
              Μορφές της βίας στον εκφοβισμό 

    Άμεση / Σωματική: Χτυπάω, κλωτσάω, σπρώχνω, φτύνω, βάζω 

τρικλοποδιά, κλέβω, κρύβω, καταστρέφω τα πράγματα. 

 

 

 

 Άμεση / Λεκτική: Κοροϊδεύω, προσβάλλω, βρίζω, κάνω σεξουαλικά  

υπονοούμενα ή/και χειρονομίες. 

  

 

 

 



 Έμμεση / Κοινωνική: Εκβιάζω, απειλώ με σωματική βία και απαιτώ 

χρήματα ή πράγματα, διαδίδω φήμες, απομονώνω κοινωνικά, προδίδω 

τα μυστικά, προσβλητικά γκράφιτι. 

 

                   

 

 Ηλεκτρονική: μέσω κινητού τηλεφώνου ή διαδικτύου, απειλές, 

προσβολές, δυσφήμιση, κοινωνική απομόνωση, δημοσιοποίηση  

πληροφοριών και εικόνων χωρίς άδεια, ψεύτικη ταυτότητα για 

εκμαίευση πληροφοριών και γελοιοποίηση. 

 

 

 

 



 
 
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 Η επικοινωνία πραγματοποιείται μόνο μια φορά 

1. Η επικοινωνία επαναλαμβάνεται με ίδιο ή διαφορετικό τρόπο 

2. Η επικοινωνιακή δραστηριότητα αυξάνεται 

3. Τρίτα άτομα εμπλέκονται στην επικοινωνία με αποτέλεσμα το άτομο να λαμβάνει 

μηνύματα από διαφορετικούς παραλήπτες 

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 

Συνέπειες 

Το φαινόμενο του Διαδικτυακού εκφοβισμού εγκυμονεί σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχική 

υγεία του θύματος, αλλά και του θύτη. Η αυτοεκτίμηση του ατόμου που υφίσταται Διαδικτυακό 

εκφοβισμό 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. Κάποιες φορές, κυρίως κατά την εφηβική ηλικία η αποχή 

από το σχολείο και από τις παρέες των συνομηλίκων αποτελεί προσωρινό καταφύγιο, ενώ 

ταυτόχρονα η αυτοκτονία θεωρείται ως η μοναδική λύση στο πρόβλημα. Άτομα που δέχτηκαν 

έντονα Διαδικτυακό εκφοβισμό ενδέχεται στο μέλλον να παρουσιάσουν μεγαλύτερη αστάθεια 

στις διαπροσωπικές τους σχέσεις συνοδευόμενη από την κοινωνική απομόνωση. 

Από την άλλη, οι εκφοβιστές τείνουν να είναι άτομα με έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά, 

επιρρεπή στο αλκοόλ και απομονωμένα από τους συνομηλίκους. Μακροπρόθεσμα 

αντιλαμβάνονται ότι ο εκφοβισμός δεν αποτελεί μορφή ικανοποίησης και αναγνώρισης, 

βιώνοντας έτσι έντονη προσωπική απογοήτευση. 

 

Δ.Κ. 
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