
Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Cyberbullying



Ο όρος Διαδικτυακός 
εκφοβισμός (Cyber-bullying)
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.



Λόγοι εμπλοκής σε διαδικτυακό εκφοβισμό: 

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 H προσοχή και ο θαυμασμός από τους φίλους.
 Φόβος του να μείνει απ’ έξω, ανένταχτος.
 Παρορμητικότητα και αδυναμία ελέγχου του θυμού.
 Η μίμηση.
 Έλλειψη επίγνωσης και συνείδησης.
 Υπήρξε θύμα εκφοβισμού.



Μορφές Διαδικτιακού 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



Μέσα κοινωνικής δικτύωσης = σύγχρονη σχολική αυλή

Οι δίαυλοι του εκφοβισμού είναι:
 15,2% μηνύματα από κινητο
 92,6% facebook
 23,8% twitter
 17,7% My space
Από τα θύματα του εκφοβισμού:
 Το 65,8% απαντά
 Το 15,4% αποφεύγει το σχολείο
 Το 4,5% επηρεάζεται ψυχολογικά
Οι γονείς συνεχίζουν να αγνοούν:
 Ότι το 25% των εφήβων έχουν παραπονεθεί πως είναι στόχοι 

εκφοβισμού
 Ότι 2/3 εφήβους υπήρξαν μάρτυρες διαδικτυακού εκφοβισμού
  Το 10% των γονέων γνωρίζει ότι το παιδί του υπήρξε 

αποδέκτης διαδικτυακού εκφοβισμού



Συνέπειες
 Σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχική υγεία του 

θύματος, αλλά και του θύτη
 Η αυτοεκτίμηση του ατόμου πλήττεται έντονα 

τόσο, ώστε σε μερικές περιπτώσεις 
συνδέεται με το αίσθημα της ενοχής

 Το άτομο αρχίζει να αναπαράγει αρνητικές 
σκέψεις και η επίδοση των κοινωνικών του 
ικανοτήτων μειώνεται σημαντικά

 Η αποχή από το σχολείο και από τις παρέες 
των συνομηλίκων αποτελεί προσωρινό 
καταφύγιο

 Η αυτοκτονία θεωρείται ως η μοναδική 
λύση

 Άτομα που δέχτηκαν έντονα Διαδικτυακό 
εκφοβισμό ενδέχεται να παρουσιάσουν 
μεγαλύτερη αστάθεια στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις συνοδευόμενη από την 
κοινωνική απομόνωση.



Αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού

-Αγνόηση ενοχλητικών μηνυμάτων, σε 
περίπτωση ωστόσο απειλών συνιστάται 
αναφορά των μηνυμάτων και λήψη 
προληπτικών μέτρων .

-Αποκλεισμός του αποστολέα που στέλνει 
απειλητικά ή ενοχλητικά μηνύματα

-Προειδοποίηση του αποστολέα

-Αναφορά του περιστατικού στην 
Αστυνομία είτε σε κάποια αρμόδια 
υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού 
εγκλήματος



Saferinternet.gr
Το saferinternet.gr είναι ένα ενημερωτικό πρόγραμμα του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο διεξάγεται από το 2004.

Έχει στόχο την προστασία και την ενημέρωση για τους κινδύνους και 
γενικότερα την χρήση του διαδικτύου.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το saferinternet.gr πραγματοποιεί 
σειρά δραστηριοτήτων: εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου εκτός από το saferinter-
net.gr έχει μία γραμμή καταγγελιών, την Safeline και τη γραμμή 
βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ.



Η ιστορία της Amanda Todd

http://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E

http://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E


ΠΗΓΕΣ

http://www.slideshare.net/trmariana/ss-16061637

http://el.wikipedia.org/wiki/Διαδικτυακός_εκφοβισμός

Http://www.youtube.com

Δούλεψαν οι μαθήτριες:

Ξυνού Εύα

Παρλιάρα Ειρήνη

Κωνσταντίνου Ελεάνα
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