
                ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΔΣ ΔΦΗΒΩΝ  
                    ΜΔΣΩ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟΥ:  
  επζύλεηαη κόλν ν ειεθηξνληθόο 
εθθνβηζκόο; 

Νηθόιανο  Σθεληέξεο 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Παηδηαηξηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο 



Απηνθηνλία 

 1 άλζξσπνο απηνθηνλεί θάζε 40 secs ζηνλ θόζκν 

  (1.000.000 άλζξσπνη / ρξόλν) (IASP) 

 

 Eιιάδα: από 2,5/100.000 πξηλ,                      δηπιαζηάζηεθε 
ηελ 3εηία 2009-2011  

 

 Επηηπρεκέλεο απόπεηξεο ♂:♀ 6:1 (ΕΣΥΕ) 

 

 12,5% των μαθητών (6,6% ♂ , 17,6% ♀) αναυέροσν 

απόπειρα αστοκτονίας (Α. Τσίτσικα)  

 



Απηνθηνλία 

      3ε θπξηόηεξε αηηία ζαλάηνπ Ακεξηθαλώλ        

                       15-24 ρξνλώλ 
     (American Foundation For Suicide Prevention, 2007) 

12% ησλ ζαλάησλ  
ζηελ εθεβεία 

7-10% ησλ εθήβσλ 15-17 εηώλ  
απνπεηξώληαη ≥ 1 θνξά  

ζηε δσή ηνπο 

Shaffer, Columbia University, 1996 



Ιπβεξλναπηνθηνλίεο 

Οη απηνθηνλίεο κέζσ δηαδηθηύνπ (θπβεξλναπηνθηνλίεο)            

είλαη δηεζλέο θαηλόκελν, όπνπ θάπνηνο λένο, ζπλήζσο,  

ληώζνληαο απνγνήηεπζε, απόξξηςε ή ληξνπή,  

απνθαιύπηεη «δεκόζηα» ηελ πξόζεζή ηνπ                                            

λα ηεξκαηίζεη ηε δσή ηνπ 

 

1ε πεξίπησζε: 2000 ζηελ Θαπσλία 

(2003:34, 2004:55, 2005:91) 

 



 Οη έθεβνη γλσζηνπνηνύλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζην 
δηαδίθηπν (chat rooms, ζεκεηώκαηα απηνθηνλίαο θ.α) 

 

 Παξαθηλνύληαη γηα απηνθηνλία από ζπλνκηιεηέο       ζε 
chat rooms 

 

 Έξρνληαη ζε επαθή κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ                  
γηα νκαδηθή απηνθηνλία 

 

 Τπάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ:  

   *  εμηδαληθεύνπλ ηελ απηνθηνλία 

   *  δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα κέζα                                         

       θαη ηξόπνπο (παηρλίδηα πληγκνύ) 

 

 

 



Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο: 

 Εθνύζηα θαη επαλαιακβαλόκελε θαθνπνίεζε 
κέζσ H/Y, θηλεηνύ θ.α. ειεθηξνληθώλ 
ζπζθεπώλ                        (Hinduja & 
Patchin, 2009) 

 

 ε εκπινθή ελήιηθνπ: παξελόριεζε 
(harassement) ή παξαθνινύζεζε (stalking) 

 

 >40% ησλ εθήβσλ ην 2009                
(National Crime Prevention Council, 2010)  



 Με κελύκαηα θεηκέλνπ, άκεζα κελύκαηα, 
ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
(Facebook, My Space, Twitter)                                           

                                  (Berand & Li, 2005) 

 

Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο: 



 Παξελνρινύλ, απεηινύλ ή γεινηνπνηνύλ ην ζύκα 
ηόζν ζην δεκόζην (π.ρ ζην δηαδίθηπν) όζν θαη 
ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (π.ρ κελύκαηα θεηκέλνπ)                  

 

                                Palmeri J.                        

                                             “Cyberbullicide”: where             

                                              Cyberbully victims can’t escape                            

                                              Dpt of Applied Psychology OPUS     

Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο: 



Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο  
θαη ςπρηαηξηθά – ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα 

 Εκθαλίδνπλ θαη νη ζύηεο θαη ηα ζύκαηα 

                     

      πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα  

   όζνη είλαη θαη ζύηεο θαη ζύκαηα! 



Sourander A, Brunstein Klomek A et al (2010)  
Psychosocial Risk Factors Associated With Cyberbullying 
Among Adolescents – A Population-Based Study  
Archives of General Psychiatry, 67(7):720-728 

    Θύκαηα 

 Ζνπλ ζε νηθνγέλεηα ρσξίο ηνπο 
2 βηνινγηθνύο γνλείο 

 Δπζθνιίεο αληίιεςεο 

 Πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθά 
θαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο 

 Ιεθαιαιγία 

 Τπνηξνπηάδoλ θνηιηαθό άιγνο 

 Δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν 

 Αλαζθάιεηα ζην ζρνιείν 

    Θύηεο 
 Δπζθνιίεο αληίιεςεο 
 Τπεξθηλεηηθόηεηα 
 Πξνβιήκαηα δηαγσγήο 
 Πησρή πξν-θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά 
 πρλά θαπληζηέο θαη πόηεο 
 Ιεθαιαιγία 
 Αλαζθάιεηα ζην ζρνιείν 



Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο 

 Θύηεο (23,1%)                            
«έζηεηια κέζσ δηαδηθηύνπ ζρόιηα          
γηα θάπνην πξόζσπν                           γηα 
λα θάλσ ηνπο άιινπο λα γεινύλ» 
 

 Θύκαηα (18,3%)                            «πήξα 
απνξξηπηηθό e-mail                  από 
θάπνηνλ πνπ μέξσ» 
 

    Hinduja S & Patchin J.W (2010) 

     Bullying, Cyberbullying and Suicide.   
Archives of Suicide Research,14(3):206-221 



Facebook 

   2013: έρνπλ θιείζεη 28% πεξηζζόηεξνη πξνζσπηθνί 
ινγαξηαζκνί ζην facebook (ζε ζρέζε κε ην 2012), ιόγσ:  

    * θόβνπ εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν 

    * αλεπηζύκεηεο εμσζηξέθεηαο 

    * άγρνπο λα γίλεη θαλείο απνδεθηόο & ζπκπαζήο  

    * αδηεμόδνπ όζσλ ληώζνπλ νηη ςπραλαγθαζηηθά  

       πξέπεη λ΄απαληνύλ ζ’όια ηα ζρόιηα θαη λα   

       ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο ζπδεηήζεηο 
 

     Stieger S, Burger C, Bohu M, Voracek M. 

      Who Commits Virtual Identity  Suicide ? Differences in Privacy Conserns,     

      Internet Addition, and  Personality Between Facebook Users and Quitters                
Cyberpsychology, Behavior, and Social Netwo (2013), 16(9):629-634 



Απηνθηνλίεο κε ειεθηξνληθό εθθνβηζκό 
(cyberbullicide): 

Απηνθηνλίεο γηα ηηο νπνίεο  

ππάξρεη έκκεζε ή άκεζε  

επίδξαζε εκπεηξηώλ  

δηαδηθηπαθήο επηζεηηθόηεηαο 

 

             Hinduja & Patchin, 2009 

 

 



 Θζρπξή ζπζρέηηζε                          
αλάκεζα ζηνλ παξαδνζηαθό                
εθθνβηζκό (όιεο ηηο κνξθέο)                                
θαη ζηνλ απηνθηνληθό ηδεαζκό 

 

 2 θνξέο ζπρλόηεξεο νη απόπεηξεο                                     
απηνθηνλίαο ζε ζύκαηα ειεθηξνληθνύ 
εθθνβηζκνύ από κε-ζύκαηα 

Απηνθηνλίεο κε ειεθηξνληθό εθθνβηζκό 
(cyberbullicide): 



Έθεβνη θαη εθθνβηζκόο 

Έθεβνη ζύκαηα (ζπλήζσο), αιιά θαη ζύηεο εθθνβηζκνύ  

    είλαη ζε απμεκέλν θίλδπλν απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ 
απόπεηξαο θαη επηηπρνύο απηνθηνλίαο 

 

Είλαη ζε θίλδπλν όηαλ εκθαλίζνπλ: 

    θαηάζιηςε 

    κεησκέλε απην-αμία 

    απειπηζία 

    κνλαμηά 

                   



 Έθεβνη θαη εθθνβηζκόο: 
αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απηνθηνλία 

 Επίκνλνο ζσκαηηθόο θαη ζπλαηζζεκαηηθόο εθθνβηζκόο 
 

 Εκπεηξία επίκνλνπ ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ πόλνπ 
 

 Η επαλάιεςε ηνλ θαζηεξώλεη σο κέζνδν βαζαληζκνύ 
 

 Η ζπκαηνπνίεζε από πξόζσπν θύξνπο                                              
(γνληό, δάζθαιν, πξνπνλεηή, άιιν) 
 

 Έιιεηςε θίισλ γηα ππνζηήξημε ή ελζάξξπλζε,                    
ελώ ν εθθνβηζκόο ζπλερίδεηαη 
 

                   OLWEUS Bullying Prevention Program 



 Όιεο νη κνξθέο επηζεηηθόηεηαο   

 ησλ εθήβσλ  

 θαη ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη                 

 κπνξεί λα νδεγήζνπλ         

 ζε ηδέεο ή πξάμεηο απηνθηνλίαο 

Αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ απηνθηνλία 



    ηηο απηνθηνλίεο                
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Η «παξα-απηνθηνληθή» 
ζπκπεξηθνξά           (κεραλάθηα, 
επηθίλδπλα ζπνξ, άγξηνη 
θαβγάδεο,             βάδηζε ζε 
γέθπξα θ.α) 

 

 Οη επώδπλνη θαη θαη’επαλάιεςε 
απηνηξαπκαηηζκνί (selfharm) 



Απηνηξαπκαηηζκόο – “cutting” – κεξώλ ηνπ 
ζώκαηνο πνπ δελ είλαη ζε θνηλή ζέα 
(ζπλήζσο ζηελ έζσ επηθάλεηα             ησλ 
θαξπώλ) κε αηρκεξά αληηθείκελα,  πνπ 
απνζθνπεί ζηελ απνθόξηηζε        από 
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα          εμαηηίαο 
θαηαζηάζεσλ πνπ βηώλνπλ                      
(πίεζε, άγρνο, απόξξηςε) 
 
ζπλππάξρνπλ: κεησκέλε απηνεθηίκεζε, 
αγρώδεο δηαηαξαρή, θαηάζιηςε 
 
Μειέηεο ηνλ ζπζρεηίδνπλ κε απόπεηξεο  θαη 
επηηπρείο απηνθηνλίεο 

Απηνηξαπκαηηζκόο 



    
   Cyberbullying Only Rarely the Sole  
   Factor Identified in Teen Suicides 

 
                       10/20/2012 
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Επζύλεηαη κόλν ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο   
γηα ηηο απηνθηνλίεο εθήβσλ; 

ΌΦΙ 
 

νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ ππνζηεί  
θαη ζρνιηθό εθθνβηζκό 

 θαη πνιινί ππνθέξνπλ από θαηάζιηςε 
 
 
 

Leblanc J.C Cyberbullying and Suicide:  
A retrospective Analysis of 41 cases 

AAP National Conference (2012) 



 
 ηελ παξαδνζηαθή ζπκαηνπνίεζε ε θαηάζιηςε κεζνιαβεί  ζηε 

ζύλδεζε κε ηηο απόπεηξεο εμίζνπ ζηα δύν θύια,                 
ελώ ζηνλ παξαδνζηαθό εθθνβηζκό κόλν ζηα θνξίηζηα 
 

 ηελ ειεθηξνληθή ζπκαηνπνίεζε κόλν ζηα θνξίηζηα 
 
 

 Η θαηάζιηςε δελ κεζνιαβεί ζηε ζύλδεζε αλάκεζα                 
ζηνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό θαη ζηηο απόπεηξεο απηνθηνλίαο          
γηα θαλέλα θύιν. 
 

                          
 
                              Bauman S, Toomey R.B, Walker J.L (2013) 
                            Associations among bullying, cyberbullying,  
                                   and suicide in high school students. 
                                Journal of Adolescence, 36:341-350 

 



Τπνδηεύζπλζε Δίσμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο 
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο (Μ. θαθηαλάθεο) 

 
«20-25 απόπεηξεο απηνθηνλίαο ην κήλα  
από λένπο πνπ ην αλαθνηλώλνπλ  
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ» 
 
10 έθεβνη ζώζεθαλ ζε δηάζηεκα κόιηο 19 κελώλ 
 
2006-2010: απεηξάπεζαλ 266 απηνθηνλίεο 
2011-2012: απεηξάπεζαλ 523 απηνθηνλίεο 
 
 
www.cyberkid.gov.gr                                                        
πκβνπιεπηηθή κέζσ δηαδηθηύνπ (www.preventionsection.org.cy) 

http://www.cyberkid.gov.gr/


  «15ρξνλνο αξηζηνύρνο καζεηήο 
από ηα Γηαλληηζά, ρσξίο εκθαλείο 
ιόγνπο, ηύιημε ζην ιαηκό ηνπ      
ζαλ ζειηά κηα πεηζέηα γηα λα 
απηνθηνλήζεη. Όηαλ νη γνλείο ηνπ 
άλνημαλ ηνλ Η/Τ ηνπ θαη δηάβαζαλ 
ηα e-mail ηνπ δηαπίζησζαλ πσο 
είρε αθνινπζήζεη ηηο ζπκβνπιέο 
ηζηνζειίδαο θπβεξλν-απηνθηνλίαο. 
ώζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, 
ράξε ζηε ζσηήξηα αληίδξαζε          
ηνπ παηέξα ηνπ.» 



   “18ρξνλνο Αζελαίνο έδσζε 
ηέινο ζηε δσή ηνπ θαηόπηλ 
«νδεγηώλ»           πνπ 
έιαβε από 25ρξνλν 
Υαληώηε (κέζσ e-mail),         
ν νπνίνο λόκηδε             όηη 
ηνπ έθαλε πιάθα,                  
όπσο δήισζε…..” 



Πξόιεςε θπβεξλν-απηνθηνλίαο εθήβσλ 

 πδεηείζηε κε ηνλ έθεβν θη εκπλεύζηε ηνπ εκπηζηνζύλε 

 

 πδεηείζηε ηε ζρέζε off-θαη on-line παξελόριεζεο         
από ζπλνκήιηθνπο κε ηελ απηνθηνλία              
ρξεζηκνπνηώληαο πιηθό από ηηο εηδήζεηο 

 

 Τπνγξακκίζηε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ ζέκαηνο                  όζν 
θαη αλ δελ ληώζεηε άλεηα. ΕΘΝΑΘ ΑΝΑΓΙΑΘΟ! 

 

 Μελ απαγνξεύεηε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο αληίδξαζε, 
γηαηί ζ’απνζαξξύλεη ηνλ έθεβν λα ζαο εκπηζηεπηεί. 



 Πείηε ζηνλ έθεβν λα κελ απαληά ζε κελύκαηα 
παξελόριεζεο (θπιάμηε ηα γηα θαηαγγειία) 

 

 Μελ ππνβαζκίδεηε ην ζπκβάλ 

 

 Αλ ε ππόζεζε είλαη ζνβαξή θαη ζπζηεκαηηθή 
απεπζπλζείηε ζηνλ πάξνρν ηνπ δηαδηθηύνπ (ISP)  ή 
ηνπ θηλεηνύ ή αιιάμηε αξηζκό ηειεθώλνπ θαη 
ελεκεξώζηε αξκόδηνπο θνξείο, όπσο: 

Πξόιεςε θπβεξλν-απηνθηνλίαο εθήβσλ 



 Δίσμε Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο            

   Σει: 210 6476464 

 Αλνηρηή γξακκή Saferline                                       
www.saferline.gr 

 Γξακκή βνήζεηαο                                             
Ειιεληθνύ Kέληξνπ Αζθαινύο Δηθηύνπ                       
Σει: 8001180015 (ρσξίο ρξέσζε) 

 Γξακκή ΤΠΟΣΗΡΘΖΩ  

   Μνλάδαο Εθεβηθήο Τγείαο 

 Γξακκή Παξέκβαζεο γηα ηελ Απηνθηνλία                        
ΜΙΟ «ε Ιιίκαθα» 1018 

 Εζληθή Γξακκή γηα ηα Παηδηά SOS 105 θ.α 



 Οη θίινη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο ηνπ θίινπ  
    ή ηνλ δάζθαιν αλ θάηη αληηιεθζνύλ 

 
 ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ εθθνβηζκό ζηα ζρνιεία βαζηθό 

ζηνηρείν λα είλαη ε πξόιεςε & παξέκβαζε ζηελ απηνθηνλία, 
κε θαηάιιειν γηα θάζε ειηθία ηξόπν 
 

 Να πξνζέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κελ ηπρόλ εηζπξάμνπλ         νη 
καζεηέο όηη ε απηνθηνλία είλαη κηα βηώζηκε επηινγή         γηα 
ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 
 

                                        «Σπκπεξηθνξέο κίκεζεο» :  
                   ε εκπεηξία δείρλεη πσο δελ ππάξρεη θίλδπλνο κίκεζεο 

Πξόιεςε θπβεξλν-απηνθηνλίαο εθήβσλ 



   Σξεηο ζθνηεηλέο όςεηο  

   ηνπ θπβεξλνρώξνπ 

   ζηελ εθεβηθή πγεία: 

  πνξλνγξαθία 

  ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο 

  απηνθηνλία 


