/διαδικτυακός εκφοβισμός;

β. η επαναλαμβανόμενη παρενόχληση μέσω 
διαδικτύου



2. Τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που 
κάποιος σε παρενοχλεί μέσω συνομιλίας;

α. Απαντάς στα μηνύματα ζητώντας του να 
σταματήσει.

β. Απαντάς κι εσύ με προσβλητικό τρόπο.

γ. Τον διαγράφεις από φίλο και ενημερώνεις 
άμεσα κάποιον ενήλικα.

δ. Δεν κάνεις τίποτα και δεν λες τίποτα σε 
κανένα.



ΑΠΑΝΤΗΣΗ
2. Τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που κάποιος 

σε παρενοχλεί μέσω συνομιλίας;

γ. Τον διαγράφεις από φίλο και ενημερώνεις 
άμεσα κάποιον ενήλικα

Η σωστότερη αντίδραση σε μια τέτοια περίπτωση 
είναι να μπλοκάρουμε την πρόσβαση του 
αποστολέα σε εμάς και να το πούμε σε κάποιον 
ενήλικα που εμπιστευόμαστε. Αν μπούμε στη 
διαδικασία να του ανταπαντήσουμε 
δημιουργούμε ένα φαύλο κύκλο και του δίνουμε 
το έναυσμα να συνεχίσει να μας παρενοχλεί.



3. Κάποιος φίλος σου, σου αναφέρει μια 
ντροπιαστική πληροφορία για κάποιον άλλο 
συμμαθητή σου.

α. Την αναρτάς στο διαδίκτυο να την δουν όλοι.

β. Την αναρτάς κάπου που μπορούν να τη δουν μόνο 
οι φίλοι σου.

γ. Σκέφτεσαι πρώτα πως θα αισθανθεί αυτός ο 
συμμαθητής σου και κρατάς την πληροφορία για 
τον εαυτό σου.

δ. Απαντάς στον φίλο σου με ένα εκφοβιστικό email.



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

3. Κάποιος φίλος σου, σου αναφέρει μια ντροπιαστική 
πληροφορία για κάποιον άλλο συμμαθητή σου.

γ. Σκέφτεσαι πρώτα πως θα αισθανθεί αυτός ο 
συμμαθητής σου και κρατάς την πληροφορία για τον 
εαυτό σου. 
Σκεφτόμαστε διπλά πριν δημοσιεύσουμε οτιδήποτε 
στο διαδίκτυο γιατί μπορεί να μείνει εκεί για πάντα, να 
ξεφύγει από το δικό μας έλεγχο και να χρησιμοποιηθεί 
με λάθος τρόπο από τον οποιοδήποτε. Όταν 
αναφερόμαστε σε τρίτους είναι πολύ σημαντικό να 
σκεφτούμε πως το δικό μας σχόλιο ή κοινοποίηση θα 
τους κάνει να νιώσουν και αν θα θέλαμε να συμβεί 
αυτό σε εμάς.



4. Τι μπορώ να κάνω αν κάποιος δημιουργήσει 
ψεύτικο προφίλ με το όνομά μου και το 
χρησιμοποιεί για να στέλνει εκφοβιστικά 
μηνύματα;

α. Ζητάω από τον χρήστη να διαγράψει το ψεύτικο 
προφίλ.

β. Τον καταγγέλλω στον διαχειριστή της ιστοσελίδας, 
ώστε να διαγράψει το ψεύτικο προφίλ.

γ. Του ανταπαντώ με υβριστικά μηνύματα.

δ. Κανένα από τα προηγούμενα.



ΑΠΑΝΤΗΣΗ
4. Τι μπορώ να κάνω αν κάποιος δημιουργήσει ψεύτικο 

προφίλ με το όνομά μου και το χρησιμοποιεί για να 
στέλνει εκφοβιστικά μηνύματα;

β. Τον καταγγέλλω στον διαχειριστή της ιστοσελίδας, ώστε 
να διαγράψει το ψεύτικο προφίλ.

Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους προσωπικούς 
μας κωδικούς και να μην τους εμπιστευόμαστε σε 
κανέναν προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την 
πιθανότητα κάποιος να παραβιάσει το προφίλ μας και να 
το χρησιμοποιήσει για κακόβουλους σκοπούς.



5. Μετά από μία διαφωνία στο σχολείο, μια ομάδα 
παιδιών σου στέλνει απειλητικά μηνύματα σε 
κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Τι πρέπει να κάνεις;

α. Να τους μπλοκάρεις.

β. Να κρατήσεις τα σχόλια που σου στέλνουν.

γ. Να το πεις στους γονείς σου.

δ. Όλα τα παραπάνω.



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5. Μετά από μία διαφωνία στο σχολείο, μια ομάδα παιδιών 
σου στέλνει απειλητικά μηνύματα σε κάποιο κοινωνικό 
δίκτυο. Τι πρέπει να κάνεις;

δ. Όλα τα παραπάνω.

Θυμάμαι ότι δεν είμαι μόνος/η αν μου συμβεί κάτι τέτοιο. 
Οι άνθρωποι που με αγαπούν μπορούν να με βοηθήσουν 
αρκεί να τους εμπιστευτώ το πρόβλημά μου. Είναι 
σημαντικό να διακόψω την επικοινωνία με εκείνους που 
μου στέλνουν τα απειλητικά μηνύματα, να μην τους 
ανταπαντήσω και να αποθηκεύσω τις αποδείξεις σε 
περίπτωση που θελήσω να τους καταγγείλω.



6. Ποιες από τις παρακάτω μορφές μπορεί να 
πάρει ο διαδικτυακός εκφοβισμός;

α. τη δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών 
σε ιστολόγια και κοινωνικά δίκτυα

β. τη δημιουργία ψεύτικου προφίλ σε κοινωνικά 
δίκτυα με σκοπό τη γελοιοποίηση κάποιου 
παιδιού

γ. τη δημιουργία κάποιας ομάδας στο διαδίκτυο 
με σκοπό τον εξευτελισμό κάποιου παιδιού

δ. όλα τα προηγούμενα 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ
6. Ποιες από τις παρακάτω μορφές μπορεί να 

πάρει ο διαδικτυακός εκφοβισμός;

δ. Όλα τα παραπάνω.

Οι µορφές του διαδικτυακού εκφοβισμού 
µπορεί να είναι πραγματικά πολλές καθώς 
µέσα από κάθε νέο κοινωνικό δίκτυο ή κάθε 
νέα εφαρμογή ή κάθε νέο παιχνίδι µπορεί να 
προκύψει κάποια µορφή διαδικτυακού 
εκφοβισμού.
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