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 Τι είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός; 

 Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αποτελεί την πιο 

σύγχρονη μορφή εκφοβισμού, η οποία παίρνει 

εύκολα και γρήγορα διαστάσεις και εκτός 

σχολείου. Περιλαμβάνει την αποστολή 

απειλητικού ή υβριστικού υλικού, καθώς και την 

δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο τα οποία έχουν 

τραβηχθεί χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του 

παιδιού ή εφήβου που εκφοβίζεται. 

 



 Αυτά στέλνονται στο ίδιο το άτομο ή κυκλοφορούν 

σε γνωστούς του αποδέκτες μέσα από το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από υπηρεσίες που 

παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα (μηνύματα MMS 

και SMS), και από διαδικτυακούς τόπους 

κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 

Google+ κ.λπ.) και ανάρτησης βίντεο (YouΤube 

κ.λπ.). 







 ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  

 Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες 

μορφές:  

 

• Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απειλή 

τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με 

σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και 

κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα με αντικείμενα, 

τσιμπήματα και δαγκωνιές, περιορισμό του άλλου μέσω 

σωματικών πρακτικών.  

 

• Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών 

εκφράσεων, φραστικών επιθέσεων, προσβολών και 

απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση 

παρατσουκλιών. 



 Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια απόσπαση 

χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων, η οποία 

συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό 

σε αντικοινωνικές πράξεις. 

 

• Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για 

κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, για 

άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων 

ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο 

συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση 

κακόβουλων φημών και ψευδών.  

 



  
• Ηλεκτρονικός: αποστολή απειλητικού ή υβριστικού 
υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των 
υπηρεσιών MMS και SMS που παρέχουν τα κινητά 
τηλέφωνα και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής 
δικτύωσης, χρήση ή παραποίηση των προσωπικών 
δεδομένων κάποιου ατόμου, αποκλεισμός του από μια 
δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο κινητό του από άγνωστο 
νούμερο. 

 • Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων εξαιτίας 
της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης, της οικονομικής 
κατάστασης, της διαφορετικότητας. 
 
• Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι 
με σεξουαλικό περιεχόμενο, ανήθικες χειρονομίες, 
ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι και σοβαρές σεξουαλικές 
επιθέσεις. 
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