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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχείρησε να διερευνήσει την εξοικείωση των 

νέων (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) µε τα νέα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς επίσης να διερευνήσει την εξάπλωση του φαινοµένου της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριµένα για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ένα εκτενές 

ερωτηµατολόγιο το οποίο διερευνούσε, ανάµεσα στα άλλα, την εξοικείωση των νέων 

µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, το πόσο συχνά τα 

χρησιµοποιούν, κατά πόσο εξαρτηµένα είναι σε αυτά, όπως επίσης και τις διάφορες 

εµπειρίες ηλεκτρονικής παρενόχλησης που µπορεί να είχαν το τελευταίο διάστηµα  

στο διαδίκτυο. Το ερωτηµατολόγιο αυτό χορηγήθηκε σε 284 µαθητές (141 αγόρια, 

143 κορίτσια) ενός Γυµνασίου στο Ρέθυµνο, Κρήτης. Από τα δεδοµένα που 

συλλέχθηκαν προκύπτει ότι οι νέοι είναι εξοικειωµένοι σε µεγάλο βαθµό µε τα 

τεχνολογικά µέσα, για τα οποία όµως φαίνεται πως έχουν αποκτήσει εµπειρική 

γνώση, γεγονός που θέτει υπό αµφισβήτηση το εάν και κατά πόσο θα µπορούσε 

κανείς λόγω για πλήρη και εις βάθος επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα δεδοµένα 

αυτά σε συνδυασµό µε το εύρηµα της µη επαρκούς εποπτείας από την πλευρά των 

γονέων, εγείρει εύλογα το ερώτηµα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Το 

ερώτηµα αυτό γίνεται ακόµη πιο έντονο όταν κανείς συνυπολογίσει το γεγονός πως 

ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των εξεταζοµένων είχε ήδη βιώσει/εκδηλώσει εµπειρίες 

και συµπεριφορές ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Τα δεδοµένα αυτά καθιστούν εµφανή 

την ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση τόσο των νέων όσων και των γονέων 

τους σχετικά µε την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο, ώστε να προληφθεί το 

φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης το οποίο βρίσκεται σε σχετικά πρώιµο 

στάδιο στη χώρα µας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

Η αλµατώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, και 

η διείσδυσή τους στις ζωές των ατόµων αποτελούν πλέον πραγµατικότητα, 

επηρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητα µας. Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη 

της τεχνολογίας παρέχει πολλές δυνατότητες στο σύγχρονο άνθρωπο, ωστόσο πολλές 

φορές η µη ασφαλής και ηθική χρήση της µπορεί να οδηγήσει σε βλαβερές συνέπειες. 

Η διάδοση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών µεταξύ των 

νέων, πολλές φορές εγκυµονεί κινδύνους λόγω της µη σωστής χρήσης των 

τεχνολογικών αυτών µέσων από τα άτοµα νεαρής ηλικίας. Με αυτόν τον τρόπο 

αναδύεται µια νέα µορφή παρενόχλησης, η ηλεκτρονική παρενόχληση, η οποία 

αποτελεί προέκταση του σχολικού εκφοβισµού. Η παρενόχληση από τον σχολικό 

αυλόγυρο µεταφέρεται ακόµη και στο σπίτι των νέων αποτελώντας ένα σηµαντικό 

φαινόµενο της εποχής το οποίο αξίζει να διερευνηθεί. Η παρούσα έρευνα, εκτιµώντας 

αυτήν την νέα πραγµατικότητα προσπαθεί να αξιολογήσει τη συµπεριφορά των νέων 
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ως προς τις νέες τεχνολογίες, τις γνώσεις και την ποιότητα των γνώσεων σχετικά µε 

την ορθή χρήση τους, και κατ’ επέκταση να µελετήσει τις διαστάσεις που έχει λάβει  

η ηλεκτρονική παρενόχληση.   

 

 

1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

 

1.1 Σχολικός εκφοβισµός- ∆ιερεύνηση του φαινοµένου  

 

Η σχολική βία, η οποία αποτελεί πλέον ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα 

διαδραµατίζεται σε πλήθος χωρών σε όλο τον κόσµο (Clarke and Kiselica 1997· 

Hoover and Olsen 2001· Li 2007). Παραδοσιακά, η βία στο σχολείο περιελάµβανε τις 

πράξεις προσβολής, κλοπής και βανδαλισµού. Ο ορισµός της σχολικής βίας είχε 

περιοριστεί σε αυτές τις συµπεριφορές επειδή ήταν εύκολο να τις παρατηρήσει κανείς 

και εύκολο να τεκµηριωθούν. Ωστόσο, ο ορισµός της πρέπει να είναι πιο ευρύς ώστε 

να περιλαµβάνει κάθε κατάσταση ή ενέργεια που δηµιουργεί ένα κλίµα φόβου ή 

εκφοβισµού τόσο για τους µαθητές όσο και για τους δασκάλους, εκτός από τις 

προσβολές, την κλοπή και τον βανδαλισµό που προαναφέρθηκαν. Αυτή η επόµενη 

περιγραφή περιλαµβάνει τον όρο «σχολικός εκφοβισµός» (“bulling”), στον ορισµό 

της βίας και θα επεκτείνει σε µεγάλο βαθµό τη συζήτηση για θέµατα βίας και 

ασφάλειας στα σχολεία (Furlong, Morrison, & Boles, 1991).   

 

To φαινόµενο της βίας στο χώρο του σχολείου κάνει έντονη την εµφάνισή του κατά 

τη διάρκεια των τάξεων του δηµοτικού και του γυµνασίου (National Center for 

Educational Statistics, 1995), λόγω των απότοµων βιολογικών και κοινωνικών 

αλλαγών που υφίσταται το άτοµο στην εφηβική ηλικία (Pellegrini and Bartini 2000, 

700). Ειδικότερα,, οι ταχείες εναλλαγές του σώµατος που συνδέονται µε την έναρξη 

της ήβης, και παράλληλα η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο σηµατοδοτούν 

ένα νέο κύκλο αλλαγών αναφορικά µε τη σύνθεση των οµάδων των συνοµήλικων και 

την κοινωνική θέση του ατόµου στις οµάδες αυτές. Οι αλλαγές στη σύσταση των 

οµάδων των συνοµήλικων, η κοινωνική θέση του ατόµου ως µονάδας στα πλαίσια 

της οµάδας, και η αµοιβαία στήριξη, αποτελούν δείγµατα ότι οι νέοι εισέρχονται στα 
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νέα, µεγαλύτερα και τυπικά απρόσωπα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Ένας τρόπος µε τον οποίο οι νέοι επιτυγχάνουν µια εξέχουσα κοινωνική θέση σε αυτό 

το νέο περιβάλλον, εδικά τα αγόρια, είναι διαµέσου της επιλεκτικής χρήσης της 

επιθετικότητας και άλλου τέτοιου είδους στρατηγικών.  

Σηµαντικό ποσοστό της σχολικής βίας ιδιαίτερα µεταξύ των νέων, αφορά στον 

εκφοβισµό των µαθητών από τους συνοµηλίκους τους (Boulton 1999).  

Ο σχολικός εκφοβισµός αποτελεί µια µη αποδεκτή αντικοινωνική συµπεριφορά 

µεταξύ των εφήβων που µπορεί να υποβαθµίσει την ποιότητα του σχολικού 

περιβάλλοντος επηρεάζοντας τη σχολική επίδοση, τις κοινωνικές δεξιότητες, και τις 

ψυχολογική ευεξία τόσο των θυτών όσο και των θυµάτων (Boulton, Trueman, & 

Murray, 2008: Roland, 2002).  

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Olweus (2003, 13): 

Ένας µαθητής εκφοβίζεται ή θυµατοποιείται όταν αυτός/η εκτίθεται επανειληµµένα και 

για αρκετό χρονικό διάστηµα, σε αρνητικές ενέργειες από την πλευρά ενός ή 

περισσότερων µαθητών. Με τον όρο αρνητικές ενέργειες εννοείται το φαινόµενο κατά 

το οποίο ένας µαθητής εσκεµµένα προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει, βλάβη ή 

δυσφορία σε κάποιον άλλον. Ο σχολικός εκφοβισµός επίσης συνεπάγεται µια 

ασύµµετρη κατανοµή της δύναµης µεταξύ θύτη και θύµατος, εννοώντας ότι µαθητές 

που εκτίθενται σε αρνητικές ενέργειες δυσκολεύονται να υπερασπιστούν τον εαυτό 

τους εξαιτίας είτε του µεγέθους τους, είτε της δύναµής τους, είτε της αριθµητικής 

υπεροχής τους είτε της µειωµένης ψυχικής τους ανθεκτικότητας (Olweus, 1992, 1993, 

1994: Roland, 1989).  

Η παρενόχληση στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος µπορεί να εµπεριέχει 

άµεση ή έµµεση επίθεση (Ericson, 2001· Limber & Nation, 1998· Olweus, 1978· 

Tattum, 1989). Η άµεση επίθεση περιλαµβάνει σωµατική βία (χτυπήµατα, κλοτσιές, 

λήψη αντικειµένων µε τη βία), και λεκτική βία (σαρκασµούς, πειράγµατα, απειλές) 

(Hawker & Boulton, 2000), ενώ η άµεση τυπικά αποτελείται από πιο λεπτές, πράξεις 

χειραγώγησης (όπως απειλές, εξοστρακισµός ή εκφοβισµός άλλου προσώπου) (van 

der Wal, de Wit, & Hirasing, 2003). Ένας άλλος διαχωρισµός µπορεί να γίνει µεταξύ 

της έκδηλης και της άδηλης  επιθετικότητας. Η πρώτη (έκδηλη), συµπεριλαµβάνει την 

προσφώνηση ονοµάτων, τα σπρωξίµατα, ή τα χτυπήµατα και η δεύτερη (άδηλη), 

εµπεριέχει τα κουτσοµπολιά, τη διάδοση φηµών, το σαµποτάζ, και άλλες 

καταστρεπτικές για τις διαπροσωπικές σχέσεις συµπεριφορές (Crick & Grotpeter, 



8 
 

1995· Prinstein, Boergers, & Vernberg, 2001· Wolke, Woods, Bloomfield et al., 

2000). 

Συγκεντρωτικά, τρεις είναι οι βασικές παράµετροι προσδιορισµού του φαινοµένου 

του σχολικού εκφοβισµού: 

1) Η επαναλαµβανόµενη παρενόχληση που έχει ως αποτέλεσµα την 

ψυχολογική φθορά του άλλου. 

2) Η άνιση κατανοµή της δύναµης και της εξουσίας µεταξύ θύτη και θύµατος. 

3) Η εύλογη αδυναµία του θύµατος να αµυνθεί υπερασπίζοντας τον εαυτό του. 

 

Οι βασικές αυτές παράµετροι όχι µόνο προσδίδουν επιµέρους στοιχεία στον ορισµό 

του σχολικού εκφοβισµού, αλλά επίσης αποτελούν τις βασικές παραµέτρους  

διαχωρισµού του από άλλες πιο ήπιες µορφές βίαιης συµπεριφοράς που λαµβάνουν 

χώρα στο περιβάλλον του σχολείου.  

 

1.2. Συχνότητα του φαινοµένου (Prevalence) 

 

Ο σχολικός εκφοβισµός και η παρενόχληση µεταξύ των συνοµηλίκων, αποτελεί εδώ 

και πολύ καιρό ένα ζήτηµα ανησυχίας για τους εκπαιδευτικούς. Πληθώρα µελετών 

υποδεικνύει ότι ένα σηµαντικό ποσοστό παιδιών και εφήβων επηρεάζονται από αυτό 

το φαινόµενο (Olweus, 1993· Nansel, et al., 2001). Για παράδειγµα, µια µελέτη από 

το National Institute of Child Health and Human Development υπέδειξε ότι 17% των 

µαθητών  των τάξεων 6 έως 10 ανέφεραν ότι είχαν παρενοχληθεί και 19% ανέφεραν 

ότι είχαν παρενοχλήσει άλλους «µερικές φορές» ή «1 φορά την εβδοµάδα» (Ericson, 

2001). Πιο πρόσφατα, το 2007 το Bureau of Justice Statistics’ Indicators of School 

Crime and Safety Report, ανέφερε ότι σχεδόν 28% των µαθητών ηλικίας 12 έως 18 

χρονών παρενοχλούνταν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 µηνών 

(Dinkes et al, 2007). Από αυτούς, το 25% ήταν θύµατα µία ή δύο φορές το µήνα, το 

11% µία ή δύο φορές την εβδοµάδα, και το 8% σχεδόν καθηµερινά (Dinkes et al, 

2007). 

Σύµφωνα µε έρευνες, τα αγόρια επιδίδονται σε µεγαλύτερο βαθµό σε συµπεριφορές 

σχολικού εκφοβισµού από ότι τα κορίτσια, και τα αυξηµένα ποσοστά του φαινοµένου 

αυτού εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των τάξεων του γυµνασίου (Goldbaum, Craig, 

Pepler & Connolly, 2007). Σε µια από τις λίγες έρευνες  που µελετούσαν την 

εθνικότητα των ατόµων που επιδίδονταν σε σχολικό εκφοβισµό στις ΗΠΑ, ο  Nansel 
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et al (2001), υπέδειξαν ότι η συχνότητα της συχνής ανάµειξης σε συµπεριφορές 

σχολικής παρενόχλησης τους τελευταίους 2 µήνες ήταν 30%, εκ του οποίου το 13% 

αφορούσε τους θύτες, το 11% αφορούσε τα θύµατα και το 6% τους θύτες και τα 

θύµατα ταυτόχρονα. Από το σύνολο των απαντήσεων βρέθηκε ότι οι Ισπανόφωνοι  

µαθητές εµπλέκονταν πιο συχνά σε συµπεριφορές παρενόχλησης ενώ οι αφρικανικής 

και αµερικανικής καταγωγής µαθητές ήταν λιγότερο πιθανό να παρενοχληθούν.  

 

 

1.3. Χαρακτηριστικά των θυτών και των θυµάτων 

 

1.3.1. Οι θύτες 

 

Αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα άτοµα που εκφοβίζουν στο σχολείο τείνουν 

να είναι θύµατα στα πλαίσια του σπιτιού τους. (Floyd, 1985·  Greenbaum, 1988). Οι 

«νταήδες» προέρχονται από περιβάλλοντα όπου οι γονείς: α) προτιµούν την 

σωµατική επιβολή της πειθαρχίας (αυταρχικοί γονείς), β) µερικές φορές είναι 

εχθρικοί και απορριπτικοί απέναντι στα παιδιά τους γ) προσδιορίζονται τόσο ως 

εχθρικοί όσο και ως ανεκτικοί (ασυνεπής ανατροφή των παιδιών, µη επαρκής 

εποπτεία), δ) χαρακτηρίζονται από αδυναµία επίλυσης προβληµάτων, και ε) 

µαθαίνουν τα παιδιά τους να εγκαταλείπουν την προσπάθεια όταν ο στόχος δεν είναι 

εύκολο να επιτευχθεί (Floyd, 1985· Greenbaum, 1988· Loeber & Dishion, 1984). 

Σύµφωνα µε τον Olweus (1991a)  οι διαπράττοντες τον σχολικό εκφοβισµό συχνά 

χαρακτηρίζονται από παρορµητικότητα, ανάγκη να κυριαρχούν πάνω σε άλλους, και 

τα επίπεδα της ενσυναίσθησης που διαθέτουν είναι χαµηλά. Ωστόσο δεν υπήρχαν 

ενδείξεις ότι οι θύτες είναι ανήσυχοι, ανασφαλείς και στερούνται αυτοπεποίθησης. 

Ίσως αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι αρέσκονται να είναι «νταήδες» και 

αντιλαµβάνονται τις πράξεις τους ως δικαιολογηµένες (Greenbaum, 1988). Τα παιδιά 

που διαπράττουν σχολικό εκφοβισµό ενισχύονται για τις ενέργειές τους τόσο από 

παραδείγµατα θετικής ενίσχυσης (επίτευξη στόχου), τόσο και από παραδείγµατα 

αρνητικής ενίσχυσης (αποµάκρυνση ή απειλή). Ο σχολικός εκφοβισµός έχει άµεση 

σχέση µε τον έλεγχο. Με την επιβολή ελέγχου, οι θύτες αισθάνονται περισσότερο 

ασφαλείς και λιγότερο ανήσυχοι. ∆υστυχώς αυτή η ασφάλεια είναι εις βάρος των 

θυµάτων τους. Επιδιώκοντας µια σκιαγράφηση του προφίλ ενός θύτη, µπορεί να 

προσδιοριστεί από επιθετική συµπεριφορά σε συνδυασµό µε σωµατική δύναµη 
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(Olweus, 1991b). Οι «νταήδες» τα βάζουν µε τα θύµατά τους επειδή όπως 

υποστηρίζουν τους προκαλούν ή επειδή δεν τους αρέσουν. Όταν ρωτώνται για το τι 

αισθάνονται όταν εκφοβίζουν άλλα παιδιά, η πιο κοινή απάντηση είναι ότι 

αισθάνονται «ωραία»/ «χαρούµενοι», ή ότι αισθάνονται «θυµωµένοι» (Boulton & 

Underwood, 1992).  

Αξιοπρόσεχτες είναι οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς τον τρόπο άσκησης 

αλλά και τον τρόπο που βιώνεται ο σχολικός εκφοβισµός. Τα αγόρια, συνήθως 

επιδίδονται σε άµεσες µορφές εκφοβισµού (π.χ. άσκηση σωµατικής βίας), ενώ τα 

κορίτσια τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά έµµεσων µορφών εκφοβισµού 

(π.χ. διάδοση αρνητικών σχολίων και κοινωνικός αποκλεισµός του θύµατος), (Nansel 

et al., 2001· Olweus, 1993). Τα αγόρια που διαπράττουν σχολικό εκφοβισµό συνήθως 

διακατέχονται από παρορµητικότητα, έντονη ανάγκη για κυριαρχία και χαµηλά 

επίπεδα ενσυναίσθησης για τα θύµατά τους (Olweus, 1999 ·Walker, Colvin, & 

Ramsey, 1995). Αντιθέτως, τα κορίτσια συνήθως εκδηλώνουν έµµεσες, µη-σωµατικές 

µεθόδους εκφοβισµού για τα θύµατά τους. Επίσης, χαρακτηρίζονται από την έντονη 

ανάγκη για κοινωνική κυριαρχία απέναντι στους άλλους επιδιώκοντας να είναι το 

επίκεντρο της προσοχής της κοινωνικής οµάδας στην οποία εντάσσονται, και σε 

αντιστοιχία µε τα αγόρια, επιδεικνύουν µικρά επίπεδα ενσυναίσθησης (Olweus, 

1999).  

 

1.3.2. Τα θύµατα 

 

Σύµφωνα µε τον Olweus (1973, 1978), τα θύµατα εντάσσονται σε δύο επιµέρους 

κατηγορίες: στα παθητικά θύµατα και στα προκλητικά θύµατα. Τα παθητικά θύµατα 

είναι ανήσυχα, ανασφαλή, δεν προκαλούν µε τις ενέργειές τους τις επιθέσεις των 

θυτών, όπως επίσης δεν προβαίνουν σε ενέργειες για την υπεράσπισή τους. Τα 

προκλητικά θύµατα χαρακτηρίζονται από συναισθηµατική ένταση, είναι ανήσυχα και 

αεικίνητα και ανταποδίδουν τα ίσα σε περιπτώσεις επίθεσης. Κατά ανάλογο τρόπο, οι 

Perry et al. (1988), προέβησαν σε µια παρόµοια κατηγοριοποίηση των θυµάτων, 

διαχωρίζοντας τα σε «υψηλής επιθετικότητας» θύµατα και «χαµηλής επιθετικότητας» 

θύµατα. Παρόλο που οι Perry et al. (1988) εντόπισαν ίσες πιθανότητες ένα θύµα να 

είναι είτε προκλητικό είτε παθητικό, ο Olweus (1984) ανέφερε ότι λιγότερο από ένα 

στα πέντε θύµατα ήταν προκλητικό. Περιγράφοντας τα παθητικά θύµατα ο Olweus  

αναφέρεται σε µοναχικά και αποµονωµένα άτοµα στο σχολείο, συχνά χωρίς φίλους. 
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∆εν είναι επιθετικά, δεν προκαλούν, και πιθανώς είναι πιο αδύναµα από τους 

συνοµηλίκους τους. Αποτελέσµατα από συνεντεύξεις γονέων υπέδειξαν ότι αυτά τα 

παιδιά ήταν πολύ ευαίσθητα σε πιο νεαρή ηλικία, και είχαν στενή επαφή και θετική 

σχέση µε τους γονείς τους (ειδικότερα µε τη µητέρα τους), σε σχέση µε τα αγόρια του 

γενικού πληθυσµού. Σύµφωνα µε τους δασκάλους, τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται 

από υπερπροστατευτικούς γονείς.  

 

1.4. Ηλεκτρονική παρενόχληση (cyberbulling) 

 

Καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα γίνονται ολοένα και 

περισσότερο δηµοφιλή µεταξύ των νέων, η ηλεκτρονική παρενόχληση αναδύεται ως 

µια νέα µορφή του σχολικού εκφοβισµού. Σύµφωνα µε δεδοµένα της ChildrenOnline, 

(2008) στο R. Tokunaga (2010), προκύπτει   ότι ο αριθµός των παιδιών και των 

εφήβων που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο στο σπίτι αυξάνεται ραγδαία, µε αποτέλεσµα 

πάνω από το 66% των µαθητών µεταξύ της 4ης και της 9ης τάξης έχουν τη δυνατότητα 

να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την άνεση του δωµατίου τους.  

Τα παιδιά εµπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες στο διαδίκτυο όπως ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, αναζήτηση πληροφοριών, και συνοµιλία µε φίλους. Η πληθώρα των 

πλεονεκτηµάτων ωστόσο έχει επισκιαστεί από τον απολογισµό των πολλών 

ανεπιθύµητων κοινωνικών επιπτώσεων που συνυπάρχει µε τη χρήση του διαδικτύου, 

όπως παρουσιάζεται στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία και στα δηµοφιλή µέσα 

ενηµέρωσης. Ένα σηµαντικό ποσοστό της προσοχής έχει προσανατολιστεί στις 

παραβάσεις στο διαδίκτυο, συµπεριλαµβάνοντας την ηλεκτρονική καταδίωξη (Seto, 

2002), τη σεξουαλική παρενόχληση (Dombrowski, Lemasney, Ahia, & Dickson, 

2004), και την ηλεκτρονική παρενόχληση (Bhat, 2008· David-Ferdon & Hertz, 2007), 

τα οποία συλλογικά τοποθετούν την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων χρηστών 

του διαδικτύου υπό αµφισβήτηση.  

Η ηλεκτρονική παρενόχληση διαφέρει από τον παραδοσιακό σχολικό εκφοβισµό 

στον τρόπο άσκησης της παράβασης. Οι διαπράττοντες την ηλεκτρονική 

παρενόχληση έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν της παρενόχληση πέρα από τα 

όρια της σχολικής αυλής και να ακολουθήσουν τον στόχο-θύµα στο σπίτι του 

(Patchin & Hinduja, 2006).  Ο όρος ηλεκτρονική παρενόχληση είναι ένας γενικός 

όρος ο οποίος σχετίζεται µε τους παρόµοιους όρους “online bulling”(online 

παρενόχληση), “electronic bulling”(ηλεκτρονική παρενόχληση), και “Internet 
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harassment” (παρενόχληση στο διαδίκτυο). Πολλοί είναι οι ορισµοί στη βιβλιογραφία 

που έχουν δοθεί στην ηλεκτρονική παρενόχληση, πολλοί από τους οποίους 

προέρχονται από τους ορισµούς του παραδοσιακού σχολικού εκφοβισµού. Κάθε 

ορισµός της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, περιλαµβάνει κάποια επιθετική, εχθρική ή 

βλαβερή ενέργεια του θύτη µέσω κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής. Οι διακρίσεις 

µεταξύ των ορισµών που έχουν διατυπωθεί, αφορούν περαιτέρω πληροφορίες που 

κάποιοι από αυτούς συµπεριλαµβάνουν (π.χ. αν αφορά οµάδα ατόµων ή µεµονωµένα 

άτοµα, Besley, 2009; Smith et al., 2008), και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η 

ενέργεια, δηλαδή να είναι σκόπιµη και επαναλαµβανόµενη για κάποιο διάστηµα 

(Besley, 2009· Patchin & Hinduja, 2006· Smith et al., 2008). Οι Dehue, Bolman, and 

Vollink (2008), πρότειναν ότι πρέπει να συνυπάρχουν τρεις παράγοντες ώστε να 

θεωρηθεί µια κατάσταση ηλεκτρονική παρενόχληση: η συµπεριφορά πρέπει να είναι 

επαναλαµβανόµενη, να περιλαµβάνει ψυχολογική βία και να έχει πραγµατοποιηθεί 

σκόπιµα.  

Οι διαφορές µεταξύ των ορισµών είναι προβληµατικές για ποικίλους λόγους. Αρχικά, 

οι εννοιολογικοί και οι λειτουργικοί ορισµοί επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τον 

τρόπο απόκρισης των συµµετεχόντων στα µεθοδολογικά εργαλεία. Ασυνέπειες 

µεταξύ των ορισµών οδηγούν τους µελετητές να εξετάζουν άκρως διαφορετικά 

φαινόµενα µε την ίδια ονοµασία. Η απουσία της λέξης «επανειληµµένα» σε κάποιους 

ορισµούς της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, για παράδειγµα, περιορίζει τα 

αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να διεξαχθούν από αυτές τις µελέτες και περιορίζει 

τη δυνατότητα για σύγκριση διασταυρούµενων µελετών. ∆εύτερον, αξιόπιστες και 

έγκυρες µετρήσεις της ηλεκτρονικής παρενόχλησης δεν µπορούν να διεξαχθούν αν 

δεν υπάρχει ένας κοινός ορισµός που θα βρίσκει σύµφωνους τους µελετητές µεταξύ 

τους. Η έλλειψη έγκυρων µετρήσεων µαστίζει τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

σχετικά µε την ηλεκτρονική παρενόχληση µέχρι σήµερα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι τα 

προτεινόµενα µεθοδολογικά εργαλεία σπάνια χρησιµοποιούνται από τους µελετητές, 

η µειωµένη εγκυρότητα των ευρηµάτων είναι εµφανής. Πράγµατι, ένας ενοποιητικός 

ορισµός της ηλεκτρονικής παρενόχλησης κρίνεται ζωτικής σηµασίας, τόσο για 

εννοιολογική όσο και για την λειτουργική σαφήνεια. Παρακάτω τίθενται κάποιοι 

ορισµοί της ηλεκτρονικής παρενόχλησης (Tokunaga, 2010) µε σκοπό να ενώσουν 

τους ασυνεπείς ορισµούς που εµφανίζονται στη βιβλιογραφία:  
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o Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι κάθε συµπεριφορά που διαδραµατίζεται 

διαµέσου ηλεκτρονικών ή ψηφιακών µέσων από άτοµα ή οµάδες που 

επανειληµµένα στέλνουν εχθρικά ή επιθετικά µηνύµατα µε σκοπό να 

προκαλέσουν πόνο ή δυσφορία στους άλλους.  

 

 

Επιπροσθέτως, η παρακάτω προσθήκη µπορεί να συµπεριληφθεί στον ορισµό 

κατά την παρουσίαση του στους συµµετέχοντες στην έρευνα 

αποσαφηνίζοντας τι σηµαίνει ηλεκτρονική παρενόχληση.  

 

 

o Στην ηλεκτρονική παρενόχληση η ταυτότητα του ατόµου που διαπράττει την 

παρενόχληση µπορεί να είναι ή να µην είναι γνωστή. Η ηλεκτρονική 

παρενόχληση µπορεί να συµβεί διαµέσου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο 

σχολείο, ωστόσο οι συµπεριφορές ηλεκτρονικής παρενόχλησης κυριαρχούν 

κυρίως εκτός σχολείου.  

 

 

1.5. Βασικοί µέθοδοι ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

 

Οι δράστες της ηλεκτρονικής παρενόχλησης  χρησιµοποιούν ένα πλήθος 

στρατηγικών µε τις οποίες µπορούν να προκαλέσουν πόνο. Οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να γνωρίζουν τους τρόπους  αυτούς (Willard, 2006), και να εξοικειωθούν 

µε τους κοινούς τρόπους επικοινωνίας στον κυβερνοχώρο. Όπως προκύπτει από το 

άρθρο του ∆. Νικολόπουλου (2009, 101), η Nancy Willard (2006), προέβη σε µια 

καταγραφή των σηµαντικότερων µεθοδολογιών ηλεκτρονικής παρενόχλησης οι 

οποίες είναι:  

 

Α) Η ανταλλαγή θερµών µηνυµάτων (Flaming) 

 

Β) Η παρενόχληση (Harassment) 

 

Γ) Η δυσφήµηση (Denigration) 
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∆) Η µίµηση ταυτότητας άλλου (Impersonation) 

 

Ε) Η δηµοσιοποίηση και εξαπάτηση (Outing and trickery) 

 

Στ) Ο αποκλεισµός/ εξοστρακισµός (Exclusion/Ostracism) 

 

Ζ) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση (Cyberstalking)  

 

Η) Η βιντεοσκόπηση και αναπαραγωγή βίαιων πράξεων (Happy Slapping/ Hopping) 

 

 

 

Ακολουθούν λίγα λόγια για κάθε µία από αυτές τις συµπεριφορές. 

 

1.5.1. Η ανταλλαγή θερµών µηνυµάτων (Flaming) 

Η ανταλλαγή θερµών µηνυµάτων είναι µια θερµή, µικρής διάρκειας διαφωνία µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων ατόµων, η οποία περιλαµβάνει προσβλητική, απειλητική και 

χυδαία γλώσσα. Αυξηµένος αριθµός τέτοιου είδους µηνυµάτων µπορεί να οδηγήσει 

σε θερµό (διαδικτυακό) πόλεµο. Η ανταλλαγή θερµών µηνυµάτων λαµβάνει χώρα σε 

δηµόσια περιβάλλοντα επικοινωνίας όπως σε παιχνίδια, σε chat rooms και σε πίνακες 

συζητήσεων, και αφορά άτοµα που είναι καλά ισορροπηµένα µεταξύ τους όσον 

αφορά την κοινωνική ισχύ.  

 

1.5.2. Η παρενόχληση (Harassment) 

Η παρενόχληση είναι η επανειληµµένη αποστολή ενοχλητικών µηνυµάτων σε ένα 

άτοµο-στόχο, περισσότερο διαµέσου προσωπικών (sms, e-mail), και λιγότερο µέσω 

δηµόσιων επικοινωνιακών καναλιών (chat rooms, discussion groups). Ο στόχος του 

ατόµου που προβαίνει στη συγκεκριµένη µορφή παρενόχλησης είναι η αποστολή 

αλλεπάλληλων ενοχλητικών µηνυµάτων στο άτοµο-στόχο, ενώ το άτοµο-στόχος από 

την άλλη προσπαθεί να δώσει τέλος στην παρενόχληση. Πολλές διαφορές 

εντοπίζονται µεταξύ της παρενόχλησης (Harassment) και του Flaming, καθώς η 

πρώτη αφορά µια πιο εξειδικευµένη µορφή επανειληµµένης παρενόχλησης, προς ένα 
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συγκεκριµένο άτοµο, ενώ το δεύτερο αφορά περισσότερα άτοµα, γίνεται σε ένα 

δηµόσιο πλαίσιο και είναι συνήθως µικρής διάρκειας.  

 

1.5.3. Η δυσφήµηση (Denigration) 

Πρόκειται για επιβλαβείς, αναληθείς και σκληρές πληροφορίες για ένα άτοµο-στόχο 

που σκοπό έχουν τη δυσφήµησή του σε κάποια άλλη οµάδα ατόµων. Η συγκεκριµένη 

µορφή παρενόχλησης περιλαµβάνει τη διάδοση φηµών και κακολογιών, οι οποίες 

στέλνονται διαµέσου sms ή e-mail, ή αναρτώνται στο διαδίκτυο. Ένα παράδειγµα 

δυσφήµησης είναι η χρήση ψηφιακά τροποποιηµένων φωτογραφιών που µε την 

κατάλληλη επεξεργασία απεικονίζουν µια ψευδή εικόνα, όπως για παράδειγµα η 

χρήση του προσώπου του θύµατος τοποθετηµένη σε µια σαφώς σεξουαλική εικόνα.  

 

1.5.4. Η µίµηση ταυτότητας άλλου (Impersonation) 

Στη συγκεκριµένη στρατηγική, το άτοµο που πράττει τον εκφοβισµό, υποδύεται την 

ταυτότητα του ατόµου-στόχου και στη συνέχεια χρησιµοποιεί µε κακόβουλο τρόπο 

την ηλεκτρονική του ταυτότητα, για παράδειγµα κοινοποιώντας δυσφηµιστικές 

πληροφορίες σε άλλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον πραγµατικό αποστολέα. Αυτό 

συνήθως γίνεται µε την υποκλοπή των κωδικών πρόσβασης και των e-mail account. 

Κατ’ επέκταση, το άτοµο που µιµείται την ταυτότητα του άλλου µπορεί να 

τροποποιήσει το ηλεκτρονικό προφίλ του θύµατος, προσθέτοντας προσβλητικά και 

άσεµνα δεδοµένα, κάτι που γίνεται σε ακραίες περιπτώσεις µίµησης ταυτότητας.  

 

1.5.5. Η δηµοσιοποίηση και εξαπάτηση (Outing and trickery) 

Η δηµοσιοποίηση αναφέρεται στη δηµοσίευση προσωπικών πληροφοριών ενός 

ατόµου σε τρίτους, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε αυτές. 

Παραδείγµατα δηµοσιοποίησης είναι η ηθεληµένη προσπάθεια κάποιου να µοιραστεί 

κάποιες προσωπικές πληροφορίες που του έχει στείλει ένα άτοµο µέσω µηνυµάτων, 

µε άλλους. Επίσης, ένα άτοµο σε περίπτωση µιας αποτυχηµένης σχέσης µπορεί να 

απειλεί τον/ην σύντροφο ότι θα µοιραστεί κάποια προσωπικά δεδοµένα 

(φωτογραφίες, συνοµιλίες)  µε κάποια άλλα πρόσωπα.  

Η εξαπάτηση αποτελεί µέρος της δηµοσιοποίησης, καθώς το άτοµο-στόχος µπορεί εκ 

των προτέρων να εµπιστεύεται αυτόν που διαπράττει την ηλεκτρονική παρενόχληση 

και για αυτό το λόγο να µοιράζεται µαζί του κάποια δεδοµένα, στη συνέχεια όµως 

εξαπατείται από το άτοµο της πρότερης εµπιστοσύνης του.  
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1.5.6. Ο αποκλεισµός/ εξοστρακισµός (Exclusion/Ostracism) 

Η παρενόχληση µε τη µορφή του αποκλεισµού σχετίζεται µε τον διαχωρισµό των 

ατόµων που ανήκουν σε µια οµάδα και αυτών που δεν ανήκουν. Ωστόσο αυτός ο 

διαχωρισµός µπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα, και τότε οι συνέπειες του αποκλεισµού 

είναι οδυνηρές για το άτοµο, το οποίο είναι φύσει κοινωνικό ον. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι σε πολλές κοινωνίες ο εξοστρακισµός αποτελεί πολύ σοβαρή τιµωρία, ενώ ο 

αποκλεισµός από µια θρησκευτική κοινωνία συνιστά την απόλυτη τιµωρία. Ο 

αποκλεισµός µπορεί να λάβει χώρα σε  περιβάλλοντα online παιχνιδιών, σε 

περιβάλλοντα blogs, ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό περιβάλλον προστατεύεται από 

κωδικούς πρόσβασης. Αποκλεισµός µπορεί επίσης να υπάρξει στο πλαίσιο των 

άµεσων µηνυµάτων, αποκλείοντας κάποιον από τη λίστα φίλων. Για τους νέους, ο 

αποκλεισµός από τέτοιες λίστες φίλων αποτελεί σηµαντική απόρριψη.  

 

1.5.7. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση (Cyberstalking)  

Συνιστά ένα είδος παρενόχλησης το οποίο περιλαµβάνει την χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων και έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και παρενόχληση ενός ατόµου-στόχου.  

Η άµεση µορφή ηλεκτρονικής παρακολούθησης λαµβάνει χώρα σε προσωπικά 

επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Πολλές φορές, οι διαπράττοντες την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση χρησιµοποιούν διάφορα µέσα για να αποκρύψουν την ταυτότητά 

τους, και κάποιες φορές επιστρατεύουν την ανάµειξη άλλων χρηστών του διαδικτύου, 

ακόµα και αυτών που δεν γνωρίζουν τον στόχο. Η έµµεση µορφή ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης από την άλλη, εµπεριέχει τη διάδοση πληροφοριών σε άλλους οι 

οποίες υποτιµούν το άτοµο στόχο και το θέτουν σε µια ανασφαλή κατάσταση.  

 

1.5.8. Η βιντεοσκόπηση και αναπαραγωγή βίαιων πράξεων (Happy 

Slapping/Hopping) 

Το συγκεκριµένο, σύγχρονο φαινόµενο οφείλει τις ρίζες του στην Αγγλία και 

συγκεκριµένα στο µετρό, όπου ένας άτοµο χαστουκίζει αιφνιδίως και χωρίς προφανή 

λόγο κάποιο άλλο άτοµο µε σκοπό να καταγραφεί η πράξη αυτή. Ένα παρεµφερές 

φαινόµενο, είναι η βιντεοσκόπηση επιθετικών ενεργειών που διαδραµατίζονται σε 

πραγµατικό χρόνο (hopping) µε σκοπό να αναρτηθούν σε δηµοφιλείς ιστότοπους του 

διαδικτύου. Ωστόσο, παρά το αυθόρµητο γέλιο που µπορεί να προκαλέσουν τέτοιου 

περιεχοµένου βίντεο, η επίδραση που έχουν στα άτοµα που βιώνουν την επίθεση είναι 
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σηµαντικής σηµασίας. Σύµφωνα µε ευρήµατα, υπήρχαν περιπτώσεις που τα άτοµα 

που δέχθηκαν τις επιθέσεις είτε αυτοκτόνησαν (Bullycide memorial page, 2006), είτε 

υπέκυψαν στα τραύµατά τους που ήταν αποτέλεσµα των επιθέσεών που βίωσαν 

(Watt, 2006).  

 

 

1.6. Συχνότητα του φαινοµένου (Prevalence) 

Αδιάσειστα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

έχει λάβει σηµαντικές διαστάσεις στις µέρες µας. Κατά µέσο όρο, σχεδόν 20%-40% 

των νέων υποστηρίζουν ότι έχουν υπάρξει θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

(Aricak et al., 2008· Dehue et al., 2008· Hinduja & Patchin, 2008· Li, 2006, 2007a, 

2007b, 2008· Patchin & Hinduja, 2006· Smith et al., 2008· Topcu et al., 2008· Ybarra 

& Mitchell, 2008). Κάποιες µελέτες περιόρισαν το χρονικό πλαίσιο (πχ το 

περιστατικό να έλαβε χώρα µέσα στο τελευταίο έτος) µέσα στο οποίο 

διαδραµατίζεται το φαινόµενο µε αποτέλεσµα να µειωθούν τα ποσοστά της 

συχνότητας της ηλεκτρονικής παρενόχλησης  (Dehue et al., 2008· Williams & 

Guerra, 2007 ·Wolak et al., 2007· Ybarra, 2004· Ybarra & Mitchell, 2004, 2008). Οι 

Aricak, Siyahhan, Uzunhasanoglu, Saribeyoglu, Ciplak, Yilmaz, & Memmedov, 

(2008), σε  έρευνες που έκαναν σε 296 µαθητές ενός γυµνασίου της Τουρκίας, 

βρήκαν ότι το 36% των εξεταζοµένων υποδείκνυε συµπεριφορές ως θύτης, 24% 

συµπεριφορές και θύτη και θύµατος ταυτόχρονα και µόλις το 6% υποδήλωνε ότι είχε 

βιώσει συµπεριφορά παρενόχλησης ως θύµα. Όπως διαπιστώθηκε τα αγόρια 

εµπλέκονταν σε µεγαλύτερο βαθµό σε εµπειρίες παρενόχλησης είτε ως θύτες, είτε ως 

θύµατα είτε ως θύτες και θύµατα ταυτόχρονα, σε σχέση µε τα κορίτσια. Ο  Li,  

(2007), κάνοντας µια µελέτη σε 177 µαθητές της έβδοµης τάξης µιας αστικής πόλης, 

υπέδειξε ότι το 54% των µαθητών υπήρξαν θύµατα της παραδοσιακής παρενόχλησης 

και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του ποσοστού αποτελούσαν θύµατα της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Ένας στους τρεις µαθητές είχε προκαλέσει κάποια 

παραδοσιακή µορφή παρενόχλησης, και από αυτούς το 15% είχε προκαλέσει 

παρενόχληση διαµέσου κάποιου τεχνολογικού µέσου. Περίπου το 60% των θυµάτων 

αποτελούνταν από κορίτσια και πάνω από το 52% των συνολικών αποκρίσεων ήταν 

αγόρια.  

Οι  Juvoven και Gross (2008), σε µελέτες που έκαναν υπέδειξαν ότι το 72% του 

δείγµατός τους, ηλικίας 12 έως 17 ετών, αντιµετώπισαν παρενόχληση στον 
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κυβερνοχώρο, τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι στην έρευνα τους, ο όρος ηλεκτρονική παρενόχληση είχε µια πιο ευρεία έννοια 

συµπεριλαµβάνοντας «οποιαδήποτε ενέργεια ενός ατόµου που αναστατώνει και 

προσβάλλει κάποιον άλλον» (σελ. 499). Εποµένως, η ευρεία έννοια του όρου 

αιτιολογεί τα αυξηµένα ποσοστά της συγκεκριµένης έρευνας, σε σχέση µε τις άλλες 

έρευνες. Επιπροσθέτως, καθώς οι συµπεριφορές της ηλεκτρονικής παρενόχλησης σε 

µερικές περιπτώσεις δεν είναι επανειληµµένες, πολλές µελέτες δεν αναπαριστούν 

γνήσια δεδοµένα του φαινοµένου. Αντίθετα, δεδοµένα που προκύπτουν από την 

Youth Internet Safety Survey (YISS), µια εθνική τηλεφωνική έρευνα, υποδεικνύουν 

ότι το ποσοστό της ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι πολύ χαµηλό, φτάνοντας µόλις 

το  6,5%  (Ybarra, 2004; Ybarra & Mitchell, 2004). Ωστόσο, η YISS εκτιµά µόνο µία 

διάσταση της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, αυτό που προηγουµένως αναφέρθηκε ως 

“Internet Harassment”.  

Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι, πέρα από τα ποσοστά του φαινοµένου της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης, σπάνια αναφέρονται βασικές πληροφορίες που παίζουν 

σηµαντικά ρόλο στη µελέτη του φαινοµένου. Η διάρκεια της θυµατοποίησης για 

παράδειγµα, είναι µια παράµετρος των εµπειριών της παρενόχλησης στο διαδίκτυο, η 

οποία θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατα. Μέχρι τώρα, αυτές οι 

πληροφορίες σπάνια λαµβάνονται από τους εξεταζόµενους (Aricak et al., 2008). 

Επιπροσθέτως, η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την εκτίµηση του µέσου 

χρονικού διαστήµατος µεταξύ των εµπειριών (της ηλεκτρονικής παρενόχλησης), θα 

µπορούσε να βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην κατανόηση του φαινοµένου της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης και των επιδράσεών της. 

 

 

Συχνότητα του φαινοµένου στην Αγγλία 

 

Επιδιώκοντας την εκτίµηση της συχνότητας της ηλεκτρονικής παρενόχλησης στην 

Αγγλία, το 2002, η National Children’s Home, µία αγγλική φιλανθρωπική οργάνωση, 

ανακάλυψε ότι το 25% των παιδιών µεταξύ 11 και 19 χρόνων, είχαν παρενοχληθεί 

ή απειληθεί διαµέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Μία follow up 

µελέτη της National Children’s Home, το 2005, (στο E. Kraft, 2006) σε συνεργασία 

µε την Tesco Mobile,υπέδειξε ότι από τα 770 άτοµα ηλικίας 12-16 ετών, το 20% των 

συµµετεχόντων είχαν παρενοχληθεί ή απειληθεί από κάποιον διαµέσου είτε e-mail, 
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είτε chat room ή  µηνυµάτων από κινητά τηλέφωνα. Τα αποτελέσµατα των ερευνών 

της National Children’s Home (NCH), έδειξαν ότι η ηλεκτρονική παρενόχληση 

µειώθηκε από 25% το 2002 σε 20% το 2005 (National Children’s Home and Tesco 

Mobile, 2005). 

Άλλη µία έρευνα διεξήχθη από την αγγλική Children Go-Online, µε σκοπό να 

αξιολογήσει πώς οι µαθητές ηλικίας 9 έως 19 χρονών στην Αγγλία χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 33% των καθηµερινών και εβδοµαδιαίων 

χρηστών «λάµβανε κακοήθη µηνύµατα διαµέσου e-mail, chat, και µηνυµάτων». 

Η διαφορά των ευρηµάτων αυτής της µελέτης µε αυτήν της NCH που 

προαναφέρθηκε µπορεί να οφείλεται στη διατύπωση του ερωτήµατος «κακοήθη 

µηνύµατα», είναι πιο εξειδικευµένος όρος και πιο εύκολο να κατανοηθεί από τον όρο 

«παρενόχληση ή απειλή διαµέσου e-mail, chat, και κινητού τηλεφώνου (National 

Children’s Home and Tesco Mobile, 2005). 

Είναι δύσκολο να εκτιµηθούν τα ποσοστά της ηλεκτρονικής παρενόχλησης στην 

Αγγλία. Η Children Go-Online αξιολόγησε περισσότερα παιδιά από την NCH (1511 

σε αντιδιαστολή µε 770). Βασιζόµενοι στις έρευνες της Children Go-Online και της 

NCH εκτιµούµε ότι η ηλεκτρονική παρενόχληση ανέρχεται στο 20% ((National 

Children’s Home and Tesco Mobile, 2005) έως το 33% (Children Go-Online) για την 

Αγγλία.  

 
 
Συχνότητα του φαινοµένου στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

 

Σύµφωνα µε την Youth Internet Survey, (στο E. Kraft, 2006, 160), για να θεωρηθεί 

κάποια συµπεριφορά ως παρενόχληση θα έπρεπε να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Οι 

συµµετέχοντες θα έπρεπε να απειληθούν ή να ενοχληθούν σχετικά µε µία δηµοσίευση 

ή ένα µήνυµα (Ybarra & Mitchell, 2004) ή να νιώσουν ανησυχία ή απειλή λόγω της 

διαδικτυακής παρενόχλησης (Ybarra & Mitchell, 2004). Οι συµµετέχοντες θα έπρεπε 

να νιώσουν απειλή, ανησυχία ή ενόχληση, συναισθήµατα που υποδηλώνουν ότι 

επηρεάστηκαν από το γεγονός, εντούτοις απλώς δηλώνοντας ότι παρενοχλήθηκαν 

διαδικτυακά δεν σηµαίνει ότι το γεγονός είχε κάποια επίδραση. Οι καταφατικές 

ερωτήσεις µπορεί να είναι ενδεικτικές της συχνότητας των πιο σοβαρών περιπτώσεων 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης που θα µπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες. 
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Ωστόσο, το ποσοστό της τάξεως του 6% από την Youth Internet Survey εκτιµήθηκε 

το 1999-2000, και θα µπορούσε να θεωρηθεί παρωχηµένο.  

Η i-Safe είναι µια οργάνωση διαδικτυακής ασφάλειας στις ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 

1998. Κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2004 η i-Safe διεξήγαγε µια έρευνα 1500 

µαθητών µεταξύ της τέταρτης και της όγδοης τάξης. Παρακάτω (βλ. πίνακα Νο1) 

ακολουθούν στατιστικά στοιχεία από την i-Safe (2004), σχετικά µε τα ποσοστά του 

φαινοµένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης:  

 

Πίνακας No1. Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικής παρενόχλησης από την i-Safe. 

42% των παιδιών έχει παρενοχληθεί διαδικτυακά. 1 στα 4 δηλώνει ότι 

υπήρξε θύµα πάνω από µια φορά. 

35% των παιδιών έχει απειληθεί στο διαδίκτυο. Σχεδόν 1 στα 5 δηλώνει ότι 

έχει γίνει πάνω από µια φορά. 

21% των παιδιών έχει λάβει πρόστυχα ή απειλητικά µηνύµατα ή e-mail 

58% των παιδιών αναφέρουν ότι κάποιος τους είπε άσχηµα ή βλαβερά 

πράγµατα όταν ήταν online. Περισσότερα από 4 στα 10 αναφέρουν ότι 

αυτό έγινε πάνω από µια φορά. 

53% των παιδιών δεν αναφέρουν στους γονείς τους ή σε κάποιον ενήλικα, 

άσχηµα ή επιβλαβή γεγονότα που τους συνέβησαν στο διαδίκτυο. 

 

 
 
1.7. Παραδείγµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

 

Μέχρι πρόσφατα, τα θύµατα του σχολικού εκφοβισµού θεωρούσαν το σπίτι τους ένα 

µέρος σιγουριάς και ασφάλειας, άβατο από τους επιθετικούς συνοµηλίκους τους. 

Αυτό δεν ισχύει πλέον σε µια εποχή άµεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι 

περισσότεροι µαθητές του γυµνασίου συνδέονται online λίγο µετά την άφιξή τους στο 

σπίτι από το σχολείο (Roberts and Foehr, 2004). Τότε κάποιοι από αυτούς 

ανακαλύπτουν ότι αποτελούν στόχο απειλών και ψευδών φηµών χωρίς να είναι σε 

θέση να γνωρίζουν την ταυτότητα των ατόµων που δηµιούργησαν το φόβο και τη 

µαταίωση, και κυρίως δεν είναι σε θέση να σταµατήσουν αυτήν τη επίπονη 

κατάσταση. Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης από 
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διάφορες χώρες του κόσµου υποδεικνύοντας την εµβέλεια και την πολυπλοκότητα 

αυτού του φαινοµένου.  

 

Ο Shinobu, ένας καινούργιος µαθητής ενός γυµνασίου της Οσάκα στην Ιαπωνία, όταν 

τελείωσε τις αθλητικές του δραστηριότητες θέλησε να αλλάξει ρούχα στο 

δοκιµαστήριο. Ωστόσο ένας συµµαθητής του που ήθελε να γελοιοποιήσει τον 

Shinobu για τα παραπανίσια κιλά του, κρυφά µε το κινητό του τηλέφωνο τον 

φωτογράφησε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η φωτογραφία του γυµνού αγοριού είχε 

σταλθεί ασύρµατα διαµέσου άµεσων µηνυµάτων σε πολλούς µαθητές. Μέχρι ο 

Shinobu να ολοκληρώσει το ντύσιµό του και να πάει στο επόµενο µάθηµα, είχε ήδη 

γίνει αντικείµενο σχολιασµού από όλο το σχολείο (Paulson, 2003). 

 

H δεκαεξάχρονη Denise είναι µαθήτρια γυµνασίου στο L.A. της Καλιφόρνια. Η 

Denise είχε ένα τσακωµό µε τον φίλο της και χώρισαν. Ο θυµωµένος φίλος της 

θέλησε να την εκδικηθεί που τον απέρριψε. Η παραπλανητική µέθοδος που 

χρησιµοποίησε ήταν να δηµοσιεύσει βασικά στοιχεία για την Denise, όπως τον 

αριθµό του τηλεφώνου της, τη διεύθυνση του e-mail της, και τη διεύθυνση του 

σπιτιού της σε σεξουαλικά προσδιορισµένες ιστοσελίδες και blogs. Η Denise 

βοµβαρδιζόταν για µήνες µε άµεσα µηνύµατα, µε τηλεφωνικές φάρσες και µε κόρνες 

αυτοκινήτων από άτοµα που οδηγούσαν µέχρι το σπίτι της για να ρίξουν µια µατιά σε 

αυτήν. Σε αυτήν την περίπτωση, η ταυτότητα του ατόµου που διέπραξε την 

ηλεκτρονική παρενόχληση, ο πρώην φίλος της, ανιχνεύθηκε αµέσως. Ωστόσο, αυτή η 

σύλληψη δεν εξάλειψε την παρατεταµένη αίσθηση ανικανότητας και αµηχανία που 

βίωσε η  Denise (Rachlin, 2000).  

 

H ζήλια είναι ένα κοινό κίνητρο για τη διαδικτυακή παρενόχληση. Η δεκατετράχρονη 

Amy ζει στο Μοντγκόµερι της Αλαµπάµα. Είναι εγγεγραµµένη σε ένα σχολικό 

πρόγραµµα στο σπίτι και στοχεύει να έχει αποκτήσει το πτυχίο γυµνασίου µέχρι τα 16 

της, ώστε να ξεκινήσει το κολέγιο νωρίς. Ο Darin, ένας γείτονας που πάει σε δηµόσιο 

σχολείο, είναι φίλος της Amy. Η φίλη του Darin άρχισε να στέλνει στην Amy e-mails 

απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει, αν η Amy δεν σταµατούσε να µιλάει στον Darin. Το 

γεγονός ότι κάποιος θα έκανε κακό στον εαυτό του εξαιτίας της, οδήγησε την Amy να 

πει στον Darin για τα e-mails. O Darin οµολόγησε ότι η φίλη του είχε αποπειραθεί να 

αυτοκτονήσει άλλη µία φορά. Η Amy ήθελε να πράξει σωστά αλλά δεν ήξερε σε 
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ποιον να απευθυνθεί. Το είπε στην µητέρα της και κλήθηκε η αστυνοµία για να 

διερευνήσει την υπόθεση (Joinson, 2003).  

 

Η Donna παρακολουθεί την όγδοη τάξη ενός ενοριακού σχολείου στο Μόντρεαλ του 

Καναδά. Αυτή και η µητέρα της ταξίδεψαν στο Τορόντο για µία εβδοµάδα για να 

επισκεφτούν την γιαγιά της η οποία ανάρρωνε από εγχείρηση καρκίνου στην οποία 

είχε υποβληθεί. Όταν η  Donna επέστρεψε στο σχολείο, ένα άτοµο διέδωσε φήµες 

που ισχυρίζονταν ότι η Donna είχε κολλήσει οξύ αναπνευστικό σύνδροµο, κατά τη 

διάρκεια της διαµονής της στο Τορόντο. Οι φίλες της Donna φοβόντουσαν και δεν 

ήθελαν να βρίσκονται τριγύρω της, ακόµα και να της µιλάνε στο τηλέφωνο. Χωρίς 

εξαίρεση, οι συµµαθητές της αποµακρύνονταν από την Donna κάθε φορά που αυτή 

πλησίαζε κοντά τους (Wendland, 2003). 

 

Κάποιες περιπτώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν πάνω από έναν θύτη και ένα θύµα. 

Άλλες µπορεί να περιλαµβάνουν µια συµµορία θυτών που καταδιώκουν πολλά 

θύµατα-στόχους. Το τελευταίο συµβαίνει όταν οι µαθητές απαντούν σε ιστοσελίδες 

που κάνουν διάφορου είδους δηµοσκοπήσεις. Αυτές οι ιστοσελίδες, που αυξάνονται 

σε αριθµό, προσκαλούν µαθητές για να ψηφίζουν άτοµα µε ελάχιστα κολακευτικά 

χαρακτηριστικά, όπως το πιο παχύσαρκο άτοµο στο σχολείο, τα αγόρια που µοιάζουν 

περισσότερο µε οµοφυλόφιλους, και τα κορίτσια που έχουν κοιµηθεί µε τα 

περισσότερα αγόρια. Οι προβλέψιµες συνέπειες για τους µαθητές που υποβάλλονται 

σε αυτήν την επαίσχυντη µεταχείριση είναι η κατάθλιψη, η απελπισία και η 

απόσυρση (Assuras, 2004). 

 

 

1.8. Ψυχολογικές επιπτώσεις του cyberbulling  

 

Οι ψυχολογικές διαταραχές ως απόρροια της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, µπορεί να 

κυµαίνονται από ασήµαντα επίπεδα θλίψης/ανησυχίας και µαταίωσης ως σοβαρά 

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο 

διαδίκτυο βασίζονται στη συχνότητα, στη διάρκεια και στη δριµύτητα των 

κακόβουλων πράξεων. ∆ιαδικτυακή παρενόχληση που διαδραµατίζεται σπάνια έχει 

σαφώς λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει µακροχρόνια προβλήµατα σε σχέση µε 

την επανειληµµένη παρενόχληση. Επίσης, σοβαρές µορφές παρενόχλησης στο 
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διαδίκτυο, συνδέονται µε περισσότερες πιθανότητες κοινωνικών διαταραχών και 

διαταραχών ψυχικής υγείας, σε σχέση µε λιγότερο απειλητικές συµπεριφορές. Οι 

εµφανώς αρνητικές συνέπειες της διαδικτυακής παρενόχλησης έχουν µελετηθεί σε 

δύο διαφορετικά πλαίσια. Κάποιες µελέτες εξετάζουν τη συσχέτιση µεταξύ της 

θυµατοποίησης και της αισθητής πτώσης της ακαδηµαϊκής επίδοσης και της 

ποιότητας των οικογενειακών σχέσεων (Beran & Li, 2007), ενώ άλλες µελέτες 

ερευνούν την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων και των 

συναισθηµατικών διαταραχών (Didden et al., 2009· Juvoven & Gross, 2008).  

 

 

Σχήµα 1. Επιπτώσεις ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

 

 

 

Ακαδηµαϊκή επίδοση-Οικογενειακές σχέσεις 

Τα θύµατα της ηλεκτρονικής παρενόχλησης αναφέρουν µε συνέπεια στη 

βιβλιογραφία ακαδηµαϊκά προβλήµατα. Οι µαθητές εµφανίζουν µια ξαφνική πτώση 

στους βαθµούς τους (Beran & Li, 2007), αυξηµένες απουσίες και σκασιαρχείο 

(Katzer et al., 2009), και µια αίσθηση ότι το σχολείο δεν είναι πια ασφαλές (Varjas et 

al., 2009). Άλλα σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά την ακαδηµαϊκή επίδοση είναι η 

παύση από το σχολείο, η συσσώρευση τιµωριών, και η µεταφορά όπλων στο χώρο 
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του σχολείου (Ybarra et al., 2007)., είναι επίσης στοιχεία που συµβάλλουν θετικά 

στην υπόθεση ότι η ηλεκτρονική παρενόχληση έχει σοβαρό αντίκτυπο στην 

ακαδηµαϊκή επίδοση του ατόµου. Επιπλέον, το ¼ των θυµάτων αισθάνεται ότι η 

οικογενειακή του ζωή πάσχει αισθητά από το γεγονός ότι υπήρξε θύµα της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης (Patchin & Hinduja, 2006).  

 

Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα/ Συναισθηµατικές διαταραχές  

Σηµαντικά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και η πεσµένη διάθεση κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους σε άτοµα που έχουν παρενοχληθεί διαδικτυακά. Η κατάθλιψη για 

παράδειγµα σχετίζεται άκρως µε τον βαθµό που τα άτοµα βιώνουν την παρενόχληση 

(Didden et al., 2009· Ybarra, 2004). Άλλα σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα όπως 

το κοινωνικό άγχος (Juvoven & Gross, 2008) και χαµηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης  

(Didden et al., 2009· Katzer et al., 2009) υποδείχθηκαν σε άτοµα που είχαν υποστεί 

παρενόχληση στον κυβερνοχώρο. Η θυµατοποίηση σχετίζεται επίσης και µε τις 

συναισθηµατικές διαταραχές, όπως ο θυµός και η λύπη προς τον διαπράττοντα την 

παρενόχληση και προς την ίδια την πράξη (Patchin & Hinduja, 2006· Topcu et al., 

2008· Ybarra, 2004). Ποικίλα είναι τα κοινωνικά προβλήµατα που βιώνουν τα θύµατα 

συµπεριλαµβανοµένης της εχθρότητας, της αδιαφορίας και της παραβατικότητας.  

Οι αρνητικές συνέπειες τόσο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης όσο και του σχολικού 

εκφοβισµού παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες. Για παράδειγµα, παιδιά που έχουν 

παρενοχληθεί, βιώνουν χαµηλότερα ποσοστά επιτυχίας, σε σχέση µε αυτά που δεν 

έχουν (Glew, Fan, Katon, Rivara, & Kernic, 2005· Holt, Finkelhor, & Kantor, 2007). 

Επίσης, τα θύµατα παρουσιάζουν προβλήµατα προσαρµογής (Arseneault et al., 2006), 

είναι υποχρεωµένα να εσωτερικεύουν τα προβλήµατά τους, βιώνουν το αίσθηµα της 

δυστυχίας, και έχουν λιγότερες πιθανότητες να εµπλακούν σε δραστηριότητες και 

συµπεριφορές που προάγουν την κοινωνικότητα του ατόµου.  

 

 

1.9. ∆ιαφορές bulling- cyberbulling 

 

Υπάρχουν κάποιες σηµαντικές διαφορές µεταξύ του σχολικού εκφοβισµού και της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης, οι οποίες αξίζει να αναφερθούν. Σύµφωνα µε τον Li 

(2008), πρώτον ο σχολικός εκφοβισµός είναι συνήθως άµεσος και τα άτοµα που 

προβαίνουν σε τέτοιες συµπεριφορές είναι ορατά, ενώ στην ηλεκτρονική 
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παρενόχληση υπάρχει ανωνυµία και οι θύτες στον κυβερνοχώρο δεν χρειάζεται να 

είναι σωµατικά δυνατότεροι ή µεγαλύτεροι από τα θύµατά τους. ∆εύτερον, η σχολική 

παρενόχληση διαδραµατίζεται σε συγκεκριµένη ώρα και µέρος, ενώ η ηλεκτρονική 

παρενόχληση µπορεί να συµβεί σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο, ακόµα και στο σπίτι. 

Τρίτον, η ηλεκτρονική παρενόχληση µπορεί να διαδοθεί πολύ πιο γρήγορα και σε 

µεγαλύτερη έκταση (αντιγραφή ενός µηνύµατος και αποστολή σε όλον τον κόσµο), 

σε σχέση µε την παρενόχληση στα πλαίσια του σχολείου. Τέταρτον, η ηλεκτρονική 

παρενόχληση µπορεί να διατηρηθεί εύκολα (αποθηκεύοντας µηνύµατα σε ένα δίσκο). 

Πέµπτον, οι θύτες συνήθως έχουν κακή σχέση µε τους δασκάλους τους, ενώ τα άτοµα 

που προβαίνουν σε ηλεκτρονική παρενόχληση µπορεί να έχουν καλή σχέση µε τους 

δασκάλους τους (Ybarra and Mitchell, 2004).  

 

Παρακάτω αναπαριστώνται σχηµατικά οι διαφορές µεταξύ του σχολικού εκφοβισµού 

και της ηλεκτρονικής παρενόχλησης (πίνακας Νο2). 

 

 

Πίνακας Νο2. ∆ιαφορές µεταξύ σχολικού εκφοβισµού και ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης.  

Σχολικός εκφοβισµός Ηλεκτρονική παρενόχληση 

Οπτική επαφή θύτη-θύµατος Ανωνυµία 

Συγκεκριµένη ώρα και µέρος Οποιαδήποτε ώρα και µέρος 

Μικρό και αργό εύρος διάδοσης Γρήγορη και ευρεία διάδοση 

∆ύσκολο να καταγραφεί/αποθηκευτεί Εύκολο να καταγραφεί/αποθηκευτεί 

Κακή σχέση µε δασκάλους Καλή σχέση µε δασκάλους 

Στην κυριότητα του σχολείου Εκτός της κυριότητας του σχολείου 

 
(Li, 2008). 
 
 
 
1.10.Χρήσιµες συµβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο 

 

Καθώς το διαδίκτυο έχει εγκαθιδρυθεί στις ζωές των νεαρών ατόµων, οι γονείς θα 

πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τις κατάλληλες συµβουλές προστασίας για την 
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ασφαλή περιήγηση σε αυτό. Αυτή τη στιγµή, οι γονείς δεν γνωρίζουν επαρκώς  του 

κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά 

κάποιες χρήσιµες συµβουλές για τους γονείς όπως προκύπτουν από την INSAFE 

(2009) Safer Internet Hellas (2009) στο Christodoulaki & Fragopoulou (2009).  

 

o Ενηµερώστε τα παιδιά σας για τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την 

περιήγηση τους στο διαδίκτυο και, υποδείξτε τους τρόπους ώστε να 

προστατευτούν από αυτούς.  

o Τοποθετήστε το ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κάποιο σηµείο του σπιτιού όπου 

θα έχετε επαρκή εποπτεία για να ελέγχεται τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται 

το παιδί σας.  

o Συµβουλέψτε το παιδί σας να µην συνοµιλεί µε αγνώστους στο διαδίκτυο, 

ούτε να δίνει προσωπικά στοιχεία σε αυτούς.  

o Επιτηρείτε τις συνοµιλίες των παιδιών σας (chat-rooms), και ποτέ µην 

επιτρέπετε στο παιδί σας να συναντήσει κάποιο άτοµο που γνώρισε στο 

διαδίκτυο. 

o Προτείνετε στο παιδί σας να επισκέπτεται ιστοσελίδες εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος, κατάλληλο για την ηλικία του. 

o Εγκαταστήστε το κατάλληλο λογισµικό που δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση 

σε ακατάλληλες ιστοσελίδες.  
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη µε σκοπό να προβάλλει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο 

σκιαγραφείται η συµπεριφορά των νέων όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, τόσο ως 

προς τη χρήση των νέων τεχνολογικών µέσων επικοινωνίας όσο και ως προς τα 

φαινόµενα της εξάρτησης στο διαδίκτυο και της ηλεκτρονικής παρενόχλησης.  

∆εδοµένης της αυξηµένης χρήσης των µέσων και της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

από νεαρούς χρήστες σε συνδυασµό µε  τις µη επαρκής γνώσεις, τόσο αυτών όσο και 

των γονέων τους, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή ανάλογης έρευνας για τη 

διερεύνηση του φαινοµένου. Η συγκεκριµένη πιλοτική έρευνα παρέχει αυτή τη 

δυνατότητα εξετάζοντας τις εµπειρίες των συµµετεχόντων σε ένα υποστηρικτικό, µη-

απειλητικό περιβάλλον. Σε αντίθεση µε την τεχνική της συνέντευξης, η συγκεκριµένη 

έρευνα εξαλείφει την επίδραση της σχέσης ενήλικα-παιδιού, δίνοντας την ευκαιρία σε 

παιδιά ίδιας ηλικίας να εκφράσουν τις απόψεις τους µεταξύ των συµµαθητών τους. 

Όπως έχει διαπιστωθεί και από τον Horner (2000), τα παιδιά είναι «πιο χαλαρά και 

πιο πρόθυµα να µοιράζονται τις αντιλήψεις τους όταν η συζήτηση διεξάγεται στα 

πλαίσια της οµάδας των συνοµηλίκων» (σελ. 510).  

 

2.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

Η έρευνα διεξήχθη στο 3ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου το οποίο αποτελείται από 3 τάξεις (Α΄, 

Β΄, Γ΄ Γυµνασίου). Μαθητές και των τριών τάξεων (της Α΄, Β΄ και Γ΄) του 3ου 

Γυµνασίου Ρεθύµνου συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα η οποία έλαβε χώρα στα 

πλαίσια των σχολικών ωρών έπειτα από άδεια του Υπουργείου Παιδείας/ 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η εξέταση έγινε ανά τµήµα (16 τµήµατα) και συνολικά 

διήρκησε 2 διδακτικές ώρες για κάθε ένα από αυτά. 

Συνολικά 284 µαθητές (80% του συνολικού ποσοστού), συµµετείχαν στην παρούσα 

έρευνα από τους 355 που είναι εγγεγραµµένοι στο 3ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου (43 απόντες 

την ηµέρα της εξέτασης, 4 αρνήθηκαν να συµµετάσχουν, 5 δεν µπορούσαν να 

συµµετάσχουν, 12 δεν ολοκλήρωσαν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου,7 

µαθητές παρέδωσαν ερωτηµατολόγια µε αναξιόπιστα αποτελέσµατα) (βλ. αναλυτικά 

στοιχεία των τµηµάτων στο Παράρτηµα 1 σελ. 84) . Από το σύνολο των παιδιών 141 

ήταν αγόρια και 143 κορίτσια. Η ανά-τάξη κατανοµή των συµµετεχόντων ήταν 71 
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µαθητές την Α΄ Γυµνασίου, 88 µαθητές της Β΄ Γυµνασίου και 125 µαθητές της Γ΄ 

Γυµνασίου. Ακολουθούν οι µέσοι όροι της ηλικίας και ο αριθµός των συµµετεχόντων 

ανά φύλο για κάθε τάξη, στον πίνακα Νο3. 

 

 

Πίνακας Νο3. Μέσος όρος ηλικίας ανά τµήµα: 

 

 

ΤΜΗΜΑ Μ.Ο 

ΗΛΙΚΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ 

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Α΄ΤΑΞΗ 12.8 101 71 33 38 

Β΄ΤΑΞΗ 13.9 117 88 52 36 

Γ’ ΤΑΞΗ  14.8 137 125 56 69 

 

 

 

2.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας έγινε χρήση ερωτηµατολογίου ως µέθοδος 

συλλογής των δεδοµένων. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι χωρισµένο σε 

ενότητες κάθε µια από τις οποίες εξετάζει και διαφορετικό θέµα ενδιαφέροντος. 

Κάποιες από τις βασικές θεµατικές διερεύνησης του ερωτηµατολογίου είναι η χρήση 

(συνθήκες χρήσης) κινητού τηλεφώνου, η χρήση (συνθήκες χρήσης) ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, η χρήση (συνθήκες χρήσης) διαδικτύου, η εξάρτηση στο διαδίκτυο και η 

διερεύνηση του φαινοµένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Όσον αφορά τη χρήση 

του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή διερευνώνται οι βασικές 

γνώσεις χρήσης των µέσων αυτών καθώς και η πηγή των γνώσεων. Με αυτόν τον 

τρόπο δίνεται απάντηση στο ερώτηµα αν η εκµάθηση των νέων τεχνολογιών στους 

νέους του σήµερα είναι αποτέλεσµα συστηµατικής ή περιστασιακής εκµάθησης, από 

εξειδικευµένο ή µη προσωπικό. Επιπροσθέτως καίριο ρόλο διαδραµατίζει το ποσοστό 

των βασικών γνώσεων που κατέχουν οι νέοι χρήστες ως προς τους κανόνες 

ασφαλείας που διέπουν τη χρήση των τεχνολογικών µέσων, όπως επίσης και οι 

συνθήκες χρήσης. Πολύ σηµαντικά ευρήµατα σχετικά µε ζητήµατα ασφαλούς χρήσης 
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των µέσων και επαρκούς εποπτείας των γονέων τίθενται στην παρούσα εργασία, 

όπως επίσης γίνονται γνωστές  και οι εµπειρίες παρενόχλησης των εξεταζοµένων, οι 

οποίες κατ’ επέκταση συνδέονται µε παραδοσιακές µορφές παρενόχλησης και 

θυµατοποίησης στα πλαίσια του σχολείου.  

 

2.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Η λήψη δεδοµένων µέσα από την εξέταση των µαθητών διήρκησε 2 ώρες για κάθε 

τµήµα στο χρονικό πλαίσιο των 3 εβδοµάδων, κατά τους µήνες Φεβρουάριο 2011 και 

Απρίλιο 2011. Κατά την είσοδο του εξεταστή στην σχολική αίθουσα δίνονταν οι 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά το περιεχόµενο της έρευνας και στη συνέχεια 

παρέχονταν οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά µε τη διαδικασία συµπλήρωσης 

του ερωτηµατολογίου. Οι εξεταζόµενοι ενθαρρύνονταν από τον εξεταστή να είναι 

ειλικρινείς και διαβεβαιώνονταν ότι οι απαντήσεις τους ήταν ανώνυµες. Όποιες 

απορίες διατυπώνονταν διευκρινίζονταν είτε στην αρχή είτε κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Οι συνθήκες της ευρύτερης συνεργασίας και χορήγησης του 

ερωτηµατολογίου ήταν ευνοϊκές και το κλίµα αρκετά φιλικό είτε από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό είτε από τους µαθητές του 3ου Γυµνασίου Ρεθύµνου και µε αυτόν τον 

τρόπο η όλη διαδικασία κύλησε οµαλά.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Με τη συγκεκριµένη έρευνα διερευνάται η συµπεριφορά των νέων σχετικά µε τις νέες 

τεχνολογίες καθώς επίσης και το φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, τα 

οποία αποτελούν πραγµατικότητα της σηµερινής εποχής. Επιµέρους θέµατα που 

προέκυψαν στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνουν τη χρήση (συνθήκες χρήσης) του 

κινητού τηλεφώνου, τη χρήση  (συνθήκες χρήσης) του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τη 

χρήση  (συνθήκες χρήσης) του διαδικτύου,  την εξάρτηση στο διαδίκτυο και τη 

διερεύνηση του φαινοµένου της ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Παρακάτω, θα 

παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα που προέκυψαν σε κάθε µια 

ενότητα ξεχωριστά.  
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3.1. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

3.1.1. ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Στις µέρες µας δεν αποτελεί σπουδαία ανακάλυψη το γεγονός ότι σηµαντικό ποσοστό 

του πληθυσµού έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο. Η 

συγκεκριµένη έρευνα καλείται να επαληθεύσει τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα καθώς 

σύµφωνα µε τα ευρήµατα της συγκεκριµένης µελέτης, το ποσοστό των µαθητών 

Γυµνασίου που έχουν κινητό τηλέφωνο ανέρχεται στο 94%. Επιπροσθέτως όπως 

διαπιστώνεται και από το παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο2), δεν σηµειώνονται 

διαφορές µεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την κτήση του κινητού τηλεφώνου, 

καθώς τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια σηµειώνουν τα ίδια ποσοστά στη 

συγκεκριµένη µεταβλητή (94%).  

 

Σχήµα Νο2. Κτήση κινητού τηλεφώνου. 
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3.1.2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν το κινητό 

τους τηλέφωνο καθηµερινά σε ποσοστό που φτάνει το 57%, ενώ αρκετή συχνή είναι 

η χρήση του από ένα ποσοστό 27%, ενώ µόλις το 15% των συµµετεχόντων, προβαίνει 

στη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αξιολογώντας 

τα παρόντα ευρήµατα, µπορούµε να µιλήσουµε για την εγκαθίδρυση του κινητού 

τηλεφώνου στις ζωές των ατόµων, και µάλιστα σε πολύ µικρή ηλικία (Βλ. Σχήµα 

Νο3).  

Σχήµα Νο3. Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως διαφαίνεται από το παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο4), υπάρχει 

διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης του 

κινητού τηλεφώνου. Συγκεκριµένα, τα κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 

όσον αφορά την καθηµερινή χρήση, τα οποία ανέρχονται στο 66%, ενώ τα αγόρια 

περιορίζονται στο 49%.  

 

Σχήµα Νο4. Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου ανά φύλο. 

19%

31%

49%

11%

22%

66%

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

 

15%

27%

57%

EKTAKTH ANAΓΚΗ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
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3.1.3. ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Παρόλο που ο βασικός λόγος χρήσης του κινητού τηλεφώνου ήταν κυρίως η 

επικοινωνία, σήµερα η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει επεκτείνει τις δυνατότητες 

των νέων κινητών, διατηρώντας αµείωτο το ενδιαφέρον των χρηστών τους. Τόσο οι 

επικοινωνιακές όσο και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες του κινητού τηλεφώνου 

αποτελούν βασικούς λόγους χρήσης των συσκευών αυτών όπως µαρτυρούν και τα 

δεδοµένα της παρούσας εργασίας. Όπως δηλώνουν οι εξεταζόµενοι σε ποσοστό 41%, 

η βασική δραστηριότητα τους µε το κινητό τηλέφωνο είναι το να ακούν µουσική 

(ψυχαγωγικός σκοπός), ενώ το 38% δηλώνει ότι η αποστολή sms (επικοινωνιακός 

σκοπός) είναι από τις αµέσως επόµενες δραστηριότητες που προβαίνουν. Σε 

χαµηλότερο ποσοστό βρίσκεται η τηλεφωνική επικοινωνία µε φίλους (34%), και τους 

γονείς (19%), ενώ ένα ποσοστό 16% αποφαίνεται ότι συνηθίζει να «σερφάρει» στο 

διαδίκτυο, διαµέσου του κινητού τηλέφωνου, πράγµα που µέχρι πρότινος ήταν 

δραστηριότητα δυνατή µόνο µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, ένα 

ποσοστό 12% αναφέρει ότι χρησιµοποιεί το κινητό τηλέφωνο για να βλέπει 

βιντεοκλίπ. Η δυνατότητα να σερφάρει κανείς στο διαδίκτυο, ή να ακούει µουσική 

µέσω του κινητού τηλεφώνου, αποτελούν πλέον πραγµατικότητα, όπως µαρτυρούν 

και τα δεδοµένα της τρέχουσας έρευνας, πράγµα αδιανόητο για τις προηγούµενες 

δεκαετίες (Βλ. Σχήµα Νο5). 

 

Σχήµα Νο5.∆ραστηριότητες µε το κινητό τηλέφωνο ανά φύλο. 
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3.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

3.2.1. ΚΑΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Στην ερώτηση του ερωτηµατολογίου «Έχεις δικό σου προσωπικό υπολογιστή?», η 

πλειοψηφία απαντά θετικά σε βαθµό που φτάνει το 80%. Ελαφρώς αυξηµένος είναι ο 

αριθµός τον αγοριών που έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονική υπολογιστή (85%), σε 

σχέση µε τα κορίτσια που το ποσοστό ανέρχεται στο 74%, όπως διαπιστώνεται και 

από τον παρακάτω πίνακα (Βλ. πίνακα Νο4).  

 

Πίνακας Νο4. ΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ «ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 

ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η/Υ? 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ∆ΕΙΓΜΑ 80% 21% 

ΑΓΟΡΙΑ 85% 15% 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 74% 26% 

 

 

Ο µέσος όρος που αποκτά πλέον ένας νέος τον δικό του προσωπικό υπολογιστή είναι 

πριν από 2,5 χρόνια, µε τα αγόρια να αποκτούν πρώτα (πριν από 2,8 χρόνια), και τα 

κορίτσια να καθυστερούν µισό χρόνο ως προς την απόκτηση Η/Υ (πριν από 2.2 

χρόνια), µια όχι ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτη διαφορά µεταξύ των δύο φύλων.  
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3.2.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Για να διευκρινιστεί κατά πόσο οι νέοι σήµερα γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά ταυτόχρονα να εκτιµηθεί η πηγή της γνώσης αυτής, 

στην ενότητα του ερωτηµατολογίου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ», οι 

εξεταζόµενοι ρωτήθηκαν «Πόσο καλά ξέρεις να χρησιµοποιείς τον Η/Υ;» και «Ποιος 

σου έµαθε να τον χρησιµοποιείς;». Τα αποτελέσµατα των αποκρίσεων επιβεβαιώνουν 

για ακόµα µια φορά την εισχώρηση των νέων τεχνολογιών στη ζωή του ατόµου 

καθώς και την εξοικείωσή των νεαρών ατόµων µε αυτές. Όπως διαπιστώνεται και 

από το σχήµα που ακολουθεί (Βλ. Σχήµα Νο6), το 63% των ερωτηθέντων 

αποκρίθηκαν ότι µπορούν να χρησιµοποιούν µόνοι τους τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

και το 30% απάντησαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά να τον χρησιµοποιούν και µπορούν 

να δείξουν σε άλλους πως γίνεται αυτό. Εποµένως επιβεβαιώνεται η ευρεία χρήση 

των νέων µέσων από τα άτοµα νεαρής ηλικίας. Το σχήµα που ακολουθεί (Βλ. Σχήµα 

Νο6) τοποθετεί τις αποκρίσεις των εξεταζοµένων σε πέντε προκαθορισµένες 

απαντήσεις (ΚΑΘΟΛΟΥ, ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΝΑ ΤΟΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΑΛΛΑ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ, 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ, ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ∆ΕΙΞΩ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ).  

 

Σχήµα Νο6.Βασικές γνώσεις χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

 

Το γεγονός ότι οι νέοι σήµερα γνωρίζουν επαρκώς να κάνουν χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν σηµατοδοτεί αυτόµατα και τη σωστή χρήση του. Σε 
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αυτό το σηµείο τίθεται το ερώτηµα αν η εξοικείωση που έχουν σήµερα οι νέοι 

σχετικά µε τις καινούργιες τεχνολογίες συνοδεύεται µε τη ορθή και ασφαλή χρήση 

αυτών. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στην αµέσως επόµενη ερώτηση («ΕΜΑΘΑ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟΝ Η/Υ ΑΠΟ…»), γεννά πολλά ερωτήµατα, καθώς το πολύ 

υψηλό ποσοστό της τάξεως του 67% απαντά ότι έµαθε µόνο του, το 24% από 

κάποιον φίλο, και µόλις το 9% των συνολικών απαντήσεων αποκρίθηκε ότι η γνώση 

χρήσης του Η/Υ πηγάζει από συστηµατική εντρύφηση από εξειδικευµένο προσωπικό 

των φροντιστηρίων εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Βλ. σχήµα Νο7).  

 

Σχήµα Νο7. Πηγή γνώσεων για χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τάξεων (Α΄,Β΄,Γ΄ Γυµνασίου) δεν κάνουν 

αισθητή την παρουσία τους, ωστόσο θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι τα αγόρια 

χρήστες δηλώνουν σε ποσοστό που ανέρχεται στο 74%, ότι µαθαίνουν µόνοι τους να 

χρησιµοποιούν Η/Υ, ενώ στα κορίτσια το ποσοστό φτάνει ελαφρώς χαµηλότερα στο 

61%.  

Από τα παραπάνω δεδοµένα που προκύπτουν, διαφαίνεται ότι περισσότεροι από τους 

µισούς χρήστες του ηλεκτρονικού υπολογιστή (67%), αρκούνται στην εµπειρική 

γνώση χρήσης αυτού και ίσως δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τους κανόνες που 

διέπουν τη σωστή χρήση του και κατ’ επέκταση τις βλαβερές συνέπειες που έχει η 

κακόβουλη χρήση του.  
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3.2.3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των Ελλήνων µαθητών γυµνασίου όπως διαπιστώνεται και 

από το παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο8), η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

γίνεται σε καθηµερινή βάση, σε ποσοστό που φτάνει το 68%  µε γνώµονα τις 

συνολικές αποκρίσεις. Μεταξύ των δύο φύλων παρατηρούνται µικρές 

διαφοροποιήσεις σχετικά µε την συχνότητα χρήσης του Η/Υ καθώς και τα αγόρια και 

τα κορίτσια εµφανίζουν παρόµοια υψηλά ποσοστά (76% και 61% αντίστοιχα).  

 

Σχήµα Νο8. Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

 

 

 

 

3.2.4. ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Καθώς αυξάνεται ραγδαία η τεχνολογία πληθύνονται και οι δραστηριότητες που 

µπορεί να προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αυτό φαίνεται να το γνωρίζουν 

καλά οι  Έλληνες χρήστες, οι οποίοι όπως δείχνουν τα δεδοµένα της παρούσας 

έρευνας χρησιµοποιούν τον Η/Υ κυρίως για να σερφάρουν στο διαδίκτυο σε ποσοστό 

που ανέρχεται στο 51%, ενώ τα παιχνίδια καταλαµβάνουν τη δεύτερη θέση των πιο 

δηµοφιλών δραστηριοτήτων (14%), σε παρόµοιο ποσοστό βρίσκονται οι ταινίες/dvd 

(13%), και ποσοστό 13% επίσης αναφέρει ότι χρησιµοποιεί τον υπολογιστή επειδή 
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δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µόλις το 8% 

αναφέρει ότι προβαίνει στη χρήση του Η/Υ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή την 

διεκπεραίωση µιας σχολικής εργασίας (βλ. Σχήµα Νο9). Το δεδοµένο αυτό έρχεται σε 

αντιδιαστολή µε τις ενέργειες του Υπουργείο παιδείας, για χρηµατοδότηση φορητού 

υπολογιστή στους µαθητές, µε σκοπό την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Εποµένως, τίθεται ένα ερώτηµα σχετικά µε την ποιότητα των δραστηριοτήτων των 

παιδιών, οι οποίες είναι άκρως ψυχαγωγικές θέτοντας σε δεύτερη µοίρα τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες.   

 

Σχήµα Νο9. ∆ραστηριότητες µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

3.3.1. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Η εξέχουσα θέση του διαδικτύου στις ζωές των ατόµων, και ιδιαίτερα των νέων που 

εξετάζει η τρέχουσα έρευνα, επαληθεύεται και από το γεγονός ότι ξοδεύουν 1,5 ώρα 

από τον ελεύθερο χρόνο τους ηµερησίως σε αυτό. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, δεν 

παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο φύλων, ούτε µεταξύ των 

τάξεων του Γυµνασίου.  

Όσον αφορά τις ώρες που οι µαθητές γυµνασίου βρίσκονται στο διαδίκτυο, για να 

δηλωθούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια από τους συµµετέχοντες  χωρίστηκαν σε τρεις 

κατηγορίες στο ερωτηµατολόγιο (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ). Οι 

εξεταζόµενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις ώρες τις οποίες ήταν συνήθως στο 

διαδίκτυο κυκλώνοντας όσες ώρες αντιστοιχούν από όλες τις ώρες της µέρας. Από τα 

αποτελέσµατα προκύπτει, ότι οι νέοι προτιµούν να βρίσκονται συνδεδεµένοι στο 

διαδίκτυο τις καθηµερινές 19.00-20.00, 21.00-22.00 και 17.00-18.00, τα Σάββατα 

15.00-16.00, 16.00-17.00 και 17.00-18.00, και τις Κυριακές 11.00-12.00, 12.00-13.00 

και 20.00-21.00. Επιπλέον σηµαντικό ποσοστό των παιδιών ανέφερε ότι βρισκόταν 

στο διαδίκτυο µετά τις 12 το βράδυ, τόσο το σαββατοκύριακο, όσο και τις 

καθηµερινές. Συγκεκριµένα, όπως υποδηλώνει και το σχήµα που ακολουθεί (Σχήµα 

Νο10), 108 µαθητές δήλωσαν ότι είναι online µετά τα µεσάνυχτα του Σαββάτου, 53 

την Κυριακή και 23 τις καθηµερινές. Το αυξηµένο ποσοστό την ηµέρα του Σαββάτου 

ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πάνε την επόµενη µέρα στο 

σχολείο, ωστόσο τα σηµαντικά ποσοστά της Κυριακής και των καθηµερινών θέτουν 

πολλά ερωτήµατα ως προς εξάρτηση των νέων στο διαδίκτυο, την σχολική επίδοση 

και κατ’ επέκταση τίθενται θέµατα ασφάλειας στο προσκήνιο των νέων τεχνολογιών.  
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Σχήµα Νο10.  Σύνδεση online µετά τις 24.00.  

 

 

 

 

3.3.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   

Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ποιες είναι οι αγαπηµένες τους 

δραστηριότητες στο διαδίκτυο, µέσα από µια σειρά πιθανών επιλογών που 

περιελάµβανε τόσο ψυχαγωγικές όσο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Όπως και 

στην ενότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, έτσι και στη συγκεκριµένη ενότητα οι 

συµµετέχοντες τοποθετούν στις αγαπηµένες τους δραστηριότητες τις ψυχαγωγικές, 

παραµερίζοντας κάπως τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το σερφάρισµα 

στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, οι εξεταζόµενοι αναφέρουν ότι χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο κυρίως για να επικοινωνούν µε τους συµµαθητές τους (24%), και για 

να παίζουν παιχνίδια (23%). Την αµέσως επόµενη θέση καταλαµβάνει το 

σερφάρισµα για γνώση νέων πραγµάτων (19%), και ο σχεδιασµός προφίλ (13%), ενώ 

η γνωριµία µε νέους ανθρώπους και τα µαθήµατα για το σπίτι καταλαµβάνουν τις δύο 

τελευταίες θέσης στη σειρά προτίµησης µε ποσοστά 9% και 5% αντίστοιχα (Βλ. 

παρακάτω Σχήµα Νο11). 
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Σχήµα Νο11. Αγαπηµένες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. 

 

 

Στην επόµενη ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τους εξεταζόµενους να 

εκτιµήσουν το ποσοστό αρέσκειάς τους σε διάφορα θέµατα του διαδικτύου µέσα από 

µια λίστα 16 πιθανών επιλογών. Οι επιλογές αυτές µπορούν να χωριστούν σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες 

1) Σε θέµατα που αφορούν την ψυχαγωγία του ατόµου (µουσική, αθλήµατα, 

αυτοκίνητα, ενδυµασία, σταρ, παιχνίδια, ιστοσελίδες σεξουαλικού 

περιεχοµένου). 

2) Σε θέµατα που αφορούν ενηµέρωση και την εκπαίδευση του ατόµου (σχολικά 

θέµατα/εργασίες, τεχνολογικά θέµατα, βιβλία/αναγνώσµατα, οικονοµικά 

θέµατα, πολιτικά θέµατα, περιβάλλον/φύση, τεχνολογία, επίκαιρη 

ειδησιογραφία). 

Από τα δεδοµένα που προκύπτουν, τις πρώτες θέσεις προτίµησης αναµφίβολα 

κατέχει η ψυχαγωγία. Οι συµµετέχοντες συγκεκριµένα δείχνουν µεγάλη προτίµηση 

στη µουσική, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 56% των συνολικών αποκρίσεων, και 

ιδιαίτερα τα κορίτσια (69%), σε σχέση µε τα αγόρια (44%). Την αµέσως επόµενη 

θέση των αγαπηµένων θεµάτων στο διαδίκτυο κατέχουν τα παιχνίδια (28%), όπου τα 

αγόρια χρήστες δείχνουν να αγαπούν ιδιαίτερα, αφού το ποσοστό τους φτάνει το 43%, 

σε αντιδιαστολή µε τα κορίτσια όπου µόνο το 13% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για αυτή 
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τη δραστηριότητα. Στην τρίτη βαθµίδα των αποκρίσεων βρίσκονται οι σελίδες 

σεξουαλικού περιεχοµένου όπου το 23% των αγοριών αποκρίθηκαν ότι αποτελούν 

από τα αγαπηµένα τους θέµατα στο διαδίκτυο, ενώ το 2% των κοριτσιών απάντησαν 

το ίδιο. Ακολουθούν οι ταινίες και ο κινηµατογράφος σε ποσοστό 20% των 

συνολικών αποκρίσεων, ενώ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που  αναφέρθηκαν 

παραπάνω και συγκεκριµένα τα σχολικά θέµατα και οι εργασίες καταλαµβάνουν 

µόνο το 6% των συνολικών απαντήσεων, ένα ποσοστό που θέτει υπό αµφισβήτηση 

την ποιότητα των επιλογών και των προτεραιοτήτων που θέτουν οι νέοι. Μπορεί οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο να αποτελούν µια πολύ σηµαντική πηγή 

γνώσης, ωστόσο σύµφωνα µε την τρέχουσα έρευνα οι νέοι δεν προβαίνουν στη 

δραστηριότητα αυτή καθώς πρωταρχικό λόγο κατέχει  για αυτούς η ψυχαγωγία, όπως 

διαπιστώνεται και από το παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο12).  

 

Σχήµα Νο12.Αγαπηµένα θέµατα στο διαδίκτυο. 
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3.3.3. ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Το 85% των νέων αποκρίθηκε ότι έχει προφίλ σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς στο παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο13), ένα 

ποσοστό το οποίο δείχνει την εγκαθίδρυση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

στις ζωές των συµµετεχόντων.    

 

Σχήµα Νο13. Προφίλ σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 

Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς και από το παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο14), 

το 83% των συµµετεχόντων έχουν προφίλ στο Facebook, 27% στο Msn, 8% στο 

Skype, 1% σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), 7% στο Twitter, 6% 

στο Hi-5, και 3%  MySpace. Εξετάζοντας κάθε τάξη ξεχωριστά, δεν παρατηρούνται 

αλλαγές σχετικά µε το σύνολο των εξεταζόµενων. Από τα παιδιά της Α΄ τάξης, το 

77% έχουν προφίλ στο Facebook ένα ποσοστό που στην Β΄ και Γ΄ τάξη ανεβαίνει στο 

86% και 84% αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει για το Msn, το Twitter και το Hi-5 (Βλ. 

σχήµα Νο14). 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Σχήµα Νο14. Προφίλ σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης ανά τµήµα.  

Facebo

ok
Msn Skype Email Twitter Hi5

MySpa

ce

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 83% 27% 8% 11% 7% 6% 3%

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 77% 24% 11% 3% 4% 1% 1%

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 86% 23% 10% 22% 6% 3% 2%

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 84% 31% 5% 0% 10% 10% 5%
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ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 

Στη συνέχεια του ερωτηµατολογίου, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

προσδιορίσουν τους διαδικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες που επισκέπτονται 

συχνότερα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι στην κορυφή των προτιµήσεων των 

συµµετεχόντων βρίσκεται το YouTube σε ποσοστό 67%, ακολουθούν τα παιχνίδια µε 

55% και στην τρίτη θέσης της ιεραρχίας είναι η παγκόσµια µηχανή αναζήτησης 

Google µε ποσοστό 36%. Ακολουθούν οι σελίδες των σπορ µε 10%, οι σελίδες online 

τηλεόρασης µε 9% και το ποσοστό του 7% µοιράζονται οι σελίδες σεξουαλικού 

περιεχοµένου και οι σελίδες µουσικής (Βλ. Σχήµα Νο15).  

 

Σχήµα Νο15. Αγαπηµένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. 
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Όπως διαπιστώνεται και από το παραπάνω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο15) που παραθέτει 

τόσο τις συνολικές απαντήσεις όσο και κάθε τάξης ξεχωριστά, τα παιδιά της Α΄ 

γυµνασίου, επισκέπτονται σε µεγαλύτερο ποσοστό σελίδες  µε παιχνίδια (55%), και 

την παγκόσµια µηχανή αναζήτησης Google (45%), ενώ τα παιδιά της Β΄ και της Γ΄ 

γυµνασίου θέτουν ως αγαπηµένη ιστοσελίδα το YouTube (69% και 70% αντίστοιχα). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι περισσότερες επισκέψεις σε σελίδες σεξουαλικού 

περιεχοµένου πραγµατοποιούν παιδιά της Β΄ γυµνασίου σε ποσοστό 15%, σε σχέση 

µε το µικρότερο ποσοστό της Α΄ γυµνασίου (8%) και το ακόµα µικρότερο ποσοστό 

της Γ΄ γυµνασίου (2%).   

Συµπερασµατικά, οι σελίδες του YouTube, του Google και των παιχνιδιών 

καταλαµβάνουν καίρια θέση στις προτιµήσεις των συµµετεχόντων χωρίς να 

διαφοροποιούνται ανά ηλικιακή οµάδα.   
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3.3.4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η εξοικείωση των νέων µε τα νέα τεχνολογικά 

µέσα δεν συνεπάγεται αυτόµατα και την ορθή χρήση τους. Για τη διερεύνηση αυτού 

του ζητήµατος, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να δώσουν κάποιες απαντήσεις σε 

θέµατα σχετικά µε την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο. Στην ερώτηση «Σου έχει 

εξηγήσει κανείς στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας για το πώς να χρησιµοποιείς το 

διαδίκτυο µε ασφάλεια?», 76% των εξεταζόµενων απάντησε θετικά (Βλ. Σχήµα 

Νο16).  

 

Σχήµα Νο16. Γνώσεις ασφαλείας για ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 

 
Ωστόσο η απάντηση αυτή δεν σηµατοδοτεί και την ουσιαστική γνώση των κανόνων 

ασφαλείας. Για παράδειγµα, οι γνώσεις αυτές είναι αποτέλεσµα ουσιαστικής 

εκµάθησης ή εµπειρικής γνώσης; Για τη διασαφήνιση αυτού του ζητήµατος, στην 

αµέσως επόµενη ερώτηση οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν την πηγή 

της γνώσης αυτής.  

Το 28% των συµµετεχόντων αποκρίθηκαν ότι έµαθαν µόνοι τους κάποιους 

στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, ή κατά το ίδιο ποσοστό ότι τους έµαθαν από τους 

γονείς τους. Το 12% δήλωσε ότι πηγή των γνώσεων προήλθε από το σχολείο, και 

µόλις το 1% ότι προήλθε από φροντιστήρια εκµάθησης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Βλ. Σχήµα Νο17). Αυτά τα αποτελέσµατα είναι αρκετά ανησυχητικά, 

ως προς τη συµπεριφορά των νέων και τα ζητήµατα ασφάλειας στο διαδίκτυο, ένα 

θέµα που θα συζητηθεί σε επόµενη ενότητα.   
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Σχήµα Νο17. Πηγή γνώσεων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.  

28% 28%

12%

1%

38%

18%

10%

1%

17%

37%

13%

2%

ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Η/Υ

ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΟ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ?

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Σε επόµενη ερώτηση του ερωτηµατολογίου, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

προσδιορίσουν αν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να απενεργοποιούν τα φίλτρα 

ασφαλείας. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις το 57% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά, 

εκ των οποίων το 52% ήταν αγόρια και το 34% κορίτσια (Βλ. Σχήµα Νο18), 

υποδεικνύοντας ότι τα αγόρια είναι καλύτεροι γνώστες αυτής της πιο εξειδικευµένης 

ενέργειας.  

 

Σχήµα Νο18. Γνώση απενεργοποίησης φίλτρων ασφαλείας. 

57%

43%

52%
48%

34%

66%

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ?

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
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Για να διερευνηθεί το κατά πόσο οι εξεταζόµενοι γνωρίζουν το φαινόµενο της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης ζητήθηκε από αυτούς αφενός να απαντήσουν αν 

γνωρίζουν τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση, και αφετέρου να επιχειρήσουν ένα 

προσδιορισµό της.  Οι απαντήσεις ταξινοµήθηκαν σε 4 κατηγορίες ώστε να γίνουν 

περισσότερο κατανοητές (Βλ. Παράρτηµα Νο3-Νο4-Νο5, τις οµαδοποιηµένες 

αποκρίσεις των συµµετεχόντων). Οι κατηγορίες αυτές αφορούσαν την 

Επαρκή/Συγκεκριµένη γνώση του φαινοµένου, την Μερική/Γενική γνώση του 

φαινοµένου, τις Γενικές Αόριστες/ Εσφαλµένες τοποθετήσεις, και την Πλήρη άγνοια 

του φαινοµένου (η συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνει τόσο τις περιπτώσεις που ο 

εξεταζόµενος αναφέρει ότι γνωρίζει τι είναι ηλεκτρονική παρενόχληση ωστόσο στη 

συνέχεια δεν δίνει κάποιον ορισµό, όσο και τις περιπτώσεις που ο εξεταζόµενος 

δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το φαινόµενο).  Από αυτήν την κατηγοριοποίηση προκύπτει, 

όπως διαφαίνεται και στο παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο19) ότι το 10% των 

συνολικών απαντήσεων υποδεικνύει µια επαρκή γνώση του φαινοµένου (Επαρκής/ 

Συγκεκριµένη γνώση του φαινοµένου), και το 15% φαίνεται να αντιλαµβάνεται 

µερικώς τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση  (Μερική/ Γενική γνώση του 

φαινοµένου). Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις που 

οµαδοποιήθηκαν στην δεύτερη κατηγορία (µερική/ γενική γνώση), αναφέρονταν σε 

ενέργειες παρενόχλησης ωστόσο δεν ανέφεραν το µέσο µε το οποίο 

πραγµατοποιούνταν (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

ίσως το θεώρησαν δεδοµένο λόγω του ότι τους ζητήθηκε να µιλήσουν για 

ηλεκτρονική παρενόχληση. Προχωρώντας στην οµαδοποίηση, προκύπτει ότι το 58% 

των συνολικών απαντήσεων των εξεταζοµένων υποδηλώνει πλήρης άγνοια του 

φαινοµένου εκ των οποίων το 18% αφορά απαντήσεις στις οποίες οι εξεταζόµενοι 

δήλωσαν αρχικά ότι γνωρίζουν τι είναι ηλεκτρονική παρενόχληση, εντούτοις στη 

συνέχεια δεν έδωσαν κάποιον προσδιορισµό του τι είναι, και το 40% εξ’ αυτών 

αφορά απαντήσεις στις οποίες οι συµµετέχοντες δήλωσαν εξ’ αρχής ότι δεν 

γνωρίζουν τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση.  
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Σχήµα Νο19. Γνώση των συµµετεχόντων του τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση. 

 

 

 

 

 

Σχήµα Νο20. Ποσοστό Πλήρους άγνοιας του φαινοµένου-∆ιαχωρισµός σε 

υποκατηγορίες πλήρους άγνοιας. 
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3.3.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ 

Το κατά πόσο οι γονείς είναι σε θέση να χειρίζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή µε 

ευχέρεια είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για την επαρκή εποπτεία των παιδιών 

τους τις ώρες που βρίσκονται συνδεδεµένα στο διαδίκτυο. Ένας γονιός που δεν ξέρει 

να χρησιµοποιεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σίγουρα δεν µπορεί αφενός να 

µεταδώσει στο παιδί του κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ασφαλείας ως προς την 

ασφαλή χρήση του διαδικτύου, και αφετέρου να ελέγξει τις δραστηριότητες στις 

οποίες προβαίνει όταν είναι συνδεδεµένο online. Για αυτό το λόγο, µια από τις 

ενότητες του ερωτηµατολογίου εξέταζε το βαθµό που οι γονείς των συµµετεχόντων 

γνωρίζουν να χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα 

της έρευνας το 52% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι οι γονείς τους γνωρίζουν 

ελάχιστα να κάνουν χρήση Η/Υ, το 14% καθόλου, το 1% καλά και µόλις το 32% 

πολύ καλά (Βλ. παρακάτω Σχήµα Νο21). Με αυτά τα ευρήµατα θα µπορούσε να 

τονίσει κανείς ότι πάνω από τους µισούς γονείς δεν γνωρίζουν καθόλου ή 

γνωρίζουν ελάχιστα να χειρίζονται τον Η/Υ και ένα ποσοστό πολύ µικρότερο από 

τους µισούς διακατέχεται από ένα καλό επίπεδο, δεδοµένα που έρχονται σε αντίθεση 

µε την άριστη εξοικείωση των παιδιών τους.  

 

Σχήµα Νο21. Βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή από γονείς. 
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3.3.6. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Από την τρέχουσα έρευνα προκύπτει το ζήτηµα της εποπτείας από τους γονείς των 

συµµετεχόντων την ώρα που αυτοί βρίσκονται online.  

Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο συζητάνε µε τους γονείς τους 

σχετικά µε τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο.  Το 36% των συνολικών 

απαντήσεων ήταν «ΚΑΘΟΛΟΥ», το 48% «ΕΛΑΧΙΣΤΑ» και µόλις το 16% 

απάντησε «ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ». Μεταξύ των δύο φύλων δεν υπήρξαν µεγάλες 

διαφοροποιήσεις καθώς από τα δεδοµένα των αγοριών προκύπτει ότι το 41% δεν 

συζητά καθόλου, το 45% ελάχιστα και το 14% πολύ συχνά. Κατά όµοιο τρόπο τα 

ποσοστά των κοριτσιών είναι 32%, 50% και 19% αντίστοιχα (Βλ. Σχήµα Νο22).  

 

 

Σχήµα Νο22. Συζήτηση µε γονείς για δραστηριότητες στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανά τάξη στο παρακάτω σχήµα (Βλ. Σχήµα Νο23), 

διαπιστώνουµε ότι στην Β΄ τάξη οι συµµετέχοντες έχουν απαντήσει σε πολύ χαµηλό 

ποσοστό «ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ» (10%), πράγµα που σηµαίνει ότι η συζήτηση µε τους 
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γονείς σχετικά µε τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα σε σχέση µε την Α΄ και Γ΄ τάξη (21% και 18% αντίστοιχα).  

 

 

Σχήµα Νο23. Συζήτηση µε γονείς για δραστηριότητες στο διαδίκτυο ανά ηλικία. 

27%

48%

34%

52%

42%

49%

21%

10%

18%

A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πόσο συχνάς συζητάς με τους γονείς σου 

για τις δραστηριότητές σου στο διαδίκτυο;
ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΑ

 

 

Επιπλέον στοιχεία σχετικά µε την εποπτεία των γονέων λαµβάνουµε και από την 

ερώτηση «Που βρίσκεται ο Η/Υ όταν µπαίνεις στο διαδίκτυο». Σε αυτήν την 

ερώτηση οι συµµετέχοντες είχαν να επιλέξουν µέσα από ένα πλήθος µεταβλητών. 

Σύµφωνα µε τις αποκρίσεις τους, το 54% δήλωσε ότι ο Η/Υ βρισκόταν στο δωµάτιο 

του ίδιου, 32% σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο, το 4% στο δωµάτιο γονέων, το 5% 

στο δωµάτιο του αδελφού/ής και το 3% στο γραφείο του πατέρα/µητέρας. Τα αγόρια 

χρήστες δήλωσαν σε ποσοστό 62% ότι έµπαιναν στο διαδίκτυο από το δωµάτιό 

τους ενώ από το κορίτσια, το 46% έδωσε την ίδια απάντηση (Βλ. Σχήµα Νο24). 

Εποµένως, θα αναρωτιόταν κανείς πώς µπορούµε να µιλάµε για επαρκή εποπτεία των 

γονέων όταν η χρήση του ηλεκτρονικού µέσου γίνεται µακριά από το οπτικό τους 

πεδίο, και δεν µπορούν να έχουν µια άµεση πρόσβαση σε αυτό;    
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Σχήµα Νο24. Χώρος που βρίσκεται ο υπολογιστής κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο.  
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Σε συνάρτηση µε την τελευταία ερώτηση είναι και το αν «όταν σερφάρω στο 

διαδίκτυο είµαι µόνος µου», που κλήθηκαν να απαντήσουν οι εξεταζόµενοι. Το 84% 

του συνόλου αποκρίθηκε ότι συνήθως είναι µόνο χωρίς επίβλεψη, µόλις το 12% 

µε την επιτήρηση των γονέων, και το 4% µε κάποιο φίλο (Βλ. Σχήµα Νο25). Όπως 

διαπιστώνεται, η επίβλεψη των γονέων µειώνεται µε την αύξηση της ηλικίας των 

εξεταζόµενων καθώς στην Α΄ γυµνασίου οι γονείς επιβλέπουν σε ποσοστό 23%, το 

οποίο µειώνεται στην Β΄ και Γ΄ γυµνασίου σε 10% και 7% αντίστοιχα. Ακολουθεί 

σχηµατική απεικόνιση των αποτελεσµάτων (Βλ. Σχήµα Νο26): 
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Σχήµα Νο25. Ποσοστό εποπτείας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.  

ΜΟΝΟΣ-ΧΩΡΙΣ 
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ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
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ΜΕ ΦΙΛΟ

4%

ΌΤΑΝ ΣΕΡΦΑΡΩ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΜΑΙ

 

 

Σχήµα 26. Ποσοστό εποπτείας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο ανά ηλικία.  
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ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΙΜΑΙ:

ΜΟΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΦΙΛΟ
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3.4. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Η συγκεκριµένη έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση του πολύ σηµαντικού ζητήµατος 

της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, το οποίο γνωρίζει έξαρση πλέον, αφού οι νέες 

τεχνολογίες έχουν εγκαθιδρυθεί στις ζωές όλων µας. Για την διασαφήνιση του 

φαινοµένου επιδιώκεται η εξέταση των συµµετεχόντων ως προς τις εµπειρίες τους 

στο διαδίκτυο, ως θύµατα, ως θύτες, ως θύµατα και θύτες ταυτόχρονα και κατ’ 

επέκταση πως συσχετίζονται οι εµπειρίες αυτές µε παραδοσιακές µορφές σχολικού 

εκφοβισµού. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκαν για να 

εξαχθούν αυτά τα συµπεράσµατα είναι οι ακόλουθες (Βλ. Πίνακες Νο5-Νο6).   

 

Πίνακας Νο5. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 

Έχεις λάβει κακά ή ενοχλητικά µηνύµατα/mails από κάποιον? 

Έχεις λάβει µηνύµατα online που σε έκαναν να φοβηθείς για την ασφάλειά σου? 

Έχεις «παρενοχληθεί» «ταπεινωθεί» online από κάποιον που έστειλε ή 

δηµοσίευσε κάποιο σκληρό σχόλιο, κουτσοµπολιό, φήµη ή άλλο βλαβερό υλικό? 

Έχεις βρεθεί σε κάποιον online τσακωµό? 

Έχεις αντιληφθεί εάν κάποιος έχει προσποιηθεί ότι κάποιος είναι εσύ και έχει 

στείλει ή δηµοσιεύσει υλικό που βλάπτει τη φήµη σου ή τις φιλίες σου? 

Έχει κάποιος µοιραστεί ή δηµοσιεύσει προσωπικά σου µυστικά ή φωτογραφίες 

χωρίς τη συγκατάθεσή σου? 

Έχεις αποκλειστεί ποτέ από µια διαδικτυακή οµάδα από άτοµα που είναι κακά 

προς εσένα? 

 

 

 

 

Πίνακας Νο6. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΤΩΝ 

Εσύ έχεις στείλει κάποια φορά σε κάποιο άλλο πρόσωπο κάποιο κακό ή άσχηµο 

µήνυµα? 

Εσύ έχεις στείλει µηνύµατα µε σκοπό να εκφοβίσεις κάποιον άλλον? 

Εσύ έχεις ταπεινώσει κάποιον άλλον στέλνοντας ή δηµοσιεύοντας σκληρές 
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φήµες, σχόλια, κουτσοµπολιά ή άλλο βλαβερό υλικό? 

Εσύ έχεις προκαλέσει µε τις ενέργειές σου κάποιον online τσακωµό? (πχ 

ανταλλαγή mails µε άσχηµο περιεχόµενο) 

Εσύ έχεις προσποιηθεί κάποια στιγµή πως είσαι κάποιο άλλο πρόσωπο? 

Εσύ έχεις προσποιηθεί κάποια στιγµή πως είσαι κάποιο άλλο πρόσωπο και έχεις 

στείλει ή δηµοσιεύσει υλικό που βλάπτει τη φήµη ή τις φιλίες κάποιου άλλου? 

Εσύ έχεις δηµοσιεύσει ή µοιραστεί τα προσωπικά µυστικά ή φωτογραφίες 

κάποιου άλλου χωρίς τη συγκατάθεσή του? 

Εσύ έχεις αποκλείσει µε τις ενέργειές σου κάποιο άλλο πρόσωπο από µια online 

οµάδα?  

 

 

Για την διερεύνηση των εµπειριών των συµµετεχόντων στο διαδίκτυο και την ορθή 

αξιολόγησή τους προβαίνουµε σε δυο βασικές κατηγοριοποιήσεις. Η πρώτη 

κατηγοριοποίηση βασίζεται στην αρχική παραδοχή του εξεταζόµενου εάν έχει 

βιώσει/επιδείξει κάποια συµπεριφορά παρενόχλησης (έστω και αν αυτή ήταν µια 

φορά), και η δεύτερη κατηγοριοποίηση, της οποίας τα κριτήρια είναι πιο αυστηρά, 

βασίζεται στον ισχυρισµό ότι εάν κάποιος έχει βιώσει ή εκδηλώσει 1 µόνο φορά ή 2-3 

φορές κάποια συµπεριφορά παρενόχλησης δεν τον καθιστά συστηµατικό θύµα-θύτη. 

Η δεύτερη αυτή κατηγοριοποίηση χωρίζει τα θύµατα/θύτες/και τα δύο σε 2 

υποκατηγορίες: συστηµατικής και περιστασιακής παρενόχλησης, ανάλογα µε τη 

συχνότητα που εκτίθενται στις εµπειρίες αυτές.  Για να χαρακτηριστεί κανείς ως 

συστηµατικός θύτης/θύµα/θύµα και θύτης ταυτόχρονα, πρέπει να δηλώνει 

τουλάχιστον σε µία µεταβλητή παρενόχλησης τη συχνότητα 2-3 φορές και 

τουλάχιστον σε άλλες δύο από µία φορά τουλάχιστον. Για να γίνει πιο αυστηρή η 

κατηγοριοποίηση τα άτοµα που δήλωσαν συχνότητα παρενόχλησης µία φορά σε όλες 

τις µεταβλητές δεν ενσωµατώθηκαν στην κατηγοριοποίηση της συστηµατικής 

παρενόχλησης, έστω και αν το σύνολο των συµβάντων ξεπερνούσε τις 5 φορές και 

πάνω που ήταν ο γενικός κανόνας για να κατηγοριοποιηθεί κάποιος ως συστηµατικός 

χρήστης. 

 

Συνοπτικά θα εξαχθούν οι παρακάτω κατηγορίες (Βλ. Πίνακα Νο7): 
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Πίνακας Νο7. Κατηγορίες παρενόχλησης. 

Απουσία παρενόχλησης 

Θύµα συστηµατικής παρενόχλησης 

Θύτης συστηµατικής παρενόχλησης 

Θύµα  και θύτης συστηµατικής παρενόχλησης 

Θύµα περιστασιακής παρενόχλησης 

Θύτης περιστασιακής παρενόχλησης 

Θύµα και θύτης περιστασιακής παρενόχλησης 

Θύµα συστηµατικής- περιστασιακός θύτης 

Θύµα περιστασιακής- συστηµατικός θύτης 

 

 

 

 

3.4.1. ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε µία προσπάθεια αρχικής κατηγοριοποίησης χωρίς αυστηρά κριτήρια, διακρίνουµε 

ότι το 44% του συνόλου των εξεταζοµένων δεν λαµβάνει µέρος σε καµία µορφή 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης, και το υπόλοιπο 56% οµαδοποιείται στις κατηγορίες 

του θύµατος, του θύτη και του θύτη και του θύµατος ταυτόχρονα. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τον πίνακα που παρατίθεται και παρακάτω (Βλ. 

Πίνακα Νο8), 17% του συνόλου, αποτελούν θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης, 

13% προκαλούν σε άλλους τέτοιας µορφής παρενόχληση και το 26% αποτελεί και 

θύτες και θύµατα ταυτόχρονα.   

 

Πίνακας Νο8. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 1
Η
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Καµία εµπειρία παρενόχλησης 44% 

Θύµα παρενόχλησης 17% 

Θύτης παρενόχλησης 13% 

Θύµα και θύτης παρενόχλησης 26% 
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Ωστόσο, επιδιώκοντας µια δεύτερη πιο αυστηρή κατηγοριοποίηση των εµπειριών 

των συµµετεχόντων, διακρίνουµε ότι το 44% δεν επιδίδεται σε καµία µορφή 

παρενόχλησης. Οι εξεταζόµενοι οι οποίοι εµπλέκονται σε ηλεκτρονική παρενόχληση 

περιστασιακά αντιστοιχούν στο 38% του συνόλου των συµµετεχόντων. Από αυτό το 

ποσοστό, όσοι έπεσαν θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης αποτελούν το 13%, 

όσοι προβαίνουν σε εκφοβισµό άλλων περιστασιακά ανέρχονται στο 10%, και 

όσοι είναι και θύτες και θύµατα ταυτόχρονα στο 15%.   

Ωστόσο, παρουσιάζοντας τα δεδοµένα της συστηµατικής παρενόχλησης, ο 

αναγνώστης θα είναι σε θέση να εκτιµήσει ουσιαστικότερα το φαινόµενο της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης και τη διάστασή της στους νέους χρήστες. Για την 

αξιολόγηση µιας συµπεριφοράς ως συστηµατική, απαραίτητη προϋπόθεση από τους 

εξεταζόµενους είναι να δηλώνουν ένα συνδυασµό συχνότητας 2+1+1, δηλαδή να 

δηλώνει σε αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ότι έχει βιώσει/προκαλέσει 

παρενόχληση 2-3 φορές σε µια µεταβλητή/συµπεριφορά και 1 φορά σε δύο 

τουλάχιστον από τις υπόλοιπες πιθανές συµπεριφορές παρενόχλησης. Για να γίνει πιο 

αυστηρή η κατηγοριοποίηση, δεν γινόταν δεκτή η κατηγοριοποίηση µιας 

συµπεριφοράς ως συστηµατική εάν ο εξεταζόµενος δήλωνε 1 φορά σε όλες τις 

µεταβλητές (στις περιπτώσεις αυτές η κατηγοριοποίηση ήταν αυτή της 

περιστασιακής), έστω και αν το σύνολο οδηγούσε σε συχνότητα παρενόχλησης πάνω 

από το 5 που ήταν το όριο για να δοθεί η κατηγοριοποίηση της συστηµατικής 

παρενόχλησης.  

Εποµένως µε βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση εκτιµάται από τα αποτελέσµατα ότι 

το 4% ανήκει στην κατηγορία των συστηµατικών θυµάτων, το ίδιο ποσοστό στην 

κατηγορία των συστηµατικών θυτών, και το 4% είναι και θύτης και θύµα 

ταυτόχρονα. Έπειτα από τη χρήση πιο αυστηρών κριτηρίων προέκυψαν, και άλλες 

δύο κατηγορίες-όπως διατυπώθηκε και παραπάνω στην περίπτωση του σχολικού 

εκφοβισµού. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτές, το 3% των συνολικών αποκρίσεων 

υποδείκνυαν συστηµατικά θύµατα που ήταν περιστασιακοί θύτες, και το ίδιο ποσοστό 

υποδείκνυε συστηµατικούς θύτες που ήταν περιστασιακά θύµατα. Τα στοιχεία αυτά 

διαπιστώνονται και από τον πίνακα της δεύτερης κατηγοριοποίησης που ακολουθεί 

(Βλ. Πίνακα Νο9).   
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Πίνακας Νο9. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ 2
Η
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ηλεκτρονική 

παρενόχληση 

Περιστασιακή 

παρενόχληση 

 Συστηµατική παρενόχληση   

Καµία 

παρενόχληση 

                                 44% 

Θύµα  13%  4% 3% 

Θύτης  10%  4% 3% 

Και θύµα και 

θύτης 

ταυτόχρονα 

15%  4%  

   12% 6% 

Συνολικό 

ποσοστό  

38%  18% 

 

Επιχειρώντας να συγκρίνουµε τα ευρήµατα που προέκυψαν από τα δύο φύλα, 

συµπεραίνουµε ότι τα κορίτσια βιώνουν εµπειρίες ηλεκτρονικής παρενόχλησης ως 

θύµατα σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τα αγόρια στη βάση τόσο της 

περιστασιακής όσο και της συστηµατικής παρενόχλησης. Τα κορίτσια χρήστες 

αποτελούν θύµατα περιστασιακής παρενόχλησης σε ποσοστό 21% και 

συστηµατικής σε ποσοστό 5%, πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 6%  και 2% των 

αγοριών που θυµατοποιούνται περιστασιακά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τα 

ευρήµατα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι τα αγόρια προκαλούν σε µεγάλο 

βαθµό εµπειρίες ηλεκτρονικής παρενόχλησης σε άλλους τόσο περιστασιακά όσο 

και συστηµατικά. Αυτές οι συµπεριφορές µεταφράζονται σε ποσοστά της τάξεως 

του 12% για περιστασιακή παρενόχληση ως θύτης και 6% για συστηµατική 

παρενόχληση, για τα αγόρια, σε αντιδιαστολή µε το 7% και 1% αντίστοιχα στην 

περίπτωση των κοριτσιών. Αυτό σηµαίνει ότι τα κορίτσια συνηθίζουν να βρίσκονται 

στη θέση του θύµατος κυρίως, ενώ τα αγόρια σε αυτή του θύτη.  Στην κατηγορία 

του θύµατος και του θύτη ταυτόχρονα, τα αγόρια και πάλι δείχνουν να 

σηµειώνουν µεγαλύτερα ποσοστά από τα κορίτσια. καθώς ανήκουν στο 19% του 
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συνόλου οι περιστασιακοί θύτες και θύµατα ταυτόχρονα και στο 5% του συνόλου 

αυτοί της συστηµατικής παρενόχλησης, ένα ποσοστό που για τα κορίτσια 

υποβαθµίζεται στο 12% και 4% αντίστοιχα (Βλ. πίνακα Νο10).  

 

 

Πίνακας Νο10. Ποσοστά ηλεκτρονικής παρενόχλησης ανά φύλο. 

 

Ηλεκτρονική  παρενόχληση ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Καµία παρενόχληση 45% 43% 

Περιστασιακό Θύµα  6% 21% 

Περιστασιακός Θύτης  12% 7% 

Περιστασιακό θύµα και θύτης ταυτόχρονα 19% 12% 

Συστηµατικό θύµα 2% 5% 

 Συστηµατικός θύτης   6% 1% 

Συστηµατικό θύµα και θύτης ταυτόχρονα 5% 4% 

 

 

Από τον διαχωρισµό των αποτελεσµάτων ανά τάξη, προκύπτει ότι ανάλογα µε την 

ηλικία αυξάνεται και το ποσοστό των εµπειριών ηλεκτρονικής παρενόχλησης που 

βιώνουν οι συµµετέχοντες. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στην Α΄ τάξη 

πάνω από τους µισούς µαθητές (55%) δηλώνουν ότι δεν έχουν κάποια εµπειρία 

παρενόχλησης, ενώ στην Β΄ τάξη το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 44%, και κατ’ 

επέκταση  µόνο το 38% στην Γ΄ τάξη απέχει από κάποια µορφή ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης.   

Όσον αφορά την περιστασιακή παρενόχληση, εκτιµάται ότι το ποσοστό των 

συµµετεχόντων που αξιολογήθηκαν ως θύτες και θύµατα ταυτόχρονα αυξάνεται 

ανάλογα µε την ηλικία στην οποία βρίσκονται οι εξεταζόµενοι.  Έτσι, τα ποσοστά 

των τριών τάξεων σχετικά µε αυτόν το χαρακτηρισµό κατανέµονται σε 9%, 15%, 

19% αντίστοιχα σε κάθε τάξη του γυµνασίου. Η ίδια ανάλογη αύξηση ισχύει και για 

την συστηµατική παρενόχληση, ωστόσο τα ποσοστά είναι κάπως πιο χαµηλά (λόγω 

των αυστηρών κριτηρίων που έχουν υιοθετηθεί), και ανέρχονται στο 1%, 5 και 6% 

αντίστοιχα. Εποµένως, εύλογο είναι να υποθέσει κανείς ότι η βίωση της ηλεκτρονικής 
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παρενόχλησης ως θύµα µπορεί να οδηγήσει σε παρενόχληση άλλων, µια συµπεριφορά 

που αυξάνεται µε το πέρασµα από την µια τάξη στην άλλη.   

Αξίζει να αναφερθεί η κλιµάκωση που παρατηρείται µεταξύ της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ 

γυµνασίου ως προς τα συστηµατικά θύµατα. Το 0%  των συστηµατικών θυµάτων 

στην Α΄ τάξη, αυξάνεται σε 3% και 6% στην Β΄ και την Γ΄ γυµνασίου αντίστοιχα. Σε 

συνδυασµό µε την αντιστρόφως ανάλογη ποσοστιαία αύξηση στους συστηµατικούς 

θύτες (6%, 6% και 2% στις τρεις τάξεις αντίστοιχα), γεννώνται κάποια ερωτηµατικά 

σχετικά µε τη σχέση της ηλικίας µε τη θυµατοποίηση και την παρενόχληση άλλων. 

(Βλ. πίνακα 11). 

 

Πίνακας Νο11. Ποσοστά ηλεκτρονικής παρενόχλησης ανά τάξη.  

 

Ηλεκτρονική  παρενόχληση Α΄ ΓΥΜΝ.  Β΄ ΓΥΜΝ. Γ΄ ΓΥΜΝ. 
    

Καµία παρενόχληση 55% 44% 38% 
    

Περιστασιακό Θύµα  16% 9% 15% 

Περιστασιακός Θύτης  9% 13% 8% 

Περιστασιακό θύµα & θύτης 

ταυτόχρονα 

9% 15% 19% 

Συστηµατικό θύµα 0% 3% 6% 

 Συστηµατικός θύτης   6% 6% 2% 

Συστηµατικό θύµα και θύτης 

ταυτόχρονα 

1% 5% 6% 
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3.4.2. ΑΝΤΙ∆ΙΑΣΤΟΛΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  

 

Επιδιώκοντας σε αρχικό στάδιο την πρώτη κατηγοριοποίηση των δεδοµένων της 

τρέχουσας έρευνας σχετικά µε την παραδοσιακή παρενόχληση, διαπιστώνουµε ότι 

µόλις το 18% δεν παρουσιάζει κάποια µορφή παραδοσιακής παρενόχλησης, το 21% 

έχει υπάρξει θύµα παρενόχλησης, το 4% θύτης παρενόχλησης και το 57% και θύµα 

και θύτης ταυτόχρονα (Βλ. Πίνακα Νο12). Ωστόσο είναι σηµαντικό να αναφερθούµε 

στο γεγονός ότι τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα προκύπτουν και από τη µεµονωµένη 

δήλωση των συµµετεχόντων ότι έχουν βιώσει/ προκαλέσει κάποια εµπειρία 

παρενόχλησης. Εποµένως δεν υπάρχουν κάποια αξιολογικά κριτήρια για αυτές τις 

απαντήσεις σύµφωνα µε την πρώτη κατηγοριοποίηση, πράγµα που αιτιολογεί κάπως 

τα αυξηµένα επίπεδα παρενόχλησης που αναφέρθηκαν.  

 

 

Πίνακας Νο12.  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ 1
Η
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Καµία εµπειρία παρενόχλησης 18% 

Θύµα παρενόχλησης 21% 

Θύτης παρενόχλησης 4% 

Θύµα και θύτης παρενόχλησης 57% 

 

Στην προσπάθεια να διερευνήσουµε το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού µε πιο 

αυστηρά κριτήρια, προβαίνουµε στη δεύτερη κατηγοριοποίηση όπου εάν κάποιος 

εξεταζόµενος έχει βιώσει ή εκδηλώσει µόνο µια φορά ή 2-3 φορές κάποια τέτοια 

συµπεριφορά δεν τον καθιστά συστηµατικό θύµα/θύτη/και τα δύο. Για να 

χαρακτηριστεί ένα άτοµο θύµα/θύτης/θύµα και θύτης ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει 

βιώσει ή επιχειρήσει κάποια συµπεριφορά µε ένα πιο συστηµατικό τρόπο, για 

παράδειγµα να έχει δηλώσει 5 φορές σε κάποια συµπεριφορά ή 2-3 φορές σε µία και 

από τουλάχιστον άλλη 1 φορά σε δύο επιπλέον µεταβλητές. Όπως προαναφέρθηκε θα 

επιχειρηθεί ένας διαχωρισµός µεταξύ συστηµατικής και περιστασιακής 
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παρενόχλησης ανάλογα µε τη συχνότητα της παρενόχλησης. Εποµένως, λαµβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσµατα αυτής της δεύτερης κατηγοριοποίησης, διαπιστώνουµε ότι 

το 17% δεν έχει βιώσει κάποια µορφή παραδοσιακής παρενόχλησης, ενώ 

περιστασιακά θύµατα και θύτες είναι το 16% και το 3% αντίστοιχα. Ως προς την 

κατηγορία περιστασιακό θύµα και θύτης ταυτόχρονα διαπιστώνουµε το αρκετά 

υψηλό ποσοστό της τάξεως του 21%.  Στην δεύτερη κατηγορία, αυτή της 

συστηµατικής παρενόχλησης, στην κατηγορία του συστηµατικού θύµατος ανήκει το 

5%, ποσοστό που κατεβαίνει στο 1% στην κατηγορία του συστηµατικού θύτη. Όσον 

αφορά τα συστηµατικά θύµατα και θύτες ταυτόχρονα διαπιστώνουµε και πάλι ότι το 

ποσοστό ανέρχεται στο 15% (Βλ. Πίνακα Νο13). 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται σχηµατικά τα ποσοστά των συνολικών 

απαντήσεων.  

 

 

Πίνακας Νο13. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ 2
Η
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Παραδοσιακή 

παρενόχληση 

Περιστασιακή 

παρενόχληση 

 Συστηµατική παρενόχληση   

Καµία 

παρενόχληση 

                                 17% 

Θύµα  16%  5% 17%* 

Θύτης  3%  1% 6%* 

Και θύµα και 

θύτης 

ταυτόχρονα 

21%  15%  

   21% 23% 

Συνολικό 

ποσοστό  

40%  44% 

 

 *Ωστόσο, έπειτα από τη χρήση πιο αυστηρών κριτηρίων για την 

εκτίµηση των συµµετεχόντων ως περιστασιακά/συστηµατικά 
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θύµατα/θύτες/θύµατα και θύτες ταυτόχρονα, υπήρξε ένας αριθµός 

συµµετεχόντων ο οποίος δεν µπορούσε να ενταχθεί σε κάποιες από 

αυτές τις κατηγορίες επειδή σε µία από τις δύο διαστάσεις η 

παρενόχληση ήταν περιστασιακή ενώ στην άλλη συστηµατική. Για 

αυτό το λόγο προέκυψαν οι κατηγορίες: 

Α) Συστηµατικό θύµα- Περιστασιακός θύτης 

Β) Περιστασιακό θύµα- Συστηµατικός θύτης. 

Οι συµµετέχοντες οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν παρενοχληθεί 

συστηµατικά, ωστόσο οι ίδιοι προέβησαν σε παρενόχληση άλλων 

περιστασιακά, εντάχθηκαν στην κατηγορία του συστηµατικού 

θύµατος (17%), ενώ αυτοί που προκαλούσαν συστηµατική 

παρενόχληση σε άλλους αλλά υπήρξαν περιστασιακά θύµατα, 

κατηγοριοποιήθηκαν ως συστηµατικοί θύτες (6%), (βλ. δεξιά στήλη 

του  παρακάτω πίνακα Νο13). Εποµένως συνολικά τα άτοµα που 

αποτελούσαν θύµατα συστηµατικής παρενόχλησης αποτελούσαν 

το 22% του συνόλου των συµµετεχόντων, και αυτά που επιδιδόταν 

στην πρόκληση παρενόχλησης στο 7%. 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της παραδοσιακής παρενόχλησης ανά φύλο, 

διαπιστώνουµε αρκετές διαφοροποιήσεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα κορίτσια 

απέχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό (20%) από τα αγόρια (15%) από εµπειρίες 

παραδοσιακής παρενόχλησης. Τα αγόρια που βιώνουν περιστασιακή παραδοσιακή 

παρενόχληση ως θύµατα, αποτελούν το 9%, ένα ποσοστό που ανεβαίνει στο 22% 

στην περίπτωση των κοριτσιών. Ως προς το ποσοστό που προβαίνει στην 

περιστασιακή παρενόχληση άλλων, δεν παρατηρείται σοβαρή διαφοροποίηση µεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών που σκοράρουν 4% και 1% αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία 

περιστασιακό θύµα και θύτης ταυτόχρονα εντοπίζεται µεγαλύτερο ποσοστό στα 

αγόρια µε 23% και ένα ελαφρώς χαµηλότερο στα κορίτσια της τάξεως του 18%. Με 

γνώµονα την πιο σοβαρή µορφή παρενόχλησης, τη συστηµατική, διαπιστώνουµε ότι 

το 50% των αγοριών εµπλέκονται σε συστηµατική παρενόχληση, εκ των οποίων 

θύµατα έχουν υπάρξει το 18%, σε αντιδιαστολή µε το 26% των κοριτσιών.  Ως 

θύτες συστηµατικής παρενόχλησης, τα αγόρια εµφανίζουν ποσοστά που 

ανέρχονται στο 11%, ενώ τα κορίτσια θύτες αποτελούν µόλις το 4%. Την 
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αξιολόγηση θύτης και θύµα ταυτόχρονα επιδέχονται το 19% των αγοριών και το 

11% των κοριτσιών (Βλ. πίνακα Νο14). 

 

 

Πίνακας Νο14. Ποσοστά παραδοσιακής παρενόχλησης-ΑΓΟΡΙΑ 

 

Παραδοσιακή 

παρενόχληση/ΑΓΟΡΙΑ 

Περιστασιακή 

παρενόχληση 

 Συστηµατική παρενόχληση   

Καµία παρενόχληση                                  15% 

Θύµα  9%  7% 11% 

Θύτης  4%  3% 8% 

Και θύµα και θύτης 

ταυτόχρονα 

23%  19%  

   29% 21% 

Συνολικό ποσοστό  36%  50% 

 

 

 

 

Πίνακας Νο15. Ποσοστά παραδοσιακής παρενόχλησης-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 

Παραδοσιακή 

παρενόχληση/ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Περιστασιακή 

παρενόχληση 

 Συστηµατική παρενόχληση   

Καµία παρενόχληση                                  20% 

Θύµα  22%  4% 22% 

Θύτης  1%  0% 4% 

Και θύµα και θύτης 

ταυτόχρονα 

18%  11%  

   15% 26% 

Συνολικό ποσοστό  41%  41% 
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3.4.3. ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

  

Οι τρόποι στους οποίους µπορεί να προβεί ένα χρήστης του διαδικτύου προκειµένου 

να παρενοχλήσει το άτοµο-στόχο συµπεριλήφθηκαν στον παρόν ερωτηµατολόγιο. 

Σύµφωνα µε τα τρέχοντα στοιχεία, η συνηθέστερη µορφή ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης είναι οι online τσακωµοί σε ποσοστό 37%, ακολουθεί σε ποσοστό 

28% η λήψη ενοχλητικών µηνυµάτων, σε ποσοστό 14% η ταπείνωση από 

φήµες/σκληρό σχόλιο, και σε ποσοστό 12% αν κάποιος έχει µοιραστεί προσωπικά 

µυστικά/ φωτογραφίες και αν έχει προσποιηθεί κάποιος την ταυτότητα άλλου. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας (Βλ. Πίνακα Νο16).  

 

Πίνακας Νο16. Ερωτήµατα που αφορούν τα θύµατα. 

 

Έχεις λάβει κακά ή ενοχλητικά µηνύµατα/mails από κάποιον? 28% 

Έχεις λάβει µηνύµατα online που σε έκαναν να φοβηθείς για την ασφάλειά 

σου? 

8% 

Έχεις «παρενοχληθεί» «ταπεινωθεί» online από κάποιον που έστειλε ή 

δηµοσίευσε κάποιο σκληρό σχόλιο, κουτσοµπολιό, φήµη ή άλλο βλαβερό 

υλικό? 

14% 

Έχεις βρεθεί σε κάποιον online τσακωµό? 37% 

Έχεις αντιληφθεί εάν κάποιος έχει προσποιηθεί ότι κάποιος είναι εσύ και έχει 

στείλει ή δηµοσιεύσει υλικό που βλάπτει τη φήµη σου ή τις φιλίες σου? 

12% 

Έχει κάποιος µοιραστεί ή δηµοσιεύσει προσωπικά σου µυστικά ή 

φωτογραφίες χωρίς τη συγκατάθεσή σου? 

11% 

Έχεις αποκλειστεί ποτέ από µια διαδικτυακή οµάδα από άτοµα που είναι 

κακά προς εσένα? 

11% 

 

Εξετάζοντας της µορφές παρενόχλησης ανά τµήµα διαπιστώνουµε ότι τα ποσοστά 

κάποιων από αυτές αυξάνονται όσο αυξάνεται και η ηλικία του εξεταζόµενου. Η 

αύξηση αυτή αφορά σχεδόν όλες τις συµπεριφορές ηλεκτρονικής παρενόχλησης, µε 

πιο αξιοσηµείωτη την αύξηση των ενοχλητικών µηνυµάτων/mails (13%-22%-40%), 

την ταπείνωση online από κάποιον που έστειλε ή δηµοσίευσε κάποιο σκληρό 

σχόλιο/κουτσοµπολιό (9%-10%-19%), και τον αποκλεισµό από µία διαδικτυακή 

οµάδα (9%-11%-13%). (Βλ. πίνακα που ακολουθεί, Πίνακας Νο17)  
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Πίνακας Νο17. Ερωτήµατα που αφορούν τα θύµατα. Ποσοστά απαντήσεων ανά 

τάξη. 

 

 Α΄ΓΥΜΝ. Β΄ ΓΥΜΝ. Γ΄ ΓΥΜΝ. 

Έχεις λάβει κακά ή ενοχλητικά µηνύµατα/mails από 

κάποιον? 

13% 22% 40% 

Έχεις λάβει µηνύµατα online που σε έκαναν να φοβηθείς 

για την ασφάλειά σου? 

9% 5% 10% 

Έχεις «παρενοχληθεί» «ταπεινωθεί» online από κάποιον 

που έστειλε ή δηµοσίευσε κάποιο σκληρό σχόλιο, 

κουτσοµπολιό, φήµη ή άλλο βλαβερό υλικό? 

9% 10% 19% 

Έχεις βρεθεί σε κάποιον online τσακωµό? 27% 41% 40% 

Έχεις αντιληφθεί εάν κάποιος έχει προσποιηθεί ότι 

κάποιος είναι εσύ και έχει στείλει ή δηµοσιεύσει υλικό 

που βλάπτει τη φήµη σου ή τις φιλίες σου? 

13% 13% 12% 

Έχει κάποιος µοιραστεί ή δηµοσιεύσει προσωπικά σου 

µυστικά ή φωτογραφίες χωρίς τη συγκατάθεσή σου? 

10% 10% 13% 

Έχεις αποκλειστεί ποτέ από µια διαδικτυακή οµάδα από 

άτοµα που είναι κακά προς εσένα? 

9% 11% 13% 

 

 

Όπως διαπιστώνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί οι θύτες προβαίνουν κυρίως 

στην αποστολή κακών ή άσχηµων µηνυµάτων σε ποσοστό 19% για να 

εκφοβίσουν τα θύµατά τους, ακολουθεί η προσποίηση της ταυτότητας άλλου σε 

ποσοστό 17% και ο αποκλεισµός από µια online οµάδα το 13%. Αξίζει να 

αναφερθεί η διαφοροποίηση µεταξύ των µεθόδων που προβαίνουν οι θύτες για να 

προκαλέσουν ηλεκτρονική παρενόχληση ανά φύλο. ∆ιαφαίνεται ότι τα αγόρια 

προτιµούν πιο άµεσες µορφές παρενόχλησης όπως η αποστολή κακών ή ενοχλητικών 

µηνυµάτων/mails (27%), η προσποίηση ταυτότητας άλλου (19%), και η δηµιουργία 

ενός online τσακωµού (17%), ενώ αντίθετα τα κορίτσια προβαίνουν σε πιο έµµεσες 

µορφές εκφοβισµού όπως η προσποίηση της ταυτότητας άλλου (14%) και ο 

αποκλεισµός από µια online οµάδα (13%). Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται συνοπτικά 

στον παρακάτω πίνακα (Βλ. Πίνακα Νο18).  
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Πίνακας Νο18. Ερωτήµατα που αφορούν τους θύτες. Συνολικά ποσοστά-ποσοστά 

ανά φύλο. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Εσύ έχεις στείλει κάποια φορά σε κάποιο άλλο 

πρόσωπο κάποιο κακό ή άσχηµο µήνυµα? 

19% 27% 11% 

Εσύ έχεις στείλει µηνύµατα µε σκοπό να 

εκφοβίσεις κάποιον άλλον? 

12% 17% 6% 

Εσύ έχεις ταπεινώσει κάποιον άλλον στέλνοντας ή 

δηµοσιεύοντας σκληρές φήµες, σχόλια, 

κουτσοµπολιά ή άλλο βλαβερό υλικό? 

8% 13% 4% 

Εσύ έχεις προκαλέσει µε τις ενέργειές σου κάποιον 

online τσακωµό? (πχ ανταλλαγή mails µε άσχηµο 

περιεχόµενο) 

11% 17% 5% 

Εσύ έχεις προσποιηθεί κάποια στιγµή πως είσαι 

κάποιο άλλο πρόσωπο? 

17% 19% 14% 

Εσύ έχεις προσποιηθεί κάποια στιγµή πως είσαι 

κάποιο άλλο πρόσωπο και έχεις στείλει ή 

δηµοσιεύσει υλικό που βλάπτει τη φήµη ή τις 

φιλίες κάποιου άλλου? 

7% 9% 5% 

Εσύ έχεις δηµοσιεύσει ή µοιραστεί τα προσωπικά 

µυστικά ή φωτογραφίες κάποιου άλλου χωρίς τη 

συγκατάθεσή του? 

6% 9% 3% 

Εσύ έχεις αποκλείσει µε τις ενέργειές σου κάποιο 

άλλο πρόσωπο από µια online οµάδα?  

13% 13% 13% 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Ο στόχος της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να µελετήσει τη συµπεριφορά των 

µαθητών γυµνασίου σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες καθώς και τη συµπεριφορά τους 

και τις εµπειρίες τους σχετικά µε το διαδίκτυο. Είναι εµφανές ότι στον νέο κόσµο του 

κυβερνοχώρου, η ηλεκτρονική παρενόχληση αποτελεί πλέον πραγµατικότητα. Αν και 

η ηλεκτρονική παρενόχληση αποτελεί µια εναλλακτική µορφή του σχολικού 

εκφοβισµού, δεν πρέπει να εξετάζεται µόνο στα πλαίσια της σχολικής παρενόχλησης. 

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο που διαδραµατίζεται, 

δηλαδή το διαδίκτυο. Η επικοινωνία διαµέσου της τεχνολογίας αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της καθηµερινής ζωής και των σχέσεων των νέων. Οι 

συµµετέχοντες χαρακτηρίστηκαν έµπειροι γνώστες των νέων µέσων τα οποία 

χειρίζονται µε ευχέρεια, λόγω των αρκετών ωρών που ασχολούνται µαζί τους. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, η χρήση της τεχνολογίας 

αυξάνεται ραγδαία  και στην Ελλάδα από τους νέους χρήστες, καθώς όπως 

διαπιστώθηκε α) ένα 94% των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 

εξετάστηκαν δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο, και το 57% προβαίνει σε 

καθηµερινή χρήση του, και β) το 93% γνωρίζει να χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή µόνο του, µε τον οποίο ξοδεύει 1,5 ώρα καθηµερινά. Εξετάζοντας κατά 

πόσο οι γονείς εποπτεύουν τις δραστηριότητες των συµµετεχόντων στο διαδίκτυο 

βρέθηκε ότι το 84% του συνόλου όταν σερφάρει είναι µόνο του χωρίς την 

επίβλεψη των γονέων, και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βρίσκεται κατά 54% των 

συνολικών απαντήσεων στο δωµάτιο του εξεταζόµενου. Τα δεδοµένα αυτά έρχονται 

σε αντίθεση µε τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου 

επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση, τόσο στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και στα πλαίσια της οικογένειας, ως 

προς την ποιότητα των γνώσεων χρήσης των µέσων, και των δραστηριοτήτων 

που προβαίνουν οι νέοι µε αυτά.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη µη ασφαλή 

χρήση του διαδικτύου είναι πολλοί, γι’ αυτό το λόγο πρέπει οι γονείς να στοχεύουν 

στην ορθή και εξειδικευµένη κατάρτιση των παιδιών τους τόσο σε θέµατα χρήσης 

όσο και σε θέµατα ασφαλείας του διαδικτύου. Όπως προκύπτει από τα ευρήµατα της 

τρέχουσας έρευνας, οι συµµετέχοντες έµαθαν να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό 
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υπολογιστή σε µεγάλο βαθµό µόνοι τους, και ένα ελάχιστο µόνο ποσοστό των 

εξεταζόµενων δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει εξειδικευµένα µαθήµατα. Οι γνώσεις 

τον γονέων είναι περιορισµένες µε βάση τα όσα δήλωσαν οι συµµετέχοντες της 

έρευνας, όπως επίσης και η γονική εποπτεία που ασκείται, πράγµα εύλογο καθώς δεν 

µπορεί να υπάρξει ορθή εποπτεία από τους γονείς αν δεν είναι σε θέση οι ίδιοι να 

έχουν βασικές γνώσεις χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ελλιπείς γνώσεις 

των γονέων σε συνδυασµό µε τη ελάχιστη εποπτεία και το σερφάρισµα στο διαδίκτυο 

από το ίδιο το δωµάτιο του µαθητή, θέτουν πολλά ερωτήµατα ως προς τις 

δραστηριότητες και τις εµπειρίες στις οποίες εµπλέκονται οι νέοι χρήστες.  

Στη συνέχεια της έρευνας έγινε µια προσπάθεια να εκτιµηθούν οι εµπειρίες των 

συµµετεχόντων στο διαδίκτυο ως προς την ηλεκτρονική παρενόχληση και κατ’ 

επέκταση να συγκριθούν µε τις παραδοσιακές µορφές σχολικού εκφοβισµού.  

Σε συµπεριφορές ηλεκτρονικής παρενόχλησης βλέπουµε ότι επιδίδονται το 56% των 

συµµετεχόντων που εξετάστηκαν. Από αυτούς στα θύµατα της συστηµατικής 

παρενόχλησης ανήκει το 7%, όπως επίσης και στους θύτες της ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης.  Στην κατηγορία θύτες και θύµατα ταυτόχρονα ανήκει το 4%. Η 

συγκεκριµένη έρευνα υποδεικνύει ότι το φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

στην Ελλάδα είναι στην αρχή της εκδήλωσής του σε σχέση µε άλλες χώρες του 

κόσµου (Αγγλία, ΗΠΑ). Κυρίως περιστατικά περιστασιακής παρενόχλησης κάνουν 

έντονη την εµφάνισή τους στα ελληνικά δεδοµένα, σε ποσοστά 13% για τα θύµατα, 

10% για τους θύτες και 15% για την κατηγορία των θυτών και των θυµάτων 

ταυτόχρονα, κάτι που ίσως υποδηλώνει απλό πειραµατισµό των νέων. Ως προς τις 

διαφορές ανά φύλο, η παρούσα έρευνα έρχεται σε συµφωνία µε τη διεθνή 

βιβλιογραφία όπου τα κορίτσια βρίσκονται στη θέση των θυµάτων σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από αυτό των αγοριών (26% των κοριτσιών είναι θύµατα περιστασιακής ή 

συστηµατικής παρενόχλησης, σε αντιδιαστολή µε το 8% των αγοριών). Από την 

άλλη, στην κατηγορία των θυτών, και αυτή η έρευνα υπέδειξε ότι βρίσκονται τα 

αγόρια σε ποσοστό 18%, ενώ τα κορίτσια καταλαµβάνουν το 8% του συνόλου. 

∆ιαφορές παρατηρούνται και ως προς την ηλικιακή οµάδα στην οποία βρίσκονται οι 

συµµετέχοντες. Στην κατηγορία των θυτών και θυµάτων ταυτόχρονα, παρατηρείται 

ότι η ηλικία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο καθώς όπως προκύπτει και από τα 

αποτελέσµατα τα ποσοστά αυξάνονται όσο αυξάνεται και η τάξη στην οποία 

βρίσκονται οι µαθητές. Αυτόµατα γεννάται ένας προβληµατισµός κατά πόσο η ηλικία 

επηρεάζει την παρενόχληση άλλων.  
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Οι µορφές παρενόχλησης στις οποίες προβαίνουν οι συµµετέχοντες της 

συγκεκριµένης έρευνας συµφωνούν µε τη διεθνή βιβλιογραφία όπου θέλει τα αγόρια 

να χρησιµοποιούν πιο άµεσες µορφές παρενόχλησης όπως η αποστολή ενοχλητικών 

µηνυµάτων/mails (27%) και η δηµιουργία online τσακωµών (19%), ενώ τα κορίτσια 

προβαίνουν σε πιο έµµεσες µορφές παρενόχλησης όπως προσποίηση της ταυτότητας 

άλλου (14%) και αποκλεισµός από µια online οµάδα (13%).  

Από τα δεδοµένα που εξήχθησαν µε αυστηρά κριτήρια προκύπτει ότι µόνο το 17% 

του συνόλου απέχει από οποιαδήποτε συµπεριφορά παραδοσιακής παρενόχλησης και 

το 44% επιδίδεται σε συµπεριφορές συστηµατικής παρενόχλησης. Αυτά τα δεδοµένα 

επιβεβαιώνονται και από τη διεθνή βιβλιογραφία όπου σηµαντικό είναι το ποσοστό 

των ατόµων που εµπλέκονται σε συµπεριφορές σχολικού εκφοβισµού (Batsche & 

Knoff, 1994· Boulton & Underwood, 1992· Nansel, Craig, Overpecj, Saluja & Ruan, 

2004· Olweus, 1993· Smith-Khuri et al., 2004). Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, η 

παρούσα έρευνα τοποθετεί τα κορίτσια σε µεγαλύτερο βαθµό στην κατηγορία των 

συστηµατικών θυµάτων σε ποσοστό 26%, ενώ τα αγόρια σε ποσοστό 18%. Επίσης, 

τα αγόρια (11%) φαίνονται να προβαίνουν σε συστηµατική παρενόχληση άλλων 

περισσότερο από τα κορίτσια (4%), ενώ συστηµατικά θύµατα και θύτες είναι κυρίως 

αγόρια (19%) σε σχέση µε τα κορίτσια (11%). Το αρκετά υψηλό ποσοστό της τάξεως 

του 44% που προαναφέρθηκε υποδεικνύει σηµαντική διάσταση των συµπεριφορών 

παραδοσιακής παρενόχλησης στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τα ποσοστά της 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης που φαίνονται να διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα. Η 

ηλεκτρονική παρενόχληση αποτελεί µία νέα µορφή παρενόχλησης για την Ελλάδα, 

και µε την κατάλληλη παρέµβαση από τους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους και 

τους γονείς µπορεί να προληφθεί η εξάπλωση της. 

Τα παραπάνω ευρήµατα συνηγορούν στην πεποίθηση ότι η µείωση του χρόνου που 

σπαταλούν οι νέοι στο διαδίκτυο θα µπορούσε να είναι µια λύση σχετικά µε το 

φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι µια εφικτή ή 

λογική λύση λόγω της πληθώρας των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο στις 

ζωές των ανθρώπων, ιδιαίτερα στον τοµέα της εκπαίδευσης. Εποµένως η σωστή 

εποπτεία και η ενηµέρωση των µαθητών για ηθική και υπεύθυνη χρήση των 

τεχνολογικών εργαλείων, και για το πώς θα προστατευτούν από τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν στο διαδίκτυο αλλά και η λήψη προληπτικών µέτρων από τους γονείς, 

όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως στην αρχή της παρούσας εργασίας (τοποθέτηση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σηµείο όπου έχουν οπτική επαφή, εγκατάσταση 
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συγκεκριµένου λογισµικού ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση σε ακατάλληλες 

ιστοσελίδες κλπ), µπορεί να προστατέψει τους νέους από τους κινδύνους του 

κυβερνοχώρου χωρίς να περιορίζει την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο. Επίσης, η 

συγκεκριµένη έρευνα παρέχει περαιτέρω στοιχεία ότι η ηλεκτρονική παρενόχληση 

είναι πράγµατι ένα καθολικό πρόβληµα, όπως υποδηλώνουν και µελέτες που έχουν 

γίνει σε διάφορες χώρες του κόσµου. ∆εδοµένου ότι η ενηµέρωση διαµέσου των 

διαδικτυακών εργαλείων ενσωµατώνεται στις ζωές των νέων γενεών επιτακτική 

κρίνεται η ανάγκη για λήψη προληπτικών µέτρων. Επιπλέον, τα µέτρα αυτά πρέπει να 

εφαρµοστούν διεθνώς  καθώς το διαδίκτυο αφαιρεί τα σύνορα µεταξύ των χωρών και 

παρέχει ευκαιρίες επικοινωνίας εξαλείφοντας τα προβλήµατα του χρόνου και του 

χώρου.  

Τέλος, η συγκεκριµένη έρευνα έχει αρκετούς περιορισµούς. Πρώτον, δεν είναι 

δυνατόν να γενικευτούν τα δεδοµένα που προκύπτουν από την τρέχουσα έρευνα λόγω 

του µικρού αριθµού µαθητών που έλαβαν µέρος σε αυτήν. Εποµένως, οι µελλοντικές 

έρευνες είναι σηµαντικό να περιλαµβάνουν µεγαλύτερο αριθµό µαθητών. Επίσης, το 

µεγαλύτερο µέρος των συµµετεχόντων προέρχεται από την ηµιαστική περιοχή του 

Ρεθύµνου, οπότε καλό θα ήταν να συγκριθούν τα ευρήµατα µε άλλες έρευνες που 

διεξήχθησαν σε υπόλοιπα µέρη της Ελλάδας. Οι επόµενες έρευνες επίσης, θα έπρεπε 

να εξετάζουν το κίνητρο που συνοδεύει τις συµπεριφορές ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης. Θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουν τον τρόπο που οι θύτες 

αντιλαµβάνονται τις αρνητικές συνέπειες της ηλεκτρονικής παρενόχλησης στα 

θύµατά τους.   
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο1. Αναλυτικά στοιχεία των τµηµάτων που 

έλαβαν µέρος στην έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο2. Μέσος όρος ηλικίας ανά τµήµα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο3. Απαντήσεις συµµετεχόντων στην ερώτηση: «Γνωρίζεις τι 
είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση?/ΕΠΑΡΚΗΣ-ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 
 

 
 
 
Να σε ενοχλεί ή να σε απειλεί κάποιος μέσω μηνυμάτων. 

Είναι όταν κάποιος-α μέσω facebook ή αλλού σε παρενοχλεί για κάποιο σκοπό. 

Όταν μπήκα σε μια ιστοσελίδα και με παρενοχλούσε κάποιος και μου έγραφε 

χαζομάρες. 

Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν κάποιος μέσω του υπολογιστή προσπαθεί να 

μάθει τα στοιχεία σου για απώτερους σκοπούς. 

Όταν κάποιος σου κλέβει τις φωτογραφίες σου και τις επεξεργάζεται, και τις 

ανεβάζει στο internet χωρίς την άδειά μας. 

 Όταν συνομιλείς στο ιντερνέτ με αγνώστους οι οποίοι σε παρενοχλούν σεξουαλικά 

ή σου δημιουργούν ψυχολογικό πρόβλημα. 

Να ζητούν στοιχεία σου σε site κοινωνικής δικτύωσης και να μιλούν με διάφορα 

υπονοούμενα, να με απειλούν με διάφορους τρόπους.  

Είναι όταν κάποιος σε παρενοχλεί στο διαδίκτυο. Σου λέει να κάνεις πράγματα 

άσεμνα που θέλει αυτός.  

Όταν σου μιλάνε σεξουαλικά μέσω ίντερνετ. 

Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν ένας ξένος επικοινωνεί μαζί σου, χωρίς τη 

θέλησή σου και σου ζητάει να βρεθείτε σε ένα άγνωστο μέρος. 

Όταν ο άλλος παριστάνει κάποιον άλλον και σου την πέφτει. 

Μπορεί κάποιος να σου μιλάει άσχημα μέσω κάποιων ιστοσελίδων. 

Όταν κάποιος κλέβει από εσένα αρχεία, κυρίως προσωπικά ή όταν σε εκβιάζει ή 

σεξουαλικά παρενόχληση. 

Να παρενοχλείς σεξουαλικά ή λεκτικά κάποιον μέσα σε τόπους κοινωνικής 

δικτύωσης πχ Facebook. 

Όταν κάποιος μέσω Facebook, Msn, κ.ά. Σου λέει πράγματα που σε φέρνουν σε 

δύσκολη θέση, ή σου στέλνει με link φωτογραφίες τις οποίες δεν θέλεις να δεις 

και διάφορα άλλα τέτοια. 

Είναι όταν κάποιος από το Ιντερνέτ σε πιέζει να δώσεις στοιχεία σου και να τον 

γνωρίσεις. 

Όταν είσαι στο λογαριασμό σου και κάποιος σε ενοχλεί, σου λένε άσχημα λόγια, ή 

κάποια video που δεν είναι καλά. 

Κάποιος που σου λέει άσχημα λόγια και σε παρενοχλεί από το ίντερνετ. 

Όταν κάποιος ή με μηνύματα ή με mail ή με live-chat σε βρίζει. 

Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν σου κάνουν φάρσες με το κινητό ή σου λέει 

κάποιος κάτι για κάποιον. 

ΕΠΑΡΚΗΣ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  
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Δηλαδή αν έχω ένα e-mail και μου κάνουν φίλο κάποιοι άνθρωποι που δεν τους 

ξέρω και αρχίζουν και μου μιλάνε και βάζουν φάτσες και λένε λέξεις που δεν είναι 

καλές (σου την πέφτουν), αυτό είναι. 

Παρενόχληση (σεξουαλική, κοινωνική) μέσω του διαδικτύου. 

Μερικές φορές όταν είσαι πχ στο Facebook, και κάποιοι μπορεί να σε κάνουν να 

αισθανθείς άσχημα ή να σου ζητήσουν προσωπικά στοιχεία. 

Όταν κάποιος κάνει ότι θέλει στον υπολογιστή σου. 

Το να δέχεσαι διάφορα κακόβουλα μηνύματα και άλλα διάφορα από άγνωστους 

κυρίως. 

Όταν κάποιος άγνωστος ζητάει να μάθει προσωπικά στοιχεία (κινητό, κατοικία). 

Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζεις από το 

διαδίκτυο σου μιλάνε πχ από το chat προσβάλλοντάς σε ή κοροϊδεύοντας σε. 

Όταν κάποιος σε απειλεί ή σε παρενοχλεί μέσω ίντερνετ. 

Όταν ένας άγνωστος που μιλάτε στο FB για παράδειγμα μιλεί άσχημα για σένα ή σε 

βρίζει. 

Να σου μιλάει κάποιος προσβάλλοντάς σε ή φέρνοντάς σε δύσκολη θέση. Να 

ανεβαίνουν φωτογραφίες σου χωρίς τη θέλησή σου. 

Ηλεκτρονική παρενόχληση είναι όταν κάποιος άγνωστος σε online συνομιλία σε 

παρενοχλεί ερωτικά ή σε απειλεί. 

Όταν άτομα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με σκοπό να εκβιάσουν να 

εκμεταλλευτούν άλλα άτομα με οποιονδήποτε τρόπο. 

Όταν κάποιος σου μιλάει με αγένεια στο Facebook ή κάπου αλλού και σου λέει 

πολλά άσχημα πράγματα. 

Η παρενόχληση οποιουδήποτε είδους (πχ σεξουαλική) που ασκείται μέσω 

ηλεκτρονικών ιστοσελίδων σε άγνωστα μεταξύ τους άτομα με στόχο την 

πραγματοποίηση (και στην πραγματικότητα)  ενός σκοπού. 

Όταν κάποιος από το διαδίκτυο σε ενοχλεί και σου κάνει πρόστυχα σχόλια. 

Είναι η διαδικασία μιας απειλής μέσα από το διαδίκτυο σε κάποιο άτομο από 

κάποιο άλλο. 

Παρενόχληση στο Facebook για σεξουαλικά θέματα. 

Η παρενόχληση με σκοπό πχ την απάτη, μέσω του ιντερνετ, συνήθως μέσα από 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Κάποιοι φτιάχνουν fake profiles στο Facebook και βάζουν ψεύτικες φωτογραφίες 

και λένε ότι είναι αυτοί και μπορεί να σου πουν να συναντηθείτε ενώ δεν ξέρεις 

ποιος είναι. Υπάρχουν και άλλα διάφορα πράγματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο4. Απαντήσεις συµµετεχόντων στην ερώτηση: «Γνωρίζεις τι 
είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση? /ΜΕΡΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 
 

 
 
 
Να σου κάνουν κακό. 
Όταν κάποιος σε ενοχλεί σεξουαλικά. 
Είναι όταν ένα άλλο άτομο μου λέει αν έχω έρθει σε σεξουαλική επαφή, να με ρωτάει τι 

φοράω, να μου ζητάει τον αριθμό μου και γενικά να μου λέει χυδαία πράγματα που με 

ενοχλούν. 
Είναι όταν ένας άγνωστος μου λέει χυδαία πράγματα ή αδιάκριτες ερωτήσεις. 
Όταν άνθρωποι παρενοχλούν τα παιδιά. 
Όταν σε παρενοχλεί, όπως με βρισιές και άλλες χειρονομίες. 
Σου λένε πρόστυχα λόγια και σε κάνουν να νιώθεις άβολα. 
Όταν κάποιος σου λέει διάφορα πράγματα χωρίς να θέλεις, και ακόμα και αν του έχεις πει 

να σταματήσει. 
Όταν κάποιο άτομο σε παρενοχλεί μέσω Η/Υ. 
Να σου λέει διάφορα πράγματα κάποιος, να σε βρίζει, κλπ. 
Σε ενοχλούν με διάφορους τρόπους από το internet. 
Όταν σε παρενοχλούν σεξουαλικά. 
Λεκτική βία, άσεμνες λέξεις κ.ά. 
Όταν κάποιος σε ενοχλεί μέσω internet. 
Όταν σε βρίζουν. 
Είναι όταν κάποιος πειράζει (παρενοχλεί) κάποιον άλλον μέσω διαδικτύου βάζοντάς τον σε 

δύσκολη θέση. 
Μέσω διαδικτύου να σε πλησιάζουν άνθρωποι και να σε παρενοχλούν με διάφορους 

τρόπους. 
Να σου λένε συνέχεια διάφορα κομπλιμέντα για να σε ρίξουν και ίσως στο τέλος σου 

κάνουν κακό. 
Σε παρενοχλούν και σου λένε βλακείες μέσα στη συνομιλία. 
Όταν κάποιος προσπαθεί να σε προϊδεάσει με κάθε τρόπο να κάνεις κάτι κακό ή να σου 

κλέψει αρχεία. 
Να της πεις πράγματα που δεν θέλει να την βρίζεις. 
Όταν σε ρωτάει κάποιος ξένος προσωπικά δεδομένα. 
Όταν ένα άτομο σου κάνει παρενόχληση, σου λέει κάποια σεξουαλικά λόγια. 
Όταν κάποιος που δεν ξέρεις σου λέει σεξουαλικά πράγματα χωρίς λόγο. 
Όταν κάποιος σε πιέζει να κάνεις κάτι χωρίς να το θέλεις όταν σε κοροϊδεύει και σε βρίζει 
Είναι όταν ένα άτομο σε ενοχλεί με βρισιές ή οτιδήποτε άλλο. 

Όταν ένας ηλικιωμένος παίρνει μία ανήλικη και τις κάνει διάφορα. 

Όταν κάποιος σου την πέφτει και σε παρακινεί να κάνεις διάφορα. 

Να παρενοχλείς τον άλλον μέσω επικοινωνίας. 

Ενόχληση. 

Όταν σε ενοχλεί κάποιος. 
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Το να σε ενοχλεί κάποιος χωρίς να τον ξέρεις. 

Η προσέγγιση κάποιων άγνωστων που θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου για τους 

χ,ψ λόγους. 

Να αντιμετωπίζεις ενοχλήσεις από τους άλλους σε βαθμό σεξουαλικό, κοινωνικό κ.ά. 

Όταν κάποιος άγνωστος πετάει σεξουαλικά υπονοούμενα, ή ενοχλώντας-χρησιμοποιώντας 

βρισιές και κοροϊδίες. 

Όταν κάποιος σε ενοχλεί από το διαδίκτυο, από το fb και από αλλού. 

Όταν άτομα που δεν ξέρεις σου λένε πρόστυχα πράγματα και έτσι γίνεται …..  

Όταν κάποιος παραβιάζει κάποια προσωπικά σου θέματα. 

Όταν άγνωστοι επίμονα ζητούν μέσω ίντερνετ να έχουν συνομιλία μαζί σου. 

Όταν κάποιος άγνωστος σου την πέφτει. 

Είναι όταν κάποια άτομα που ίσως δεν γνωρίζεις προσπαθούν να σε προσελκύσουν 

Όταν κάποιος άγνωστος προσπαθεί να σου αποσπάσει πληροφορίες για την προσωπική 

σου ζωή κλπ. 

Όταν κάποιος που δεν γνωρίζεις αρχίσει να σου μιλάει και μετά ζητάει να βρεθείτε και μετά 

το προχωράει χωρίς καν να σε ξέρει και σε παρενοχλεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο5. Απαντήσεις συµµετεχόντων στην ερώτηση: «Γνωρίζεις τι 
είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση? ΓΕΝΙΚΕΣ - ΑΟΡΙΣΤΕΣ - ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ - ΑΟΡΙΣΤΕΣ - ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
 

 
 
Διάφοροι προσπαθούν να μας προσελκύσουν σε site (διαφημίσεις) για εμπορικούς 

σκοπούς.  

Είναι όταν ένα παιδί κολλάει πολύ στο ίντερνετ. 

 
 
 
 


