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Προστατευτείτε από
Κυβερνοεκφοβισμός:
● Τι είναι ο κυβερνοεκφοβισμός;
● Πώς τον αντιμετωπίζω;
● Τι κάνω αν ένας φίλος μου έχει πέσει θύμα 

διαδικτυακού εκφοβισμού;
● Μήπως είμαι κι εγώ υπεύθυνος 

κυβερνοεκφοβισμού;



προσβλητικό κείμενο ή μηνύματα



Επιζήμια μηνύματα, εικόνες ή βίντεο



παρασταίνοντας  κάποιον άλλον για να 
εξαπατήσεις

κλοπή του προφίλ ενός ατόμου



το να απομονώσεις κάποιον online από μια 
ομάδα



άσχημο κουτσομπολιό και συζητήσεις για 
κάποιο άτομο online



● Μίλα αμέσως σε κάποιον μεγαλύτερο που 
εμπιστεύεσαι

● μην ανταποδίδεις, μην απαντάς - μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εις βάρος σου

● μπλοκάρισέ τον κι άλλαξε τις ρυθμίσεις 
ιδιωτικότητας



● ανέφερε το συμβάν και βρες κι άλλους να το 
κάνουν 

● μάζεψε στοιχεία μηνύματα στο κινητό, email 
ή κάνε printscreen από μια συνομιλία

● να θυμάσαι ότι σε κανέναν δεν αξίζει να 
πέσει θύμα εκφοβισμού



Sexting



Μείνε ήρεμος και διέγραψε
Ανάφερε τον δράστη
Μην δρας κάτω από συναισθηματική φόρτιση, 
ζήτα ψυχολογική υποστήριξη αν χρειαστεί
Μίλα στους γονείς σου
Αν αναμειχθεί η αστυνομία να είσαι ειλικρινής, 
δώσε όλα τα στοιχεία



Απόφυγε να κοιτάς το βίντεο ή τις εικόνες και 
τα σχόλια που τα συνοδεύουν.
Να σκέφτεσαι θετικά κι επιδίωξε την 
συντροφιά ατόμων που σε αγαπούν και 
μπορούν να σε στηρίξουν.



Ψηφιακή φήμη
Η συμπεριφορά των ατόμων στο  διαδικτυακό 
περιβάλλον
Ο,τιδήποτε ποστάρουμε για τον εαυτό μας και 
τους άλλους
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Σκέψου πριν αναρτήσεις σχόλια, σκέψεις ή 
φωτογραφίες
Συμπεριφέρσου στους άλλους όπως θα’ θελες 
να σου συμπεριφέρονται
κάνε το προφίλ σου ιδιωτικό και μην ξεχνάς να 
ελέγχεις από καιρό σε καιρό ότι παραμένουν οι 
ρυθμίσεις



Να ελέγχεις τις φωτογραφίες όπου 
επισημαίνεσαι από φίλους και να 
απομακρύνεις όσες θεωρείς προσβλητικές
Να θυμάσαι ότι η online πληροφορία μπορεί να 
μείνει εκεί για ΠΑΝΤΑ, μπορούν να τη δουν 
άνθρωποι που δεν γνωρίζεις και που θα 
μπορούσαν να είναι οι μελλοντικοί εργοδότες 
σου


