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 Παραπληροφόρηση και κακόβουλο περιεχόμενο στο 

διαδίκτυο 

 

Η έννοια των ‘Ψευδών Ειδήσεων’ και τρόποι αξιολόγησης και 

αναγνώρισης τους – Φυλλάδιο 2 Διάφορα Είδη Εκφοβισμού  

 

Απειλές για σωματική βλάβη 

 Μερικά από τα άτομα που εκφοβίζουν, απειλούν ότι θα κάνουν κακό στα θύματα ή τα 

πείθουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους.  

 Αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο είδος εκφοβισμού, αφού μπορεί να οδηγήσει τα θύματα 

ακόμη και στην αυτοκτονία.  

 

Κακοήθεια 

 Η διαρροή κακών, ψευδών και καταστροφικών φημών και γεγονότων στο διαδίκτυο μπορεί 

να καταστρέψει την φήμη ενός ατόμου.  

 Συνήθως, τέτοιου είδους επιθέσεις συμβαίνουν λόγω προσωπικών διαφορών προκαλώντας 

θυμό στο θύμα και επιφέροντας κακή συμπεριφορά.  

 

Άσχημα λόγια 

 Ένας καυγάς που περιλαβάνει αποστολή θυμωμένων, σκληρών, αγενέστατων και βίαιων 

μηνυμάτων σε ένα ή πολλά άτομα μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή σε δημόσιο διαδικτυακό 

χώρο.  

 

‘Καλοπροαίρετα αστεία’ 

 Φυσική επίθεση λόγω ‘φάρσας’ ή ‘αστείου’ την στιγμή που τρίτοι βιντεοσκοπούν την 

επίθεση ή βγάζουν φωτογραφίες για να τις δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο.  

 

Ηθική παρενόχληση 

 Η αποστολή πληθώρας διαδικτυακών μηνυμάτων που να πληγώνουν ή να προσβάλουν ένα 

άτομο που γίνεται στόχος.  
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Πλαστοπροσωπία 

 

 Όταν ένα άτομο προσποιείται ότι είναι ένα άλλο, στέλνοντας ή δημοσιεύοντας διαδικτυακό 

υλικό εκ μέρους του με απώτερο σκοπό να χαλάσει την φήμη του άλλου ατόμου. 

 

Ξεμπρόστιασμα 

 Η αποστολή ή δημοσίευση διαδικτυακού υλικού σχετικά με ένα άτομο που περιέχει 

ευαίσθητα, προσωπικά ή ντροπιαστικά δεδομένα. 

 

Εξαπάτηση 

 Όταν ένα άτομο εξαπατά ένα άλλο για να αποκτήσει ντροπιαστικό υλικό που έπειτα θα βγει 

στην φόρα στο διαδίκτυο.  

 Όταν ένα άτομο παριστάνει ότι είναι στενός φίλος και πρόσωπο εμπιστοσύνης ενός άλλου 

και δίνει στο θύμα ένα λανθασμένο αίσθημα ασφάλειας προτού γκρεμίσει την εμπιστοσύνη 

του.  

 

Προπέτασμα (Sockpuppets) 

 Η δημιουργία ενός ψεύτικου λογαριασμού κερδίζει την εμπιστοσύνη του θύματος, αφού ο 

θύτης κερδίζει την εμπιστοσύνη του προσποιούμενος ότι είναι κάποιος άλλος. Έτσι, όταν το 

θύμα μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες, ο θύτης μοιράζεται τς πληροφορίες αυτές με 

άλλους οι οποίοι με την σειρά τους μπορούν πλέον να εκφοβίσουν το θύμα.  

 

Ψεύτικο προφίλ  

 Η δημιουργία ενός ψεύτικου προφίλ με σκοπό να παρασυρθεί το θύμα σε ένα ουτοπικό 

διαδικτυακό ρομάντζο.  

 

Doxing (μετάδοση προσωπικών πληροφοριών) 

 Όταν ο εκφοβιστής παρενοχλεί και απειλεί το θύμα διαδικτυακά για εκδίκηση και για να 

παραβιάσει την ιδιωτικότητα του.  
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 Μέσω του Doxing ο εκφοβιστής μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες (π.χ. αριθμούς, 

πιστωτικές κάρτες, τηλέφωνα και άλλα προσωπικά δεδομένα) με το κοινό. 

 

 

Αποκλεισμός 

 Ο αποκλεισμός ενός ατόμου από μια διαδικτυακή ομάδα θεωρείται ένας έμμεσος τρόπος 

διαδικτυακού εκφοβισμού.  


