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Cyberbullying 

Άλλα Χαξαιακπίδε, Βίθπ Κατζίδνπ 

Μέιε πάλει λέσλ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ 

 

Η παξελόριεζε ζην Γηαδίθηπν πξνθύπηεη όηαλ παηδηά ή έθεβνη παξελνρινύληαη κεηαμύ ηνπο ζην 

θπβεξλνρώξν ή κέζσ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Πξόθεηηαη δπζηπρώο γηα έλα θαηλόκελν κε απμαλόκελεο 

δηαζηάζεηο, κηα εμειηζζόκελε κόδα. 

Δκθαλίδεηαη κε ηελ απνζηνιή θεηκέλσλ, e-mail ή άκεζσλ κελπκάησλ κε απεηιεηηθό ραξαθηήξα ή 

πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν. Αθόκε, κε ηε δεκνζίεπζε δπζάξεζησλ θσηνγξαθηώλ ή κελπκάησλ γηα 

άιινπο ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. Τέινο, κε ηε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο μέλνπ ρξήζηε κε ζθνπό ηελ 

δηάδνζε ςεκάησλ, ηελ θινπή ηαπηόηεηαο δειαδή. 

Η παξελόριεζε ζην Γηαδίθηπν έρεη βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ λένπ. Καη’ αξράο 

πξνθαιεί ηελ αίζζεζε βαζηάο κνλαμηάο, αλαζθάιεηαο θαζώο θαη δπζηπρίαο. Ο λένο αηζζάλεηαη κηα 

δηαξθή πίεζε, έληνλν άγρνο θαη θόβν, βξίζθεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθό αδηέμνδν. Τα δεδνκέλα ηνπ 

ζύκαηνο είλαη πιένλ δηαζέζηκα ζηνλ θάζε ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηύνπ νπόηε απηό απνηειεί εύθνιν 

ζηόρν. Η θαηάζηαζε απηή εάλ ζπλερηζηεί, κπνξεί λα θηάζεη θαη ζε αθξόηεηεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ απηνθηνλία. 

Γεδνκέλνπ όηη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη αλαπόθεπθηε αλάγθε, ε απαγόξεπζε ηνπ δελ ζα 

απνηεινύζε ξεαιηζηηθή ιύζε Καζώο ινηπόλ ε πξόιεςε είλαη πάληα πξνηηκόηεξε από ηελ ζεξαπεία 

είλαη αλαγθαία ε ελεξγνπνίεζε όισλ καο γηα ηελ απνηξνπή ηεο παξελόριεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο. Δίλαη αλαγθαίν δειαδή λα ελεξγνπνηεζνύλ νη γνλείο, λα παξάζρνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο ζσζηή ελεκέξσζε πάλσ ζην ζέκα θαη λα θαηαζηήζνπλ ζαθείο ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

ειινρεύνπλ. Χσξίο ππεξβνιέο, κε ακνηβαίν δηάινγν λα θαηαλνήζεη ην παηδί όηη πξέπεη λα ζέβεηαη 

νξηζκέλνπο θαλόλεο ζην Γηαδίθηπν γηα λα κελ ζέζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό ζε θίλδπλν. 

Γπζηπρώο ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο, νπόηε ζεκαληηθόηεξνο είλαη ν ξόινο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο από πιεπξάο ηνπ παηδηνύ ησλ επζπλώλ ηνπ. Δλ ηέιεη, θαλείο 

δελ ζα κπνξνύζε λα αξλεζεί όηη ην Γηαδίθηπν είλαη έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν, αλαπόζπαζην 

πιένλ θνκκάηη ηεο δσήο καο - κηθξώλ θαη κεγάισλ. Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα απνηειεί θόβεηξν ζε 

όια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα 

επηιπζνύλ κε ηελ κεηάγγηζε νξζήο θαη ππεύζπλεο ελεκέξσζεο. 


