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Περίληψη  

   Στόχος της παρούσας πιλοτικής ερευνητικής προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της 
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής επικοινωνίας και δικτύωσης σε µαθητές 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προκειµένου να διερευνηθεί  το φαινόµενο της 
ηλεκτρονικής παρενόχλησης, µιας νέας µορφής παρενόχλησης που έχει αναφερθεί 
στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά πρόσφατα. Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής 
προσπάθειας κατασκευάστηκε ένα εκτενές ερωτηµατολόγιο το οποίο χορηγήθηκε σε 
207 µαθητές γυµνασίου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η ανάλυση των δεδοµένων 
έδειξε πως  το κινητό τηλέφωνο αποτελεί το πιο διαδεδοµένο ηλεκτρονικό µέσο 
κοινωνικής επικοινωνίας και µετά ακολουθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, και πως η 
κύρια απασχόληση µε αυτά γίνεται κυρίως για λόγους διασκέδασης. Τα δεδοµένα 
επίσης έδειξαν πως  ηλεκτρονική παρενόχληση στη χωρά µας συµβαδίζει σε έξαρση 
µε τον υπόλοιπο κόσµο. Επίσης διαπιστώθηκε απουσία επαρκούς εποπτείας των νέων 
όταν αυτοί είναι στο διαδίκτυο, ένα µεγάλο ποσοστό των οποίων φαίνεται να έχει 
άγνοια για την ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα ποσοστά του 
σχολικού εκφοβισµού βρέθηκαν να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά µε αυτά της 
ηλεκτρονικής παρενόχλησης να είναι χαµηλότερα αλλά παρ’ όλα αυτά µη αµελητέα. 
Τα αποτελέσµατα στο σύνολό τους καταδεικνύουν την ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης 
ενηµέρωσης τόσο των νέων όσων και των γονέων τους αναφορικά µε τη επαρκή και 
ασφαλή χρήση των νέων ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας.    
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η δηµιουργία του φαινοµένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

    Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά την καθηµερινότητα µας και πλέον σε 

πολλές περιπτώσεις δεν µπορούµε να φανταστούµε τις ζωές µας χωρίς αυτές. Μια 

από αυτές είναι η ευρυζωνικότητα και η διάδοση του «γρήγορου»  ιντερνέτ που 

πλέον υπάρχει στα περισσότερα σπίτια στη χωρά µας. Η ολοένα και πιο συχνή χρήση 

του ίντερνετ είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται σε όλο τον κόσµο και ειδικά στην 

Ευρώπη όπου από το 2000 εώς το 2011 έχει σηµειωθεί µια αύξηση στον αριθµό των 

χρηστών του διαδικτύου της τάξης του 353,1%. Αυτό έχει συµβεί καθώς πλέον µε την 

έλευση των ασύρµατων δικτύων είναι  δυνατή η µεταφορά περισσότερου όγκου 

δεδοµένων σε λιγότερη ώρα κάτι που κάνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο ακόµα πιο 

εύκολη και γρήγορη. 

   Η χώρα µας αν και στις αρχές είχε µείνει πίσω σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες 

όσον  αφορά το διαδίκτυο και τη διάδοση του, πλέον µε γρήγορους ρυθµούς έχει 

καλύψει τη διαφορά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και σχεδόν συµβαδίζει µε 

αυτές. Χαρακτηριστικά να αναφέρουµε ότι για την ιδία περίοδο, 2000-2011, έχουν 

αυξηθεί οι χρήστες στη χώρα µας κατά 397,1% και πλέον το 46,2% του ελληνικού 

πληθυσµού είναι χρήστης του ίντερνετ.(internetworldstats.com). 

    Το διαδίκτυο και η καθηµερινή χρήση του έχει γίνει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο 

που διευκολύνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη ζωή όλων µας αλλά µέσα από τη 

χρήση του έχουν προκύψει και πολλά προβλήµατα καθώς πολλά άτοµα 

εκµεταλλεύονται την ανωνυµία που προσφέρει το διαδίκτυο σε πολλές περιπτώσεις 

και προβαίνουν σε πολλές παραβατικές συµπεριφορές που στόχο έχουν να πλήξουν 

οικονοµικά και συναισθηµατικά κάποιο άλλο άτοµο η οµάδα. 

    Μια από αυτές τις συµπεριφορές είναι και η ηλεκτρονική παρενόχληση (cyber 

bullying) ένα φαινόµενο που αποκτά ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις ειδικά στα 

παιδιά και στους εφήβους. 
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    Η ηλεκτρονική παρενόχληση όµως δεν είναι κάτι που προήθλε αποκλειστικά από 

την εξάπλωση του διαδικτύου. Αποτελεί ουσιαστικά µέρος µιας πιο ευρείας έννοιας 

του σχολικού εκφοβισµού. Στο σχολειό και γενικά στον αυλόγυρο του σχολειού 

έχουν παρατηρηθεί από πολύ νωρίς στη σχολική διαδικασία περιστατικά εκφοβισµού 

ανάµεσα στους µαθητές. Αυτά τα περιστατικά έγιναν αντικείµενο µελέτης από τους 

ερευνητές ανά τον κόσµο και έτσι διαπιστώθηκε η ύπαρξη του σχολικού 

εκφοβισµού(bullying). Τα προβλήµατα που προκαλεί ο σχολικός εκφοβισµός είναι 

ιδιαιτέρως έντονα και µπορούν να επηρεάσουν τη σχολική επίδοση των µαθητών την 

συναισθηµατική τους κατάσταση οδηγώντας τους πολλές φορές ακόµα και σε 

επιθετική συµπεριφορά(∆. Νικολόπουλος 2009) 

  Ο συνδυασµός λοιπόν του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού µε την ταχυτάτη 

εξάπλωση του διαδικτύου οδήγησε στη δηµιουργία της ηλεκτρονικής παρενόχλησης. 

 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

    Για την κατανόηση της έννοιας της ηλεκτρονικής παρενόχλησης θα πρέπει πρώτα 

να γίνει αναφορά στο τι είναι η παραδοσιακή παρενόχληση και πως αυτή εκφράζεται 

στο σχολειό, ένα φαινόµενο το οποίο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και έχει 

γίνει αντικείµενο µελέτης από πολλούς επιστήµονες ανά τον κόσµο. 

    Κατά τον Olweus (Olweus,1993) ο ορισµός της παρενόχλησης η αλλιώς σχολικός 

εκφοβισµός είναι όταν ένας µαθητής επανειληµµένα κατά το πέρασµα του χρόνου 

εκτίθεται σε αρνητικές πράξεις είτε από ένα άλλο µαθητή είτε από περισσότερους. Οι 

αρνητικές πράξεις αναφέρονται σε επιθετικότητα, η σε προσπάθειες να προσβάλλουν 

,τραυµατίσουν και γενικά να κάνουν τον άλλο να νιώσει άβολα. Στην παρενόχληση 

υπάρχει επίσης µια αναντιστοιχία δυνάµεων καθώς το θύµα βρίσκεται σε µειονεκτική 

θέση σε σχέση µε αυτόν η την οµάδα που τον παρενοχλεί και δεν µπορεί να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του είτε λόγω της µειωµένης µυϊκής δύναµης του η λόγω της 

αριθµητικής υπεροχής της οµάδας που εκφοβίζει. 

Ο σχολικός εκφοβισµός µπορεί να πάρει πολλές µορφές (Γκουντσίδου,2007) 

όπως  

• Χρησιµοποίηση υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων  
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• Απειλές και εκβιασµός  

• Σωµατική βία, χτυπήµατα, τσιµπήµατα, δαγκωνιές, σπρωξίµατα  

• Κλοπές  

• Ζηµιές στην προσωπική περιουσία κάποιου  

• Επιδιωκόµενη αποµάκρυνση των φίλων  

• Εσκεµµένο ή συχνό αποκλεισµό µαθητών από κοινωνικές δραστηριότητες  

• ∆ιάδοση κακοηθών και ψευδών φηµών 

 

    Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε από τους  Thornberg και  Knutsen (Thornberg & 

Knutsen, 2010)  τo 25%  των µαθητών ενός γυµνάσιου είχε εµπλακεί σε συµβάν 

εκφοβισµού ως θύµα το 19% ήταν θύτης σε κάποιο εκφοβισµό  το 11% είχε εµπειρίες 

και ως θύµατα αλλά και ως θύτες ,το 30% είπε ότι ήταν πάρων σε κάποιο περιστατικό 

παρενόχλησης αλλά µονό ως παρατηρητές και ένα 15% είπε ότι δεν είχε καµιά 

εµπειρία εκφοβισµού.  

    Πάντως στις περισσότερες έρευνες συµπεραίνεται  ότι το ποσοστό το οποίο 

εµπλέκεται µε τον σχολικό εκφοβισµό κυµαίνεται από 12% έως 15% και οι µαθητές 

σε ποσοστό 11% έως 30% είναι στόχοι εκφοβισµού.(Nansel et al.,2001:Whitney and 

Smith 1993,Yates & Smith 1989,Ziegler & Rosenstein-Manner 1991) 

    Οι γνώσεις και οι στάσεις των γονέων παιδιών γυµνάσιου καθώς και ο βαθµός 

επίγνωσης του σχολικού εκφοβισµού και τη συχνότητα εµφάνισης του απασχόλησαν 

την έρευνα της οµάδας του  Zagkalis, T.(Zagkalis  2008) . Η ερευνά αυτή έγινε σε 

156 γονείς ιδιωτικού σχολειού στην περιοχή της Αθήνας, 121 από τους 

συµµετέχοντες ήταν µητέρες 77,56%  και οι υπόλοιποι 35 ήταν πατέρες 22,44%. Το 

60% από αυτούς ήταν απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ενώ το 33,33% ήταν 

κάτοχοι πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Οι συµµετέχοντες 

συµπληρώσαν ανώνυµα ερωτηµατολόγια σχετικά µε το σχολικό εκφοβισµό και τις 

πεποιθήσεις του σχετικά µε αυτό το φαινόµενο. 

   Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 41% δεν γνώριζαν την έννοια του σχολικού 

εκφοβισµού. Όσον άφορα την επιθετικότητα το 44,23% περιλάµβανε µέσα στην 

έννοια της την λεκτική σωµατική και ψυχολογική βία το 21,8% την αντιλαµβανόταν 

µονό ως σωµατική βία , το 2 % ως µονό ψυχολογική το 1,28% ως λεκτική ενώ το 



7 

 

30,13%  επέλεξε να µην απαντήσει καθόλου σε αυτή την ερώτηση. Στην ερώτηση για  

το από πού πηγάζει η επιθετικότητα το 44,88% απάντησαν ότι κύριο λόγο παίζουν 

περιβαλλοντικοί παράγοντες , το 5,77% ότι ευθύνεται η κληρονοµικότητα ενώ το 

39,10% ότι ευθύνονται και περιβαλλοντικοί  αλλά και κληρονοµικοί παράγοντες. 

    Τα αγόρια πιστεύονταν ότι επιδεικνύουν επιθετική συµπεριφορά σε ποσοστό 

72,44% ενώ τα κορίτσια µόλις 0,64% και 20,51% ότι και τα δυο φύλα εκφράζουν 

επιθετική συµπεριφορά. Το 7,7% των γονέων γνώριζαν ότι το παιδί τους είχε 

παρενοχληθεί 

    Ενώ µόνο ένας γονέας από τους 156 (0,64%) παραδέχτηκε ότι το παιδί του έχει 

παρενοχλήσει αλλά παιδιά, το 37.82% επέλεξε να µην απαντήσει σε αυτή την 

ερώτηση ενώ το  61,54% απάντησε αρνητικά. Κανένας από τους γονείς δεν είχε 

επίγνωση για ύπαρξη συµµοριών στο χώρο του σχολειού. 

    Η ερευνά αυτή τελείωνε µε το συµπέρασµα ότι οι γονείς φαίνεται να έχουν κάποιες 

βασικές γνώσεις για το σχολικό εκφοβισµό αλλά χρειάζονται σίγουρα ενηµέρωση 

από φορείς και εκπαιδευτικούς µε στόχο την καλύτερη πρόληψη αλλά και 

αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

     Ο εκφοβισµός όµως δεν συµβαίνει µονό στο σχολειό αλλά µπορεί να συνεχιστεί 

και έξω από το χώρο του σχολείου (Rigby 2008) και πλέον µε τη διάδοση του 

διαδικτύου γεννιέται µια νέα µορφή παρενόχλησης που καλείται ηλεκτρονική 

παρενόχληση. 

    Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν το  ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο και άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές χρησιµοποιούνται για την αποστολή ή δηµοσίευση κειµένου 

η φωτογραφιών που σκοπό έχουν να ντροπιάσουν η να πληγώσουν κάποιο άτοµο. 

   Οι περισσότεροι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε ένα σαφή ορισµό και υπάρχουν 

αρκετές διαφορές µεταξύ των ορισµών που δίνονται καθώς ορισµένοι δεν 

περιλαµβάνουν το ότι η παρενόχληση µπορεί να ασκηθεί από µια οµάδα 

ατόµων(Smith 2008)  επίσης ορισµένοι δεν θεωρούν ότι η παρενόχληση πρέπει να 

είναι επαναλαµβανοµένη (Patchin and Hinduja,2009 στο  Νικολόπουλος, 2009 σελ 

95) παρόλα αυτά υπάρχει µια ταύτιση ως προς τις µορφές που µπορεί να πάρει η 

ηλεκτρονική παρενόχληση 
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Οι µορφές αυτές είναι 

• Μέσω αµέσων µηνυµάτων είτε στον υπολογιστή είτε στο κινητό 

• Μέσω διαφόρων blogs (όπως το Facebook και το MySpace) 

• Με το να κλέβουν κωδικούς λογαριασµών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης η 

σε λογαριασµούς email 

• Με τη δηµιουργία ιστοσελίδων οι οποίες ως µονό στόχο έχουν να πειράξουν η 

να βλάψουν κάποιο άτοµο 

• Με την αποστολή φωτογραφιών µέσω κινητού τηλεφώνου η µέσω διαδικτύου 

• Η αποστολή κακόβουλου λογισµικού που έχει ως στόχο να βλάψει τον 

υπολογιστή του αλλού και να υποκλέψει προσωπικά δεδοµένα και 

πληροφορίες 

• Η αποστολή πορνογραφικού περιεχοµένου και άλλων άχρηστων πληροφοριών 

πέρα από τη θέληση αυτού που τα λαµβάνει 

• Όταν κάποιος µιµείται κάποιον άλλο και παριστάνει ότι είναι το θύµα  

• Μέσω του διαδικτυακού παιχνιδιού όχι µονό µέσω υπολογιστή αλλά και µέσω 

κονσόλων παιχνιδιού (playstation Xbox wii κτλ) οπού πλέον έχουν οι 

κονσόλες αυτές τη δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο και παίχτες από 

όλο τον κόσµο να παίζουν ταυτόχρονα το ίδιο παιχνίδι 

(stopcyberbullyingnow.org) 

 

  Κατά την Nancy Willard (Willard ,2006 στο  Νικολόπουλος , 2009 σελ 100-

101) οι συµπεριφορές εκείνες οι όποιες µπορούν να θεωρηθούν ηλεκτρονική 

παρενόχληση είναι οι έξης : 

 

Ανταλλαγή θερµής διαδικτυακής επικοινωνίας (flaming)  

Αυτό συµβαίνει όταν δύο άτοµα η µια ολόκληρη οµάδα ανταλλάσουν 

«θερµά» µηνύµατα σε δηµοσίους διαδικτυακούς τόπους όπως είναι τα chat 

αλλά και τα διάφορα blogs και η παρατεταµένη συνέχιση τέτοιων επεισοδίων 

οδηγεί σε ένα διαδικτυακό πόλεµο και στην διάλυση των όποιων ισορροπιών 

υπήρχαν µέχρι τότε µεταξύ των ατόµων. 
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Παρενόχληση (harassment) 

Η παρενόχληση είναι η αποστολή υβριστικών η απειλητικών µηνυµάτων προς 

ένα άτοµο µέσω συνήθως µηνυµάτων στο κινητό η στο email διαφέρει από το 

flaming καθώς είναι µια επαναλαµβανοµένη συµπεριφορά σε ένα 

συγκεκριµένο στόχο που έχει αποφασιστεί από πριν ενώ στο flaming γίνεται 

σε δηµόσιο περιβάλλον µπροστά σε αλλά άτοµα και δεν γίνεται συστηµατικά. 

 

∆υσφήµιση (Denigration) 

Κύριος στόχος αυτής της συµπεριφοράς είναι µέσω µηνυµάτων στο κινητό η 

στο email  η διάδοση ψευδών πληροφοριών που σκοπό έχουν να εκθέσουν ή 

να βλάψουν κάποιο άτοµο σε ένα άλλο άτοµο η µια οµάδα 

 

Μίµηση ταυτότητας άλλου (Impersonation) 

Σε αυτή την περίπτωση ο θύτης της παρενόχλησης έχει καταφέρει να 

υποκλέψει τα στοιχειά εισόδου από τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του θύµατος 

του και προσποιείται την ταυτότητα του θύµατος. Μέσα από τον λογαριασµό 

αποστέλλει ενοχλητικά µηνύµατα σε άλλους η αναρτά άσχηµα σχόλια για το 

άτοµο που µιµείται και όλοι νοµίζουν ότι το έχει κάνει το θύµα. 

 

 

 

∆ηµοσιοποίηση και εξαπάτηση (outing and trickery) 

  Η έννοια outing έχει να κάνει µε το ότι κάποιος δηµοσιοποιεί πληροφορίες                   

που το ίδιο το θύµα του εµπιστεύτηκε ενώ στην περίπτωση της εξαπάτησης το θύµα 

εξαπατήθηκε και δηµοσιοποιηθήκαν προσωπικές του πληροφορίες. 

 

 Αποκλεισµός εξοστρακισµός ( exclusion ostracism) 

Η κοινωνική φύση του ανθρώπου είναι έντονη ακόµα και στο διαδίκτυο όπου ο κάθε 

ένας µπορεί να ενταχθεί σε οµάδες που έχουν κοινά ενδιαφέροντα , ο αποκλεισµός 

από τέτοιες οµάδες και η περιθωριοποίηση κάποιου ατόµου από αυτές είναι µια 

µορφή παρενόχλησης. 
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Ηλεκτρονική παρακολούθηση (cyber stalking) 

H συγκεκριµένη µορφή προϋποθέτει τη χρήση κοινών επικοινωνιακών δικτύων του 

ατόµου που δέχεται την παρενόχληση και αυτού που την ασκεί .Ο θύτης χρησιµοποιεί 

προφίλ και λογαριασµούς που δεν φανερώνουν την ταυτότητα του και παρενοχλεί το 

θύµα του. 

 

Βιντεοσκόπηση και αναπαραγωγή βίαιων πράξεων(Happy slapping/Hopping) 

 Το φαινόµενο αυτό (happy slapping) εµφανίστηκε στην Αγγλία οπού κάποιο άτοµο 

χαστούκισε ένα άλλο και ο συνεργός βιντεοσκοπούσε το όλο συµβάν µε σκοπό να 

καταγράφουν οι αντιδράσεις του ατόµου που δέχθηκε την επίθεση. Αυτό 

µετουσιώθηκε κυρίως από τους εφήβους στο να βιντεοσκοπούν επιθέσεις σε 

ανυποψίαστα άτοµα µε σκοπό να τα αναρτήσουν στο διαδίκτυο. 

 

 

     Η ηλεκτρονική παρενόχληση έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις  τα τελευταία 

χρόνια και οι επιστήµονες στρέφουν ολοένα και περισσότερο την προσοχή τους στη 

διερεύνηση και µελέτη αυτού του φαινόµενου. 

   Σε ερευνά που δηµοσιεύτηκε στην Αµερική το 2004 από τον οργανισµό I-SAFE  σε 

1500 παιδιά δηµοτικού και γυµνάσιου το 42% των παιδιών είχαν δεχτεί  έστω και µια 

φορά ηλεκτρονική παρενόχληση ενώ το 58% δεν είχε αναφέρει τίποτα ούτε στους 

γονείς του η σε άλλον ενήλικα σχετικά µε αυτό το περιστατικό επίσης, έρευνα του 

πανεπιστηµίου του New Hampshire που έγινε το 2000 έδειξε ότι το 6% των φοιτητών 

του είχε δεχτεί κάποια µορφή ηλεκτρονικής παρενόχλησης.  

      Σε µια άλλη έρευνα του Wang (Wang, 2011)  βλέπουµε ότι το 13,6% είχε 

εµπλακεί σε συµβάντα ηλεκτρονικής παρενόχλησης είτε ως θύµατα είτε ως θύτες. Τα 

ποσοστά της ηλεκτρονικής παρενόχλησης ποικίλουν ανάλογα µε τον πληθυσµό και 

το δείγµα της εκάστοτε έρευνας καθώς ειδικά σε µεγαλύτερες ηλικίες τα θύµατα είναι 

πιο διστακτικά να αναφέρουν την ηλεκτρονική παρενόχληση πάντως σε έρευνα του 

Li (Li,2007) σε 177 µαθητές γυµνάσιου αναφέρεται ότι το 25% των µαθητών 

ανέφεραν ότι έχουν δεχτεί ηλεκτρονική παρενόχληση ενώ το 15% ότι έχουν 

παρενοχλήσει άλλους ηλεκτρονικά ενώ τα κορίτσια πέφτουν πιο συχνά θύµατα 

παρενόχλησης σε ποσοστό 59,1% ενώ τα αγόρια είναι πιο συχνά θύτες ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης  σε ποσοστό 52,2%. 
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Το αν όµως υπάρχουν διαφορές στο φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

ανάµεσα στα δυο φύλα βρίσκεται υπό αµφισβήτηση καθώς οι Beran και Li (Beran & 

Li .2007) βρήκαν ότι και τα δυο φύλα έχουν τις ίδιες πιθανότητες να βιώσουν κάποιο 

συµβάν ηλεκτρονικής παρενόχλησης ενώ από την άλλη, ο Ybarra(Ybarra,2004) 

βρήκε ότι τα αγόρια έχουν έως και οκτώ φόρες περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν 

ηλεκτρονική παρενόχληση σε σχέση µε τα κορίτσια 

 

     Οι Raskauskas and Stoltz (Raskauskas & Stoltz ,2007)  έπειτα από ερευνά που 

έκαναν σε 84 νεαρούς ηλικίας 13 έως 18 χρονών σχετικά µε τις εµπειρίες τους στο 

διαδίκτυο κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το 50% είχε πέσει θύµα ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης ενώ το 22% ότι ήταν θύτης σε κάποια ηλεκτρονική παρενόχληση. 

 

    Άλλη µια πολύ πρόσφατη έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 2011 από τις  Wade and  

Beran(Wade & Beran,2011) που διεξήχθη σε µαθητές µέσης σχολικής εκπαίδευσης 

στον Καναδά σε 529 µαθητές από όλη τη χωρά έδειξε ότι η πλειοψηφία από αυτούς 

είχε τουλάχιστον ένα υπολογιστή στο σπίτι τους (97,6%) και η χρήση του διαδικτύου 

ήταν καθηµερινή, ενώ το 21,9% δήλωσε ότι είχε παρενοχληθεί τουλάχιστον µια φορά 

τους τελευταίους 3 µήνες. Οι πιο συχνές απαντήσεις σχετικά µε ποιο τρόπο τους είχε 

συµβεί η ηλεκτρονική παρενόχληση ήταν το να τους αποκαλούν µε διαφορά 

παρατσούκλια η να τους βρίζουν σε ποσοστό 30,3% ,η δηµιουργία φηµών για τους 

ίδιους 22,8% το να µιµείται κάποιος και να παριστάνει τους εαυτούς τους στο 

διαδίκτυο 16,1% το να δέχονται απειλές 13% και αποστολή ανεπιθύµητου πορνό 

11,5%. 

 

Επιπτώσεις ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

  

    Όλο και περισσότεροι ερευνητές ψάχνουν να βρουν τις επιπτώσεις που προκαλεί η 

ηλεκτρονική παρενόχληση στα θύµατα. Oι Cho και Cheon (Cho & Cheon, 2005) σε 

ερευνά που έκαναν βρήκαν ότι τα άτοµα που είχαν εµπλακεί σε ηλεκτρονική 

παρενόχληση είχαν αυξηµένους δείκτες  στα αρνητικά συναισθήµατα, ήταν πιο 

επιθετικοί και είχαν αρνητική αυτοεικόνα  ενώ σε άλλη έρευνα του Mitchell 

(Mitchell, 2003) to 19%  είπε ότι ένιωθε έντονο άγχος και στρες τις επόµενες ηµέρες 

µετά το συµβάν τις ηλεκτρονικής παρενόχλησης. 
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    Επίσης σε παρόµοια ερευνά από τον Ybarra (Ybarra, 2004) βρέθηκε ότι το 13,4% 

από τους εφήβους που είχαν παρενοχληθεί ηλεκτρονικά παρουσίαζαν συµπτώµατα 

κατάθλιψης, ποσοστό µεγαλύτερο από το αναµενόµενο για αυτή την ηλικία. 

    Οι Peter, Valkenburg, and Schouten (Peter, Valkenburg, & Schouten, 2006) σε 

ερευνά τους αποκάλυψαν ότι υπάρχει σχέση µεταξύ της έκθεσης των αγοριών σε 

σεξουαλικό περιεχόµενο και την µετέπειτα προσήλωσης τους στο να αντιµετωπίζουν 

τις γυναίκες ως αντικείµενα πόθου βρήκαν επίσης ότι η συστηµατική έκθεση σε 

σεξουαλικό περιεχόµενο επηρεάζει τη σχέση µε το άλλο φύλο το σεβασµό προς τις 

γυναίκες και την ικανότητα να δηµιουργηθεί µια υγιής σχέση µε το άλλο φύλο 

    Πολλοί τοµείς της καθηµερινότητας του θύµατος µπορούν να επηρεαστούν 

τόσο συναισθηµατικά όσο και ακαδηµαϊκά αλλά και συνολικά η καθηµερινότητα του 

ατόµου.  

    Όπως µπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι ένα 

φαινόµενο που αν και έχει σχετικά λίγο χρόνο που έχει βγει στο προσκήνιο χρήζει 

διεξοδικής έρευνας και µελέτης καθώς οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι επηρεάζει 

αρνητικά τη ζωή των θυµάτων σε πολλούς τοµείς της καθηµερινότητας τους.  

    Το φαινόµενο σύµφωνα µε τις µελέτες αρχίζει όλο και περισσότερο να µεγαλώνει 

ενδεικτική είναι η ερευνά των Noret and Rivers (Noret and Rivers, 2006) οπού το 

ποσοστό των ατόµων που εµπλέκονται σε ηλεκτρονική παρενόχληση αυξήθηκε κατά 

1% σε 1 µόλις χρόνο ποσοστό που συνάδει µε τη γενικότερη αύξηση της 

παρενόχλησης στην Αγγλία οπού και διεξήχθη αυτή η έρευνα. 

 

 

Πρόληψη και προστασία από την ηλεκτρονική παρενόχληση 

  Το διαδίκτυο περιέχει ένα πολύ µεγάλο αριθµό αξιόπιστων επιµορφωτικών 

ιστοσελίδων µε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών οι οποίες είναι πολύ χρήσιµες για 

θέµατα που αφορούν την καθηµερινότητα του παιδιού και του έφηβου και οι 

περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν το πόσο διασκεδαστικό µπορεί να γίνει το 

διαδίκτυο κατά τη διάρκεια αναζήτησης αυτών των πληροφοριών αλλά και πόσο 

χρήσιµο εργαλείο γίνεται στα χεριά του κάθε ένα. Παρ όλα αυτά όµως συνήθως δεν 

υπάρχει επιτήρηση στο τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά όσο είναι στο διαδίκτυο κάτι που 

µπορεί να γίνει επικίνδυνο και επιζήµιο για τα παιδιά. 

   Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί και έχουν πολλές µορφές: 
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Πορνογραφία 

    Ένας από τους µεγαλύτερους φόβους που έχουν οι άνθρωποι σχετικά µε τη χρήση 

του διαδικτύου είναι η µη θεµιτή παρουσία πορνογραφικού υλικό σε µορφή 

φωτογραφιών αλλά και βίντεο. Το διαδίκτυο κυριολεκτικά είναι γεµάτο από τέτοιου 

είδους πληροφορίες και καθώς υπάρχει πολύ χαµηλός ιντερνετικος έλεγχος ως προς 

το ποιος βλέπει αυτές τις πληροφορίες είναι αυτονόητο το ότι τα παιδιά πρέπει να 

προστατευτούν από πληροφορίες τις οποίες δεν είναι έτοιµα ακόµα να 

αντιµετωπίσουν. 

 

 Παραπλανητικές πληροφορίες 

    Η ελευθερία έκφρασης της άποψης του κάθε ένα λόγω της έλλειψης λογοκρισίας 

στο διαδίκτυο είναι ένα από τα θετικά αλλά ταυτόχρονα και αρνητικά στοιχειά του 

διαδικτύου καθώς ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψη του ακόµα 

και αν  στερείται εγκυρότητας επιστηµονικής αλλά και να εκφράσει µισαλλόδοξα και 

ρατσιστικά σχόλια και απόψεις.  

 

Χάκερ 

   Υπάρχει µια οµάδα ατόµων που έχουν παρά πολύ καλή γνώση των συστηµάτων 

ασφάλειας στο διαδίκτυο και οι όποιοι έχουν ως κύριο στόχο να αποκτούν προσωπικά 

δεδοµένα και κωδικούς προκειµένου να αποκτούν προσωπικές πληροφορίες για το 

άτοµο που επιθυµούν. 

 

Σεξουαλική κακοποίηση, παιδοφιλία 

Ακόµα πιο επίφοβη είναι η σκέψη ότι τα παιδιά µπορεί να γίνουν στόχοι από 

παιδόφιλους και γενικά άτοµα που θέλουν να τα παρενοχλήσουν. Πολλές 

συναισθηµατικές σχέσεις δηµιουργούνται στο διαδίκτυο αλλά υπάρχει ο κίνδυνος το 

άτοµο µε το όποιο γίνεται αυτή η σχέση να µην έχει πει τα πραγµατικά του στοιχειά 

και να είναι πολύ µεγαλύτερο σε ηλικία από αυτό που ισχυρίζεται και συνήθως αυτές 

οι σχέσεις περνάνε από τον ψηφιακό κόσµο στον πραγµατικό κάτι που µπορεί να 

γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο. 
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Στοιχηµατισµός µέσω διαδικτύου  

Μετά από έρευνες που έχουν γίνει σε site στοιχηµατισµού έχει βρεθεί ότι ο αριθµός 

των νέων που στοιχηµατίζει ολοένα και αυξάνεται γεγονός που γίνεται εµφανές από 

την δηµιουργία όλο και περισσότερων site στοιχηµατισµού. 

 

Εθισµός στο διαδίκτυο 

Ολοένα και εκβράζεται ο φόβος ορισµένων ότι η συνεχόµενη χρήση του διαδικτύου 

από τα παιδιά θα γίνει τόσο συχνή που ουσιαστικά τα παιδιά θα είναι εξαρτηµένα από 

αυτό.( http://socialmediaschools.com) 

 

    Το µέγεθος  των κινδύνων που υπάρχουν στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά 

και τους εφήβους κυρίως αντικατοπτρίζεται στο ότι όλο και περισσότεροι οργανισµοί 

επικεντρώνονται στο να προσφέρουν χρήσιµες συµβουλές προς τους γονείς αλλά και 

τα ιδία τα παιδιά ως προς την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την επαγρύπνηση 

για τους κινδύνους που κρύβει.  

    Τέτοιες δραστηριότητες ξεκίνησαν το 1999 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 

επιτροπής και φτιάχτηκε το «Πρόγραµµα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου» που 

κύριο σκοπό έχει την καταπολέµηση παράνοµου και επιβλαβούς περιεχοµένου µε την 

εγκαθίδρυση γραµµών τηλεφωνικής βοήθειας σε εθνικό επίπεδο, την καταπολέµηση 

επιβλαβούς περιεχοµένου µε την διάδοση προγραµµάτων διαδικτυακής ασφαλείας, τη 

δηµιουργία φόρουµ σχετικά µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου µε τη συµµέτοχη 

πολιτικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων  και τη διοργάνωση ευρείας κλίµακας 

εκστρατειών που στόχο έχουν την επαγρύπνηση των πολιτών.(European commission 

,2009a) 

   Στη χωρά µας πλέον δραστηριοποιούνται πολλοί οργανισµοί που µπορούν να 

βοηθήσουν και να δώσουν συµβουλές για το θέµα την ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

καθώς υπάρχει και τηλεφωνική γραµµή χωρίς χρέωση  η Γραµµή Βοήθειας του 

Ελληνικού κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου στο τηλέφωνο 8001180015 ενώ υπάρχει 

και το safer internet.gr  µια ιστοσελίδα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής. 

 

   Για να είναι αποτελεσµατική η προσπάθεια πρόληψης και αντιµετώπισης της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης απαιτείται κυρίως η επικοινωνία µεταξύ των παιδιών µε 

τους γονείς τους αλλά και µε τους εκπαιδευτικούς. 
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Συµβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς(www.hotchalk.com) 

• Πείτε στα παιδιά να µην µοιράζουν σε άλλους µηνύµατα η εικόνες µε σκληρό 

και επιβλαβές περιεχόµενο. 

• Εκπαίδευση ως προς την ανίχνευση και διαγραφή υπόπτων e mail χωρίς το 

άνοιγµα τους. 

• Ζητήστε από τα παιδιά που γνωρίζουν άτοµα που παρενοχλούν ηλεκτρονικά 

να µιλήσουν µαζί τους µε σκοπό να τους πείσουν να σταµατήσουν αυτή τη 

συµπεριφορά 

• Εκπαίδευση των παιδιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να µπορούν να 

µπλοκάρουν την επικοινωνία µε αυτούς που τους παρενοχλούν ηλεκτρονικά 

• Μιλήστε στα παιδιά για την αναγκαιότητα του να πουν στους γονείς τους η σε 

κάποιον ενήλικα σχετικά µε το συµβάν παρενόχλησης που τους έχει συµβεί 

• Στο σπίτι πάντα να υπάρχει επίβλεψη του παιδιού κατά τη διάρκεια που είναι 

στο ίντερνετ 

• Ο υπολογιστής να είναι σε κάποιο κοινόχρηστο µέρος του σπιτιού όπου όλοι 

έχουν πρόσβαση πχ σαλόνι ή κουζίνα 

• Εκπαίδευση των παιδιών σε µια ασφαλή συµπεριφορά στο διαδίκτυο (να µην 

αποκαλύπτουν προσωπικούς κωδικούς και να µην δίνουν τα πραγµατικά τους 

στοιχειά) 

• Να είστε σε επαγρύπνηση για παιδιά που παρουσιάζουν µια γενικότερη 

απροθυµία για το σχολειό είναι µόνιµα και αδικαιολόγητα στενοχωρηµένα και 

γενικά αποτραβηγµένα από διαφορές κοινωνικές περιστάσεις 
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 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

    Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται στη χρήση του διαδικτύου από τις νεαρές κυρίως 

ηλικίες και γι αυτό στόχος αυτής της πιλοτικής έρευνας ήταν το να καταδείξει  το 

κατά ποσό τα παιδιά του γυµνάσιου στην Ελλάδα χρησιµοποιούν το ίντερνετ και 

γενικά τις νέες τεχνολογίες, όπως το κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή, για ποιο 

λόγο το χρησιµοποιούν, ποσό συχνά και αν είναι σωστά ενηµερωµένοι για τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν, τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς τους.  

    Στη διάρκεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί  

κάποιο άρθρο που να αναφέρεται στην ελληνική πραγµατικότητα διερευνώντας την 

εξάπλωση του φαινοµένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και πως εκδηλώνεται 

στους µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας. Επίσης έγινε προσπάθεια να 

βρεθεί που κυµαίνεται η χωρά µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες προσπάθειες 

καταγραφής του φαινόµενου ανά τον κόσµο. 

    Φυσικά τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας δεν µπορούν  να γενικευτούν καθώς  

οι συµµετέχοντες δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού παρά 

µονό ένα µικρό µέρος του ως µια ένδειξη ως προς τις τάσεις που επικρατούν σε αυτές 

τις ηλικίες σχετικά µε την χρήση των νέων τεχνολογιών. 

    Το φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης (cyber bullying) έχει αρχίσει να 

παίρνει διαστάσεις στις χώρες οπού το ιντερνέτ είναι διαδεδοµένο και κύριος σκοπός 

της προσπάθειας αυτής ήταν να βρεθεί το κατά ποσό κάτι τέτοιο συµβαίνει και στη 

χωρά µας, αν µπορεί να ανιχνευθεί ποσό συχνά και µε ποιο τρόπο εµπλέκονται τα 

παιδιά µε αυτή αλλά και µε τις παραδοσιακές µορφές παρενόχλησης. 

    Συγκεκριµένα κύριο µέληµα της έρευνας αυτής ήταν να βρεθεί  σε τι ποσοστό 

έχουν οι συµµετέχοντες κινητό, ποσό συχνά το χρησιµοποιούν και  για ποιο λόγο, 

πόσοι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ποσό συχνά τον χρησιµοποιούν και για ποιο 

σκοπό .Κύρια έµφαση δόθηκε  στον τοµέα του διαδικτύου κυρίως στο πόσες ώρες 

περνούν οι συµµετέχοντες καθηµερινά στο διαδίκτυο σε ποιες σελίδες, ποσό καλά 

είναι ενηµερωµένοι για το διαδίκτυο αλλά και τις πηγές ενηµέρωσης τους και τέλος 

ποσό καλά είναι ενηµερωµένοι οι γονείς τους για θέµατα υπολογιστών. 

    Άλλο ένα πεδίο έρευνας ήταν οι εµπειρίες των συµµετεχόντων σε σχέση µε το 

διαδίκτυο αν έχουν παρενοχληθεί ηλεκτρονικά ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους αλλά 
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και γενικότερα οι στάσεις τους µε αυτή καθώς και το ποσό έντονο είναι το φαινόµενο 

του σχολικού εκφοβισµού και ποιες οι απόψεις που επικρατούν για αυτό το 

φαινόµενο. 
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2.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

2.1  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

     Στην προσπάθεια λοιπόν απάντησης  των πιο πάνω ερωτηµάτων δηµιουργήθηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο που οι συµµετέχοντες ανώνυµα θα συµπλήρωναν και βάσει των 

απαντήσεων θα ήταν δυνατόν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για το πώς 

συµπεριφέρονται τα παιδιά γυµνάσιου στην Ελλάδα. 

     Το ερωτηµατολόγιο αυτό χορηγήθηκε στο 8ο γυµνάσιο Νέας Σµύρνης στην 

Αθηνά µια καθαρά αστική περιοχή οπού το οικονοµικό επίπεδο των κάτοικων είναι 

αρκετά υψηλό. Μετά από συνεννόηση µε το διευθυντή και τους καθηγητές του 

σχολειού το ερωτηµατολόγιο δόθηκε για συµπλήρωση  σε 207 µαθητές, οι οποίοι 

κατανέµονται ως έξης(Πίνακας 1) 

Πίνακας 1: Κατανοµή συµµετεχόντων ανά τάξη 

 

Ο µ.ο. ηλικίας των παιδιών της Α Γυµνασίου ήταν 12,6 έτη µε τυπική απόκλιση 0,38  

της Β Γυµνασίου 13,8 µε τυπική απόκλιση 0,38 και για την Γ Γυµνασίου ήταν 14,7 

µε τυπική απόκλιση 0,48. Η µικρότερη ηλικία ήταν τα 12 ετη,1% του συνόλου, ενώ η 

µεγαλύτερη ήταν 16,5 έτη 0.5% του συνόλου. 

 

 

 

 

 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΓΥΜΝ 32 37 69 

Β ΓΥΜΝ 39 36 75 

Γ ΓΥΜΝ 31 32 63 

ΣΥΝΟΛΟ 102 105 207 
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2.2  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

    Κύριο εργαλείο συγκέντρωσης δεδοµένων προκειµένου να απαντηθούν τα 

ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν ένα ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε και που έγινε 

προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικό στις ερωτήσεις που τέθηκαν 

προκειµένου να µην είναι ιδιαίτερα κουραστικό για τους συµµετέχοντες αλλά και να 

µην απαιτείται πολύς χρόνος για την συµπλήρωση του καθώς δεν έπρεπε να 

καταχραστούµε και το χρόνο που µας είχε διατεθεί από το σχολειό και τους 

καθηγητές. Ο χρόνος που υπολογίστηκε ότι θα χρειαστεί για την συµπλήρωση του 

ερωτηµατολόγιου ήταν περίπου 2 διδακτικές ώρες, χρόνος που εκ  του 

αποτελέσµατος ήταν επαρκής για τους περισσότερους συµµετέχοντες. 

    Το ερωτηµατολόγιο είχε έκταση 30 σελίδων και το κύριο µέρος του αποτελούνταν 

από ερωτήµατα πολλαπλών επίλογων. Χωριζόταν ουσιαστικά σε δύο µέρη , στο 

πρώτο µέρος ζητούνταν από τους συµµετέχοντες να συµπληρώσουν κάποια 

προσωπικά στοιχειά αλλά κυρίως τις συνήθειες τους σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες 

τη χρήση τους αλλά και τις εµπειρίες τους από αυτές , ενώ στο δεύτερο µέρος 

υπήρχαν ερωτήµατα σχετικά µε την προσωπικότητα του ατόµου και τη σχέση του µε 

το σχολειό αλλά και τους γονείς του. 

    Αναλυτικότερα στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολόγιου ζητούνταν από τον 

εκάστοτε συµµετέχοντα να συµπληρώσει κάποιες προσωπικές πληροφορίες όπως την 

ηµεροµηνία γέννησης του, το φύλο του, το αν έχει αδέλφια, ποσά αδέλφια έχει και αν 

είναι µεγαλύτερα η µικρότερα από τον ίδιο, σε ποια χωρά γεννήθηκε, την ηλικία των 

γονέων του καθώς και το επίπεδο των σπουδών τους. 

    Στην συνεχεία υπήρχε µια ενότητα ερωτήσεων που αναφερόταν στο κινητό και 

στον τρόπο χρήσης του, τη συχνότητα χρήσης του αλλά και τις κυριότερες 

δραστηριότητες του µε αυτό. 

    Έπειτα ακολουθούσε η ενότητα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου ερευνήθηκε 

το τι ποσοστό συµµετεχόντων έχει υπολογιστή, ποσό καλά γνωρίζουν να τον 

χρησιµοποιούν , ποιες είναι η κύριες ασχολίες τους µε αυτόν και ποσό συχνά τον 

χρησιµοποιούν. 
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    Το θέµα του διαδικτύου απασχολούσε την εποµένη ενότητα και οι συµµετέχοντες 

καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλών επίλογων σχετικά µε το ποιον 

υπολογιστή χρησιµοποιούν για να σερφάρουν στο διαδίκτυο που βρίσκεται ο 

υπολογιστής αυτός που χρησιµοποιούν κυρίως,  ποιες είναι οι αγαπηµένες τους 

δραστηριότητες στο ιντερνέτ και ποια θέµατα τους ενδιαφέρουν κυρίως όταν 

βρίσκονται µέσα στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη αναφορά δόθηκε στο αν οι συµµετέχοντες 

έχουν προφίλ σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ποιες είναι οι δηµοφιλέστερες ,αλλά 

και το ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται γενικά πιο συχνά. 

    Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν στο αν όταν είναι στο 

διαδίκτυο είναι κάτω από την επίβλεψη κάποιου η σερφάρουν µονοί τους χωρίς την 

επίβλεψη κανενός. Ξεχωριστή προσοχή δόθηκε στην καταγραφή των ωρών χρήσης 

του υπολογιστή από τους συµµετέχοντες για σερφάρισµα και το ποιες µέρες  κυρίως 

τον χρησιµοποιούσαν. 

    Ακόµα ένα βασικό ερώτηµα ήταν το εάν οι συµµετέχοντες είχαν γνώσεις για την 

ασφαλή χρήση του διαδικτύου και αν αυτές οι γνώσεις ήταν προϊόν συστηµατικής 

εκπαίδευσης η εάν ήταν προϊόν δικής τους εµπειρίας. 

    Η έννοια της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και το κατά ποσό µπορούσαν οι 

συµµετέχοντες να  δώσουν ένα πλήρη ορισµό ήταν ένα από τα κεντρικά σηµεία σε 

όλο το ερωτηµατολόγιο και έτσι ζητήθηκε πρώτα να επιλέξουν αν γνώριζαν τι είναι η 

ηλεκτρονική παρενόχληση επιλέγοντας ανάµεσα σε ένα «ναι» η ένα «όχι» και στη 

συνεχεία τους ζητήθηκε να γράψουν οι ίδιοι ένα σύντοµο ορισµό για την ηλεκτρονική 

παρενόχληση στη µοναδική ερώτηση ανάπτυξης σε όλο το ερωτηµατολόγιο. 

    Η επόµενη ενότητα αποτελούνταν από είκοσι ερωτήσεις πολλαπλών επίλογων 

όπου οι συµµετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν ανάµεσα στις επιλογές «καθόλου» 

«σπάνια» «περιστασιακά» «συχνά» «πάντα», το σετ αυτών των ερωτήσεων είχαν ως 

στόχο να εντοπίσουν τυχόν ενδείξεις ως προς το κατά ποσό ο εκάστοτε συµµετέχων 

παρουσίαζε κάποια σηµάδια εξάρτησης από το διαδίκτυο. 

    Τελειώνοντας την ενότητα αυτή ο συµµετέχων συναντούσε ένα σύντοµο κείµενο 

που τον προετοίµαζε για τις ερωτήσεις που ακολουθούσαν και αφορούσαν την 

ηλεκτρονική παρενόχληση και τις εµπειρίες που έχουν βιώσει οι συµµετέχοντες στο 

διαδίκτυο. Στο κείµενο δινόταν µια σύντοµη περιγραφή της ηλεκτρονικής 
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παρενόχλησης και µετά µια λίγο πιο εκτενής έννοια της παραδοσιακής 

παρενόχλησης. Τέλος ζητούνταν από τους συµµετέχοντες να διαβάσουν και δεύτερη 

φορά το κείµενο προκειµένου να έχουν µια ξεκάθαρη εικόνα για τις έννοιες αυτές 

καθώς οι επόµενες ενότητες αφορούσαν αυτά καθαυτά τα ζητήµατα. 

    Οι ερωτήσεις που ακολουθούσαν είχαν να κάνουν µε την ηλεκτρονική 

παρενόχληση και το αν έχει συµβεί σε κάποιον γνωστό του και έπειτα αν έχει 

παρενοχληθεί ο ίδιος µέσω ποιου ηλεκτρονικού µέσου και ποσό συχνά έχει συµβεί 

για το κάθε µέσο ξεχωριστά (κινητό-υπολογιστής). Στη συνεχεία της ενότητας αυτής 

υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε το αν έχει παρενοχλήσει ο ίδιος ο συµµετέχων άλλα  

άτοµα ποσό συχνά έχει συµβεί και µέσω ποιου ηλεκτρονικού µέσου. Στο τέλος της 

ενότητας ρωτήθηκε το ποια  ήταν η αντίδραση του συµµετέχοντα στην ηλεκτρονική 

παρενόχληση και ποια η υποθετική του αντίδραση στον ίδιο η σε κάποιον γνωστό 

του. 

Έπειτα ακολουθούσαν ερωτήσεις που αφορούσαν την παραδοσιακή µορφή 

παρενόχλησης το αν έχει συµβεί στο συµµετέχων µε ποια µορφή και ποσό συχνά, 

επίσης το φύλο και την ηλικία αυτού που τον παρενόχλησε αν ήταν δηλαδή 

µεγαλύτερος η µικρότερος από τον ίδιο. 

Ακολούθησαν εννέα ερωτήσεις που σκοπό είχαν να µας δείξουν κατά ποσό ο 

συµµετέχων θα µπορούσε να προβεί ο ίδιος σε παρενόχληση και ποσό συστηµατικά. 

Στο β µέρος του ερωτηµατολόγιου υπήρχαν ενότητες που είχαν να κάνουν µε την 

αξιολόγηση του κάθε ατόµου όσον αφορά την ποιότητα των σχέσεων του µε αλλά 

άτοµα µε τους γονείς του το πώς αντιµετωπίζει το σχολειό αλλά και τη σχέση του µε 

τους γονείς του µε το β µέρος όµως δεν θα ασχοληθεί  αυτή η έρευνα αλλά είναι 

θέµατα προς περαιτέρω διερεύνηση. 
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2.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

     Η διαδικασία ήταν κατά βάση απλή καθώς τα ερωτηµατολόγια χορηγηθήκαν 

οµαδικά σε κάθε τµήµα ξεχωριστά και ανάλογα µε το χρόνο και τις ώρες που είχαν 

δοθεί και καθοριστεί από το διευθυντή και τους καθηγητές του γυµνάσιου. Είχε 

υπολογιστεί ότι θα χρειαζόντουσαν περίπου δυο διδακτικές ώρες για την 

συµπλήρωση του διάρκεια που στις περισσότερες φόρες αποδείχτηκε αρκετή. 

    Ο εξεταστής ήταν πάρων καθ όλη τη διαδικασία προκειµένου να απαντήσει σε 

τυχόν ερωτήσεις που θα προέκυπταν κατά τη διαδικασία επίσης ήταν παρών πάντα 

και ένας επιβλέπων καθηγητής προκειµένου να βοηθήσει στη διατήρηση του ήσυχου 

κλίµατος µέσα στην τάξη.  

    Πριν τη χορήγηση των ερωτηµατολόγιων ο εξεταστής εξηγούσε τα βασικά 

τµήµατα του ερωτηµατολόγιου και ζητούσε από τους συµµετέχοντες να βάλουν ένα 

ατοµικό κωδικό προκειµένου να ξέρουν το ποιο ανήκει σε κάθε ένα καθώς η όλη 

διαδικασία ήταν ανώνυµη και επειδή µπορεί ο εξεταστής να µην είχε δυο 

συνεχόµενες διδακτικές ώρες στη διάθεση του, έτσι βάζοντας αυτό τον κωδικό το 

κάθε άτοµο θα ήξερε ποιο ήταν το δικό του ερωτηµατολόγιο προκειµένου να το 

συνεχίσει την εποµένη φορά που θα το συνέχιζαν. 

    Σε περιπτώσεις που οι δυο διδακτικές ώρες δεν ήταν αρκετές για κάποιους από 

τους συµµετέχοντες  ο εξεταστής παρέµενε µε τους συµµετέχοντες µέσα στην τάξη 

κατά τη διάρκεια του διαλλείµατος έτσι ώστε να ολοκληρωθεί απερίσπαστα η 

συµπλήρωση του κάτι που απαιτήθηκε κυρίως για παιδιά των τµηµάτων της Α 

γυµνάσιου. 

    ∆εν παρατηρηθήκαν κάποιες αστοχίες στο ερωτηµατολόγιο και οποιαδήποτε 

απορία πρόεκυπτε λυνόταν εκείνη τη στιγµή. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 

επέδειξαν αρκετό ενδιαφέρον ως προς τη συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου και 

δήλωσαν ότι αν και ήταν λίγο εκτενές δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό. 

    Ενδιαφέρον επίσης έδειξαν και οι εκάστοτε καθηγητές καθώς το φαινόµενο έχει 

αρχίσει να παίρνει διαστάσεις και στη χωρά µας και µάλιστα αναφέρθηκε και 

περίπτωση ενός καθηγητή που είχε πέσει ο ίδιος θύµα ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

πολύ πιθανόν από άτοµα του γυµνάσιου που εργαζόταν. 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην συνεχεία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας χωρισµένα 

ανάλογα µε την κάθε ενότητα που ερευνήθηκε ξεχωριστά 

3.1 ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

    Όπως ήταν αναµενόµενο η κατοχή κινητού κυµαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα 

καθώς είναι µια ηλεκτρονική συσκευή που έχει µπει εδώ και πολλά χρόνια στη ζωή 

µας, πιο συγκεκριµένα το 97,1% έχει κινητό στην κατοχή του ενώ µόλις το 2,9% δεν 

έχει κινητό (Πίνακας 2). Τα ποσοστά αυτά παραµένουν σταθερά ανεξαρτήτου ηλικίας 

και φύλου των συµµετεχόντων. 

Πίνακας 2: Κτήση κινητού 

 

 

     Επίσης περίπου το 62% των συµµετεχόντων έχει αλλάξει από δυο έως πέντε 
συσκευές κινητού τηλεφώνου µέχρι στιγµής, µε τους περισσότερους (23%) να έχουν 
αλλάξει 3 συσκευές µέχρι τώρα. 

   

    Η συχνότητα χρήσης του κινητού είναι επίσης υψηλή καθώς το 68,8% το 

χρησιµοποιεί κάθε µέρα το 22,4% το χρησιµοποιεί αρκετά συχνά ενώ µόλις το 8,8% 

χρησιµοποιεί το κινητό του µονό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Συχνότητα χρήσης κινητού 

 

      Ο λόγος χρήσης του κινητού είναι επίσης µια σηµαντική παράµετρος που πρέπει 

να επισηµανθεί καθώς το 23,8% χρησιµοποίει το κινητό για επικοινωνία µε τους 

γονείς του ενώ το 33% για επικοινωνία µε τους φίλους του. Για την αποστολή sms 

το 30,1% ενώ το 14,6% το χρησιµοποίει για να σερφάρει στο διαδίκτυο καθώς πλέον 

οι νέες συσκευές (smart phones)  δίνουν  και τη δυνατότητα σύνδεσης ασύρµατα µε 

υπάρχοντα δίκτυα που  πλέον υπάρχουν διάσπαρτα σε κάθε πόλη αλλά και οι πάροχοι 

κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο µέσω του 

δικού τους δικτύου. Το µεγαλύτερο ποσοστό ,41,7%, χρησιµοποίει το κινητό για 

να ακούει µουσική ενώ το 5,3% για να βλέπει βιντεοκλίπ. (Πίνακας 4) 

Πίνακας 4: Για ποιο λόγο χρησιµοποιώ το κινητό 
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ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 23,8%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 33%

SMS 30%

ΣΕΡΦΑΡΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 14,6%

ΑΚΟΥΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 41,7%

ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ 5,3%
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3.2 ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

    Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων οι συµµετέχοντες έχουν 

προσωπικό υπολογιστή σε ποσοστό 84,5% , µόλις το 15,5% δηλώνει ότι δεν έχει δικό 

του ηλεκτρονικό υπολογιστή για να χρησιµοποιήσει(Πίνακας 5), ενώ το 76,2% έχει 

και δεύτερο υπολογιστή για χρήση µέσα στο σπίτι κυρίως. 

Πίνακας 5: Κτήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 

    Η συχνότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πολύ υψηλή καθώς το 

83% τον χρησιµοποίει καθηµερινά, το 10,7% τουλάχιστον 4 φόρες το µηνά το 2,9% 

από 1 έως 3 φόρες το µηνά και το 3,4% τον χρησιµοποίει σπάνια.(Πίνακας 6) 

Πίνακας 6: Συχνότητα χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
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ΦΟΡΕΣ 10,7%

ΣΧΕΔΟΝ ΚΆΘΕ ΜΕΡΑ 

83%
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Στην απευθείας ερώτηση του ποσό καλά γνωρίζουν να χρησιµοποιούν έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή οι συµµετέχοντες απάντησαν σε ποσοστό 59,2% ότι 

µπορούν να τον χρησιµοποιήσουν µονοί τους χωρίς βοήθεια και µάλιστα το 33,5% 

ότι όχι µονό γνωρίζει τέλεια να χρησιµοποίει ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά είναι σε 

θέση να δείξει και σε άλλους την χρήση του. Αντίθετα µόλις το 1,5% δηλώνει ότι δεν 

γνωρίζει καθόλου και το 5,3% ότι µπορεί να τον χρησιµοποιήσει µε βοήθεια από 

κάποιον άλλο.(Πίνακας 7) 

Πίνακας 7: Ερώτηση «Πόσο καλά ξέρω να χρησιµοποιώ τον υπολογιστή» - Ποσοστά 

απκρίσεων 

 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 1.5%

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΛΛΑ 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ 0.5%
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΑΛΛΑ 

ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ 5.3%
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ 

ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ 59.2%
ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΎ ΚΑΛΑ ΚΑΙ 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΕΙΞΩ ΚΑΙ ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ 33.5%

 

 

    Άξιο όµως προσοχής και ιδιαίτερης επισήµανσης είναι το πώς προέρχονται οι 

γνώσεις των συµµετεχόντων για την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι 

περισσότεροι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι είναι κυρίως αυτοδίδακτοι σε ποσοστό 

µάλιστα 78,6% και σε ποσοστό 14,6% ότι τους έχει δείξει κάποιος φίλος τους το πώς 

να χρησιµοποιούν τον η/υ. Συστηµατικά µαθήµατα για την χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή έχει παρακολουθήσει µόλις το 6,8% ποσοστό που υποδηλώνει ότι 

υπάρχει το ενδεχόµενο η πλειοψηφία των χρηστών να µην έχει επαρκείς γνώσεις για 

την πλήρη και ορθή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.(Πινάκας 8) 
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Πίνακας 8: Πως απέκτησα γνώσεις για τον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

 

Εύλογα λοιπόν δηµιουργούνται ερωτήµατα και αµφιβολίες σχετικά µε το ποσό καλά 

γνωρίζουν τα παιδιά να προστατευτούν στο διαδίκτυο. 
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3.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

3.3.1 Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

Γονείς 

     Συµφώνα µε τους συµµετέχοντες οι γνώσεις των γονέων για τους υπολογιστές 

είναι ανησυχητικά χαµηλές, καθώς σε ποσοστό 45,6% δηλώνουν ότι οι γονείς τους 

γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ από την άλλη σε 

ποσοστό 37,7% δηλώνουν ότι οι γονείς τους γνωρίζουν ελάχιστα για τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ αν λάβουµε υπ όψιν και το ότι το 12,3% των γονέων 

,σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες, δεν γνωρίζουν καθόλου να χρησιµοποιούν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή συµπεραίνουµε ότι το 50% των γονέων δεν έχει επαρκής 

γνώσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.(Πίνακας 9)                           

Πίνακας 9: Γνώσεις γονέων για Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
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ΚΑΘΟΛΟΥ 

12,3%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

37,7%

ΚΑΛΑ 4,4% ΠΟΛΎ ΚΑΛΑ 

45,6%

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΓΟΝΕΩΝ

 

    Με την παραπάνω διαπίστωση ότι δηλαδή οι γονείς σε πολύ µεγάλο ποσοστό δεν 

γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι αναµενόµενες οι 

απαντήσεις των συµµετεχόντων στην ερώτηση ποσό συχνά συζητάτε µε τους γονείς 

σας για το τι κάνετε στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο. Σε ποσοστό 46,6% 

απάντησαν ότι συζητούν ελάχιστα µε τους γονείς τους, 25,2% ότι δεν συζητούν 

καθόλου και 28,3% ότι συζητούν συχνά για το πώς περνούν το χρόνο τους στο 

διαδίκτυο και στον υπολογιστή.  
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    Οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν το κατά ποσό κάποιος τους έχει εξηγήσει κάποιους  

βασικούς κανόνες ασφάλειας για το διαδίκτυο και την ασφαλή χρήση του και σε 

ποσοστό 89,9% απάντησαν «ναι» ενώ το υπόλοιπο 10,1% είπε ότι κάνεις δεν του έχει 

δείξει πώς να σερφάρει στο διαδίκτυο µε ασφάλεια. Από τους συµµετέχοντες που 

απάντησαν «ναι» προκύπτει ο παρακάτω πινάκας(Πίνακας 10) που δείχνει την 

κατανοµή των απαντήσεων τους ως προς το ποιος ήταν αυτός που τους έδειξε πώς να 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µε ασφάλεια. 

 

Πίνακας 10: «Πως έµαθα βασικούς κανόνες ασφαλείας για το διαδίκτυο» 
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     Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε το µεγαλύτερο ποσοστό  (42,5%) απάντησαν 

ότι οι γονείς τους τους έχουν δείξει την ασφαλή χρήση του διαδικτύου ενώ σε 

ποσοστό 32,4% απάντησαν ότι είναι αυτοδίδακτοι ποσοστό ιδιαίτερα µεγάλο ενώ 

µόλις το 6,8% δήλωσε ότι έχει διδαχτεί στο σχολειό για την ασφάλεια του ιντερνέτ. 

    Στην ερώτηση αν γνωρίζεις πώς να απενεργοποιείς τα όποια φίλτρα ασφαλείας 

υπάρχουν στον υπολογιστή οι συµµετέχοντες σε ποσοστό 43,2% απάντησαν ότι  

γνωρίζουν πώς να τα απενεργοποιούν ενώ το 56,8% ότι δεν γνωρίζουν πώς να το 

κάνουν. Τα ποσοστά όµως αλλάζουν όταν µιλάµε µονό για τον ανδρικό πληθυσµό, 

καθώς το ποσοστό που γνωρίζει να απενεργοποιεί τα φίλτρα ασφαλείας ανεβαίνει σε 

52,5% ενώ τα κορίτσια γνωρίζουν να τα απενεργοποιούν σε ποσοστό 34,3%.   

    Κάτι που πρέπει να επισηµανθεί είναι το ότι σε ποσοστό 85% οι συµµετέχοντες 

όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο είναι χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενώ µονό το 12,1% 

είναι µαζί µε τους γονείς του όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο.(Πίνακας 11) 

 

Πίνακας 11: «Όταν σερφάρω στο διαδίκτυο είµαι …» 

 

 

    Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό  ότι η πλειονότητα των συµµετεχόντων 

σερφάρει χωρίς επίβλεψη στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει ουσιαστικά διδαχτεί πώς να 

παραµένει ασφαλής µέσα σε αυτό κάτι που ουσιαστικά όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό 

δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ηλεκτρονική παρενόχληση αλλά και τους 

υπόλοιπους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο. 
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3.3.2 Χρήση ∆ιαδικτύου 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί το πόσες ώρες είναι στο διαδίκτυο οι 

συµµετέχοντες και µε ποιο τρόπο περνούν το χρόνο τους σε αυτό προκειµένου να 

γίνει µια προσπάθεια κατανόησης του µεγέθους του προβλήµατος. Στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 11) βλέπουµε πόσες ώρες ξοδεύουν οι συµµετέχοντες σε 

καθηµερινή βάση στο διαδίκτυο. Η πλειονότητα των συµµετεχόντων σερφάρει χωρίς 

επίβλεψη στο διαδίκτυο για τουλάχιστον 1 έως 3 ώρες κάθε µέρα ενώ υπάρχουν και 

κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που σε καθηµερινή βάση είναι 7, 8 η και 10 ώρες 

συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο. 

 

Πίνακας 11: Ώρες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -

Καθηµερινές
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5,8%

6ωρες 

1,4%

7ωρες 

1,9%

8ωρες 

1%

10ωρες 

0,5%

Μ.Ο. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

    Ενώ  τις καθηµερινές µέρες µπαίνουν κυρίως αµέσως µετά το σχολειό ή γύρω στις 

9 το βραδύ πολύ πιθανόν τις ώρες που οι γονείς τους είναι απασχοληµένοι.(Πίνακας 

12) 
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Πίνακας 12: Ώρες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (∆ευτέρα-Παρασκευή) 

0

50

 

   Τα σαββατοκύριακα οι ώρες που οι συµµετέχοντες βρίσκονται στο διαδίκτυο είναι 

κυρίως από τις 22.00 έως τις 24.00 το βραδύ αλλά και απογευµατινές ώρες από τις 

15.00 έως τις 17.00 ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις οπού είναι συνδεδεµένοι στο 

διαδίκτυο µεταµεσονύκτιες ώρες.(Πίνακες 13,14) 

 

 

Πίνακας 13: Ώρες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  - Σάββατο 
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Πίνακας 14: Ώρες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -

Κυριακή 
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ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

    Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί ο υπολογιστής που χρησιµοποιούν βρίσκεται στο 

δωµάτιο τους σε ποσοστό 55,1% ενώ σε ποσοστό 34,6% είναι σε κοινόχρηστο χώρο 

µεν, αλλά ο υπολογιστής αυτός είναι συνήθως laptop  οπότε µπορεί να µεταφερθεί 

στο σπίτι ανάλογα µε το χρηστή.(Πίνακας 15) 

Πίνακας 15: Που βρίσκεται ο υπολογιστής που χρησιµοποιώ 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

    Το 87,9% απάντησε ότι έχει τουλάχιστον ένα προφίλ σε µια σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης που επισκέπτεται σε τακτική βάση ενώ το 12,1% δεν έχει κάποιο προφίλ. 

Οι δηµοφιλέστερες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι το facebook 76,7% , το msn 

72,3% και ακολουθούν το Skype µε 21,4% και το twitter µε 8,3%.(Πίνακας 16) 
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Πίνακας 16: ∆ηµοφιλέστερα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης 

 

 

Οι δηµοφιλέστερες ιστοσελίδες για τους συµµετέχοντες είναι το YouTube και το face 

book ενώ ακολουθούν το Google και οι σελίδες στις οποίες παίζουν παιχνίδια 

 

Πίνακας 17: ∆ηµοφιλέστερες ιστοσελίδες 

 

 

  Μικρές διαφορές υπάρχουν όσον αφορά τις σελίδες που επισκέπτονται οι 

συµµετέχοντες µε βάση το φύλο (πίνακες 18,19)κυρίως στο ότι τα αγόρια 
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επισκέπτονται πιο συχνά σελίδες µε παιχνίδια αλλά και σελίδες µε πορνογραφικό 

περιεχόµενο.(Πίνακας 18) 

Πίνακας 18: ∆ηµοφιλέστερες ιστοσελίδες αγόρια 

 

   

  Ενώ τα κορίτσια προτιµούν κατά κόρον το YouTube και να παρακολουθούν 

ιντερνετική τηλεόραση βλέποντας έτσι σειρές που δεν είχαν την δυνατότητα να δουν 

την κανονική ώρα προβολής τους.(Πίνακας 19) 

Πίνακας 19: ∆ηµοφιλέστερες ιστοσελίδες κορίτσια 
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3.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

    Όπως αναφέρθηκε ήδη βασική ερώτηση καίριας σηµασίας ήταν το αν γνωρίζουν οι 

ίδιοι την έννοια της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και το κατά ποσό ήταν σε θέση να 

µας δώσουν ένα σαφή και σύντοµο ορισµό. Το 64,7%  απάντησε ότι γνωρίζει τι είναι 

η ηλεκτρονική παρενόχληση ενώ το 35,3%  είπε ότι δεν γνωρίζει.(Πίνακας 20). 

Πίνακας 20:Γνωρίζεις την έννοια της ηλεκτρονικής παρενόχλησης 
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ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

 

 Οι απαντήσεις όµως που έδωσαν οι συµµετέχοντες σχετικά µε την έννοια της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης ήταν πολλές και διαφορετικές προκειµένου λοιπόν να 

οµαδοποιηθούν σε κατηγορίες έπρεπε να τεθούν κάποια κριτήρια ως προς το πόσο 

καλά είχαν συλλάβει την έννοια της ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Οι κατηγορίες ήταν 

«επαρκής συγκεκριµένη γνώση φαινόµενου» στην όποια κατατάσσονταν απαντήσεις 

που έκαναν αναφορά σε συγκεκριµένα παραδείγµατα παρενόχλησης , «µερική γενική 

γνώση φαινόµενου» όπου οι συµµετέχοντες φανέρωναν µε τις απαντήσεις τους ότι 

είχα µια γενική εικόνα του φαινόµενου , «εσφαλµένη γνώση φαινόµενου» όπου εδώ 

οι συµµετέχοντες είχαν εσφαλµένη εντύπωση για το φαινόµενο της ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης. 

    Ακολουθούν ορισµένα παραδείγµατα απαντήσεων συµµετεχόντων που 

φανερώνουν το αν έχουν επαρκή , µερική και εσφαλµένη γνώση για το φαινόµενο της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης  

    Ως επαρκείς χαρακτηρίστηκαν ορισµοί οι οποίοι αποκάλυπταν πως ο εξεταζόµενος 

είχε επαρκή γνώση του φαινοµένου, όντας σε θέση να περιγράψει µε συγκεκριµένο 

τρόπο το φαινόµενο – π.χ. δίνοντας συγκεκριµένες τοποθετήσεις / παραδείγµατα: π.χ. 

Απόκριση εξεταόµενου µε ID_NO_1  «Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν σε 

παρενοχλεί ένας άγνωστος µέσω διαδικτύου παραπλανώντας σε να τον γνωρίσεις και 
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κάνοντας σου πλύση εγκέφαλου µιλώντας σου πρόστυχα για να τον συναντήσεις» ή  ο 

ορισµός που έδωσε  ο συµµετέχων µε ID No_3 «Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν 

ένας γνωστός σου η άγνωστος σου µιλάει πρόστυχα και όταν σε αναγκάζει να βγείτε για 

δικούς του πονηρούς λόγους (κάποιες φορές χωρίς τη θέληση σου)».  

    Απαντήσεις όπως αυτές που έδωσαν οι εξεταζόµενοι µαθητές µε ID No_13 «Είναι 

όταν σε παρενοχλούν δηλαδή σε ενοχλούν η κάνουν πράγµατα χωρίς τη θέληση σου»   ή 

ID No_24 «Είναι η επιβάρυνση κάποιων πραγµάτων εναντίον σου. Τον κοροϊδεύει και 

λέει άσχηµα πράγµατα γι αυτόν», χαρακτηρίστηκαν ως απαντήσεις που δηλώνουν 

µερική γνώση του φαινοµένου. Αντίθετα, οι αποκρίσεις όπως αυτές που έδωσαν οι 

εξεταζόµενοι µαθητές µε ID No_101 «Όταν κάνεις κάτι παράνοµο στον η/υ του άλλου 

όπως να κλέβεις νετ» κατατάχθηκαν στην κατηγορία των αποκρίσεων εκείνων που 

δείχνουν ότι ο συµµετέχων είχει εσφαλµένη γνώση για την έννοια της ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης. Στο Παράρτηµα Νο_1 µπορεί κανείς τη λίστα µε τις επιµέρους 

αποκρίσεις που έδωσαν οι εξεταζόµενοι µαθητές ανά οµάδα.  

 

     Όπως προκύπτει λοιπόν µετά την κατηγοριοποίηση των αποτελεσµάτων το 

69,69% όσων απάντησαν έχουν επαρκή γνώση του φαινόµενου , το 29,54% έχουν 

µερική γνώση του φαινόµενου ενώ µόλις το 0,75% έχει εσφαλµένη εντύπωση για την 

έννοια της ηλεκτρονικής παρενόχλησης(Πίνακες 21 , 22) 

Πίνακας Νο_21: Έννοια ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ποσοστό 

στην 

απάντηση 

Γνωρίζω τι 

είναι η 

ηλεκτρονική 

παρενόχληση 

 Ποσοστό επί του 

συνόλου των 

συμμετεχόντων 

Επαρκής γνώση 92 άτομα 

69,69% 

44,44% 

Μερική – γενική γνώση 39 άτομα 

29,54% 

18,84% 

Εσφαλμένη γνώση 1 άτομο 

0,75% 

0,48% 

Άγνοια  73 άτομα 35,3% 

 207 άτομα 100% 
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Πινάκας 22:Κατανοµή απαντήσεων έννοιας ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

  

ΈΝΝΟΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ 

ΠΑΡΕΝΌΧΛΗΣΗΣ

επαρκής γνωση 69,69%

μερικη/γενικη γνωση 

29,54%

αοριστη/εσφαλμενη γνωση 

0,75%

 

   Οι συµµετέχοντες στην ερώτηση αν ξέρουν κάποιον που να έχει παρενοχληθεί 

ηλεκτρονικά το τελευταίο διάστηµα απάντησαν ότι το 28% γνωρίζει κάποιον που να 

έχει παρενοχληθεί ηλεκτρονικά ενώ το υπόλοιπο 72% ότι δεν γνωρίζουν. Από αυτούς 

που γνώριζαν κάποιον που είχε παρενοχληθεί µας είπαν ότι το 80% ήταν φίλοι τους 

ενώ το υπόλοιπο 20% ήταν απλώς γνωστοί τους χρηστές του διαδικτύου. 

    Στην ερώτηση αν έχουν παρενοχληθεί οι ίδιοι οι συµµετέχοντες ηλεκτρονικά το 

63,3% µας είπε ότι έχει παρενοχληθεί κάποια στιγµή στο πρόσφατο παρελθόν ενώ το 

36,7% ότι δεν έχει παρενοχληθεί. Από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν παρενοχληθεί 

το 11,1% ήταν µέσω chat room και το 8,7% µέσω κινητού ενώ το 2,4% µέσω 

email(Πίνακας 23). 

Πίνακας 23: «Έχω παρενοχληθεί µέσω…» 
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   Η ερώτηση αυτή ήταν αρκετά γενική και  επειδή υπήρχε η πιθανότητα οι 

συµµετέχοντες να απαντήσουν παρορµητικά ακολούθησε µια σειρά από ερωτήσεις οι 

οποίες είχαν ως στόχο την  όσο το δυνατόν εξάλειψη της αλλά  και να εντοπίσουν το 

αν κάποιος ήταν θύµα η θύτης ηλεκτρονικής παρενόχλησης και τη συχνότητα που 

συνέβη αυτό. 

    Αµέσως µετά οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν το αν γνωρίζουν αυτόν που τους 

παρενόχλησε και απάντησαν ότι δεν γνώριζαν ποιος ήταν σε ποσοστό 9.2% ότι ήταν 

συµµαθητές σε ποσοστό 6,8% άτοµα εκτός σχολείου 2,9% αλλά σε ίδιο ποσοστό 

,2,9%  απάντησαν ότι ήταν άτοµα από το σχολειό όχι όµως συµµαθητές 

τους.(Πίνακας 24) 

 

 

Πίνακας 24: «Με έχουν παρενοχλήσει ηλεκτρονικά …» 

 

    Οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι όταν παρενοχλήθηκαν το ανέφεραν στους γονείς 

τους σε ποσοστό 11,1% το είπαν σε κάποιο φίλο τους σε ποσοστό 7,7% ενώ δεν το 

είπαν σε κανένα σε ποσοστό 10,1%.(Πίνακας 25) 
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Πίνακας 25: «Σε ποιον είπα ότι παρενοχλήθηκα» 
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ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΙΠΑ ΌΤΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 

     Στη συνεχεία υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν το εάν οι συµµετέχοντες έχουν 

παρενοχλήσει οι ίδιοι κάποιους άλλους και ποσό συχνά το έχουν κάνει αυτό. Πολλοί 

από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν παρενοχλήσει κάποια άτοµα αλλά µονό 

µια φορά και κάποιοι άλλοι ότι έχoυν παρενοχλήσει άλλους σε πιο συχνή βάση. 

    Ουσιαστικά υιοθετηθήκαν δυο προσεγγίσεις στις απαντήσεις των συµµετεχόντων 

άρα και δυο οµαδοποιήσεις των απαντήσεων. Στην πρώτη περίπτωση οποιαδήποτε 

θετική απάντηση στο αν έχει παρενοχληθεί η αν έχει παρενοχλήσει αρκούσε για να 

τον κατατάξει ως θύµα η ως θύτη ή ταυτόχρονα και τα δυο (Πίνακας 26),ενώ  στη 

δεύτερη περίπτωση η κατάταξη των συµµετεχόντων έγινε µε ποιο αυστηρά κριτήρια 

καθώς για να κριθούν ως θύτες ή θύµατα ανάλογα έπρεπε να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις µε µια συγκεκριµένη συχνότητα , δηλαδή έπρεπε να φαίνεται ότι η 

συµπεριφορά ήταν συστηµατική. Τα κριτήρια ήταν το ότι έπρεπε σε τουλάχιστον µια 

ερώτηση  να έχει απαντήσει «2-3 φορές» και σε τουλάχιστον άλλες δυο ερωτήσεις να 

έχει απαντήσει «1 φορά». Μετά την εφαρµογή των αυστηρών κριτηρίων πρόεκυψαν 

οι κατηγορίες: 

Θύµα συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης : Ο συµµετέχων έχει συστηµατικά 

πέσει θύµα παρενόχλησης αλλά δεν έχει εµπλακεί ποτέ σε κάποιο συµβάν ως θύτης. 

Θύτης συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης :O συµµετέχων έχει συστηµατικά 

εκφοβίσει αλλά άτοµα ηλεκτρονικά αλλά δεν έχει πέσει ποτέ θύµα ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης ο ίδιος.  
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Θύµα και θύτης συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης: Ο συµµετέχων έχει 

συστηµατικά παρενοχληθεί αλλά και έχει παρενοχλήσει αλλά άτοµα ηλεκτρονικά. 

Θύµα περιστασιακής ηλεκτρονικής παρενόχλησης: Ο συµµετέχων έχει υπάρξει θύµα 

περιστατικών ηλεκτρονικής παρενόχλησης αλλά όχι σε συστηµατική βάση.  

Θύτης περιστασιακής ηλεκτρονικής παρενόχλησης: Ο συµµετέχων έχει δηµιουργήσει 

µεµονωµένα περιστατικά ηλεκτρονικής παρενόχλησης αλλά όχι συστηµατικά. 

Θύµα και θύτης περιστασιακής ηλεκτρονικής παρενόχλησης: Ο συµµετέχων έχει 

βιώσει περιστατικά στα όποια ήταν θύµα αλλά και θύτης ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης αλλά όχι µε συστηµατικό τρόπο. 

Θύµα συστηµατικής –θύτης περιστασιακής  ηλεκτρονικής παρενόχλησης: Ο 

συµµετέχων βιώνει την ηλεκτρονική παρενόχληση συστηµατικά ως θύµα αλλά ως 

θύτης έχει δηµιουργήσει συµβάντα µε µη συστηµατικό τρόπο. 

Θύµα περιστασιακής – θύτης συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης: Ο 

συµµετέχων έχει υπάρξει θύµα ηλεκτρονικής παρενόχλησης αλλά όχι σε 

συστηµατική βάση ενώ ως θύτης ηλεκτρονικής παρενόχλησης δρα σε συστηµατική 

βάση. 

                                  

 
Στον Πίνακα 26  παρουσιάζεται η κατανοµή των συµµετεχόντων  έπειτα από την 

υιοθέτηση αυτών των κριτήριων. Όπως µπορούµε να δούµε στην κατανοµή (Πίνακας 

26) όπου δεν είχαµε αυστηρά κριτήρια το 34,3% δεν έχει εµπλακεί σε κανένα 

περιστατικό παρενόχλησης το 21,7% έχει πέσει θύµα ηλεκτρονικής παρενόχλησης, το 

12,1% έχει υπάρξει θύτης ηλεκτρονικής παρενόχλησης ενώ το 31,9% έχει υπάρξει 

και θύµα αλλά και θύτης ηλεκτρονικής παρενόχλησης.  Αυτά όµως που πρέπει να 

τονιστούν είναι τα αποτελέσµατα έπειτα από την κατηγοριοποίηση τους που µας 

δηλώνει το ότι οι συµπεριφορά είναι επαναλαµβανοµένη . Πλέον παρατηρείτε ότι από 

το αρχικό 21,7% που είχαν δηλώσει ότι είχαν πέσει θύµατα ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης ουσιαστικά µόνο το 3,9% ήταν συστηµατικό θύµα, οµοίως 

συστηµατικοί θύτες ήταν µόλις το 1,4% και ταυτόχρονα θύτες και θύµατα το 7,2%. 

Παράλληλα υπήρχαν και κάποιοι συµµετέχοντες που οι απαντήσεις τους τους 

κατέτασσαν ως  θύµατα συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης αλλά 
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περιστασιακούς θύτες γι αυτό και ταξινοµήθηκαν µαζί µε τα θύµατα συστηµατικής 

παρενόχλησης(6.3%) ενώ κάποιοι άλλοι ως περιστασιακά θύµατα αλλά 

συστηµατικοί θύτες(5,8%).Συνολικά βλέπουµε ότι στην συστηµατική ηλεκτρονική 

παρενόχληση εµπλέκεται το 24,6% των συµµετεχόντων 

 

Πίνακας 26:Ηλεκτρονική παρενόχληση συστηµατική και περιστασιακή 

  ΑΡΧΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

 

Καµία 34,3% 

71 άτοµα 

  34,3% 
 

71 άτοµα 
 

34,3%  

Θύµα 
παρενόχλησης 

21,7% 

45 άτοµα 

17,9% 
 

37 άτοµα 
 

3,9%  
 
8 άτοµα 
 

(6.3%)* 
 
13 άτοµα 
 

Θύτης 
παρενόχλησης 

12,1% 

25 άτοµα 

10,6% 
 
22 άτοµα 
 
 

1,4%  
 
3 άτοµα 
 

(5,8)** 
 
12 άτοµα 
 

Θύµα και 
θύτης 
παρενόχλησης 

31,9% 

66 άτοµα 

12,6% 
 
26 άτοµα 
 
 

7,2% 
 
15 άτοµα 
 

 

*ΘΥΜΑ συστηµατικής παρενόχλησης-θύτης περιστασιακής παρενόχλησης                                                

** Θύµα περιστασιακής παρενόχλησης-ΘΥΤΗΣ συστηµατικής παρενόχλησης  

 

   Εκτός όµως από την ηλεκτρονική παρενόχληση υπήρχαν και ερωτήσεις σχετικά µε 

την παραδοσιακή παρενόχληση η αλλιώς σχολικό εκφοβισµό που σκοπό είχαν να 

καταδείξουν τη συχνότητα του φαινοµένου. 
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3.5 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

    Σε αυτή την ενότητα υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν την παραδοσιακή 

παρενόχληση τον αν έχει συµβεί κάποιο περιστατικό στους συµµετέχοντες ποσό 

συχνά αλλά και το αν έχουν προκαλέσει οι ίδιοι κάποιο περιστατικό . 

    Στην απευθείας ερώτηση του εάν έχουν παρενοχληθεί κάποια στιγµή οι 

συµµετέχοντες σε ποσοστό 34% δήλωσαν ότι έχουν παρενοχληθεί ενώ το υπόλοιπο 

66% δήλωσε ότι δεν έχει παρενοχληθεί. 

    Ακολούθησαν 9 ερωτήσεις που περιέγραφαν τρόπους και συµπεριφορές 

παρενόχλησης και ποσό συχνά τους έχει συµβεί η κάθε συµπεριφορά ο πινάκας που 

ακολουθεί(Πίνακας 28) δείχνει την κατανοµή των απαντήσεων σε αυτές τις 

ερωτήσεις. 

Πίνακας 28: Με ποιους τρόπους και πόσο συχνά έχω παρενοχλήσει κάποιον  

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 2-3 ΦΟΡΕΣ 5+ 

 
Ένας µαθητής µε 
πείραξε , έσπρωξε 
, χτύπησε 
κλώτσησε µε 
κακόβουλο τρόπο 

53,4% 21,4% 15% 10,2% 

Ένας µαθητής είπε 
ότι θα µε χτύπαγε 
ή θα µε 
τραυµάτιζε 

63,1% 18,9% 12,1% 5,8% 

Ένας µαθητής µε 
κυνήγησε σαν να 
ήθελε πραγµατικά 
να µου κάνει κακό 

81,6% 13% 2,9% 2,4% 

Ένας µαθητής είπε 
ψέµατα για µένα 
για να µην µε 
συµπαθούν οι 
άλλοι µαθητές 

50,7% 24,6% 16,4% 8,2% 

Ένας µαθητής µε 
άρπαξε, µε 
κράτησε η µε 
άγγιξε µε τρόπο 
που δεν µου άρεσε 

59,4% 21,3% 14% 5,3% 

Ένας µαθητής µε 
αγνόησε επίτηδες 
για να πληγώσει 
τα αισθήµατα µου 

57% 22,7% 14,5% 5,8% 

Ένας µαθητής είπε 
διάφορα 
παρατσούκλια , 
άσχηµα 
λόγια/πράγµατα 
για µένα 

44,9% 19,8% 20,8% 14,5% 

Κάποιοι µαθητές 
µε άφησαν έξω 
από την παρέα 
τους από κακιά 

71% 14,5% 9,7% 4,8% 



44 

 

 

 

 

 

 

  Όπως παρατηρείται στις ερωτήσεις αυτές οι κυρίαρχες απαντήσεις είναι κυρίως ότι 

δεν έχει συµβεί καµιά φορά η ότι έχει συµβεί 1 φορά. Αξίζει να δώσουµε έµφαση 

στην ερώτηση 76 οπού ζητούνταν από τους συµµετέχοντες να απαντήσουν στο πόσες 

φόρες τους έχει συµβεί κάποιος συµµαθητής να έχει πει άσχηµα λόγια η 

παρατσούκλια για τους ίδιους. Στο 20,8% έχει συµβεί τουλάχιστον 2-3 φόρες ενώ σε 

ένα ποσοστό 14,5% έχει συµβεί πάνω από 5 φόρες. Ακόµα µια ερώτηση άξια 

προσοχής είναι η 70 οπού ρωτούσε ποσό συχνά τους έχει συµβεί κάποιος µαθητής να 

τους έχει πειράξει ,σπρώξει, χτυπήσει µε κακόβουλο τρόπο. Πάλι παρατηρείται ότι 

υπάρχουν αυξηµένα ποσοστά 15% για 2-3 φόρες και 10,2% για περισσότερες από 5 

φόρες. Τέλος και η ερώτηση 73 που ρωτούσε το αν έχει συµβεί και ποσό συχνά στους 

συµµετέχοντες κάποιος να έχει πει ψέµατα για τους ίδιους προκειµένου να µην τους 

συµπαθήσουν οι υπόλοιποι µαθητές σε ποσοστό 16,4% απάντησαν ότι τους έχει 

συµβεί 2-3 φόρες ένα το 8,2% ότι τους έχει συµβεί περισσότερες από 5 φόρες. Οι 

ερωτήσεις που παρουσιάζουν τη µικρότερη συχνότητα είναι η 72 και η 78 οπού στην 

72 που αφορούσε το ποσό συχνά κάποιος έχει κυνηγήσει τους συµµετέχοντες σαν να 

ήθελε να τους κάνει κακό βλέπουµε ότι στο 81,6% δεν έχει συµβεί ποτέ και στο 13% 

ότι έχει συµβεί µονάχα µια φορά, ενώ στην 78 που ρωτούσε ποσό συχνά κάποιος 

συµµαθητής έβαλε αλλά άτοµα να παρενοχλήσουν τους συµµετέχοντες , το 81,2% 

είπε ότι δεν τους έχει συµβεί ποτέ ενώ ότι έχει συµβεί µια φορά απάντησε το 10,6%.  

Στη συνεχεία οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε µια σειρά ερωτήσεων 

που θα έδειχναν το κατά ποσό οι ίδιοι έχουν υπάρξει θύτες παρενόχλησης και µε τι 

συχνότητα.(Πίνακας 29) 

και µόνο 
Ένας µαθητής 
έβαλε κάποια 
αλλά παιδιά να µε 
παρενοχλήσουν(µε 
κάποιο από τους 
παραπάνω 
τρόπους) 

81,2% 10,6% 7,2% 1% 



45 

 

Πίνακας 29:Με ποιους τρόπους και πόσες φορές έχω παρενοχλήσει 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Όπως φαίνεται και σε αυτόν τον πίνακα οι πλειονότητα των απαντήσεων 

κυµαίνονται ανάµεσα στο καθόλου και στο µια φορά. Στην ερώτηση 80 που ρωτούσε 

το ποσό συχνά οι ίδιοι οι συµµετέχοντες έχουν πειράξει, σπρώξει χτυπήσει κάποιον 

µε κακόβουλο τρόπο  το 12,1% απάντησε ότι το έχει κάνει 2-3 φόρες ενώ το 6,3% το 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 2-3 ΦΟΡΕΣ 5+ 

Κάποια στιγµή 
πείραξα , 
έσπρωξα, χτύπησα 
κλώτσησα µε 
κακόβουλο τρόπο 

60,9% 20,8% 12,1% 6,3% 

Είπα ότι θα 
κτύπαγα η θα 
τραυµάτιζα 

79,2% 14,5% 6,3% 0% 

Κυνήγησα 
κάποιον 
συµµαθητή µου 
σαν να ήθελα 
πραγµατικά να του 
κάνω κακό 

87,4% 7,7% 3,4% 1,4% 

Είπα ψέµατα για 
κάποιον 
συµµαθητή για να 
µην τον 
συµπαθήσουν οι 
άλλοι µαθητές 

86,5% 10,1% 1,9% 1,4% 

Άρπαξα , κράτησα 
άγγιξα 
(εσκεµµένα) µε 
τρόπο που να µην 
αρέσει στον άλλο 

78,3% 14,5% 4,3% 2,9% 

Αγνόησα επίτηδες 
κάποιον 
συµµαθητή µου 
για να πληγώσει 
τα αισθήµατα του 

72,9% 15,5% 7,7% 3,9% 

Είπα διάφορα 
παρατσούκλια / 
άσχηµα λόγια/ 
πράγµατα για 
κάποιο συµµαθητή 
µου 

59,4% 23,2% 12,6% 4,8% 

Άφησα (εγώ µονός 
µου η µε τους 
φίλους µου) 
κάποιον άλλο 
συµµαθητή µου 
έξω από την παρέα 
από κακιά και 
µόνο 

81,6% 14,5 3,4% 0,5% 

Έβαλα κάποια 
παιδιά να 
παρενοχλήσουν ( 
µε κάποιο από 
τους παραπάνω 
τρόπους) κάποιον 
άλλο συµµαθητή 
µου 

92,3% 4,8% 2,9% 0% 
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έχει κάνει περισσότερες από 5 φόρες., άλλη µια ερώτηση άξια προσοχής είναι η 86 

οπού ρωτούσε το ποσό συχνά έχει πει ο συµµετέχων παρατσούκλια για κάποιο 

συµµαθητή ή συµµαθήτρια του και πάλι βλέπουµε ότι το 12,6% έχει προβεί σε αυτή 

τη συµπεριφορά 2-3 φόρες ενώ ένα 4,8% το έχει κάνει πάνω από 5 φόρες. Από την 

άλλη στην ερώτηση 88 που ρωτούσε πόσες φόρες έχουν βάλει οι συµµετέχοντες αλλά 

άτοµα να παρενοχλήσουν  το 92,3% δεν το έχει κάνει ποτέ το 4,8% το έχει κάνει 

µονό µια φορά και περισσότερες από 5 φόρες δεν το έχει κάνει κάνεις. 

Παρατηρείται λοιπόν µια αντιστοιχία ανάµεσα στις συµπεριφορές παρενόχλησης που 

δέχονται οι συµµετέχοντες ως θύµατα αλλά και στο µε ποιο τρόπο γίνονται οι ίδιοι 

θύτες σε µια παρενόχληση.  

Οµοίως µε την ηλεκτρονική παρενόχληση έχει γίνει και εδώ ο χωρισµός των 

απαντήσεων σε δυο κατηγορίες , στη µια κατηγορία αρκούσε µια και µόνο θετική 

απάντηση ενώ στη δεύτερη υπήρχε η ιδία πιο αυστηρή χρήση κριτηρίων που όπως 

και προηγουµένως έπρεπε να περιλαµβάνει µια φορά την απάντηση «2 φορές» και 

δυο φορές την απάντηση «µια φορά» τουλάχιστον.(πίνακας 30 ).Και εδώ παρατηρείτε 

µια πτώση των ποσοστών µόλις εφαρµοστούν τα πιο αυστηρά κριτήρια καθώς 

βλέπουµε ότι ουσιαστικά από το 3,9% των θυτών µόλις το 1% παρενοχλεί σε 

συστηµατικό βαθµό το ίδιο συµβαίνει και µε τα θύµατα όπου το 6,3% είναι 

συστηµατικό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ποσοστό όπου στην αρχική  

κατηγοριοποίηση ήταν θύµα αλλά και θύτης όπου ήταν 61,8%.Στην δεύτερη πιο 

αυστηρή κατηγοριοποίηση παρατηρείται  ότι µόλις το 18,4% παραµένει θύτης 

και θύµα περιστασιακής παρενόχλησης, το 19,8% είναι θύτες και θύµατα 

συστηµατικής παρενόχλησης αλλά το 21,7% πλέον κατατάσσεται στο ποσοστό 

των θυµάτων συστηµατικής παρενόχλησης ποσοστό που ανεβάζει το συνολικό 

ποσοστό θυµάτων συστηµατικής παρενόχλησης σε 27% ενώ παροµοίως ανεβάζει 

και το ποσοστό των θυτών συστηµατικής παρενόχλησης από το 1% σε 3,4%. 

Συνολικά συµπεραίνεται  ότι το 51.2% συµµετέχει σε περιστατικά συστηµατικής 

παρενόχλησης 
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Πίνακας 30 Περιστασιακή –Συστηµατική παρενόχληση 

 

*ΘΥΜΑ συστηµατικής παρενόχλησης-θύτης περιστασιακής παρενόχλησης     
** Θύµα περιστασιακής παρενόχλησης-ΘΥΤΗΣ συστηµατικής παρενόχλησης 

     Στόχος της επόµενης ερώτησης ήταν να απαντήσουν οι συµµετέχοντες ως προς τα 

χαρακτηριστικά αυτού που τους έχει παρενοχλήσει ως προς το φύλο την ηλικία και το 

αν προερχόταν από το σχολειό του η όχι στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 32) 

καταγράφονται οι απαντήσεις τους. 

 

 

 

 

 

 

  Παραδοσιακή 

Παρενόχληση           

(1 τουλάχιστον 

περιστατικό) 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

 

Καµία     13% 
27 άτοµα 

     13%      13%  

Θύµα 

παρενόχλησης 

   21,3% 
44 άτοµα 
 

     15% 
31 άτοµα 

     6,3%  
13 άτοµα 
 

(21,7%)* 
45 άτοµα 
 

Θύτης 

παρενόχλησης 

    3,9% 
8 άτοµα 
 

     2,9% 
6 άτοµα 
 

     1%  
2 άτοµα 
 

(2,4%)** 
5 άτοµα 
 

Θύµα και θύτης 

παρενόχλησης 

    61,8% 
128 άτοµα 
 

    18,4% 
38 άτοµα 

    19,8% 
41 άτοµα 
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Πίνακας 32: Χαρακτηριστικά αυτού που σε παρενόχλησε 

 

     Συµφώνα λοιπόν µε αυτές τις απαντήσεις (πίνακας 32) τις περισσότερες φόρες τα 

αγόρια µε ποσοστό 39,8% έναντι 9,2% των κοριτσιών προβαίνουν πιο συχνά σε 

κάποια µορφή παρενόχλησης. Επίσης οι συµµετέχοντες απάντησαν ότι έχουν δεχτεί 

παρενόχληση κυρίως από άτοµα ίδιας ηλικίας σε ποσοστό  34,3% η µεγαλύτερης 

ηλικίας από τους ίδιους σε ποσοστό  30%. Ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό 

είναι ότι σε ποσοστό 25,6% το άτοµο που έκανε την παρενόχληση δεν προερχόταν 

από το χώρο του σχολειού. 
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4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

     Η ταχυτάτη διάδοση των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης σε 

συνδυασµό µε το ολοένα και αυξανόµενο φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού 

προκάλεσαν ένα καινούργιο φαινόµενο την ηλεκτρονική παρενόχληση. Στόχος της 

παρούσης έρευνας είναι να καταδείξει όσο το δυνατόν καλυτέρα τις πτυχές αυτού του 

φαινόµενου και πως εκδηλώνεται στη χωρά µας. Μέσα από τη χορήγηση ενός 

ερωτηµατολόγιου γίνεται προσπάθεια να βρεθούν στοιχειά σχετικά µε τον τρόπο 

χρήσης των ηλεκτρονικών αυτών µέσων, τη συχνότητα χρήσης τους αλλά και τις 

εµπειρίες των συµµετεχόντων µέσα από αυτές αλλά και το ενδεχόµενο να  υπάρχει 

σχετική άγνοια τόσο των συµµετεχόντων όσο και των γονιών τους ως προς την ορθή 

χρήση των µέσων αυτών. .Επίσης γίνεται προσπάθεια καταγραφής και του 

φαινόµενου της παραδοσιακής παρενόχλησης (σχολικού εκφοβισµού).  

    Συµφώνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα το πιο διαδεδοµένο  ηλεκτρονικό µέσο είναι 

το κινητό τηλέφωνο καθώς το 97,1% δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του µια συσκευή 

την όποια χρησιµοποιεί καθηµερινά το 68,8% των συµµετεχόντων, κυρίως για να 

ακούσει µουσική (41,7%) και να επικοινωνήσει µε τους φίλους του(33%).Άξιο 

αναφοράς είναι το ποσοστό  των συµµετεχόντων που χρησιµοποίει το κινητό για 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (14.6%) ποσοστό που αναµένεται να ανέβει τα επόµενα 

χρόνια καθώς πλέον όλο και περισσότερες συσκευές προσφέρουν αυτή τη 

δυνατότητα. 

  Το επόµενο ηλεκτρονικό µέσο που ερευνήθηκε ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

όπου είναι επίσης ιδιαίτερα διαδεδοµένος καθώς το 84,5% έχει µια συσκευή που 

χρησιµοποίει καθηµερινά σε ποσοστό 83%. Το ποσό καλά ξέρουν να χρησιµοποιούν 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τίθεται υπό µεγάλη αµφισβήτηση καθώς το 78.6% είναι 

αυτοδίδακτοι και το 14,6% τους έχει δείξει πώς να τον χρησιµοποιούν κάποιος φίλος 

και µόλις το 6.8% έχει παρακολουθήσει σχετικά µαθήµατα. Αν το συνδυάσουµε 

κιόλας µε το γεγονός ότι συµφώνα µε τους συµµετέχοντες το 85% σερφάρει χωρίς 

την επίβλεψη κάποιου ενήλικα κυρίως από το δωµάτιο του ενώ το 50% των γονέων 

έχουν ελάχιστες γνώσεις µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν 

συζητούν µε τα παιδιά τους για το διαδίκτυο, τίθεται ένα σηµαντικό ζήτηµα 

ασφάλειας των συµµετεχόντων στο διαδίκτυο λόγω µειωµένης γνώσης τους ως προς 

την ορθή χρήση αλλά και την έλλειψη εποπτείας. Ο συνδυασµός αυτών των δύο 
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αποτελεί ένα πολύ γόνιµο έδαφος για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

κάτι που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα σχετικά µε αυτή. 

    Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα το 65% των συµµετεχόντων έχει συµµετάσχει 

είτε ως θύµα είτε ως θύτης τουλάχιστον σε ένα περιστατικό ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης ενώ το 24,6% εµπλέκεται συστηµατικά µε αυτή ποσοστό που 

συµφωνεί απόλυτα µε τα δεδοµένα από τον υπόλοιπο κόσµο που κυµαίνεται περίπου 

στο 25%( Νικολόπουλος 2009.σελ 95) Το 10,2% των συµµετεχόντων έχει υπάρξει 

θύµα συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης το 7,2% είναι θύτης συστηµατικής 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης ενώ το 7,2% είναι ταυτόχρονα θύµα και θύτης 

συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Το 34,3% των συµµετεχόντων δεν έχει 

ποτέ εµπλακεί σε κάποιο συµβάν ηλεκτρονική παρενόχλησης. 

    Εκτός από την ηλεκτρονική παρενόχληση διερευνήθηκε και το φαινόµενο του 

σχολικού εκφοβισµού και η συχνότητα του. Το 87% των συµµετεχόντων έχει 

εµπλακεί τουλάχιστον σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισµού ενώ συστηµατικά 

εµπλέκεται το 51,2%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση µε τα παγκόσµια 

δεδοµένα που µιλούν για 12-30%..(Nansel et al.,2001:Whitney and Smith 1993,Yates 

& Smith 1989,Ziegler & Rosenstein-Manner 1991) ,το 28% αυτών που εµπλέκονται 

συστηµατικά στο σχολικό εκφοβισµό ήταν θύµατα , το 3,4% είναι µόνο θύτες τέτοιων 

περιστατικών σε συστηµατική βάση και το 19,8% είναι ταυτόχρονα και θύµατα αλλά 

και θύτες συστηµατικού σχολικού εκφοβισµού µε µόλις το 13% να δηλώνει ότι δεν 

έχει εµπλακεί σε κανένα συµβάν. Αυτό που µπορούµε να δούµε είναι ότι ουσιαστικά 

µεγάλο µέρος των συµµετεχόντων είναι ταυτόχρονα και θύµα και θύτης γεγονός που 

φανερώνει µια συνεχεία ως προς τα βιώµατα του ατόµου καθώς πιθανά άτοµα τα 

οποία παρενοχλήθηκαν στο παρελθόν παρενοχλούν στη συνεχεία οι ίδιοι  ενώ επίσης 

παρατηρήθηκε µια αντιστοιχία ανάµεσα στους τρόπους που δηλώνουν ότι βίωσαν το 

σχολικό εκφοβισµό τα θύµατα και στους τρόπους µε τους οποίους άσκησαν τον 

εκφοβισµό οι θύτες κάτι που δείχνει να επιβεβαιώνει τον προηγούµενο ισχυρισµό. 

Επίσης βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό είναι θύµατα συστηµατικού 

εκφοβισµού και αν  το συνδέσουµε µε το γεγονός ότι σύµφωνα µε τους 

συµµετέχοντες το 30% αυτών που τους εκφόβισαν ήταν µεγαλύτερης ηλικίας 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι ανάµεσα σε αυτό το 28% των θυµάτων υπάρχουν 

µερικοί εκκολαπτόµενοι θύτες συστηµατικού σχολικού εκφοβισµού. 
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    Είναι σαφές ότι το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού αλλά και της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι πλέον ορατοί κίνδυνοι και πρέπει να υπάρξει 

επαγρύπνηση από τους γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό σύστηµα προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Κύριο βάρος επίσης πρέπει να δοθεί 

από τις οργανώσεις που ασχολούνται µε την πρόληψη του φαινόµενου ως προς την 

πλήρη και σαφή ενηµέρωση τόσο των γονέων όσο και των ιδίων των παιδιών για την 

ορθή χρήση των ηλεκτρονικών µέσων που αντιµετωπίζονται από τους µαθητές 

περισσότερο ως µέσο ψυχαγωγίας παρά ως χρήσιµα εργαλεία. 

    Οι επιπτώσεις της ηλεκτρονικής παρενόχλησης µπορεί να είναι πιο έντονες ακόµα 

και από αυτές του σχολικού εκφοβισµού καθώς, σε αντίθεση µε τον σχολικό 

εκφοβισµό ο όποιος σταµατά αµέσως µόλις το παιδί βρει ένα ασφαλές περιβάλλον 

,συνήθως στο σπίτι του, η ηλεκτρονική παρενόχληση δεν γνωρίζει όρια και µπορεί να 

είναι µια διαρκής απειλή για το παιδί 24 ώρες την ηµέρα 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Τα 

θύµατα παρουσιάζουν επίπεδα κατάθλιψης παραπάνω από το µέσο όρο (Bock, 

2010),ενώ γενικά εµφανίζονται να βιώνουν αισθήµατα όπως η αποξένωση η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, θλίψη θυµό και άγχος.(Kowalski and Whitte, 2006: Ybarra & 

Mitchell, 2004a: Willard, 2006 ,στο Νικολόπουλος 2009, σελ 112) 

    Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής δεν µπορούν να ισχύσουν για το σύνολο του 

ελληνικού µαθητικού πληθυσµού καθώς η ερευνά αυτή διεξήχθη µόνο σε ένα σχολειό 

αστικής περιοχής που ανήκει στην Αττική και δεν αποτελεί το ιδανικό δείγµα για 

γενίκευση των συµπερασµάτων, θα µπορούσε όµως να αποτελέσει µέτρο σύγκρισης 

σε ενδεχόµενες έρευνες ανά την Ελλάδα που θα είχαν παρόµοιο θέµα διερεύνησης. 

Περαιτέρω ερευνά απαιτείται σχετικά µε την πλήρη έκταση αλλά και τις επιπτώσεις 

που έχει η ηλεκτρονική παρενόχληση στον ελληνικό µαθητικό πληθυσµό και το πώς 

επηρεάζει τη µαθησιακή διαδικασία στο σχολειό αλλά και γενικότερα τις επιδράσεις 

που έχει στο συναισθηµατικό κόσµο και σε όλες τις πτυχές της καθηµερινότητας του 

ατόµου. 

Έµφαση επίσης πρέπει να δοθεί και στη χρήση του κινητού τηλεφώνου καθώς πλέον 

οι νέες τηλεφωνικές συσκευές δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από 

οποιοδήποτε σηµείο γεγονός που καθιστά τα παιδιά ακόµα πιο εύκολους στόχους και 

δίνει τη δυνατότητα στην απειλή της ηλεκτρονικής παρενόχλησης να ακολουθεί 

παντού το θύµα της. 
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6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παράρτηµα Νο_1: Κατανοµή απαντήσεων συµµετεχόντων σχετικά µε την έννοια της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

 

Επαρκής συγκεκριμένη γνώση 

id Απάντηση ταξινόμηση 

1 Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν σε παρενοχλεί ένας 
άγνωστος µέσω διαδικτύου παραπλανώντας σε να τον 
γνωρίσεις και κάνοντας σου πλύση εγκέφαλου µιλώντας σου 
πρόστυχα για να τον συναντήσεις 

 

3 Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν ένας γνωστός σου η 
άγνωστος σου µιλάει πρόστυχα και όταν σε αναγκάζει να 
βγείτε για δικούς του πονηρούς λόγους (κάποιες φορές 
χωρίς τη θέληση σου) 
 

 

   

8 Είναι όταν κάποια άτοµα µέσω κάποιων ιστοσελίδων όπως 
το facebook σου λένε να συναντηθείτε κάπου δηλαδή σε 
παρασύρει εκεί µε απρόβλεπτες συνέπειες 
 

 

   

11 Όταν µας παρενοχλούν η επεµβαίνουν στις προσωπικές µας 
σελίδες 
 

 

14 Όταν κάποιος ανώνυµος αποκαλεί κάποιον άλλον µε 
υβριστικούς χαρακτηρισµούς η σεξουαλικούς µέσω κάποιου 
ιντερνετικου µέσου 
 

 

17 Όταν κάποιος προσβάλλει απρεπώς κάποιον άλλο µέσω 
κάποιου ηλεκτρονικού µέσου όπως κινητό υπολογιστής κτλ 
 

 

18 Όταν κάποιος ανώνυµα παρενοχλεί (µιλώντας του άσχηµα) 
και απειλητικά κάποιον άλλο 
 

 

   

27 Είναι όταν κάποιος άγνωστος η να τον ξέρεις να σε βρίζει η 
να σε απειλεί 
 

 

35 Όταν κάποιος σε παρενοχλεί σε βρίζει σου στέλνει άπρεπη 
µηνύµατα 
 

 

37 Όταν κάποιος σε παρενοχλεί σε βρίζει σου στέλνει άπρεπη 
µηνύµατα 
 

 

41 Όταν κάποιοι άγνωστοι µπαίνουν στο προφίλ σου και σου 
κάνουν ανήθικες προτάσεις 
 

 

43 Με λίγα λόγια κάποιος να σε τροµάζει η να σε ταπεινώσει 
ανώνυµα συνηθως. επισης και η σεξουαλική παρενόχληση 
 

 

44 Όταν ένα παΐδι µιλάει µε αγνώστους και το κοροϊδεύουν το 
βρίζουν η το εκµεταλλεύονται 
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49 Να φτιάχνει ο άλλος διεύθυνση µε την µορφή του ονόµατος 
σου να βρίζει τους φίλους σου 
Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι το φαινόµενο συµφώνα µε 
το όποιο ένα άτοµο παρενοχλεί κάποιον άλλο κάνοντας 
χρήση κάποιου ηλεκτρονικού µέσου  id 50 
 

 

52 Όταν κάποιος άγνωστος προσπαθεί να σου µιλήσει και να σε 
παρενόχληση (συνήθως σεξουαλικά) 
 

 

55 Όταν µας παρενοχλεί (βρίζει ,προσβάλλει) κάποιος µέσω του 
η/υ 
 

 

56 Είναι όταν κάποιος χρησιµοποιεί βία λεκτική βία σεξουαλική 
βία ψυχολογική 
 

 

57 Όταν κάποιος (συνήθως άγνωστος) σου συνοµιλεί µε σκοπό 
να σε παρενοχλήσει σεξουαλικά πολιτικά και να σε οδηγήσει 
στο να κάνεις κάτι που δεν πρέπει (πιστεύω) 
 

 

59 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι τα υβριστικά και πονηρά 
µηνύµατα που συνήθως πραγµατοποιούνται στο chat  
 

 

61 Όταν κάποιος σε παρενοχλεί µε άσχηµο σκοπό κάνοντας 
χρήση κάποιου ηλεκτρονικού µέσου 
 

 

62 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν κάποιος σου µιλεί µε 
άσχηµο τρόπο σε προσβάλλει και σε παρενοχλεί 
 

 

63 Έίναι όταν ένας λέει άσχηµα λόγια η κάνει άσχηµα πράγµατα 
σε έναν άλλο  
 

 

64 Έίναι όταν κάποιος αρχίζει και σου µιλά µέσω του διαδικτύου 
και σου ζητά να του πεις για κάποια προσωπικά θέµατα η σε 
κοροϊδεύει και σου λέει άσχηµα πράγµατα 
 

 

65 Όταν σερφάρεις στο ιντερνέτ και δεν είσαι προσεκτικός ώστε 
κάποιος ίσως άγνωστος να σου ζητήσει να του αναφέρεις 
προσωπικά δεδοµένα και στοιχειά χωρίς δισταγµό να σε 
κοροϊδεύει και να σου διαδίδει λάθος φήµες κ.α. 
 

 

66 Το να σου µιλήσει κάποιος άγνωστος στο msn στο facebook 
και να σου λέει άσχηµα πράγµατα να σε φλερτάρει κτλ 
 

 

69 Είναι όταν κάποιος χρησιµοποιεί το όνοµα σου για να κάνει 
διάφορα πράγµατα στο διαδίκτυο 
 

 

83 Το να σε απειλεί κάποιος η να σε προσβάλλει συστηµατικά 
χωρίς τη θέληση σου µε ηλεκτρονικά µέσα 
 

 

   

75 Όταν κάποιος µέσω διαδικτύου θέλει να σε θίξει και να σε 
προσβάλει και το κάνει αρκετά συχνά 
 

 

76 Όταν κάποιος σε ενοχλεί η σε εκβιάζει µέσω υπολογιστή 
 

 

79 Έίναι όταν κάποιος µέσω του διαδικτύου σε προσβάλλει η σε 
κάνει να νιώσεις άσχηµα η σου επιτίθεται 
 

 

81 Έίναι όταν κάποιος απειλεί άλλους ανθρώπους µέσω  
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διαδικτύου 
 

86 Έίναι όταν κάποιος στέλνει µηνύµατα στον τόπο κοινωνικής 
δικτύωσης σου µε απειλητικό η σεξουαλικό περιεχόµενο 
 

 

87 Έίναι όταν κάποιος σε βρίζει µέσω διαδικτύου και γενικώς 
πράγµατα που σε ενοχλούν 
 

 

88 Όταν κάποιος µέσω διαδικτύου προσπαθεί να µας 
προσελκύσει και να µας παρενοχλήσει καλώντας µας σε 
συνάντηση 
 

 

89 Η σεξουαλικού περιεχοµένου συζήτηση από κάποιους 
αγνώστους στο internet 
 

 

90 Είναι όταν µέσω κοινωνικής δικτύωσης κάποιος µε άσεµνα 
λόγια παρενοχλεί και πολλές φορές τον κοροϊδεύει και του 
προσδιορίζει τόπο για να συναντηθούν 
 

 

91 Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι η ψυχολογική βία σε κάποιο 
άνθρωπο µέσω διαδικτύου σε forum όπως facebook και 
windows live messenger 
 

 

95 Όταν κάποιος ξένος λέει η υπονοεί πράγµατα σεξουαλικού η 
άλλου περιεχοµένου που σ ενοχλούν 
 

 

127 Όταν κάποιος λέει άσχηµα πράγµατα για εσένα στο 
διαδίκτυο 
 

 

102 Όταν κάποιος σε προσεγγίζει ηλεκτρονικά για περιέργους 
σκοπούς 
 

 

105 Όταν κάποια άτοµα σε παρενοχλούν από ένα chat αρνητικά 
πάντα και σου αναφέρουν πράγµατα που δεν θες να ακούς 
 

 

106 Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι η σεξουαλική, λεκτική η 
ψυχολογική βία που µπορεί να δεχτούµε από κάποιον άλλο 
µέσα στο ιντερνέτ 
 

 

108 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν σερφάρεις η όταν έχει 
µοιραστεί φωτογραφίες µε άλλο χωρίς τη θέληση σου  
 

 

   

114 Όταν σου µέλανε άτοµα που δεν γνωρίζεις και σου λένε να 
συναντηθείτε και διάφορα πονηρά πράγµατα 
 

 

115 ∆ιάφορα άτοµα τα όποια παρενοχλούν µε οποιοδήποτε 
τρόπο σε τόπο κοινωνικής δικτύωσης µέσω ιντερνέτ 
 

 

121 Στο facebook η στο msn  κάποιος που δεν ξέρεις αρχίζει να  
και σου µιλεί και έχει κακή πρόθεση 
 

 

122 Υπάρχει η σεξουαλική παρενόχληση όπου σου κάνουν 
ανήθικες προτάσεις όταν εσύ δεν θελεις. Υπάρχει και η 
απειλή εκβιασµός για χειροδικία 
 

 

126 Νοµίζω είναι όταν κάποιος σε παρενοχλεί µέσω email σε 
βρίζει και γενικά σε ενοχλει. Επισης µπορεί να σε 
παρενοχλήσει και µέσω webcamera 
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128 Όταν κάποιος/κάποια στέλνει ενοχλητικά µηνύµατα 
κοροϊδεύει βρίζει κακολογεί η δυσφηµίζει τα δεδοµένα άλλων 
 

 

129 Όταν κάποιος για παράδειγµα µέσω facebook σε ενοχλεί σου 
ζητά να βρεθείτε µε έναν άγνωστο και όταν  σε παρενοχλεί 
και σε βρίζει 
 

 

133 Όταν κάποιος σου µιλεί προκλητικά στο ιντερνέτ η 
σεξουαλική γλωσσά η σε εκβιάζει 
 

 

137 Είναι όταν κάποιος άνθρωπος σε ενοχλεί µέσω του 
διαδικτύου συνήθως µε βωµολοχίες σεξουαλική 
παρενόχληση κ.α. 
 

 

   

141 Όταν κάποιος παίρνει τα προσωπικά σου στοιχειά και 
φτιάχνει ένα καινούργιο προφίλ 
 

 

142 Είναι όταν κάποιος παρενοχλεί κάποιος είτε σεξουαλικά είτε 
απλώς του µιλεί και µπορεί να τον απειλεί 
 

 

   

147 Συνήθως γίνεται από άγνωστος σε site  µε προφίλ κ 
µπορούν είτε να σε παρενοχλούν σεξουαλικά είτε να σε 
φοβίζουν µε απειλητικά µηνύµατα η µε προσβολές 
 

 

150 Όταν κάποιος µας µιλεί συνεχεία σε σχέση µε σεξουαλικά 
θέµατα κ µας ενοχλεί µας ερωτάει κάποια προσωπικά 
δεδοµένα 
 

 

151 Όταν κάποιος µας µιλεί µε άσχηµα λόγια που µπορεί να 
προσβάλουν την προσωπικότητα µας όταν µας µιλεί για 
σεξουαλικά θέµατα και µας ζητεί προσωπικά δεδοµένα 
 

 

153 Όταν κάποιος επεµβαίνει στο προφίλ σου βλέπει τα στοιχειά 
του υπολογιστή η ακόµα σε παρενοχλεί µέσω ιστοσελίδες 
όπως facebook 
 

 

154 Μερικές φορές µπορούµε να ξεγελαστούµε η να µας 
εκµεταλλευτούν να µας κλέψουν η ακόµα να δεχτούµε 
κάποιους χαρακτηρισµούς 
 

 

156 Όταν κάποιος βγάζει στο διαδίκτυο πράγµατα που είτε δεν 
ισχύουν είτε είναι άσχηµα 
 

 

158 Έίναι όταν κάποιος σε βρίζει και σου µιλεί άσεµνα µέσω µιας 
ιστοσελίδες η όταν δηµοσιεύει ψεύτικες πληροφορίες για 
σένα 
 

 

159 Όταν κάποιος σε πλησιάζει µέσω διαδικτύου για σεξουαλικά 
θέµατα η ανήθικα θέµατα η παράνοµες ενέργειες η να 
προκαλέσει κάποιο άτοµο µε σκοπό να το ταπεινώσει 
 

 

160 Όταν κάποιος σου µιλεί για θέµατα σεξουαλικού 
περιεχοµένου η και παράνοµες ενεργείς µε σκοπό να σε 
επηρεάσουν  
 

 

162 Όταν κάποιος (άγνωστος συνήθως) γνωρίζει άτοµα και τους 
µιλεί πρόστυχα η τους βρίζει η ακόµη ρωτά για προσωπικές 
πληροφορίες 
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163 Όταν κάποιος συνήθως άγνωστος προσπαθεί να 
επικοινωνήσει µαζί σου είτε µε άσχηµο είτε µε πιο φιλικό 
τρόπο µε σκοπό τις πιο πολλές φορές την παραπλάνηση 
σου η µόνο να σε πειράξει , ταπεινώσει 
 

 

166 Όταν σε προσβάλλει σε µια µεγάλη ηλεκτρονική σελίδα όπως 
facebook η σεξουαλική παρενόχληση µέσω msn 
 

 

   

168 Όταν ένας άγνωστος σε ηλεκτρονικές σελίδες σου στέλνει 
µηνύµατα ακαταλλήλου περιεχοµένου 
 

 

170 Όταν δηµοσιεύονται προσβλητικά για κάποιον δεδοµένα στο 
ιντερνέτ πχ φωτογραφίες η σχόλια 
 

 

171 Όταν ένας άγνωστος σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες σου 
στέλνει διάφορα τα όποια είναι ακατάλληλα 
 

 

172 Είναι όταν σε κάποιες ιστοσελίδες κάποιοι άνθρωποι 
ενοχλούν κάποιους που δεν ξέρουν είτε σεξουαλικά είτε 
βρίζοντας τους και µε βίαιο τρόπο 
 

 

174 Ενας άνθρωπος προσπαθεί να επικοινωνήσει µαζί σου 
ηλεκτρονικά είτε λέγοντας σου άπρεπες µετά τη γνωριµία είτε 
παρασέρνοντας σε σε αυτές 
 

 

176 Προσβολή η ανήθικη πρόταση από οποιαδήποτε ιστοσελίδα 
 

 

178 Προσβολή η απειλή η ανήθικη πρόταση κάθε φύσεως από 
οποιαδήποτε ιστοσελίδα η χρηστές της 
 

 

179 Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι η γραπτή παρενόχληση ενός 
ατόµου είτε µε εξύβριση είτε µε παραβίαση της προσωπικής 
ζωής και αισχρά µηνύµατα 
 

 

181 Όταν κάποιος παραβιάζει το ιδιωτικό χώρο κάποιου και τον 
παρενοχλεί σεξουαλικά και µε άλλους τρόπους το άτοµο 
 

 

   

   

187 Γενικά όταν hackaris µια ιστοσελίδα η όταν ενοχλώ 
εκβιάζω άτοµα µέσω του η/υ 
 

 

188 Όταν κάποιος διαδίδει πράγµατα που δεν θες να διαδοθούν 
η σε παρενοχλεί µε email η κάποιο ηλεκτρονικό τρόπο 
 

 

189 Όταν προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να µε παραπλανήσουν 
µέσω µιας ιστοσελίδας πχ facebook 
 

 

192 Εκβιασµός µέσω ιντερνέτ κλοπή δεδοµένων σεξουαλική 
παρενόχληση(αλλά άµα είναι γκόµενα δεν µας χαλάσει 
πάντα)βρισιές µέσω ιντερνέτ 
 

 

193 Όταν κάποιος άγνωστος συνήθως σου λέει άσχηµα 
πράγµατα (αισχρά) προσπαθούν συνήθως είτε να σε δουν-
γνωρίσουν παρουσιάζοντας ένα ψεύτικο πρόσωπο 
 

 

195 Η ηλεκτρονική παρενόχληση συµβαίνει κυρίως στο facebook 
διότι µε ένα όνοµα µπορούν να βρουν τα πάντα. Είναι όταν 
σου µέλανε κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι οι όποιοι σου 
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ζητιάνε το κινητό σου και αλλά προσωπικά δεδοµένα 
 

197 Όταν κάποιος µέσω του διαδικτύου σου παίρνει αρχεία από 
τον υπολογιστή χωρίς τη θέληση σου και επίσης 
παρενόχληση είναι όταν κάποιος σου µιλεί µέσω δικτύου 
τύπου facebook και σου λέει περίεργα πράγµατα που δεν θα 
έπρεπε 
 

 

   

203 Όταν άλλοι χρηστές παραβιάζουν προσωπικά σου δεδοµένα 
παρά τη θέληση σου (χακερ) η όταν κάποιος σου µιλεί 
άσχηµα και χυδαία 
 

 

204 Είναι όταν κάποιος σε παρενοχλεί χωρίς τη θέληση σου και 
ανεβάζει πράγµατα που δεν θέλω 
 

 

205 Όταν κάποιος σε προσβάλλει δηµόσια σε κάποιον ισότοπο 
εξύβριση η άλλου είδους παρενόχληση 
 

 

206 Όταν κάποιος/κάποια προσπαθεί να σε ταπεινώσει/µειώσει 
σε κάποια ιστοσελίδα στο ιντερνέτ η να σε βρίσει µε τρόπο 
που θα σε ενοχλήσει 
 

 

207 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν κάποιος σε 
ταπεινώνει (ίσως πλαστογραφία ) σε βρίσει στο 
διαδίκτυο(facebook) και γενικά σε ξεφτιλίζει 
 

 

190 Όταν κάποιος σε παρενοχλεί µέσω διαδικτύου και σε 
παρασύρει µε το µέρος του 
 

 

124 οταν καποιος σου στελνει ιους για να σου καταστρεψει τον 
υπολογιστη 
 

 

   

 

12 Όταν κάποιοι άνθρωποι ερωτάνε σε chat διάφορους 
ανθρώπους κυρίως παιδιά και ερωτάνε τα προσωπικά 
τους στοιχειά 
 

 

103 Μέσω κάποιων foroum κάποιοι άγνωστοι τύποι  
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Μερική γνώση 

 

αρχίζουν και σου σχολιάζουν φωτογραφίες και σου 
ζητάν να βγείτε ραντεβού η να τα φτιάξετε 
 

112 Όταν κάποιος άγνωστος σου µιλεί είτε για να σου 
ζητήσει να βγείτε είτε για να καταλάβει φωτογραφίες 
σου για να φτιάξει ψεύτικο προφίλ 
 

 

164 Όταν κάποιος άγνωστος σου µιλάει η σου 
εµφανίζονται περίεργα πράγµατα στην οθόνη 
 

 

id απάντηση 

4 Όταν κάποιος σε προσβάλλει µέσω ιντερνέτ 
 

  

13 Είναι όταν σε παρενοχλούν δηλαδή σε ενοχλούν η 
κάνουν πράγµατα χωρίς τη θέληση σου 
 

24 Είναι η επιβάρυνση κάποιων πραγµάτων εναντίον 
σου. Τον κοροϊδεύει και λέει άσχηµα πράγµατα γι 
αυτόν 
 

29 Όταν ξένοι άνθρωποι σου µέλανε περί σεξουαλικής 
συζήτησης η µε υβριστικές λέξεις 
 

30 Όταν κάποιος σου στέλνει περίεργα µηνύµατα 
 

31 Όταν κάποιος σου µιλεί χωρίς τη θέληση σου 
πρόστυχα 
 

40 Όταν κάποιος κατά τη διάρκεια συνοµιλίας βρίζει η 
απειλεί τον άλλο 
 

42 Όταν ένας άγνωστος σου µιλεί και σου κάνει ανήθικες 
προτάσεις 
 

45 Όταν ένας άντρας η γυναίκα λέει σε ένα παΐδι 
διαφορές προστυχιές 
 

77 Είναι όταν κάποιοι άνθρωποι βρίζουν κάποιους 
άλλους 
 

80 Όταν παρενόχλησε ηλεκτρονικά π.χ. Κάποιος 
άγνωστος η ακόµα και γνωστός σου µιλεί διαδικτυακά 
και αισθάνεσαι άβολα 
 

85 Όταν κάποιος συστηµατικά σου µιλά µε απρεπές 
ανάρµοστο η άσχηµο τρόπο 
 

  

  

119 Είναι το άµα σε ενοχλήσει χωρίς λόγο 
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123 Η παρενόχληση µπορεί να σηµαίνει µια βρισιά έως και 
σεξουαλική 
 

131 Είναι όταν κάποιος κάνει αρνητικά σχόλια για κάποιον 
 

132 Όταν σε µπινελικώνουν η σου κάνουν άσεµνες 
προτάσεις κ.α. 
 

140 Όταν σε απειλεί στέλνεις βρισιές στους άλλους 
 

145 Όταν π.χ. µου µιλεί κάποιος ξένος άσεµνα 
 

146 Όταν δέχεσαι προκλητική συµπεριφορά 
 

148 Το ο άλλος να σου µιλάει χύµα και να σου κάνει πολλά 
κοµπλιµέντα 
 

161 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν οι άνθρωποι 
µέλανε µε ξένα άτοµα τα όποια στην αρχή γνωρίζονται 
και στη συνεχεία χωρίς να το καταλάβουν 
παρενοχλούνται 
 

  

  

194 Όταν κάποιος άγνωστος σου µιλάει άσχηµα 
προσπαθώντας να σε γνωρίσει 
 

196 Είναι κάτι που είναι αρκετά άσχηµο διότι πολλά 
άτοµα που δεν έχεις φιλικές σχέσεις προσπαθούν 
να σε κάνουν ρεζίλι και να σε ταπεινώσουν 
µπροστά σε όλους µε το χειρότερο τρόπο , ειδικά 
όµως αν ήσασταν φίλοι και λέει άσχηµα πράγµατα 
για σένα 
 

198 Όταν κάποιος προσπαθεί να σε ταπεινώσει η να 
προσπαθεί να έρθει σε σεξουαλική επαφή µε εσένα 
 

199 Κάποιοι ανάγωγοι και ανώριµοι άνθρωποι που 
βρίσκουν ευχαρίστηση µε το να παρενοχλούν µικρά 
συνήθως παιδιά κανονίζοντας και ραντεβού 
 

7 Είναι όταν µερικά άτοµα παρενοχλούν άλλους 
ανθρώπους µέσω υπολογιστή 
 

10 Όταν κάποιος σε παρενοχλεί µε διάφορους τρόπους 
µέσω διαδικτύου 
 

22 Είναι όταν κάποιος που δεν τον ξέρεις σε παρενοχλεί 
λεκτικά µέσω κοινωνικών δικτύων 
 

48 Είναι όταν κάποιος σε προσβάλλει µέσω ιντερνέτ 
 

71 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι ένα άτοµο 
παρενοχλεί άλλο άτοµο κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού 
µέσου 
 

74 Ένα είδος ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι η 
παρενόχληση που κάνει κάποιος συστηµατικά στο 
ιντερνέτ µέσω online οµιλίας 
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99 Είναι όταν ένα άτοµο σ ενοχλεί µέσω ενός 
ηλεκτρονικού διαδικτύου 
 

109 Όταν σε ενοχλούν στο διαδίκτυο 
 

139 Είναι όταν κάποιος προσπαθεί να παρενοχλήσει 
κάποιος από το διαδίκτυο 
 

144 Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι ένα άτοµο 
παρενοχλεί άλλο άτοµο κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού 
µέσου 
 

167 Όταν ενήλικες παρενοχλούν µέσω chat εφήβους η 
παιδιά µικρότερης ηλικίας 
 

182 Όταν ένα άτοµο µέσα από το ιντερνέτ σε παρενοχλεί 
 

185 Όταν σε παρενοχλούν άγνωστα άτοµα µέσω 
διαδικτύου και τόπων κοινωνικής διαδικτυωσης 
 

200 Άτοµα που σε παρενοχλούν σε site η σε chat 
 

Id απαντήσεις 

101 Όταν κάνεις κάτι παράνοµο στον 
η/υ του άλλου όπως να κλέβεις 
νετ 
 


