
Πόσα πολλά γμωρίζεις για τομ ηλεκτρομικό εκφοβισμό; 

 

Το ‘Quiz’i 

 

1. Σί είναι ο ηλεκηρονικός εκθοβιζμός; 

 

a) Tν λα ζηέιλεηο έλα κεκνλσκέλν πξνζβιεηηθό κήλπκα ζε θάπνηνλ. 

b) Σν λα παίξλεηο κε ηε βία ην θηλεηό θάπνηνπ θαη λα ηνπ δηαγξάθεηο όια ηα 

ζηνηρεία πξηλ ηνπ ην επηζηξέςεηο. 

c) Σν λα πξνζπαζείο λα πιεγώζεηο θάπνηνλ ζθόπηκα ζηέιλνληαο ηνπ 

επαλεηιεκκέλα πξνζβιεηηθά κελύκαηα ή θσηνγξαθίεο ζην δηαδίθηπν. 

d) Σν λα ζηέιλεηο emails ζε όιεο ζνπ ηηο επαθέο πξνζπαζώληαο λα ηνπο 

εμαπαηήζεηο γηα λα ζνπ ζηείινπλ ρξήκαηα. 

e) Σν λα ζε πιεζηάδεη έλαο ελήιηθαο κε άζρεκεο πξνζέζεηο θαη λα ζε 

ππνρξεώλεη λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ δελ ζεο λα θάλεηο όζν είζαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν. 

2. Πόζοι από ηοσς ζσμμαθηηές ζοσ έτοσν σποζηεί ηλεκηρονικό εκθοβιζμό; 

a) Ληγόηεξνη από έλαλ ζηνπο είθνζη. 

b) Ληγόηεξνη από έλαλ ζηνπο δέθα. 

c) Πεξίπνπ έλαο ζηνπο πέληε. 

d) Έλαο ζηνπο δύν (50%). 

 

3) Ένας θίλος ζοσ είναι θύμα ηοσ ηλεκηρονικού εκθοβιζμού. Πόζο ζοβαρό 

πιζηεύεις πως μπορεί να είναι; 

 

a) Όρη πνιύ ζνβαξό. Ο θίινο κνπ κπνξεί εύθνια λα ην αληηκεησπίζεη κόλνο 

ηνπ.  

b) Μπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ θαηάζιηςε ή ηνλ απηνηξαπκαηηζκό. Ο 

θίινο κνπ κπνξεί λα ληώζεη αλήκπνξνο λα αληηκεησπίζεη ηνλ ειεθηξνληθό 

εθθνβηζκό.  

c) Μπνξεί λα είλαη εθλεπξηζηηθό γηα ιίγν, αιιά ν θίινο κνπ κπνξεί λα κελ 

δίλεη ζεκαζία ζε πξάγκαηα πνπ ηνλ ελνρινύλ. 

d) Μπνξεί λα έρεη δηαρξνληθέο επηπηώζεηο ζηελ θήκε ηνπ θίινπ κνπ. 

 

 

4) Σί πρέπει να κάνεις αν λάβεις πολλά αρνηηικά ζτόλια ή απειληηικά 

μηνύμαηα; 

 

a) Να ηα ζβήζεηο θαη λα μεράζεηο όηη απηό ζπλέβε. 

b) Να αληαπαληήζεηο θη εζύ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα γιώζζα. 

c) Να κελ απαληήζεηο, λα απνζεθεύζεηο όιεο ηηο απνδείμεηο θαη λα 

κηιήζεηο ζε θάπνηνλ ελήιηθν ή θίιν πνπ εκπηζηεύεζαη. 

d) Να ην κνηξαζηείο κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο γλσζηνύο ζνπ γηα λα ηνπο δείμεηο 

πόζν άζρεκν είλαη ην κήλπκα 
 

 

 



5) Αν μάθεις πως κάποιος λαμβάνει ζσνετώς απειληηικά μηνύμαηα, ηόηε 

πρέπει: 

 

a) Να ηνλ βνεζήζεηο, λα κηιήζεηο ζε έλαλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύεζαη θαη, αλ 

ληώζεηο πσο είζαη ζε ζέζε λα ην θάλεηο, λα δεηήζεηο από ηνλ ζύηε λα 

ζηακαηήζεη. 

b) Να κελ θάλεηο ηίπνηα θαη λα θξαηήζεηο κηα απόζηαζε, γηαηί κπνξεί θαη 

εζύ λα θαηαιήμεηο ζύκα. 

c) Να γίλεηο θαη εζύ ζύηεο γηα λα ηνπ δείμεηο πόζν άζρεκν είλαη λα ζε 

απεηινύλ.  

d) Να ηνλ ζπκβνπιέςεηο λα κελ είλαη ηόζν δεηιόο θαη λα κελ πξνθαιεί 

άιινπο πηζαλνύο ζύηεο. 

 

 

6) Ο ζτολικός εκθοβιζμός (ποσ γίνεηαι πρόζωπο με πρόζωπο) είναι πολύ 

τειρόηερος από ηον ηλεκηρονικό. 

a) σζηό  

b) Λάζνο 

 

 

7) Σί είναι ηο ‘sexting’; 

 

a) Σν λα ζηέιλεηο γπκλέο θσηνγξαθίεο ηνπ εαπηνύ ζνπ. 

b) Σν λα ζηέιλεηο video ηνπ εαπηνύ ζνπ 

γπκλνύ. 

c) Σν λα ζηέιλεηο κελύκαηα κηιώληαο γηα ην 

sex.  

d) Όια ηα παξαπάλσ. 

 

 

8) Πώς μπορείς να είζαι ζίγοσρος πως ασηός ποσ γνώριζες ζηο διαδίκησο 

είναι ασηός ποσ ζοσ λέει πως είναι; 

 

a) Ζήηα ηνπ αληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ 

b) Ζήηα ηνπ λα εκθαληζηεί ζηελ θάκεξα. 

c) Ρώηα ηνλ κηα κπζηηθή εξώηεζε πνπ κόλν απηόο ζα μέξεη λα απαληήζεη. 

d) Δελ κπνξείο πνηέ λα είζαη ζίγνπξνο 

 

 

9) Γιαηί δεν μπορείς να εγγραθείς ζε κάποιο δίκησο κοινωνικής δικηύωζης 

πριν γίνεις 13 τρονών; 

 

a) Γηαηί ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη κόλν γηα ελήιηθεο. 

b) Γηαηί ππάξρνπλ πνιιά βίαηα ή ζνθαξηζηηθά πξάγκαηα ζηα δίθηπα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαζώο επίζεο θαη πιηθό ζεμνπαιηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. 

c) Γηαηί ν λόκνο απαγνξεύεη ηελ ρξήζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ αηόκσλ 

θάησ ησλ 13 γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο. 

d) Γηαηί ππάξρνπλ θάπνηεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο 

θαη ηηο γλώζεηο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή γηα λα είλαη θάπνηνο ζε έλα 

social network. 



10) Ποιές μπορεί να είναι οι ζσνέπειες αν ζε πιάζοσν να αζκείς ηλεκηρονικό 

εκθοβιζμό ζε κάποιον; 

 

a) Κακία, αλ παξακείλεηο αλώλπκνο θαη δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο. 

b) Να ζε ηηκσξήζνπλ νη γνλείο ή νη θαζεγεηέο ζνπ. 

c) Να ζε απνζπλδέζεη από ην δηαδίθηπν ν παξνρέαο ηνπ δηαδηθηύνπ 

d) Ννκηθέο ζπλέπεηεο. Μπνξεί λα έρεηο πξνβιήκαηα κε ηελ αζηπλνκία. 

 

11) Έτεις ηο δικαίωμα να αναρηήζεις θωηογραθίες ζοσ ηων θίλων ζοσ ζηο 

διαδίκησο; 

 

a) Ναη. Αλ ηξάβεμα εγώ ηηο θσηνγξαθίεο ηόηε κνπ αλήθνπλ. 

b) Όρη. Εθηόο αλ πάξσ ηελ άδεηά ηνπο 

c) Μπνξώ λα αλαξηήζσ ηηο θσηνγξαθίεο, αιιά εθείλνη κπνξνύλ λα 

απνθαζίζνπλ αλ ζα θαίλεηαη ην όλνκά ηνπο ή όρη. 

d) Ναη. Αθνύ δελ είραλ αληίξξεζε όηαλ ηνπο ηξαβνύζα θσηνγξαθίεο απηό 

ζεκαίλεη πσο κπνξώ λα ηηο αλαξηήζσ θηόιαο. 

 

12) Αν παηήζεις ‘μοσ αρέζει’ ή ‘θέλω να ηο μοιραζηώ’ για ένα αρνηηικό 

ζτόλιο ή για μια νηροπιαζηική θωηογραθία κάποιοσ άλλοσ ηόηε ασηό 

θεωρείηαι ηλεκηρονικός εκθοβιζμός ή ότι; 

 

a) Όρη, γηαηί θάπνηνο άιινο ην έγξαςε αξρηθά 

b) Ναη, ζεσξείηαη. 

 

13) Μπορείς να παραμείνεις ανώνσμος όηαν είζαι ζηο διαδίκησο;  

a) Ναη, αλ μέξεηο από ππνινγηζηέο. 

b) Ναη. Αθόκα θαη αλ δελ μέξεηο πνιύ από ππνινγηζηέο κπνξείο λα 

θηηάμεηο έλα ςέπηηθν πξνθίι ή έλα ςεπδώλπκν 

c) Όρη. Δελ κπνξείο πνηέ λα είζαη ζίγνπξνο όηη ζα παξακείλεηο αλώλπκνο. 

 

 

14) Μπορείς να ζβήζεις θωηογραθίες ή ζτόλια αθού ηα έτεις αναρηήζει ζηο 

διαδίκησο; 

 

a) Ναη. Απιώο πάηα ην θνπκπί ‘δηαγξαθή’. 

b) Ναη. Εθηόο αλ θάπνηνο ηα έρεη ήδε πξνσζήζεη ζε άιινλ ή ηα έρεη αλαξηήζεη 

ζηελ δηθή ηνπ ζειίδα. 

c) Ναη. Μπνξείο λα δεηήζεηο από ηελ ππεξεζία (Facebook, Youtube θιπ) λα 

ζβήζεη ηελ θσηνγξαθία ή ην ζρόιηό ζνπ όζεο θνξέο θαη αλ έρεη αληηγξαθεί. 

d) Όρη, δελ κπνξείο λα είζαη ζίγνπξνο όηη ηα ζρόιηά ζνπ ή νη 

θσηνγξαθίεο ζνπ δηαγξάθνληαη από ην δηαδίθηπν γηα πάληα. 

 

 

15) Πραγμαηικά διαγράθονηαι ηα μηνύμαηα ποσ ζηέλνονηαι με ηις εθαρμογές 

(όπως ηο Snapchat) ποσ λένε όηι ηα διαγράθοσν μεηά από κάποιο 

οριζμένο τρονικό διάζηημα; 



a) Ναη. Απηόο είλαη ν ηξόπνο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απηέο νη εθαξκνγέο. 

b) Όρη. Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα μεγειάζεηο ην ζύζηεκα 

 

 

ΚΟΡ    /15 
 

 

 

                                                      
i
 Όλες οι ερωτήσεις είμαι από τημ εφαρμογή ‘Delete Cyberbullying’ της COFACE για τα 

κιμητά Android. http://deletecyberbullying.eu/app/ 

 

 

 

 

σζηέο Απαληήζεηο:  

1-c, 2-c, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-d, 8-d, 9-c, 10-d, 11-b, 12-b, 13-c, 14-d, 15-b 

http://deletecyberbullying.eu/app/

