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ΣΤΑΜΑΤΑΩ ΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΑΚΟ ΔΚΦΟΒΙΣΜΟ 

(Cyberbullying) 
 

Δπηκέιεηα: 

Πόπη Τζοσθλίδοσ Ψπρνιόγνο ηεο ΔΓΔΑΥ ηνπ ζρνιείνπ. 

Φριζηίνα Φριζηοπούλοσ Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο ηεο ΔΓΔΑΥ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

Διζαγωγή 

 

Παξακέλνπκε κέζα ζην ζπίηη ιόγσ ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

COVID-19 θαη πηζαλόλ λα έρνπκε απμήζεη ηνλ ρξόλν πνπ πεξλάκε κπξνζηά ζηνλ 

ππνινγηζηή ζην ηακπιέη ή ην  θηλεηό ηειέθσλν καο.  

Έλαο ηξόπνο λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα αιιειεπηδξάζνπκε κε ηνπο ζπγγελείο, θίινπο ή 

γλσζηνύο καο είλαη θαη ηα μέζα κοινωνικής δικηύωζης (ή αιιηώο social media). Οη 

άλζξσπνη κέζα από απηέο ηηο εηθνληθέο θνηλόηεηεο θαη ηα δίθηπα, κπνξνύλ λα έιζνπλ ζε 

θνηλσληθή δηάδξαζε γηα λα δεκηνπξγνύλ, λα κνηξάδνληαη ή λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη ηδέεο. 

Τα social media εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο όπσο πρ. ην Facebook,  ην Instagram ην 

Twitter, θ.α.  Καζώο απνηεινύλ έλα θπξίαξρν θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ 

ζύγρξνλσλ αλζξώπσλ αιιά έρνπλ θαη ηε ζθνηεηλή πιεπξά ηνπο πνπ ιέγεηαη διαδικησακός 

εθθνβηζκόο (Cyberbullying) 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζαο παξνπζηάδνπκε πξνέξρνληαη από έγθπξνπο θνξείο πνπ 

αζρνινύληαη κε ην διαδικησακό εθθνβηζκό  (Cyberbullying)  θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

παηδηώλ θαη εθήβσλ. Παξαζέηνπκε επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε 

ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ διαδικησακού εθθνβηζκνύ (Cyberbullying) από ην Facebook, 

από ην Instagram ,θαη από ηε UNICEF. 

 

Οριζμοί 

 

Ο διαδικησακός εθθνβηζκόο (Cyberbullying) είλαη ν εθθνβηζκόο κέζα από ηε ρξήζε 

ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ. Μπνξεί λα ζπκβεί ζηα κέζα  θνηλσληθήο δηθηύσζεο(Facebook, 

Instagram,Twitter θ.ι.π), ζηηο πιαηθόξκεο αληαιιαγήο κελπκάησλ (messaging platforms),  

ζηηο πιαηθόξκεο παηρληδηώλ θαη  ζηα θηλεηά ηειέθσλα. 

Ο διαδικησακός εθθνβηζκόο (Cyberbullying) είλαη κηα επαλαιακβαλόκελε ζπκπεξηθνξά 

πνπ έρεη ζηόρν λα ηξνκνθξαηήζεη, λα απεηιήζεη, λα  ηαπεηλώζεη θαη γεληθά λα 

παξελνριήζεη θάπνηνλ ρξήζηε πνπ δηαηεξεί πξνζσπηθό ινγαξηαζκό. 

 

Μορθές διαδικησακού εκθοβιζμού (Cyberbullying)   

 

 Δπαλαιακβαλόκελε απνζηνιή κελπκάησλ είηε ειεθηξνληθά είηε ζην θηλεηό ηειέθσλν 

 Παξέκβαζε θαη παξελόριεζε νπνηαζδήπνηε δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αηόκνπ 

 Γεκηνπξγία ςεύηηθσλ πξνθίι ζηα social media 
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 Δίζνδνο ζε πξνζσπηθνύο ινγαξηαζκνύο social media ηνπ αηόκνπ 

 Απνζηνιή θσηνγξαθηώλ ή θαη αιινύ είδνπο καγλεηνζθνπεκέλνπ πιηθνύ ηνπ αηόκνπ 

ζε ηξίηνπο 

 Απνζηνιή πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ ηνπ αηόκνπ ζε ηξίηνπο 

 Απνζηνιή απεηιεηηθώλ κελπκάησλ ζε αιιά άηνκα ππνθξηλόκελνη ην άηνκν πνπ 

εθθνβίδεηαη 

 Υπνθίλεζε ηξίησλ γηα δηαδηθηπαθή παξαθνινύζεζε θαη παξελόριεζε ηνπ αηόκνπ 

 

Οι λόγοι για ηοσς οποίοσς ένα άηομο επιλέγει να αζκήζει διαδικησακό εκθοβιζμό ή 

παρενότληζη . Δνδεικηικά είναι: 

 

 Νηώζεη αλίζρπξνο 

 Έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε 

 Δπηδίσμε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ζαπκαζκνύ από ηνπο θίινπο ηνπ 

 Δπηζπκεί λα εμνπζηάδεη ηνπο άιινπο  

 Θέιεη λα αλήθεη ζε κηα θνηλσληθή νκάδα , θνβάηαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 

 Έρεη αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ζπκνύ θαη είλαη παξνξκεηηθό άηνκν 

 Έρεη αλεπηπγκέλν ην ζηνηρείν ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ 

 Μηκείηαη βάλαπζεο ζπκπεξηθνξέο θαη ρξεζηκνπνηεί ηε ξεηνξηθή ηνπ κίζνπο 

 Αδηαθνξεί γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ζαλ κα κελ έρεη επίγλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ  

 Πνιιέο θνξέο ππήξμε θαηά ην παξειζόλ θαη ν ίδηνο ζύκα εθθνβηζκνύ θ.ι.π 

 Δίλαη πξόδειν, όηη ηα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαίηεξε ςπρνζύλζεζε θαη 

ζπκπεξηθνξά θαη ρξήδνπλ ςπρνζεξαπείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο εθπαίδεπζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στολικός εκθοβιζμός & διαδικησακός εκθοβιζμός 

 

Πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη έλα άηνκν λα βηώλεη ην ζρνιηθό εθθνβηζκό παξάιιεια κε ην 

δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό. Ο  ζσολικόρ εκθοβιζμόρ (bulling) πνπ εκθαλίδεηαη, θπξίσο, κε ην 

ιεθηηθό εθθνβηζκνύ (εηξσλείεο, απεηιέο, ριεπαζηηθά ζρόιηα) ην  θνηλσληθό εθθνβηζκό 

(δηάδνζε θεκώλ, θαηαζηξνθή, βιάβε ή αθαίξεζε πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζπζηεκαηηθή απνκόλσζε από ηελ νκάδα ηνπ 

ζύκαηνο, ηνλ  ζσκαηηθό εθθνβηζκό (ρηππήκαηα, βίαηα ζπξσμίκαηα, θαηαθξάηεζε, 

αζειγείο πξάμεηο) θαη ηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκν εθβηαζκόο θαη απεηιέο κέζσ δηαδηθηύνπ 

θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή θηλεηνύ ηειεθώλνπ, δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ή 

Τν δηαδίθηπν θξύβεη πνιινύο θηλδύλνπο, γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, ηα κέζα θνηλωληθήο 

δηθηύωζεο έρνπλ απνδεηρζεί αδύλακα λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο ηνπο από ηε 

δηαδηθηπαθή παξελόριεζε. Γηα ηνλ ιόγν απηό  νη γνλείο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν ηωλ παηδηώλ ηνπο.  
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πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θ.ι.π δειαδή ζςσνά ηαςηόσπονα πεπνάει  και ζε δηαδηθηπαθό 

εθθνβηζκό (Cyberbullying). Ωζηόζν, ο διαδικησακός εκθοβιζμός(Cyberbullying) αθήλεη 

έλα δηθό ηνπ ςεθηαθό απνηύπσκα – κηα θαηαγξαθή πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε 

ζηελ θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο κνξθήο θαθνπνίεζεο. 

 

  

 

 

 

 

 

Η ελληνική νομοθεζία για ηον διαδικησακό εκθοβιζμό 

 

Σηελ ειιεληθή λνκνζεζία δελ ππάξρεη αθόκε νξηζκόο «cyberbullying» ν νπνίνο λα 

πνηληθνπνηείηαη. Ωζηόζν, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εθδειώλεηαη, γηα παξάδεηγκα ν ριεπαζκόο 

ζε ζπλδπαζκό κε παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ή παξαπνίεζε πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ, ζαθώο θαη απνηειεί αδίθεκα δησθόκελν πνηληθά. Οη πην πάλσ ζπκπεξηθνξέο, 

πέξαλ ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ άξζξνπ 312 Π.Κ., κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ αληηθεηκεληθή 

ππόζηαζε θαη πνιιώλ άιισλ εγθιεκάησλ, ηδίσο δε ζπληζηνύλ: Δμύβξηζε, δπζθήκηζε, 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, απεηιή, παξάλνκε βία, παξάλνκε θαηαθξάηεζε, πξνζβνιή 

γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, απνπιάλεζε παηδηνύ, αζέιγεηα παξά θύζε, βηαζκόο, θινπή, 

ιεζηεία, θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο, απιή ζσκαηηθή βιάβε, απξόθιεηε ζσκαηηθή βιάβε, 

επηθίλδπλε ζσκαηηθή βιάβε, βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, έθζεζε, αλζξσπνθηνλία από δόιν ή 

από ακέιεηα θιπ. Σηελ πεξίπησζε ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ηύρεη εθαξκνγήο ν 

λ. 927/1979 «Πεξί θνιαζκνύ πξάμεσλ ή ελεξγεηώλ απνζθνπνπζώλ εηο θπιεηηθάο 

δηαθξίζεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4285/2014. 

Σηηο πεξηπηώζεηο δηαδηθηπαθνύ «bullying», εθαξκνζηέα είλαη ηα άξζξα 348Α’, 348Β’θαη 

348Γ’ηνπ Πνηλ. Κώδηθα (πνξλνγξαθία αλειίθσλ, πξνζέιθπζε παηδηώλ γηα γελεηήζηνπο 

ιόγνπο θαη πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο αλειίθσλ, αληίζηνηρα), ελώ, βεβαίσο, κπνξεί λα 

έρεη εθαξκνγή θαη ην άξζξν 22 ηνπ λ. 2472/1997, πνπ ηηκσξεί ην αδίθεκα γηα ηελ 

παξάλνκε δηάδνζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.  

Οη ηξόπνη εθδήισζεο ηνπ δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ ζπρλά δηαθέξνπλ, ηηο πεξηζζόηεξεο 

όκσο θνξέο βξίζθνπλ έξεηζκα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Αμίδεη σζηόζν λα επηζεκαλζεί 

όηη κόιηο ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 ςεθίζηεθε από ηελ ειιεληθή Βνπιή ην λνκνζρέδην κε ην 

νπνίν ζεζπίδεηαη κία εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ εθθνβηζκνύ (bullying). Η 

λέα απηή δηάηαμε ζηνρεύεη ζηελ θάιπςε ελόο λνκηθνύ θελνύ κηαο πξνϋπάξρνπζαο 

δηάηαμεο, ε νπνία αθνξνύζε κόλν ζε ζύκαηα εθθνβηζκνύ θάησ ησλ 17 εηώλ, ελώ 

παξάιιεια αλαθεξόηαλ γεληθώο ζηελ πξόθιεζε θαθώζεσλ ηεο πγείαο, ρσξίο πξόβιεςε 

γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Με ηε λέα δηάηαμε γηα ηνλ εθθνβηζκό ε πξάμε κεηαμύ αλειίθσλ 

παξακέλεη αηηκώξεηε, εθηόο εάλ ππάξρεη δηαθνξά ειηθίαο άλσ ησλ ηξηώλ εηώλ. Όπσο 

επηζεκαίλεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λόκνπ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο κεηαμύ 

αλειίθσλ ηεο ίδηαο ειηθίαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε κέηξα δηαπαηδαγώγεζεο θαη 

όρη κέζσ ηεο εκπινθήο κε ηνλ πνηληθό λόκν. Σπγθεθξηκέλα ην άξζξν 312 ηνπ Πνηληθνύ 

Κώδηθα αληηθαζίζηαηαη  Σηελ Διιάδα , ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο (bullying) ζεσξείηε 

Εάλ είζηε παηδί ή έθεβνο θαη αλεζπρείηε γηα ηελ αζθάιεηά ζαο ή γηα θάηη πνπ ζπκβεί ζην 

δηαδίθηπν, κηιήζηε επεηγόληωο κε έλαλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύεζηε  Μπνξείηε επίζεο εάλ δηαζέηεη 

ην ζρνιείν ζαο Κνηλωληθό Λεηηνπξγό θαη Ψπρνιόγν λα ην ζπδεηήζεηε καδί ηνπο ή επηζθεθηείηε 

 ην : Cyberbullying – Δηαδηθηπαθόο Εθθνβηζκόο | SaferInternet4kids 

https://www.lawspot.gr/node/37088
https://www.lawspot.gr/node/37089
https://www.lawspot.gr/node/253833
https://www.lawspot.gr/node/19357
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είλαη έλα θαηλόκελν λεαληθήο παξαβαηηθόηεηαο, πνπ αθνξά ζηε ρξήζε βίαο θπξίσο κεηαμύ 

αηόκσλ εθεβηθήο θαη κεηεθεβηθήο ειηθίαο. Τν θαηλόκελν νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε, 

θαηά ηελ νπνία αζθείηαη εζθεκκέλε, απξόθιεηε, ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλόκελε βία 

κεηαμύ καζεηώλ ή λέσλ ηεο ίδηαο πεξίπνπ ειηθίαο, ελίνηε, κάιηζηα, κε έληνλε 

βαλαπζόηεηα, κε ζθνπό ηελ επηβνιή ηνπ δξάζηε, κέζσ ηεο ηαπείλσζεο, εμνπζέλσζεο θαη 

θαηαδπλάζηεπζεο ηνπ ζύκαηνο, γεγνλόο πνπ έρεη σο άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηελ 

πξόθιεζε ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ πόλνπ. εηξσλείεο, απεηιέο, ριεπαζηηθά ζρόιηα. Ο 

ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο ζηελ ρώξα καο  ή «cyber bullying» δειαδε (εθβηαζκόο θαη 

απεηιέο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή θηλεηνύ ηειεθώλνπ, 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θιπ.). 

 

Σσμβοσλές και ηρόποι ανηιμεηώπιζης ηοσ διαδικησακού εκθοβιζμού  

 

 

Πνιιέο θνξέο νη θίινη κεηαμύ ηνπο αζηεηεύνληαη θαη πεηξάδνληαη. Κάπνηεο θνξέο είλαη 

δύζθνιν λα  δηαρσξίζνπκε πόηε γίλεηαη γηα δηαζθέδαζε ή πόηε ππάξρεη πξόζεζε λα καο 

γεινηνπνηήζνπλ θαη λα καο βιάςνπλ, εηδηθά όηαλ γίλεηαη κέζσλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Μπνξεί 

θαη ζε καο λα θαλεί αζηείν «λα γειάζνπκε» αιιά θαη κπνξεί  «λα αδηαθνξήζνπκε»." 

 

Σε θάζε  πεξίπησζε όηαλ ληώζνπκε πιεγσκέλνη ή ληξνπή ή αληηιεθηνύκε όηη άιινη γεινύλ 

καδί καο κε ζηόρν λα καο ριεπάζνπλ δειαδή εκείο ηελ θαηάζηαζε δελ ηε βξίζθνπκε 

αζηεία,  θαη ζίγνπξα δε δηαζθεδάδνπκε. Έρνπκε ην δηθαίσκα λα δεηήζνπκε από ην άηνκν 

λα ην ζηακαηήζεη εάλ όκσο εθείλν ζπζηεκαηηθά  εμαθνινπζεί λα καο αλαζηαηώλεη κε ηα 

"αζηεία" ηνπ, ηόηε κηιάκε γηα διαδικησακό εθθνβηζκό (Cyberbullying). 

 

Καζώο όια ζπκβαίλνπλ ζην διαδικησακό πεξηβάιινλ είλαη ζαθέο όηη ηξαβάεη ηελ 

πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ αλζξώπσλ αθόκε θαη άγλσζησλ πξνζώπσλ.  

Σε θάζε πεξίπησζε όηαλ θάηη δελ καο επράξηζηνη , ζα πξέπεη λα ην ζηακαηάκε . 

 

 Πείηε,  ηνπ όηη δελ ζαο αξέζεη  

 Όηη  αηζζάλεζηε δπζάξεζηα 

 Καη εάλ δε ζηακαηήζεη, ηόηε δεηήζηε βνήζεηα.  

 

Πηζαλόλ κε ην λα  ηνπ κηιήζνπκε κάιινλ  δε ζα ην ζηακαηήζεη! 

 

 

 

 

 

Πνιιέο θνξέο όηαλ πέζνπκε ζύκαηα ηνπ δηαδηθηπαθνύ εθθνβηζκνύ, αηζζαλόκαζηε 

«επάισηνη»  θαη όηη δερόκαζηε επίζεζε από παληνύ, αθόκε θαη  κέζα ζην ίδην καο ην ζπίηη 

δε ληώζνπκε αζθάιεηα. Νηώζνπκε παγηδεπκέλνη θαη βξηζθόκαζηε ζε έλα αδηέμνδν – ε 

ςπρηθή πγεία καο έρεη θινληζηεί. Δθόζνλ ππνθέξνπκε πνιύ θαηξό αξρίδνπκε λα 

παξνπζηάδνπκε : 

Εθείλν πνπ πξέπεη λα ζπκόκαζηε είλαη όηη όινη δηθαηνύκαζηε ην ζεβαζκό αθόκε θαη ζε 

έλα δηαδίθηπν πεξηβάιινλ όπωο αθξηβώο γίλεηε θαη ζηελ πξαγκαηηθή δωή καο . 
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•  Σε λνεηηθό επίπεδν - αηζζήκαηα αλαζηάησζεο θαη ακεραλίαο, ληώζεηε όηη ράζαηε ηελ 

θξηηηθή ζαο ζθέςε θαη  όηη είζηε ειίζηνη,  

• Σε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν - ληώζνπκε ληξνπή ή απώιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

πξάγκαηα πνπ καο αξέζνπλ  

• Σε ζσκαηηθό επίπεδν  –ληώζνπκε θνπξαζκέλνη (απώιεηα ύπλνπ) ή  παξνπζηάδνπκε 

ζπκπηώκαηα όπσο πόλν ζην ζηνκάρη θαη πνλνθεθάινπο θ.ι.π 

 

Ο θόβν ηεο γειηνπνίεζεο έρεη ηε δύλακε λα καο δπζθνιέςεη λα κηιήζνπκε ζε θάπνηνλ γηα 

λα αληηκεησπίζνπκε ην πξόβιεκα. Σε αθξαίεο πεξηπηώζεηο σο ζύκαηα ηνπ δηθηπαθνύ 

εθθνβηζκνύ κπνξεί θάπνηνη από καο λα νδεγεζνύλε, ιόγσ ηεο κεγάιε απειπηζία  ηνπο ζε 

πξάμε απηνρεηξίαο  θαη λα θάλνπλ θαθό ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό. 

 

Σαθώο ν δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο βιάπηεη ηελ αθεξαηόηεηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ 

ζύκαηνο. Με ηελ θαηάιιειε ςπρνινγηθή βνήζεηα  κπνξνύκε λα μεπεξάζνπκε ην ςπρηθό 

ηξαύκα θαη λα αλαθηήζνπκε μαλά ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό καο. 

 

Τν πξώην βήκα γηα λα απειεπζεξσζνύκε από απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη λα δεηήζνπκε   

άκεζα βνήζεηα από θάπνηνλ πνπ εκπηζηεπόκαζηε, ηνπο γνλείο καο, ηελ Κνηλσληθή 

Λεηηνπξγό θαη Ψπρνιόγν ηνπ ζρνιείνπ καο,  ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο καο ή θάπνην  

άιιν έκπηζην ελήιηθα όπσο έλαλ θαζεγεηή ή δάζθαιό.   

 

Δάλ πάιη δε ληώζνπκε άλεηα λα κηιήζνπκε ζε θάπνηνλ, ηόηε κπνξνύκε   λα απεπζπλζνύκε 

ζηε  γξακκή βνήζεηαο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ  όπνπ κπνξνύκε 

αλώλπκα λα κηιήζνπκε ή λα γξάςνπκε κήλπκα ζην: 

ηηλ: 210 6007686 -  info@help-line.gr . 

 

Οη εηαηξείεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ ζε  όινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο αζθάιεηα. Σηε πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο όπνπ έρνπκε ινγαξηαζκό, 

ελδερόκελνο λα κπνξνύκε λα απνθιείζνπκε ηνλ απνζηνιέα θαη λα ηνλ θαηαγγείινπκε ζηελ 

ίδηα ηελ πιαηθόξκα. Κπαηάμε και ζςλλέγοςμε αποδεικηικά ζηοισεία –όπωρ μηνύμαηα, 

ζηιγμιόηςπα από ηο πποθίλ  μαρ , ηα ζσόλια ηος ζε ζηόπι μαρ και ηιρ αναπηήζειρ ηος  ζηα 

Social media  - για γίνει καηανοηηό πώρ και ηι ζςμβαίνει. 

 

Γηα λα ζηακαηήζεη ν εθθνβηζκόο,  ζα πξέπεη λα θαηαγγειζεί θαη ν ζύηεο-απνζηνιέαο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη όηι η ζςμπεπιθοπά ηοςρ είναι αξιόποινη. 

 

Δάλ ν απνζηνιέαο ησλ κελπκάησλ είλαη άγλσζηνο, κπνξνύκε λα θαιέζνπκε ηελ Αλνηθηή 

Γξακκή Καηαγγειηώλ SafeLine (www.safeline.gr) θαη ζηε Γξακκή Βνήζεηαο «help-line210 

6007686», γηα λα ζαο πξνζθέξνπλ λνκηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπκβνπιέο αληίζηνηρα.  

 

Σε περίπηωζη ποσ διαηρέτοσμε  άμεζο κίνδσνο, ηόηε πρέπει να επικοινωνήζοσμε  κε 

ηελ αζηπλνκία. 

 

mailto:info@help-line.gr
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Για να ζηαμαηήζει ο εκθοβιζμόρ βαζικά θα ππέπει να αναθεπθεί για να ηαςηοποιήθει ο 

αποζηολέαρ για να ενηοπιζηεί.  

 

Τν λα ην ζπδεηήζνπκε κε ηνπο γνλείο καο δελ είλαη γηα θάπνηνπο από καο πάληα εύθνιν. 

Όκσο  εκείο νη ίδηνη επηιέγνπκε ηελ ώξα θαη ην ρξόλν πνπ ζα είκαζηε έηνηκνη λα ηνπο 

κηιήζνπκε. Θα ρξεηαζηνύκε ηελ απόιπηε  πξνζνρή ηνπο. Θα ηνπο εμεγήζνπκε  ην πόζν 

επώδπλν ςπρνινγηθά είλαη γηα καο. Πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη  νη γνλείο καο κπνξεί λα κελ 

είλαη ηόζν εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο , ίζσο ρξεηαζηνύλ ηελ βνήζεηα καο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ, ηη ζπκβαίλεη . Μπνξεί νη γνλείο καο λα κελ κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ 

άκεζα αιιά  ζίγνπξα ζα  ζέινπλ λα καο βνεζήζνπλ θαη καδί κπνξνύκε λα βξνύκε κηα 

ιύζε .Δάλ πάιη εμαθνινπζνύκε λα είκαζηε κπεξδεκέλνη γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπκε, αο 

πάξνπκε ππόςε καο ην ελδερόκελν λα επηθνηλσλήζνπκε κε άιινπο αμηόπηζηνπο  ελήιηθεο 

πνπ ζα είλαη πξόζπκνη λα καο βνεζήζνπλ. 

 

 

 

Σσμβοσλές και ηρόποι ανηιμεηώπιζης ηων  Facebook / Instagram – Twitter – UNICEF 

 

Facebook / Instagram επηζεκαίλνπλ: 

 

Η δηθή ζαο θαηαγγειία ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην Facebook ή ζην Instagram κπνξεί λα καο 

βνεζήζεη λα ζαο θξαηήζνπκε ζηηο πιαηθόξκεο καο αζθαιείο. Γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο 

καο κπνξνύλ λα ελεξγνπνηήζνπλ κηα ξύζκηζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο γηα λα θηιηξάξεη θαη λα απνθξύπηεη απηόκαηα ηα ζρόιηα εθθνβηζκνύ 

πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ παξελόριεζε ή  ηελ αλαζηάησζε. Η ζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν έρεη 

ηόζα πνιιά νθέιε όπσο θαη πνιιά πξάγκαηα ζηε δσή, ζπλνδεύεηαη από θηλδύλνπο θαη 

πξέπεη λα πξνζηαηεπηείηε.  

Δάλ αληηκεησπίδεηε εθθνβηζκό ζηνλ θπβεξλνρώξν, ίζσο ζειήζεηε λα δηαγξάςεηε 

νξηζκέλεο εθαξκνγέο ή λα παξακείλεηε εθηόο ζύλδεζεο γηα ιίγν γηα λα δώζεηε ζηνλ εαπηό 

ζαο ρξόλν λα ζπγθξνηεζεί. Η απνρώξεζε από ην Γηαδίθηπν δελ είλαη ε ιύζε. Δζείο δελ 

θάλαηε ηίπνηα θαθό, γηαηί λα ην ζηεξεζείηε; Ο εθθνβηζηήο ζα ην ιάβεη σο ελζάξξπλζε θαη 

ζα ζπλερίζεη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Όινη ζέινπκε λα ζηακαηήζεη ν εθθνβηζκόο ζηνλ θπβεξλνρώξν, ν νπνίνο είλαη έλαο από 

ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαθνξά ηνπ εθθνβηζκνύ ζηνλ θπβεξλνρώξν είλαη ηόζν 

ζεκαληηθή. Παξόια απηά θαη εζείο ζα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ην ηη 

κνηξαδόκαζηε ή ιέκε γηαηί κπνξεί λα θάηη από απηά  βιάςεη θάπνην άηνκν. Πξέπεη λα 

είκαζηε επγεληθνί θαη πξνζεθηηθνί ζην δηαδίθηπν θαη  όπσο θάλνπκε ζηελ πξαγκαηηθή δσή 

καο 

 

Δάλ πέζαηε ζύκα εθθνβηζκνύ  ζην δηαδίθηπν, ζαο ζπληζηνύκε λα κηιήζεηε  ζην γνλέα ζαο , 

έλαλ δάζθαιν ή θάπνηνλ άιιν πνπ κπνξείηε λα εκπηζηεπηείηε - έρεηε ην δηθαίσκα λα είζηε 

αζθαιείο. Σαο δώζακε ηελ δπλαηόηεηα εύθνια ην αλαθέξεηε απεπζείαο  ζην Facebook ή 

ζην Instagram. Μπνξείηε λα καο ζηείιεηε κηα αλώλπκε θαηαγγειία γηα θάπνηα αλάξηεζε ή 

γηα θάπνην ζρόιην ή  γηα θάπνηα ηζηνξία ζην Facebook ή ην Instagram. 
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Δκείο έρνπκε ηελ νκάδα πνπ ειέγρεη όιεο ηηο θαηαγγειίεο όιν ην 24σξν ζε όιν ηνλ θόζκν 

ζε 50+ γιώζζεο θαη θαηαξγνύκε νηηδήπνηε  βξίζθνπκε όηη είλαη πβξηζηηθό ή εθθνβηζηηθό. 

Οη θαηαγγειίεο γίλνληαη πάληα αλώλπκεο. Όκσο ζα ρξεηαζηεί λα καο ηελ αλαθέξεη γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ην εληνπίζνπκε ή λα ην θαηαξγήζνπκε. 

Υπάξρεη ην Κέληξν βνήζεηαο ηνπ Instagram θαη ζην Κέληξν βνήζεηαο ηνπ Facebook. Σαο 

έρνπκε ζην Facebook έλαλ «νδεγό» πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα αθνινπζήζεηε ηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζεο ηνπ εθθνβηζκνύ - ή ηη  ζα πξέπεη λα θάλεηε εάλ θάπνηνο 

άιινο εθθνβίδεηαη. Σην Instagram, επίζεο δηαζέηνπκε έλαλ «Οδεγό γηα γνλέα» πνπ παξέρεη 

ζπκβνπιέο γηα ηνπο γνλείο, θεδεκόλεο θαη ηνπο ελήιηθεο εκπηζηνζύλεο ζρεηηθά κε ηνλ 

αζθαιή  ηξόπν πινήγεζεο, ηνλ δηαδηθηπαθό εθθνβηζκό θαη επίζεο ππάξρεη έλαο θεληξηθόο 

θόκβνο όπνπ κπνξείηε λα κάζεηε γηα ηα εξγαιεία αζθαιείαο καο.Τν Restrict ζην 

Instagram, κπνξείηε λα πξνζηαηέςεη δηαθξηηηθά ηνλ ινγαξηαζκό ζαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα απνθιείζεηε θάπνηνλ. 

Μπνξείηε λα θαηαγγείιεηε  θάηη πνπ βηώλαηε νη ίδηνη ή θάπνηνο από ηνπο θίινπο ζαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηαζέζηκα εξγαιεία καο, ζηελ εθαξκνγή καο. Σην «αλαθνξέο 

παξεπξηζθνκέλσλ» πνπ ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα θάλεηε κηα θαηαγγειία γηα ην ινγαξηαζκό  

θάπνηνπ άιινπ αηόκνπ όηαλ παξαβηάδνληαη νη πξνζσπηθέο  πιεξνθνξίεο ηνπ ή ππάξρεη 

πιαζηνπξνζσπία. 

 

Twitter επηζεκαίλεη:  

 

Γεδνκέλνπ όηη εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα άλζξσπνη κνηξάδνληαη ηδέεο θαη ζθέςεηο ζην 

Twitter, δελ απνηειεί έθπιεμε όηη πνιιέο θνξέο δελ ζπκθσλνύκε κε πνιινύο Βέβαηα απηό 

είλαη  κπνξεί λα είλαη  σθέιηκν γηαηί καο δηδάζθεη λα ζεβόκαζηε ην δηαθνξεηηθό ζηηο 

ζπδεηήζεηο. 

Μπνξείηε λα αθνύζεηε γηα ιίγν θάπνηνλ θαη  αλ δε επηζπκείηε λα ζπλερίζεηε λα ηνλ 

αθνύζεηε απνρσξείζηε. Οη  αλζξώπνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ απηό πνπ 

πηζηεύνπλ απηό δελ ζεκαίλεη όηη είζηε ππνρξεσκέλνη λα αθνύζεηε. Δθαξκόδνπκε έληνλα 

ηνπο θαλόλεο καο γηα λα δηαζθαιίζνπκε όηη όινη νη ρξήζηεο καο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε ειεύζεξα θαη κε αζθάιεηα. Απηνί νη θαλόλεο θαιύπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έλαλ αξηζκό ηνκέσλ θαη ζεκάησλ όπσο: 

• Βία 

• Σεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηώλ 

• Καηάρξεζε / παξελόριεζε 

• ξεηνξηθή ηνπ κίζνπο θαη ζπκπεξηθνξά  ηνπ κίζνπο 

• Απηνθηνλία ή απηνηξαπκαηηζκόο 

• Δλδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο θνηλνπνίεζεο πιηθνύ 

επαίζζεηνπ από άπνςε αζθαιείαο ή πξόζβαζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο πιηθό, όπσο γξαθηθή 

βία θαη πεξηερόκελν γηα ελήιηθεο  

Η γξαθηθή βία αλαθέξεηαη ζηελ απεηθόληζε ηδηαίηεξα δσεξώλ, βάλαπζσλ θαη ξεαιηζηηθώλ 

πξάμεσλ βίαο ζηα νπηηθά κέζα όπσο ινγνηερλία , ηαηλίεο , ηειεόξαζε θαη βηληενπαηρλίδηα 

.Μπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθή ή  πξνζνκνησκέλε ή δσληαλή δξάζε ή θηλνύκελε εηθόλα . 

Ωο κέξνο απηώλ ησλ θαλόλσλ, ιακβάλνπκε δηάθνξεο ελέξγεηεο επηβνιήο θπξώζεσλ. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Violence_in_the_media&usg=ALkJrhjl07T7wduI1YJ_uL0zyhufaJ8FcA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Literature&usg=ALkJrhh4IcFLayoaXpBCmWncAg9vQyaLOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Film&usg=ALkJrhjW_6VtHQmBV6pV76wj5g_SkES8Tg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Television&usg=ALkJrhitzncgkJ0BRNRjNmjSel8R37N3KA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Video_game&usg=ALkJrhjphHC1ZtMRuVCLMASksCtsWUv9tw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Live_action&usg=ALkJrhj2fJyFeZjSAmbrM_FyBRhZgBSSMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animated&usg=ALkJrhjZStpdjXzAGnKoV7qFUle8kCvZEg
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Δάλ πηζηεύεηε όηη πέζαηε ζύκα εθθνβίζκνπ ζηο διαδικησό , ην πην ζεκαληηθό πξάγκα 

είλαη κείλεηε αζθαιείο . Δίλαη αλαγθαίν λα κηιήζεηε ζε θάπνηνο  γηα ην ηη ζαο ζπκβαίλεη. 

Απηόο κπνξεί λα είλαη γνλέαο ζαο, ν θαζεγεηήο ζαο, θάπνηνο άιινο αμηόπηζηνο ελήιηθνο . 

Σπδεηήζηε κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θίινπο ζαο ην ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε αλ εζείο ή θάπνηνο 

θίινο-ε ζαο έρεη πέζεη ζύκα εθθνβηζκνύ ζην δηαδίθηπν. 

Δάλ θάπνην άηνκν ζην Twitter γίλεη ελνριεηηθό ή αξλεηηθό, έρνπκε εξγαιεία πνπ κπνξνύλ 

λα ζαο βνεζήζνπλ. Υπάξρνπλ νδεγίεο γηα ην ηξόπν ξύζκηζήο ηνπο. 

• Σίγαζε Mute- αθαίξεζε ησλ Tweets ελόο ινγαξηαζκνύ από ην ρξνλνιόγηό ζαο ρσξίο λα 

θαηαξγήζεηε ηελ παξαθνινύζεζε ή λα ηνλ απνθιείζεηε ην  ινγαξηαζκό ηνπ 

• Απνθιεηζκόο Block - πεξηνξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκώλ από ην λα επηθνηλσλνύλ 

καδί ζαο, λα βιέπνπλ ηα Tweets ζαο θαη λα ζαο αθνινπζνύλ 

• Αλαθνξά Report- ππνβνιή αλαθνξάο ηελ πξνζβιεηηθε θαθνπνηεηηθε  θαηαρξεζηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

Δκείο ζα ζέιακε όινη νη ρξήζηεο καο λα αλαθέξνπλ εάλ παξαβηάδνληαη νη θαλόλεο κέζσ 

ησλ ινγαξηαζκώλ ζαο. Μπνξείηε θάλεηε ηελ θαηαγγειία ζαο ζην Κέληξν βνήζεηαο θαη 

ππνζηήξημεο ή κέζσ ηνπ κεραληζκνύ θαηαγγειίαο εληόο ηνπ Tweet θάλνληαο θιηθ ζηελ 

επηινγή "θαηαγγειία ζην Tweet“Report a Tweet”. 

Σε πεξηπηώζε πνπ θάπνηνο θίιν-ε ζαο αλαθέξεη όηη δέρεηαη εθθνβηζκό ζην θπβεξλνρώξν  

βνεζήζεηε ηνλ  θαη πξνζπαζήζηε λα ηνπ πξνζθέξεηε ηελ ππνζηήξημε ζαο. 

Όινη κπνξνύλ λα πέζνπλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ ζηνλ θπβεξλνρώξν. Αθνύζηε, ηνλ γηα πνην 

ιόγν δε ζέιεη λα ην θαηαγγείιεη; Πώο ληώζεη; Δλεκεξώζηε ηνλ όηη  ε θαηαγγειία είλαη 

αλώλπκε θαη όηη είλαη ζεκαληηθό λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα  

ηνλ βνεζήζεη. 

Θπκεζείηε, ν θίινο-ε ζαο κπνξεί λα αηζζάλεηαη επάισηνο-ε. Να έρεηε ππνκνλή θαη  λα 

δείμεηε θαηαλόεζε. Βνεζήζηε ηνλ λα αξρίδεη λα ζθεθηεί κε πνηνλ κηιάεη θαη ηη ηνπ ιέεη.  

Υπελζπκίζηε ηνπ όηη είζηε εθεί γηα απηόλ θαη ζέιεηε λα  ηνλ βνεζήζεηε. 

Δάλ ν θίινο ζαο εμαθνινπζεί λα κε ζέιεη λα αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθό, ηόηε παξνηξύλε ηνλ  

λα βξεη έλαλ έκπηζην ελήιηθα πνπ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηάζηαζε. Να ζπκάζηε όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη ζπλέπεηεο ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

εθθνβηζκνύ έρνπλ κεγάιν ςπρνινγηθό αληίθηππν γηα ην άηνκν. 

Να είζηε ζηεξηθηηθνί γηαηί κπνξεί ν θίινο-ε ζνπ λα λνκίδεη, πσο νη άιινη ζα πηζηεύνπλ όηη 

απηόο θηαίεη ή όηη θαλείο δελ λνηάδεηαη γηα απηόλ. Μπνξεί αθξηβώο  ε δηθή ζνπ παξέκβαζε 

λα θάλεη ηε δηαθνξά. 

Όηαλ παίξλνπκε ηελ εθηέιεζε δξάζεσλ, πνπ κπνξεί λα ην πξάμεη είηε ζε έλα θνκκάηη 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν (π.ρ., έλα άηνκν Tweet ή Άκεζν κήλπκα) ή ζε έλα ινγαξηαζκό.  

 

UNICEF επηζεκαίλεη: 

 

Να είζηε πξνζεθηηθνί πξηλ δεκνζηεύζεηε ή κνηξαζηείηε νηηδήπνηε ζην δηαδίθηπν – απηά 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλα γηα πάληα ζην Γηαδίθηπν θαη κπνξεί λα γίλνπλ  ηα εξγαιεία λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ  ελαληίνλ ζαο ζην κέιινλ. Μελ δίλεηε πξνζσπηθά ζηνηρεία, όπσο ηε 

δηεύζπλζε, ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ζαο ή ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζαο.  

https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-mute
https://help.twitter.com/en/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior
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Μάζεηε ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ ησλ αγαπεκέλσλ ζαο εθαξκνγώλ ησλ κέζσλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσζεο . Αθνινπζνύλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε ζε 

πνιιέο από απηέο: 

• Μπνξείηε λα απνθαζίζεηε πνηνο κπνξεί λα δεη ην πξνθίι ζαο, λα ζαο ζηείιεη άκεζα 

κελύκαηα ή λα ζρνιηάζεη ηηο αλαξηήζεηο ζαο πξνζαξκόζηε ηηο ξπζκίζεηο  ηνπ απνξξήηνπ 

ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο. 

• Μπνξείηε λα θαηαγγείιεηε  ελνριεηηθά ζρόιηα, κελύκαηα θαη θσηνγξαθίεο θαη λα 

δεηήζεηε ηελ θαηάξγεζή ηνπο. 

• Μπνξείηε λα απνθιείζεηε εληειώο αλζξώπνπο λα δνπλ ην πξνθίι ζαο ή λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο. 

• Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε λα έρεηε ζρόιηα από νξηζκέλα άηνκα ώζηε λα 

εκθαλίδνληαη κόλν ζε απηά ρσξίο λα ηα απνθιείζεηε εληειώο. 

• Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε αλαξηήζεηο ζην πξνθίι ζαο ή λα ηηο απνθξύςεηε από 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Σηα πεξηζζόηεξα από ηα αγαπεκέλα ζαο κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, ηα άηνκα δελ εηδνπνηνύληαη όηαλ ηα απνθιείεηε, ηα πεξηνξίδεηε ή ηα 

αλαθέξεηε. 

8. Υπάξρεη ηηκσξία γηα εθθνβηζκό ζηνλ θπβεξλνρώξν; 

 

Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκό ιακβάλεη ρώξνο κέζα ζην ζρνιείν θαη ηηκσξείηαη . Δάλ δέρεζηε 

εθθνβηζκό  ζηνλ θπβεξλνρώξν από ζπκκαζεηέο ζαο, λα ην αλαθέξεηέ ην ζην ζρνιείν ζαο.  

Άηνκα πνπ γίλνληαη ζύκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο, ηνπ εθθνβηζκνύ ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

εθθνβηζκνύ θ.ι.π, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεπηεί ν ζύηεο λα ινγνδνηήζεη θαη λα  

ηηκσξεζεί.  

 

 

 

Σε νπνηνλδήπνηε έρεη εθθνβηζηεί πνηέ ζην δηαδίθηπν: Γελ είζηε κόλνη 

Οη Charli θαη ν  Dixie D'Amelio πξσηαγσληζηνύλ ζην TikTok κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηνλ εθθνβηζκό πνπ δέρηεθαλ θαη κνηξάδνληαη ζπκβνπιέο γηα ην πώο 

κπνξεί λα γίλεη ην Γηαδίθηπν έλα θαιύηεξν κέξνο. 

Σύλδεζκνο γηα βίληεν ζηνλ θηινμελνύκελν ηζόηνπν 

https://www.youtube.com/embed/_f8nnlzl2rq 

 

Καηαγγελία κακοποίηζης και βοηθήμαηα αζθαλείας διαθέηοσν: 

 
Twitter 

 
Facebook 
 
Instagram 

 
Kik 
 
Snapchat 

 

https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://www.facebook.com/help/181495968648557
https://help.instagram.com/165828726894770/
https://help.kik.com/hc/en-us/articles/217680878-I-m-being-harassed-on-Kik-What-can-I-do-
https://support.snapchat.com/en-US/i-need-help
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TikTok 
 
Tumblr 

 
Twitter 
 
WeChat 

 
WhatsApp 
 
YouTube 

 
 
ΠΗΓΔΣ: 
 

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying 
 
https://www.facebook.com/notes/facebook-app/watch-your-words-steps-to-preventing-
cyberbullying/166700102130/ 

 
https://www.facebook.com/help/instagram/contact/584460464982589 
 
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/01/Brochure_Cyberbullying.pdf 

 
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-abuse 
 
 

 
 
 

https://www.tiktok.com/safety/resources/anti-bully?lang=en
https://www.tumblr.com/abuse
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-abusive-behavior
http://admin.wechat.com/mp/readtemplate?t=wxm-appmsg-inform&__biz=
https://faq.whatsapp.com/en/general/21197244
https://www.youtube.com/yt/about/policies/#reporting-and-enforcement
https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying
https://www.facebook.com/notes/facebook-app/watch-your-words-steps-to-preventing-cyberbullying/166700102130/
https://www.facebook.com/notes/facebook-app/watch-your-words-steps-to-preventing-cyberbullying/166700102130/
https://www.facebook.com/help/instagram/contact/584460464982589
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/01/Brochure_Cyberbullying.pdf
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-abuse

