
CYBERTRAUMA:

Ο αντίκτυπος του online κόσμου στη 
ζωή μας



Τί είναι το  C ybertrauma;

To “cybertrauma” ή στα ελληνικά “ηλεκτρονικό τραύμα” αποτελεί ένα ευρύ πεδίο που 
περιλαμβάνει τον τραυματισμό της ψυχικής υγείας ύστερα από έκθεση σε:

● ακραί ο, βί αι ο ή πορνογραφι κό υλι κό
● εκφοβι σμό
● απει λές
● παρενόχληση
● εμμονι κή παρακολούθ ηση
● αποπλάνηση
● δυσφήμι ση 
● κάθ ε άλλου εί δους  εκμετ άλλευση που μπορεί  να λαμβάνει  χώρα στο διαδίκτυο.

Επί σης , ο εθ ι σμός  στ ο δι αδί κτ υο, στ α s oc ial media και  στ α video games  
περι λαμβάνετ αι  εξ ί σου στ ην κατ ηγορί α τ ου ηλεκτ ρονι κού τ ραύματ ος .



Hλεκτρονικός εθισμός
Ο ηλεκτρονικός εθισμός:

● Ορί ζεται  ως  “η καταναγκαστι κή, υπερβολι κή χρήση των 
ηλεκτρονι κών μέσων ( δι αδί κτυο, μέσα κοι νωνι κής  
δι κτύωσης , βι ντεοπαι χνί δι α, κλπ)  και  τον εκνευρι σμό ή 
δυσθ υμι κή συμπερι φορά που παρουσι άζεται  κατά τη 
στέρησή της ”.

● Προκαλεί  σημαντ ι κή έκπτωση στην κοι νωνι κή και  
επαγγελματι κή ή ακαδημαϊκή λει τουργι κότητα του 
ατόμου.

● Αποτελεί  μι α σχετ ι κά νέα μορφή εξ άρτησης .



Eκδικητική πορνογραφία
Η εκδικητική πορνογραφία:

● Ορί ζετ αι  ως  “η δι ανομή σεξ ουαλι κών ει κόνων ατ όμων, ή βί ντ εο σεξ ουαλι κού περι εχομένου, 
χωρί ς  τ ο άτ ομο ή τ α άτ ομα να έχουν δώσει  τ η συγκατ άθ εσή τ ους ”.

● Το υλι κό μπορεί  να έχει  δημι ουργηθ εί  από έναν σύντ ροφο σε οι κεί α σχέση με τ η γνώση και  τ η 
συγκατ άθ εση τ ου ατ όμου εκεί νη τ η στ ι γμή, ή μπορεί  να δημι ουργήθ ηκε εν αγνοί α τ ου. 

● Το άτ ομο που απει κονί ζετ αι  σε αυτ ές  τ ι ς  ει κόνες  ή βί ντ εο μπορεί  να έχει  υποστ εί  σεξ ουαλι κή 
βί α κατ ά τ ην εγγραφή τ ου υλι κού, που σε ορι σμένες  περι πτ ώσει ς  δι ευκολύνετ αι  από 
ναρκωτ ι κά, τ α οποί α προκαλούν μει ωμένη αί σθ ηση πόνου, εμπλοκή στ η σεξ ουαλι κή πράξ η και  
αμνησί α. 

● Η κατ οχή τ ου υλι κού μπορεί  να χρησι μοποι ηθ εί  από τ ους  δράστ ες  γι α εκβι ασμό τ ων ατ όμων σε 
άλλες  σεξ ουαλι κές  πράξ ει ς , να τ ους  εξ αναγκάσουν να συνεχί σουν μι α σχέση ή γι α να τ ους  
τ ι μωρήσουν γι α τ η λήξ η μι ας  σχέσης , καθ ώς  επί σης  να τ ους  φι μώσουν, να βλάψουν τ η φήμη 
τ ους , ή ακόμη και  να τ ο κάνουν με στ όχο τ ο οι κονομι κό όφελος .



Σημαντική διευκρίνιση!
❖ Η χρήση του όρου “εκδικητική πορνογραφία” είναι 

λανθ ασμένη, καθ ώς  εί ναι  αποπροσανατ ολι στ ι κός   και  
λει τ ουργεί  στ ο συλλογι κό υποσυνεί δητ ο ει ς  βάρος  
τ ων θ υμάτ ων.

❖ Αφήνει  να εννοηθ εί  ότ ι  εί χε προηγηθ εί  κάποι α 
επι λήψι μη συμπερι φορά από τ ο θ ύμα

❖ Παραπέμπει  στ η βι ομηχανί α τ ης  πορνογραφί ας , όπου 
η μαγνητ οσκόπηση και  προβολή γί νετ αι  εν γνώσει  τ ων 
συμμετ εχόντ ων.

❖ Ο όρος  που πρέπει  να χρησι μοποι εί τ αι  αντ ί  αυτ ού 
εί ναι  “μη συναινετική διανομή σεξουαλικού 
υλικού”.



Cyberstalking
Το “cyberstalking” ή στα ελληνικά “εμμονική διαδικτυακή 
παρακολούθ ηση”:

● Εί ναι  η πράξ η της  επί μονης  και  ανεπι θ ύμητης  επαφής  με 
κάποι ον δι αδι κτυακά.

● Μπορεί  να περι λαμβάνει  οποι ονδήποτε αρι θ μό 
περι στατ ι κών, συμπερι λαμβανομένων απει λών, 
δυσφήμι σης , σεξ ουαλι κής  παρενόχλησης  ή άλλων ενεργει ών 
γι α τον έλεγχο, την επι ρροή ή τον εκφοβι σμό του θ ύματος .

● Μπορεί  επί σης  να περι λαμβάνει  την καταδί ωξ η του ατόμου 
στην πραγματι κή του ζωή.

● Μπορεί  να περι λαμβάνει  συμπερι φορές  που κυμαί νονται  
από την ανάρτηση προσβλητι κών μηνυμάτων σε ένα θ ύμα, 
έως  τ ι ς  σωματι κές  επι θ έσει ς .

● Μέσω του δι αδι κτύου μπορεί  να επι ταχυνθ εί  το στάδι ο της  
συλλογής  προσωπι κών πληροφορι ών γι α το θ ύμα, όπως  η 
δι εύθ υνσή του, ο αρι θ μός  τηλεφώνου του και  λεπτομέρει ες  
γι α τ ι ς  κι νήσει ς  του.



Cyber harassment
Το “cyber harassment” ή στα ελληνικά “ηλεκτρονική 
παρενόχληση”:

● Αναφέρεται  στην εσκεμμένη προσβολή, απει λή ή 
παρενόχληση άλλων με τη χρήση των σύγχρονων μέσων 
επι κοι νωνί ας , συνήθ ως  γι α μεγάλο δι άστημα.

● Γί νεται  εί τε μέσω του Δι αδι κτύου ( π .χ. e- mail, μέσα 
κοι νωνι κής  δι κτύωσης )  ή μέσω του κι νητού τηλεφώνου 
( π .χ. S MS  ή ενοχλητ ι κές  κλήσει ς ) .

● Συχνά, ο ένοχος  εί ναι  ανώνυμος  έτσι  ώστε το θ ύμα δεν 
γνωρί ζει  από που προέρχονται  οι  επι θ έσει ς . Παρόλα αυτά, 
τα θ ύματα έχουν σχεδόν πάντα μι α ι δέα γι α το πρόσωπο 
που θ α μπορούσε να εί ναι  π ί σω από τ ι ς  επι θ έσει ς , καθ ώς  ο 
εκφοβι σμός  γί νεται  συνήθ ως  από ανθ ρώπους  από το δι κό 
τους  περι βάλλον.

● Ο δράστης  μπορεί  να λει τουργήσει  στην ανωνυμί α με 
ασφάλει α και  συχνά παρουσι άζει  σε μεγάλο βαθ μό 
αποκλί νουσα συμπερι φορά.



Τί είναι η Κλι νι κή Εγκληματ ολογί α;

● Η Κλινική Εγκληματολογία είναι μία εξειδίκευση του επαγγελματικού κλάδου της 
Εγκληματολογίας.

● Ο Κλινικός Εγκληματολόγος είναι ο μόνος επαγγελματίας στο ιατροδικαστικό σύστημα που 
έχει τα προσόντα να λειτουργεί ταυτόχρονα ως σύμβουλος ψυχικής υγείας και ως νομικός 
εμπειρογνώμονας.

● Ο ρόλος του Κλινικού Εγκληματολόγου είναι να διερευνά και να αξιολογεί κριτικά μεσα απο 
διαγνωστικές συνεδρίες τις ψυχικές λειτουργίες: α) του εγκληματία β) των ατόμων 
(ενηλίκων και ανηλίκων) με παραβατική/αποκλίνουσα συμπεριφορά.

● Ο  Κλινικός Εγκληματολόγος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και δικαστικου πραγματογνώμονα με εκπόνηση σχετικών εκθέσεων προς τις 
αρμόδιες αρχές σε θύματα εγκλημάτων.



Κέλλυ Ιωάννου
● Είναι ιδρύτρια του Traumahelp, του μοναδικού 

Κέντρου Ψυχι κής  Υγεί ας  και  Ηλεκτρονι κού 
Τραύματος  στην Ελλάδα.

● Eί ναι  υποψήφι α Δι δάκτωρ Εγκληματολογί ας  
στο πανεπι στήμι ο του Εs s ex στο Ηνωμένο 
Βασί λει ο.

● Σπούδασε Kλι νι κή Εγκληματολογί α στο 
Πανεπι στήμι ο του Leic es ter με τ ι μητ ι κές  
δι ακρί σει ς  και  εξ ει δί κευση στο φαι νόμενο της  
“εκδι κητ ι κής  πορνογραφί ας ” και  της  
“κυβερνοτρομοκρατί ας ”.

● Εί ναι  π ι στοποι ημένη C oac h από τον ηγετ ι κό-
δι εθ νή φορέα « As s oc iation for C oac hing» .



Κέλλυ Ιωάννου
● Έχει κλινική εμπειρία στον τομέα του Hλεκτρονικού 

Τραύματ ος  ( εξ αρτ ήσει ς  από δι αδί κτ υο/ 
δι αδι κτ υακούς  εκβι ασμούς , εκφοβι σμούς , 
παρενοχλήσει ς  κ.ο.κ) , καθ ώς  επί σης  και  στ η 
Δι αχεί ρι ση Δι αζυγί ου- Χωρι σμού Γονέων.

● Εί ναι  Δι ευθ ύντ ρι α τ ου Δι εθ νούς  Ινστ ι τ ούτ ου 
Κυβερνοασφάλει ας  ( C S I Ins titute) .

● Εί ναι  πτ υχι ούχος  τ ου τ μήματ ος  Επι κοι νωνί ας  και  
Μέσων Μαζι κής  Ενημέρωσης  τ ου Εθ νι κού και  
Καποδι στ ρι ακού Πανεπι στ ημί ου Αθ ηνών.

● Έ χει  εργαστ εί  γι α 7 χρόνι α ως  δημοσι ογράφος  με 
εξ ει δί κευση στ ο αστ υνομι κό και  δι καστ ι κό 
ρεπορτ άζ και  τ ην κάλυψη φαι νομένων κοι νωνι κής  
παθ ογένει ας , τ ο οργανωμένο έγκλημα και  τ ο 
δι αδι κτ υακό έγκλημα.



Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ηλεκτρονικού 
Τραύματος  - Traumahelp

● Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ηλεκτρονικού Τραύματος είναι το μοναδικό 
κέντρο στην Ελλάδα όπου παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και 
συμβουλευτικής για θέματα που σχετίζονται με τραυματικά βιώματα που 
προκαλούνται στο διαδίκτυο.

● Ιδρύθηκε από την Kέλλυ Ιωάννου, Κλινική Εγκληματολόγο και Trauma Coach 
στην αυγή του 2021, εν μέσω της πανδημίας του Covid19. Την ομάδα 
πλαισιώνουν η Πόλυ Κεφαλά (Eπιστημονικά Yπεύθυνη) και η Μίνα 
Κωστοπούλου (Wellness Editor).



Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ηλεκτρονικού 
Τραύματος  - Traumahelp

● Μερικά παραδείγματα λάθος χρήσης του διαδικτύου είναι η αδυναμία αναγνώρισης 
ψεύτικων προφίλ, άτομα τα οποία εισβάλουν αθέμιτα στην ψηφιακή ζωή του ατόμου και 
το εκβιάζουν ή το συκοφαντούν, το cyberbullying, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, 
ο διαδικτυακός εθισμός. Όλα αυτά βιώνονται από το το άτομο τραυματικά και η 
ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων καθώς και η συμβουλευτική καθοδήγηση της 
οικογένειας και των αγαπημένων του προσώπων είναι απαραίτητη.

● Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Traumahelp, με γνώμονα την κλινική εικόνα 
και αξιολόγηση όλων των ψυχικών προβλημάτων μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές 
πλαίσιο, χωρίς επίκριση για την κατανόηση και την επούλωση των ψυχικών τραυμάτων.



Διεθνές Ινστιτούτο για την 
Κυβερνοασφάλει α - C S I Ins titute

● Το CSI Institute («Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια») αποτελεί μη 
κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση,

● Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 από  τον Αντιστράτηγο ε.α. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, 
Ειδικό Ερευνητή, Αναλυτή Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων.

● Η Κέλλυ Ιωάννου είναι η διευθύντρια του Ινστιτούτου.

● To έργο του στηρίζεται στην καλή θέληση και την 
αφοσίωση των εθελοντών, οι οποίοι στηρίζουν 
καθημερινά τις δράσεις μας για την ενημέρωση, την 
πρόληψη καθώς και την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε όσους αναζητούν βοήθεια γύρω από την 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη διαχείριση 
σχετικών κινδύνων.



Διεθνές Ινστιτούτο για την 
Κυβερνοασφάλει α - C S I Ins titute

● Το Σωματείο προάγει εκπαιδευτικούς και κοινωφελείς σκοπούς, μεταξύ άλλων, την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας στο διαδίκτυο, καθώς και την 
εκπαίδευση, την ενεργοποίηση και την επιστημονική έρευνα στο τομέα νέων 
τεχνολογιών και διαδικτύου.

● Ένας ακόμα στόχος του Ινστιτούτου είναι η μαζική ενεργοποίηση των πολιτών και η 
ομαδική αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας στο διαδίκτυο, ενδεικτικά μέσω της 
καταγραφής και διερεύνησης κακόβουλων λογισμικών, ενημέρωσης του κοινού για 
εξειδικευμένους κινδύνους και τρόπους αποφυγής και επίλυσης προβλημάτων.

● Το CSIi έχει δημιουργηθεί με μεγάλη αγάπη για 
τους πολίτες και την προστασία τους.



«Δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, 
είσαι αυτό που θέλεις να γίνεις.» 

-Κέλλυ Ιωάννου



Σας ευχαριστώ πολύ!
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