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Τι είναι
Πώς να προστατευτείς

Πώς να την αντιμετωπίσεις

Τεχνολογική
Σεξουαλική
Βία



Τι είναι...

Μη συναινετική διανομή σεξουαλικού υλικού ή τεχνολογική σεξουαλική
βία, είναι η διάδοση ιδιωτικού, σεξουαλικού υλικού, φωτογραφιών ή/

και βίντεο άλλου ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του και με σκοπό να
προκαλέσουν αμηχανία ή πόνο.

Το αδίκημα ισχύει τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός
διαδικτύου. Οι εικόνες μπορούν να κοινοποιηθούν σε
έντυπη μορφή ή και σε ηλεκτρονική μέσω μηνυμάτων.



Γνώριζες ότι...

    πρώην συντρόφους έχουν
απειλήσει ότι θα δημοσιεύσουν
γυμνές φωτογραφίες ή βίντεο
 του/της πρώην τους στο διαδίκτυο.

      όσων από τους πρώην
συντρόφους απείλησαν με
διάρρευση υλικού στο διαδίκτυο,

πραγματοποίησαν την απειλή
τους. 
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Γνώριζες ότι...

Μαζί με τις γυμνές
φωτογραφίες/βίντεο, οι

δράστες δημοσιεύουν και
προσωπικές πληροφορίες

του θύματος όπως:

Ονοματεπώνυμο

Λογαριασμοί 

social media

Εmail

Αριθμός 

κινητού τηλεφώνου



Έχε στο νου σου...

Δεν είναι εκδίκηση
 

Ο όρος εκδικητική πορνογραφία
(revenge porn) είναι

παραπλανητικός. Το θύμα ΔΕΝ
έκανε κάτι για να προκαλέσει την
εκδίκηση του θύτη. Το να θες να
βάλεις τέλος σε μία σχέση είναι

δικαίωμά σου!

Δεν είναι πορνογραφία
 

  Η πορνογραφία έχει καθαρά
εμπορικό χαρακτήρα. Το να
εμπιστεύεσαι σε κάποιον το
υλικό σου δεν σημαίνει ότι
συναινείς στη διάδοσή του!



Tip 

Θυμήσου...

ΔΕΝ ευθύνεται το θύμα.

 
Όπως σε ένα θύμα βιασμού την
αποκλειστική ευθύνη φέρει ο
δράστης και όχι η κοντή
φούστα του θύματος, έτσι και
στη μη συναινετική διανομή
σεξουαλικού υλικού οι ευθύνες
οφείλουν να βαρύνουν τον
δράστη ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

Ασφαλές sexting

Φρόντισε να μην φαίνεται
το πρόσωπό σου ή άλλο

σημάδι του σώματός σου
που να αποκαλύπτει την

ταυτότητά σου (πχ. σημάδι,
τατουάζ, κλπ.)



Έχεις βιώσει Τεχνολογική Σεξουαλική Βία;

Συμβουλές που ίσως σε βοηθήσουν!

Πάρε τον χρόνο σου! 
Χρειάζεται να επεξεργαστείς
αυτό που σου συνέβη.

Ό,τι νιώθεις, είναι εντάξει!
Αποδέξου τα συναισθήματά σου,
και να είσαι ευγενικός/ή με τον

εαυτό σου.

Μίλα στον εαυτό σου όπως
θα μιλούσες σε ένα φίλο.



Επιστροφή στην ρουτίνα!
Κάνε ό,τι έκανες και πριν. Όσο πιο γρήγορα

γυρίσεις στην καθημερινότητά σου, τόσο πιο
εύκολα θα είναι τα πράγματα.

Κάνε αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο/η!
Άκου την αγαπημένη σου μουσική,

βγες μια βόλτα, μίλα με κάποιο φίλο, 
δες μια καλή ταινία!



Γράψε γράψε γράψε!
 

Συναισθήματα, σκέψεις,
ελπίδες. Μπορεί να σε

βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τα
πράγματα μέσα σου. 

Ενημερώσου!
 

Πώς αντιμετώπισαν κάποιοι
άλλοι την ίδια μορφή βίας;

Διάβασε και άκουσε την
ιστορία τους. 



Σε περίπτωση που το υλικό 
                     ξεφύγει από τον έλεγχό σου...

Κάλεσε την αστυνομία (100)

Επικοινώνησε με τη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο 11188

Επικοινώνησε με την επιστημονική ομάδα
 της εκστρατείας "Γίνε Άνθρωπος" 

στο 215 215 1011 (CSI Institute)
ή στείλε μας email (μπορείς και ανώνυμα)

στο info@gineanthropos.gr



Κινήσου νομικά, είναι αδίκημα!
Επικοινώνησε άμεσα με τις αρχές για καταγγελία και

με εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο.

Αν είναι selfie έχεις τα πνευματικά
δικαιώματα. Μη διαγράψεις την αρχική
φωτογραφία!



       ...ή ακόμα σε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο
ψυχικής υγείας.

Θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον;

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς
να επισκεφτείς τη σελίδα του

traumahelp.gr

Είμαστε εδώ για σένα!

Μπορείς να μιλήσεις σε υποστηρικτικούς
φίλους ή οικογένεια...

http://traumahelp.gr/


Θυμήσου, τα πράγματα θα γίνουν

καλύτερα!

Μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή να

μοιραστείς την ιστορία σου,

 αλλά η συζήτηση με κάποιον μπορεί

πραγματικά να σε βοηθήσει.


