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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έννοια του «stalking», δηλαδή η συµπεριφορά που περιλαµβάνει 

επανειληµµένη και επίµονη προσπάθεια διατήρησης ανεπιθύµητης επικοινωνίας και 

επαφής, απασχόλησε για πρώτη φορά τα ΜΜΕ, το νόµο και την κοινωνία στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980. Αφορµή στάθηκε η δολοφονία µιας νεαρής ηθοποιού από 

έναν θαυµαστή της, του οποίου είχε γίνει έµµονη ιδέα και ο οποίος την παρενοχλούσε 

συστηµατικά. ( McCann, 2001) 

  Στη δεκαετία του 1990 και ενώ το «stalking» είχε ταυτιστεί αρχικά µε τις 

διασηµότητες και την παραβίαση της προσωπικής τους ζωής από θαυµαστές, η έννοια 

διευρύνθηκε τόσο, ώστε περιέλαβε και συµπεριφορές που απαντώνται στην 

καθηµερινή κοινωνική ζωή και επαφή και οι οποίοι προκαλούνται από επίδοξους ή 

πρώην συντρόφους. Τότε ήταν που ποινικοποιήθηκε για πρώτη φορά η συµπεριφορά 

του «stalking» ως κολάσιµη πράξη, αποδοκιµαστέα από το ∆ίκαιο όλων των 

Πολιτειών της Αµερικής. (Tjaden & Thoennes, 1998) 

Η επιστηµονική έρευνα προχωρά αργά και µε αρκετά προβλήµατα, λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης της έµµονης παρακολούθησης που περιλαµβάνει διάφορες 

εκφάνσεις και µορφές παρενόχλησης, αλλά και της ίδιας της έννοιας του «stalking», 

το νόηµα της οποίας δεν είναι καθολικά και επακριβώς προσδιορισµένο από την 

επιστηµονική κοινότητα. (Websters’s College Dictionary, 1991) 

 Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων 

και των εµπειριών των θυµάτων που βίωσαν µε οποιονδήποτε τρόπο συµπεριφορά 

που εµπίπτει στην έννοια της επίµονης και επανειληµµένης παρενόχλησης από ένα 

άλλο άτοµο, µε σκοπό τη διατήρηση ή την απόκτηση ανεπιθύµητης επαφής και 

επικοινωνίας. 

 Προς το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ποιοτική έρευνα και συγκεκριµένα 

συνέντευξη ηµιδοµηµένης µορφής, η οποία ερεύνησε την εµπειρία έξι θυµάτων. Τα 

θύµατα ερωτήθηκαν σχετικά µε το προφίλ του «δράστη» και τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες παρενοχλήθηκαν, καθώς και για την ψυχολογική τους κατάσταση εκείνη 

την περίοδο, αλλά και µετά την παρενόχληση, ενώ έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί 

το κατά πόσο άλλαξε θετικά ή αρνητικά η ζωή τους µετά από αυτή την εµπειρία. 
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Κοινός τόπος όλων των εµπειριών των θυµάτων ήταν η παρόµοια προσέγγιση 

τους από τα άτοµα που τους παρακολουθούσαν και τα κοινά συναισθήµατα που 

βίωναν κατά τη διάρκεια του «stalking», ενώ χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός πως 

σχεδόν όλα τα άτοµα ζουν πλέον µια φυσιολογική ζωή, έχοντας ξεκινήσει µια «υγιή» 

σχέση όπως την αποκαλούν. Στο σύνολο τους θεωρούν, πως η συγκεκριµένη εµπειρία 

τους βοήθησε στο να ξεχωρίζουν τα άτοµα µε τα οποία συναναστρέφονται και να 

αποφεύγουν τα άτοµα που ο χαρακτήρας τους θυµίζει το χαρακτήρα του ατόµου που 

τα παρενόχλησε. 
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2.ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΙ∆Η «STALKING» 

 

Το «stalking» έχει προκαλέσει αρκετή σύγχυση ως προς τον ακριβή ορισµό 

του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ερευνητών 

για το ποιές είναι ακριβώς οι συµπεριφορές που το ορίζουν ( Haugaard & Seri, 2000). 

Αρχικά ο όρος χρησιµοποιούνταν για να περιγράψει την παρέµβαση θαυµαστών στη 

ζωή αναγνωρίσιµων προσώπων. Έπειτα ο όρος έλαβε ευρύτερη διάσταση 

χαρακτηρίζοντας ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόµενο. 

 Γενικότερα, ως «stalking» µπορεί να ορισθεί « η εκούσια, κακόβουλη και 

επαναλαµβανόµενη παρακολούθηση και παρενόχληση ενός ατόµου, του οποίου 

απειλείται η ασφάλεια. Αυτό το είδος απειλής αποτελείται από περισσότερες από 

µια απροκάλυπτες και ανεπιθύµητες πράξεις που γίνονται αντιληπτές από το 

θύµα ως παρενόχληση» (Meloy & Gothard, 1995). 

Υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ της νοµικής και ψυχολογικής διάστασης της 

έννοιας του «stalking». Το νοµικό πλαίσιο κατά του stalking, ορίζεται από τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ένα επαναλαµβανόµενο πρότυπο παρεµβατικής συµπεριφοράς που 

αντικατοπτρίζεται από το δράστη, το οποίο είναι ανεπιθύµητο για το θύµα, 

• µια απειλή είτε άµεση, είτε έµµεση,  

•  µια προκαλούµενη αίσθηση φόβου στο θύµα  (Meloy, 1998).  

Τα παραπάνω στοιχεία δηµιουργούν έναν αβέβαιο ορισµό για το «stalking», καθώς 

αφήνουν αναπάντητα σηµαντικά ερωτήµατα. 

   Ωστόσο, ακόµα και οι ψυχολογικοί – κλινικοί ορισµοί εµπεριέχουν αµφίσηµα 

στοιχεία. Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εξάγουν λειτουργικούς ορισµούς 

προκειµένου να διευκολύνουν µια αξιόπιστη έρευνα για το «stalking» (Meloy, 1998).  

   Παρόλη την προσπάθεια δεν προέκυψε καθολικός ορισµός. Οι Meloy & 

Gothard το 1995, χρησιµοποίησαν τον όρο έµµονη παρακολούθηση, αντί του 

«stalking», ορίζοντας την ως «µη φυσιολογικό, µακροπρόθεσµο µοτίβο απειλής ή 

παρενόχλησης καθοδηγούµενης προς ένα συγκεκριµένο άτοµο». Ο Rosenfeld το 

2000, χρησιµοποίησε τον όρο έµµονη παρενόχληση, αντί του «stalking» σε µια 
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προσπάθεια να καταγραφεί η εµµονή του διώκτη και η εµπειρία του θύµατος που 

παρενοχλείται. Ισχυρίστηκε επίσης, ότι ο όρος έµµονη παρενόχληση είναι πιο 

ακριβής καθώς δεν παρακολουθούν όλοι οι διώκτες τα θύµατα τους, αντ’αυτού, 

πολλοί χρησιµοποιούν σύγχρονα µέσα, όπως e-mail ή άλλα µέσα καταδίωξης. Οι 

Cupach & Spitzberg το 2002, χρησιµοποίησαν τον όρο έµµονη σχεσιακή παραβίαση, 

ορίζοντας «συµπεριφορές που κυµαίνονται από ενοχλητικές αλλά νόµιµες προς 

ένα άτοµο, έως  παράνοµες και εγκληµατικές ». Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι η 

έµµονη σχεσιακή παραβίαση είναι συγκεκριµένα επιδίωξη οικειότητας, σε αντίθεση 

µε νοµικούς ορισµούς του «stalking» που δεν καθορίζουν τα κίνητρα. Οι Pathé & 

Mullen το 1997, υποστηρίζουν ότι «το stalking ορίζεται από ένα σύνολο 

συµπεριφορών που προκαλεί ένα συγκεκριµένο άτοµο σε ένα άλλο, ζητώντας 

επαναλαµβανόµενα ανεπιθύµητη προσοχή και επικοινωνία ».  

   Ανεξαρτήτως του ακριβούς ορισµού που χρησιµοποιήθηκε, « το stalking 

πρέπει να αναγνωρισθεί στα αρχικά του στάδια πριν η συµπεριφορά γίνει αρκετά 

σοβαρή και οδηγήσει στη επιβολή του νόµου, ώστε να µπορεί να διακοπεί πριν 

βλάψει σοβαρά το θύµα» ( Meloy , 1998). 

 

Στάδια του «stalking» 

Το «stalking» χαρακτηρίζεται από επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές, 

σηµαντικότερα στοιχεία των οποίων είναι η συχνότητα και η επιµονή (Walker, 1979). 

Συνήθως πραγµατοποιείται σε τρία στάδια: 

   Το πρώτο στάδιο αναφέρεται σε µια «συσσωρευµένη ένταση» («tension 

building stage»), η οποία όµως δεν έχει εκφραστεί. Το θύµα δέχεται έντονη 

ψυχολογική βία, όπως κριτική, παράπονα, απειλές και συµπεριφορές του δράστη, οι 

οποίες έχουν σκοπό να πλήξουν την αυτοπεποίθηση του. 

   Το επόµενο στάδιο αποτελεί την «έκρηξη» («explosion stage») του διώκτη, ο 

οποίος συνήθως ασκεί κάποια µορφή βίας στο θύµα. Υπάρχουν τρία είδη 

κακοποίησης που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο δράστης. Η σωµατική βία, 

περιλαµβάνει συνήθως χτυπήµατα, σπρωξίµατα, γροθιές και άλλες σωµατικές 

βλάβες. Η ψυχολογική βία, περιλαµβάνει συµπεριφορές ελέγχου και καταναγκασµού, 

που συνοδεύονται από έντονη κριτική, προσβολές, κοινωνική αποξένωση και απειλές 

που προκαλούν φόβο στο θύµα. Τέλος, η σεξουαλική βία ορίζεται από σεξουαλικά 

υπονοούµενα έως σεξουαλική κακοποίηση ( Dutton, 1998· Walker & Meloy, 1998). 
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   Έπειτα, ακολουθεί το στάδιο κατά το οποίο ο διώκτης φαινοµενικά «ηρεµεί»       

(«honeymoon period») και ζητά συγχώρεση από το θύµα, διαβεβαιώνοντας το πως δε 

θα επαναλάβει τις προηγούµενες συµπεριφορές. 

   Τα στάδια λειτουργούν ως «κύκλος» και επαναλαµβάνονται µε τη σειρά τους 

όταν ο διώκτης συνειδητοποιήσει πως κανένας από τους παραπάνω τρόπους δε 

φέρνει το επιθυµητό αποτέλεσµα ( Walker, 1979, 1984). 

   Ορισµένες συµπεριφορές του δράστη που συνοδεύουν τα παραπάνω στάδια 

είναι η παρακολούθηση του θύµατος, τα συνεχόµενα τηλεφωνήµατα, η αιφνίδια 

εµφάνιση του στα µέρη που συχνάζει το θύµα, η αποστολή ανεπιθύµητων δώρων και 

καρτών, όπως επίσης και απειλές για την ίδια του τη ζωή αλλά και τη ζωή του 

θύµατος (Coleman, 1997 · Roberts, 2002). 

 

Είδη του «stalking» 

   Τα είδη του «stalking» καθορίζονται από το είδος των δραστών. Η πρώτη 

κατηγορία είναι οι  «απορριφθέντες» («the rejected»). Αυτοί, ως αποτέλεσµα της 

διακοπής της σχέσης, βιώνουν ανάµεικτα συναισθήµατα θυµού και συµφιλίωσης. 

Όσο όµως οι προσδοκίες τους αποτυγχάνουν, οδηγούνται σε βίαιες πράξεις θέλοντας 

να εκδικηθούν το θύµα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δράστες που «αναζητούν 

την οικειότητα» («intimacy seekers»), οι οποίοι επιδιώκουν να συνάψουν στενή 

σχέση µε ένα άτοµο που θεωρούν πως τρέφει αντίστοιχα συναισθήµατα, 

εισπράττοντας την απόρριψη ως αποδοχή. Η τρίτη κατηγορία δραστών είναι οι 

«ανίκανοι µνηστήρες» («incompetent suitor»). Αυτά τα άτοµα αναζητούν επίσης µια 

στενή διαπροσωπική σχέση, χωρίς όµως να τρέφουν ιδιαίτερα αισθήµατα και όταν 

δεν εισπράξουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο επόµενο 

θύµα. Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν οι «µνησίκακοι δράστες» («resentful 

stalkers»), οι οποίοι εισπράττουν ιδιαίτερη ικανοποίηση µε την επιβολή της δύναµης 

τους και καταδιώκουν τα θύµατα τους επιδιώκοντας να τα τιµωρήσουν, καθώς 

θεωρούν πως τους έχουν αδικήσει. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι δράστες 

«αρπακτικά» («predatory stalkers»). Αυτοί αναζητούν πληροφορίες για το θύµα 

τους, σχεδιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτεθούν και τέλος επιδιώκουν µε κάθε 

τρόπο τη σεξουαλική επαφή, παίρνοντας ικανοποίηση από την ένταση της πίεσης που 

ασκούν. ( Mullen, 1997) 
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3. ∆ΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

   Σύµφωνα µε τα διεθνή ερευνητικά δεδοµένα ένα σηµαντικό ποσοστό ανδρών 

και γυναικών έχει παρενοχληθεί τουλάχιστον µια φορά στη ζωή του. 

  Όπως προέκυψε από έρευνα των Tjaden και Thoennes το 1998 που διεξήχθη 

στις ΗΠΑ, βρέθηκε πως το 8% των γυναικών και το 2% των ανδρών υπήρξαν θύµατα  

παρενόχλησης, τα οποία σε ετήσια βάση ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο στο 

γυναικείο πληθυσµό και τις 370.000 στον ανδρικό. Η έρευνα αναγνωρίστηκε ως η 

πρώτη που µέτρησε το βαθµό εξάπλωσης του «stalking» στις ΗΠΑ. Από µια 

παρόµοια έρευνα στην Αυστραλία προέκυψε πως ένα εκατοµµύριο γυναικών ( το 

15% του  πληθυσµού), δέχτηκαν συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως «stalking» 

κάποια στιγµή στη ζωή τους. ( Australian Bureau of Statistics, 1996) 

  Μεγαλύτερα ποσοστά βρέθηκαν από την έρευνα των Fremouw, Pennypacker 

και Westrup το 1997, όπου το 27% των γυναικών και το 15% των ανδρών είχαν 

παρενοχληθεί. Μάλιστα το 50% των γυναικών και το 25% των ανδρών αυτών 

παρενοχλήθηκε από κάποιον µε τον οποίο διατηρούσε στενή διαπροσωπική σχέση. Σε 

µια άλλη έρευνα τους, τα ευρήµατα έδειξαν πως καµία γυναίκα, αλλά το 2,2% των 

ανδρών παραδέχτηκαν πως έχουν παρενοχλήσει κάποιο άλλο άτοµο. 

   Όσον αφορά το νεότερο ηλικιακό πληθυσµό, σε µια έρευνα των Westrup, 

Pennypacker και Fremouw, βρέθηκε ότι το 30% των φοιτητριών και το 17% των 

φοιτητών είχαν δεχτεί παρενόχληση, ποσοστά αρκετά µεγαλύτερα όπως φαίνεται από 

το γενικό πληθυσµό. Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί µε δύο πιθανούς τρόπους. Είτε 

λόγω αναπτυξιακών ελλειµµάτων στις κοινωνικές δεξιότητες, είτε λόγω του τρόπου 

ζωής σύµφωνα µε το κολεγιακό πρότυπο. Ανεξάρτητα από τους λόγους για το 

υψηλότερο ποσοστό του επιπολασµού, είναι φανερό ότι οι νεαροί έφηβοι έχουν 

βιώσει σε ευρύτερο φάσµα την παρεµβατικότητα, την απειλή και τις επιθετικές 

συµπεριφορές, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά νεαρά θύµατα του «stalking»  

(Spitzberg et al., 1998). Τέλος, παρόµοια δεδοµένα βρέθηκαν και σε έρευνα των 

Logan, Leukefeld και Walker το 2000, η οποία κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα και 

επιπλέον, πως τέτοιου είδους ανεπιθύµητες συµπεριφορές είναι αποτέλεσµα διάλυσης 

στενών διαπροσωπικών σχέσεων. 
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3.1 Το προφίλ του δράστη 

  

 Σύµφωνα µε το σύνολο των ερευνών, οι άνδρες είναι αυτοί που παρενοχλούν 

κατά κύριο λόγο το αντίθετο φύλο ( Meloy & Gothard, 1995· Mullen et al., 1999 · 

Kropp, Hart & Lyon, 2000), ποσοστό που ανέρχεται στο 81% ( Spitzberg, 2002). Οι 

δράστες τείνουν να είναι λευκού χρώµατος (Bjerregaard, 2000 ·Holl, 1998) και οι 

περισσότεροι έχουν ποινικό ιστορικό (Ηarmon et al., 1995· Meloy, 1996 · Mullen et 

al., 1999). 

   Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πως οι δράστες είναι 

πιθανότερο να πάσχουν από ψυχική διαταραχή, σε σχέση µε άτοµα που δεν 

θεωρούνται «stalkers» ( Meloy & Gothard, 1995· Zona, Sharma & Lein, 1993). 

Συνήθως πρόκειται για άτοµα που δυσκολεύονται να συνάψουν στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις και στην πλειοψηφία τους είναι µόνοι ή χωρισµένοι ( Harmon 

et al.,1995).  

   Αν και γενικά είναι άτοµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου ( Blaauw et 

al.,2002), τη χρονική περίοδο της παρενόχλησης η πλειονότητα αυτών είναι άνεργοι ( 

Meloy & Gothard, 1995). Η ηλικία τους κυµαίνεται συνήθως από 35-40 ετών ( 

Mullen et al. ,1999· Meloy, 1997). 

   Τέλος, ένα ποσοστό 25-30% των δραστών, έχουν επιθετική συµπεριφορά ως 

προς το θύµα ή ως προς τρίτα πρόσωπα  και λιγότερο του 2% δολοφονούν τα θύµατα 

τους (Meloy 1998). Υπολογίζοντας ότι οι περισσότεροι δράστες απειλούν τα θύµατα 

τους, το ποσοστό δολοφονίας είναι σχετικά µικρό. 

 

3.2 Το προφίλ του θύµατος 

   

Οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά καιρούς, έδειξαν πως τα θύµατα του 

«stalking» είναι σε συντριπτικό βαθµό γυναίκες. Συγκεκριµένα, µια εκτενής έρευνα 

στον Καναδά, η οποία µελέτησε δεδοµένα από έρευνα (Uniform Crime Reporting 

Survey) σε σχέση µε την ετήσια εγκληµατικότητα, όπως είχε καταγραφεί σε 130 

αστυνοµικά τµήµατα του Καναδά, αποφάνθηκε ότι η πλειονότητα των θυµάτων ήταν 

γυναίκες (80%), από τις οποίες το 47% είχε πριν ερωτική σχέση µε το δράστη 

(Jones,1996). Μια άλλη έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ, 

στην οποία υπήρχε ενδεικτικό δείγµα 8.000 γυναικών και 8.000 ανδρών, αποφάνθηκε 
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πως ήταν πιθανότερο για τις γυναίκες να δεχτούν παρενόχληση σε ποσοστό 78%, η 

πλειονότητα των οποίων είχαν ηλικίες από 18 έως 28 ετών (Hall, 1998). 

   Συζητώντας την κοινωνική δοµή του «stalking», οι Lowney και Best το 1995, 

αναγνώρισαν τα διάσηµα πρόσωπα ως πιθανά θύµατα (star-stalking) κατατάσσοντας 

τα στις ευάλωτες κατηγορίες θυµατοποίησης. 

  Κατά την έρευνα τους, οι Mustaine και Tewksbury το 1999 συµπέραναν πως 

οι φοιτήτριες που έκανα χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών, βρίσκονταν σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο να παρενοχληθούν, σε σχέση µε τις φοιτήτριες που απείχαν από τέτοιου 

είδους συµπεριφορές. 

   Επιπλέον, µια διαφορετική και παλαιότερη έρευνα, αναφέρει πως οι 

αντιλήψεις των θυµάτων σχετίζονται µε την πιθανότητα να δεχτούν παρενόχληση. Για 

παράδειγµα, η χρήση ενός προκλητικού φορέµατος αναγνωρίζεται ως πιθανός 

παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει σε συµπεριφορές «stalking» ( Yarmey,1985). 

   Τέλος σύµφωνα µε τους Pathé και Mullen το 1997, το µεγαλύτερο ποσοστό 

των θυµάτων είναι άγαµες γυναίκες που ζουν µόνες. 

 

3.3 Σχέσεις δράστη – θύµατος 

  

 Αν και πολλές έρευνες δείχνουν πως τα θύµατα δεν έχουν γνώση της 

ταυτότητας του δράστη ( Wright, Burgess, McCray & Douglas, 1995), το µεγαλύτερο 

ποσοστό ερευνών αναφέρει πως οι δράστες και τα θύµατα είχαν πριν την 

παρενόχληση ερωτική σχέση ( Kropp et al.,2002· Mullen & Pathé, 1994 · Poling, 1994 

· Tjaden & Thoennes, 1998). 

   Επιπλέον, τα ευρήµατα από την έρευνα των Mullen, Pathé και Purcell το 

1999, έδειξαν πως οι δράστες ήταν πρώην σύντροφοι των θυµάτων  σε ποσοστό 30%. 

Το 23% είχε επαγγελµατική σχέση µε το θύµα, ως συνεργάτες ή ως πελάτες, το 19% 

είχε περιστασιακές επαφές ενώ µόνο το 14% δεν είχε καµία σχέση µε το θύµα. 

    Μια ακόµη έρευνα, έδειξε πως και οι δράστες και τα θύµατα έχουν 

τουλάχιστον µια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κάτι που δεν υφίσταται σε παραβάτες 

άλλων εγκληµάτων. Σχετικά µε την κοινωνικο-οικονοµική τους κατάσταση, ο Meloy 

το 1996, αναφέρει ότι ο τυπικός δράστης είναι άνεργος ή ηµιαπασχολούµενος, ενώ το 

θύµα µπορεί να ανήκει σε διάφορες κοινωνικο-οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω, αλλά και µε τη δική τους έρευνα, oι Sheridan, Blauuw και Davies το 
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2003, υποθέτουν πως οι δράστες τείνουν να µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά µε τα 

θύµατα τους. 

 

 

3.4 Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του θύµατος 

 

  Παρόλη τη ραγδαία διάδοση του «stalking» ως ένα φαινόµενο που επηρεάζει 

τη δηµόσια υγεία, υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις του 

στα θύµατα ( Meloy, 1996· Pathé & Mullen, 1997). Πολύ συχνά αναφέρεται ότι το 

«stalking» τραυµατίζει την ψυχική υγεία των θυµάτων (Fremouw et al.,1997· 

Jones,1996). Ελάχιστες µελέτες έχουν αναφερθεί στα κοινωνικά και οικονοµικά 

αποτελέσµατα του «stalking» και ακόµα λιγότερες στις ψυχολογικές επιπτώσεις του. 

  Σε έρευνες των Pathé και Mullen το 1997,του Hall to 1998 και των Tjaden 

και Thoennes το 1998,φαίνονται ορισµένες επιπτώσεις στα θύµατα ως αποτέλεσµα 

της παρενόχλησης, µερικές από τις οποίες είναι: η αποχώρηση από τον εργασιακό ή 

ακαδηµαϊκό χώρο, η αλλαγή της ταυτότητας τους, η µετακόµιση τους σε άλλη κατοικία, 

η αλλαγή της εµφάνισης τους, η αποφυγή των κοινωνικών δραστηριοτήτων κ.α. Οι ίδιες 

έρευνες έδειξαν επίσης, πως τα θύµατα κάνουν µεγάλες προσπάθειες για να 

αποβάλλουν από τη µνήµη τους τη συγκεκριµένη εµπειρία.  

   Η Brewster το 1997 διαπίστωσε, ότι πολλά θύµατα νιώθουν δυσπιστία ή 

καχυποψία (44%), φόβο (42%), ανησυχία(31%), θυµό (27%) και κατάθλιψη (21%). 

   Ο Hall σε έρευνα του το 1998 αποφάνθηκε πως το 86% των θυµάτων είχαν 

αλλάξει ως προσωπικότητες, σαν αποτέλεσµα αυτής της εµπειρίας .Πολλά θύµατα 

ανέφεραν πως είχαν γίνει υπερβολικά επιφυλακτικά (73%), ένιωθαν φόβο (48%),είχαν 

την ανάγκη να αποµονωθούν (37%) και ήταν πιο επιθετικά (10%). 

   Οι Pathé και Mullen το 1997, εντόπισαν ότι πολλά θύµατα του «stalking» 

υπέφεραν από αυξηµένη ανησυχία (83%), διαταραχές ύπνου (74%), κόπωση ή 

αδυναµία (55%), διαταραχές όρεξης (48%), κεφαλαλγίες (47%) και ναυτία (30%). Ένα 

ποσοστό γύρω στο 24%  είχε κάνει απόπειρα ή  υπέφερε από αυτοκτονικό ιδεασµό.  

Τέλος το 37% έπασχε από σύνδροµο µετατραυµατικού άγχους (PTSD),ενώ το 

37% πληρούσε τα κριτήρια για ψυχικές διαταραχές κατά το ∆ιαγνωστικό και 

Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών ∆ιαταραχών της Αµερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρίας(DSM IV, APA,1994). 
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

  

 Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση τόσο των 

συνθηκών και των γεγονότων της έµµονης και εκφοβιστικής παρακολούθησης 

(«stalking») από ένα πρώην σύντροφο, όσο και οι επιπτώσεις αυτής στα θύµατα της. 

Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα εστιάζει α) στους τρόπους µε τους οποίους 

παρενοχλείται το θύµα και στη συχνότητα των γεγονότων αυτών και β) στις 

επιπτώσεις (ψυχολογικές και υγείας) των θυµάτων κατά τη διάρκεια και µετά το 

«stalking». 

 

 

4.2 ∆είγµα έρευνας 

    

Το δείγµα της έρευνας αφορά 6 θύµατα του «stalking», 4 γυναίκες και 2 

άντρες. Οι ηλικίες των ερωτηθέντων είναι µεταξύ 22 και 37 ετών. Ο χρόνος που 

απαιτήθηκε για κάθε συνέντευξη ήταν κατά µέσο όρο 30 λεπτά. Η περίοδος των 

συνεντεύξεων ήταν ∆εκέµβριο του έτους 2011 µε Μάρτιο του έτους 2012. Οι 

συνεντεύξεις έγιναν στην οικία του κάθε ατόµου. 

 

4.3 Μέθοδοι έρευνας 

   

Στην παρούσα έρευνα η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είχε τα τυπικά 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας (qualitative research). Αυτή η επιλογή 

προέκυψε λόγω του ανθρωπιστικού περιεχοµένου του διερευνώµενου θέµατος και 

του µικρού δείγµατος που είχαµε στη διάθεση µας. Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα έχει 

οριστεί ως εκείνη της οποίας « το ουσιώδες χαρακτηριστικό είναι ότι ενδιαφέρεται 

για τη συγκέντρωση ποιοτικών και όχι ποσοτικών στοιχείων δίνοντας µεγαλύτερη 

έµφαση στην υποκειµενική προσέγγιση της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Τα βασικά 

µέσα συλλογής στοιχείων είναι η παρατήρηση και η συνέντευξη » (Ιωσηφίδης, 2003). 

Οι ποιοτικές µέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι 
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σηµαίνει για τα αντικείµενα η εµπειρία για την οποία µιλούν και να εµβαθύνει. Αυτό 

που συµβαίνει είναι µια «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973). 

  Ως τεχνική συλλογής των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 

συνέντευξης και συγκεκριµένα της ηµιδοµηµένης µορφής της. 

 

 

4.4 Η συνέντευξη 

 

  Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής µεθόδου. 

Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία µεταξύ προσώπων, που 

καθοδηγείται από τον ερευνητή µε στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετιζόµενων 

µε το αντικείµενο της έρευνας ( Cohen & Manion, 1992). 

 Η προσωπική συνέντευξη είναι ίσως η ποιοτική µέθοδος που χρησιµοποιείται 

περισσότερο, λόγω της ευελιξίας που προσφέρει κατά τη διεξαγωγή της, της 

αµεσότητας και της εξοικείωσης που αισθάνεται το κοινό σε σχέση µε αυτή και του 

χαµηλού της κόστους ( King, 1999). 

Στην προσωπική συνέντευξη τα αποτελέσµατα δε βγαίνουν από ένα 

απρόσωπο σύνολο ερωτήσεων, αντιθέτως ο ερευνητής συλλέγει τα δεδοµένα της 

έρευνας του από τη συζήτηση και την παρατήρηση. Αυτό του δίνει την ευελιξία να 

θέσει επιπλέον ερωτήσεις που τον ενδιαφέρουν και να δεχτεί επεξήγηση σε τυχόν 

θέµατα που τον απασχολούν. 

 

Η ηµιδοµηµένη µορφή συνέντευξης που χρησιµοποιήθηκε για αυτή την 

έρευνα περιελάµβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου (κάτι που συµβαίνει και στη 

δοµηµένη συνέντευξη), όµως ταυτόχρονα τέθηκαν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για 

τη σαφέστερη κατανόηση της εκάστοτε απάντησης στην κλειστή ερώτηση. Στην 

ηµιδοµηµένη συνέντευξη δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος αριθµός ερωτήσεων που 

πρέπει να απαντηθεί, αλλά µια λίστα θεµάτων που πρέπει να αναλυθούν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει σηµασία µε τί σειρά θα 

χρησιµοποιήσει ο ερευνητής τις ερωτήσεις, αλλά τις παραθέτει µε τρόπο ώστε να 

διευκολύνεται ο ίδιος και η έρευνα του. Σ’αυτό το είδος συνέντευξης ο ερευνητής 

µπορεί να προσθέσει και άλλες ερωτήσεις προκειµένου να διευκρινίσει κάτι που τον 
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µπερδεύει ή εάν θέλει να εστιάσει περισσότερο σε ένα συγκεκριµένο σηµείο της 

συζήτησης. 

 

 

4.5 Μέθοδος καταγραφής των στοιχείων 

 

Η µέθοδος καταγραφής που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας ήταν η µαγνητοφώνηση. Αυτή δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή, αφενός 

να  µπορεί να ανατρέξει στο περιεχόµενο της συζήτησης ανά πάσα στιγµή µετά τη 

συνέντευξη, έχοντας τα ακριβή λεγόµενα του ερωτηθέντος και αφετέρου τα δεδοµένα 

της συνέντευξης του µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µελλοντικά από άλλους 

ερευνητές για αντίστοιχες έρευνες. 

Ωστόσο απαραίτητο πριν από αυτή τη διαδικασία είναι να υπάρξει πρώτα η 

έγκριση του συνεντευξιαζόµενου, διαβεβαιώνοντας τον για την αξιόπιστη διαχείριση 

της συζήτησης και των απαντήσεων του. 

 

 

4.6 Προβλήµατα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάστηκαν κάποια προβλήµατα που 

καθυστέρησαν σε ένα βαθµό την επίτευξη της. 

 Αρχικά, ύστερα από πιλοτική έρευνα, φάνηκε πως ο αριθµός των ατόµων που 

είχαν πέσει θύµατα του «stalking» δεν ήταν αρκετά µεγάλος ώστε να µοιραστούν σε 

αυτούς ερωτηµατολόγια. Γι’αυτό το λόγο προτιµήθηκε να δοθεί συνέντευξη από τον 

καθένα ξεχωριστά και η έρευνα να πάρει ποιοτική µορφή. 

Επιπλέον η ροή κάποιων συνεντεύξεων διακόπηκε απότοµα λόγω εξωτερικών 

παραγόντων, γεγονός που δυσκόλεψε τους συνεντευξιαζόµενους να ξαναβρούν τον 

ειρµό τους και να συνεχίσουν από το σηµείο που είχαν σταµατήσει. 

Σε µια συνέντευξη ο ερωτώµενος ήταν συνεχώς µονολεκτικός και ακόµα κι αν 

σε κάποιες ερωτήσεις επακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι απαντήσεις του 

δεν ήταν αρκετά περιεκτικές και σαφείς. 
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Επιπρόσθετα, σε µια από τις συνεντεύξεις ο ερωτώµενος φορτίστηκε 

συναισθηµατικά πριν τη συνέντευξη, αποτέλεσµα του οποίου ήταν να χαθεί αρκετός 

χρόνος αλλά και να υπάρχει  άγχος και πίεση  κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

  Τέλος,  η ελλιπής ελληνική βιβλιογραφία αν και δεν επηρέασε άµεσα την 

έρευνα, τη δυσκόλεψε ως προς το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αντίστοιχες ελληνικές 

έρευνες προς σύγκριση. Εξαιτίας αυτού, χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ξένες 

έρευνες οι οποίες περιείχαν αγγλική ορολογία που σε κάποιες περιπτώσεις, δεν 

υπήρχε ταύτιση  µε αντίστοιχη ελληνική ορολογία. 

 

 

 

 

4.7 Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων 

Η ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων είναι µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει 

όλες τις διαδικασίες νοηµατοδότησης, κατηγοριοποίησης και θεωρητικοποίησης του 

ποιοτικού υλικού µε στόχο την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήµατα, τον έλεγχο των 

ερευνητικών υποθέσεων ή την ερµηνεία και κατανόηση φαινοµένων, διαδικασιών και 

συµπεριφορών ( Ιωσηφίδης, 2003) 

Στην παρούσα έρευνα, οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε 3 µεγάλες ενότητες. Η 

πρώτη αφορούσε το «stalking» ως συµπεριφορά (τους τρόπους παρενόχλησης και τη 

συχνότητα), η δεύτερη τις επιπτώσεις στο θύµα κατά τη διάρκεια και µετά την 

παρενόχληση και η τρίτη τη ζωή των θυµάτων µετά το «stalking». 
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

5.1  Το «stalking» συµπεριφορά 

   

Η πρώτη ερώτηση της συγκεκριµένης ενότητας αφορούσε στο πρόσωπο που 

τους παρενοχλούσε («stalker»). Οι ερωτηθέντες στο σύνολο τους απάντησαν στην 

ερώτηση «Γνωρίζετε το άτοµο που σας παρενοχλούσε;», πως το άτοµο αυτό ήταν ο 

πρώην σύντροφος τους: 

 «… ήταν πρώην σύντροφος µου...» (συνέντευξη 1η, 2η, 3η,5η). 

 «… είχαµε σχέση 3 χρόνια» (συνέντευξη 4η). 

 «…είχαµε υπάρξει ζευγάρι...» (συνέντευξη 6η). 

 

  Στην ερώτηση « Πόσο διήρκεσε η παρενόχληση;» η πλειονότητα των 

συνεντευξιαζόµενων παρενοχλήθηκε κατά µέσο όρο για 6 µήνες : 

 «…αυτό συνέβαινε για περίπου… 7-8 µήνες…» ( συνέντευξη 1η). 

 «…περίπου 5 µήνες, αλλά όχι, δεν ήταν συνέχεια…» (συνέντευξη 3η). 

 «…περίπου 5 µε 6 µήνες, κάπου εκεί…».( συνέντευξη 5η). 

 Ωστόσο ένα άτοµο παρενοχλήθηκε για περίπου 1,5 µήνα (συνέντευξη 4η), ενώ ένα 

άλλο για περίπου 2 χρόνια (συνέντευξη 6η). 

 

Στη συνέχεια, στην ερώτηση «Μπορείτε να µου µιλήσετε για την 

προσωπικότητα του δράστη;», τα θύµατα περιέγραψαν κατά κύριο λόγο ένα άτοµο 

ήρεµο στην αρχή, που στη συνέχεια άρχισε να εκδηλώνει έντονη ζήλια, κτητικότητα, 

νευρικότητα, καθώς και ανασφάλεια, µε απότοµες εναλλαγές της συµπεριφοράς του.  
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Πιο συγκεκριµένα: 

«…είχε συµπλέγµατα κατωτερότητας… ήταν γενικά επιπόλαιο άτοµο…και όχι 

ιδιαίτερα..δηλαδή ήταν πάρα πολύ ασταθής…» (συνέντευξη 1η). 

«…στην αρχή ήταν πολύ φυσιολογικός, ήρεµος, ευγενικός..ε αλλά µετά από 

κάποια…µετά από κάποιο καιρό άρχισε να γίνεται βίαιος, νευρικός και πολύ 

φορτικός…» (συνέντευξη 2η). 

«…ε ήταν γενικά νευρικός πολύ, ε είχε έτσι έντονα ξεσπάσµατα, γινόταν βίαιος πολλές 

φορές, ε ζηλιάρης πάρα πολύ, κτητικός, αλλά δεν ήταν συνέχεια έτσι, απλά όταν θύµωνε 

ήταν…εκδήλωνε πολύ έντονα το θυµό του…» (συνέντευξη 3η). 

«…όσο ήµασταν µαζί ήταν πολύ κτητικό άτοµο, ζήλευε και ίσως αυτό της βγήκε µετά 

τόσο έντονο, να µε παρακολουθεί και να µε πιέζει από το χωρισµό και µετά, εφόσον 

ζήλευε τόσο πολύ όταν ήµασταν µαζί, πόσο µάλλον όταν δεν ήµασταν µαζί…» 

(συνέντευξη 4η). 

«…αρχικά δεν είχα καταλάβει πολλά πράγµατα, στη συνέχεια µου έβγαζε 

επιθετικότητα, όταν τσακωνόµασταν γινόταν λίγο πιο βίαιος, ε έλεγε πράγµατα έτσι 

άσχηµα, έβριζε, ήταν πολύ οξύθυµος γενικότερα…» (συνέντευξη 5η). 

«…άρχισα να πιστεύω ότι είχα επαφές µε ένα διπρόσωπο άτοµο. Όσο καιρό ήµασταν 

µαζί πίστευα ότι ήταν ένα φυσιολογικό άτοµο ικανό να δηµιουργήσει µια ανθρώπινη 

σχέση, από τη στιγµή που αποφάσισα να διακόψω αυτή τη σχέση γνώρισα ένα τελείως 

διαφορετικό πρόσωπο το οποίο ήταν εκδικητικό, απειλητικό και πολλές φορές µου 

δηµιουργούσε τροµερή ανασφάλεια και φόβο…» (συνέντευξη 6η). 

 

  Όλοι οι ερωτώµενοι στην ερώτηση « Πότε ξεκίνησε η παρενόχληση;» δήλωσαν 

πως η παρενόχληση ξεκίνησε αµέσως µετά το τέλος της σχέσης: 

«…άρχισε όταν θέλησα να διακόψω τη σχέση µαζί του, πράγµα που έκανα δηλαδή αλλά 

από εκεί και πέρα δε µε άφηνε σε ησυχία…» (συνέντευξη 1η). 

«…µόλις τελείωσε η σχέση…» (συνέντευξη 2η). 
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«…όταν ήµασταν στο τέλος σχεδόν της σχέσης… µετά από αυτό χωρίσαµε οριστικά…» 

(συνέντευξη 3η). 

«…δηλαδή µε το που της είπα ότι χωρίζουµε, από την επόµενη κιόλας µέρα ξεκίνησε να 

µε πιέζει για να ξαναείµαστε µαζί µε ακραίους τρόπους άλλες φορές, άλλες φορές µε 

λιγότερο ακραίους, αλλά γενικά ήταν ενοχλητικό…» (συνέντευξη 4η). 

«… ξεκίνησε από τη στιγµή που άρχισαν τα προβλήµατα στη σχέση και του είπα ότι δεν 

πάει άλλο, ότι πρέπει να χωρίσουµε…» (συνέντευξη 5η). 

«…από τη στιγµή που συνειδητοποίησα ότι ήθελα να χωρίσουµε, ότι δεν την ήθελα 

άλλο στη ζωή µου…» (συνέντευξη 6η). 

 

 Στην ερώτηση « Με ποιο τρόπο σταµάτησε η παρενόχληση;», οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων διέφεραν κατά πολύ µεταξύ τους. Κάποιοι τρόποι ήταν 

αρκετά ήπιοι: 

 «…ήµουν σταθερή ως προς το γεγονός ότι δεν ήθελα να έχω επαφές µαζί του…» 

(συνέντευξη 1η). 

 «…εντάξει είχαµε τσακωθεί πάρα πολλές φορές άσχηµα, ε κάποια στιγµή θέλω να 

πιστεύω ότι το κατάλαβε, τώρα ίσως να… µήπως του κίνησε και κάτι άλλο το 

ενδιαφέρον, µήπως µια άλλη γυναίκα ίσως και αποφάσισε ότι χάνει το χρόνο του µαζί 

µου…αλλά είχαµε τσακωθεί πάρα πολλές φορές, προσπαθούσα να του εξηγήσω για να 

καταλάβει και κάποια στιγµή τελείωσε, δεν έγινε κάτι, απλά ξαφνικά το πήρε απόφαση, 

τι να πω…» (συνέντευξη 3η). 

«…η µόνη λύση για να το σταµατήσω ήταν να κάνω λίγο αυτό που θέλει, δηλαδή ενώ 

στην αρχή µου έλεγε «θέλω να σε δω» κι εγώ ήµουν κατηγορηµατικά για όχι , µετά 

άρχισα λίγο να κάνω αυτά που θέλει για να µπορέσω λίγο να την ηρεµήσω ας πούµε 

έτσι ώστε να το πάρει πιο ήρεµα και σε βάθος χρόνου να σταµατήσει αυτό…» 

(συνέντευξη 4η). 

Αντίθετα κάποιοι άλλοι ήταν πιο επιθετικοί: 
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«…επιτέθηκε στο νέο µου σύντροφο κι εκείνος ασκώντας βία τον σταµάτησε…» 

(συνέντευξη 2η). 

«…από ένα σηµείο και πέρα άρχισα κι εγώ να τον απειλώ ότι θα βάλω κάποιους να του 

κάνουν κακό και εντέλει όταν κι εγώ ξαναέφτιαξα τη ζωή µου, είδα ότι ήµουν καλά και 

τον απείλησα ότι το αγόρι µου πια δεν µπορεί άλλο και ότι αν δε σταµατήσει δεν ξέρω 

κι εγώ τι θα γίνει…» (συνέντευξη 5η). 

«…έκανα ασφαλιστικά µέτρα…» (συνέντευξη 6η). 

Εποµένως, όπως φαίνεται παραπάνω µόνο σε τρεις περιπτώσεις η παρενόχληση 

σταµάτησε µε την πάροδο του χρόνου, επειδή ο «δράστης» προφανώς 

συνειδητοποίησε πως  έπρεπε να αποµακρυνθεί. Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις τα 

θύµατα έδρασαν ή χρησιµοποίησαν τρίτα πρόσωπα για να το επιτύχουν αυτό. 

 

   Μεγάλο µέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στους τρόπους µε τους οποίους 

παρενοχλήθηκαν τα άτοµα από τους πρώην συντρόφους τους. Στην ερώτηση « Με 

ποιους τρόπους προσπάθησε το άτοµο αυτό να έρθει σε επαφή µαζί σας;», 

ακολούθησε µια εκτενής περιγραφή των γεγονότων. Τα άτοµα δέχονταν 

παρενόχληση κατά κύριο λόγο στην οικία τους, καθώς ήταν το µέρος που µπορούσε 

να τους βρει πιο εύκολα το άτοµο που τους καταδίωκε. Η κάθε περιγραφή διαφέρει 

από τις άλλες και εξελίσσεται µε διαφορετικούς τρόπους και συχνότητα. Κάποιοι 

βιώσαν την καταδίωξη πολύ έντονα, σε τέτοιο βαθµό, ώστε να κινδυνεύει και η ίδια 

τους η ζωή. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η καταδίωξη είχε ως στόχο να 

δηµιουργήσει ενοχικά συναισθήµατα στο θύµα, ενώ σε άλλες τα γεγονότα ήταν τόσο 

διφορούµενα, που εναλλάσσονταν διαρκώς από την πίεση στη λύπηση και το 

αντίστροφο. Ωστόσο, όσο κι αν διέφεραν τα γεγονότα από άτοµο σε άτοµο είχαν 

κάποια κοινά στοιχεία. 

    Καταρχάς, σε όλες τις περιπτώσεις ο «δράστης» εµφανιζόταν φιλικά 

διακείµενος προς το θύµα προσπαθώντας να το προσεγγίσει ξανά. Στη συνέχεια, όταν 

δεν έπαιρνε την ανταπόκριση που επιζητούσε γινόταν πιεστικός και επίµονος. Σ’αυτό 

το σηµείο, συνήθως εµφανιζόταν απρόσκλητος στο σπίτι του θύµατος ή σε µέρη που 

διασκέδαζε το θύµα επιδιώκοντας και πάλι την επαφή. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο 

«δράστης»  θύµωσε µε την αδιαφορία του θύµατος και προέβη σε ακραίες ενέργειες, 
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όπως απειλή ότι θα βλάψει τον ίδιο του τον εαυτό ή το θύµα. Παρακάτω φαίνονται µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια τα γεγονότα, όπως ακριβώς τα βίωσαν τα ίδια τα άτοµα: 

 

« …στέλνοντας µηνύµατα, δηλαδή λέγοντας µου να είµαστε µαζί, µετά µπορεί να 

έστελνε µηνύµατα, γενικά να ήταν υβριστικά τα µηνύµατα του, µετά ερχόταν πάλι µε 

θετικά µηνύµατα, µετά µε αρνητικά, µε πολλούς λόγους. Προσπάθησε να έρθει σε 

επαφή µε άτοµα δικά µου, µου έστελνε e-mail, µου έστελνε µηνύµατα…ε ευτυχώς 

απρόσκλητα δεν είχε έρθει ποτέ σπίτι µου, πάντα επικοινωνούσε όταν είχε την πρόθεση 

να εµφανιστεί… µέσω facebook ήταν υβριστικά τα µηνύµατα που λάµβανα, παρότι δεν 

τον είχα «φίλο» και έβρισκε τρόπο παρότι δεν τον είχα «φίλο», να µου στέλνει 

µηνύµατα τα οποία ήταν υβριστικά και συνήθως είχαν πρόσχηµα ότι θέλει να πάρει 

πίσω κάποια πράγµατα κλπ κλπ , τα οποία ήταν µηδαµινής αξίας, αποκλείεται να ήταν 

αυτό το θέµα, αυτό ήταν απλά η αφορµή...» (συνέντευξη 1η). 

 

«… τηλεφωνήµατα και µηνύµατα όλη τη µέρα και βρισκόταν µπροστά µου από εκεί που 

δεν το περίµενα…η παρενόχληση γινόταν παντού. Έξω απ’ το σπίτι µου, στις 

καφετέριες...σε όποιο µέρος βρισκόµουν… » (συνέντευξη 2η). 

 

«…επικοινωνούσε κυρίως µε τους φίλους µου και προσπαθούσε να µαθαίνει που είµαι 

ας πούµε τα βράδια,  πού έβγαινα µε τους φίλους µου και να τον βλέπω συνέχεια, 

εµφανιζόταν ξαφνικά µπροστά µου για να µε βλέπει, είχε τύχει να έρθει και στο σπίτι 

µου απροειδοποίητα, χωρίς να µε έχει ειδοποιήσει για να δει αν είµαι µε κάποιον αφού 

είχε τελειώσει η σχέση, µήπως έχω ξεκινήσει κάτι καινούριο, ήταν πολύ ζηλιάρης… 

όταν ήρθε στο σπίτι µου αφού είχε τελειώσει η σχέση, αργά το βράδυ 

απροειδοποίητα…χτυπούσε τα κουδούνια, του έλεγα να φύγει και επέµενε…» 

(συνέντευξη 3η). 

 

«…µε το που της είπα ότι χωρίζουµε, από την επόµενη κιόλας µέρα ξεκίνησε να µε 

πιέζει για να ξαναείµαστε µαζί µε ακραίους τρόπους άλλες φορές, άλλες φορές µε 
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λιγότερο ακραίους…αυτό που έκανε στην αρχή ήταν να παίρνει τηλέφωνα, εγώ δεν το 

σήκωνα για να αποφύγω καταστάσεις δηλαδή, αλλά εκείνη συνέχιζε, συνέχιζε και 

τηλέφωνα, µηνύµατα και µετά άρχισε να προχωράει το πράγµα, εφόσον έβλεπε δηλαδή 

ότι εγώ δεν το σηκώνω και αδιαφορώ ή το σήκωνα ας πούµε, της έλεγα «τι θέλεις» κι 

εκείνη φώναζε, έβριζε κτλ το ξαναέκλεινα, µετά προσπάθησε µε χειρότερα πράγµατα. 

∆ηλαδή  άρχισε να έρχεται στο σπίτι µου, άρχισε να µε περιµένει όταν πήγαινα πχ. 

Βόλτα και ακόµα χειρότερα άρχισε µετά να µιλάει στους γονείς µου, δηλαδή έπαιρνε 

τηλέφωνο στο σταθερό και ζητούσε τη µητέρα µου και της έλεγε διαµεσολαβήσει εκείνη 

για να τα ξαναβρούµε κτλ…η πιο ακραία συµπεριφορά ήταν ότι πήρε τηλέφωνο τη 

µητέρα µου και της είπε ότι είναι στο νοσοκοµείο διότι είχε πάρει χάπια γιατί ήθελε λέει 

να κάνει κακό στον εαυτό της... εγώ βέβαια εντάξει επειδή την αγαπούσα σαν άνθρωπο 

έτρεξα κατευθείαν αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν στηµένο, δηλαδή δεν είχε 

πάρει κάτι απλά το έκανε για να µε φοβίσει ότι αν δε γυρίσω πίσω θα αυτοκτονήσει…» 

(συνέντευξη 4η). 

«… ξεκίνησε απειλητικά µηνύµατα, ερχόταν συνέχεια κάτω από το σπίτι, χτυπούσε τα 

κουδούνια, ήταν πολύ περίεργα. Με ακολουθούσε στο δρόµο, ερχόταν στα σπίτια που 

πήγαινα µε τις φίλες µου, δηλαδή προσπαθούσε όπου πήγαινα εγώ να είναι κι αυτός 

από πίσω κατά κάποιο τρόπο…απειλητικά µηνύµατα του τύπου «Άνοιξε να ανέβω να 

σε δω να µιλήσουµε», «Κατέβα κάτω», µε απειλούσε ότι θα µου κάνει κακό αν µε βρει 

έξω µε κάποιον άλλο ή οτιδήποτε µε τις φίλες µου, ε γενικότερα, άρχισε µετά να λέει ότι 

άµα δεν είµαστε µαζί θα κάνει κακό στον ίδιο του τον εαυτό…» (συνέντευξη 5η). 

 

«…στην αρχή ερχόταν µε γλυκό τρόπο, µε κάποια δώρα, µε καλοπιάσµατα, µετά άρχισε 

να γίνεται πιο επιβλητική, να έρχεται απρόσκλητη σπίτι µου, να χτυπάει κουδούνια, να 

ενοχλεί εµένα και τους φίλους µου σε… αρκετές φορές και µεθυσµένη, ε δυστυχώς µετά 

τα πράγµατα χειροτέρεψαν µε αποτέλεσµα να φοβάµαι και για τη ζωή µου γιατί είχα 

δεχτεί απειλητικά τηλεφωνήµατα, είχα δεχτεί επισκέψεις στο σπίτι µου από άγνωστους 

ανθρώπους µε σκοπό να µου βλάψουν ας πούµε τη σωµατική µου ακεραιότητα και 

κάποιες φορές έβρισκα ας πούµε και το µηχανάκι µου σε…να το πω να έχει υποστεί 

δολιοφθορά, να το βρίσκω µε σκασµένο λάστιχο το µηχανάκι, µε βγαλµένο το σωληνάκι 

των φρένων…είχε φτάσει στο σηµείο να µου έρχονται εξοφληµένοι λογαριασµοί του 
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σπιτιού µου, της ∆ΕΗ, της κάρτας µου και φυσικά ήταν από το πρόσωπο αυτό που 

ήξερε πολλά προσωπικά µου δεδοµένα και προέβαινε σε τέτοιες πράξεις ώστε να µου 

δείξει και καλά το πόσο µε θέλει στη ζωή της… µέσω facebook και µε διάφορα mail 

που λάµβανα, τόσο δικά της , όσο και από άγνωστους που µε απειλούσαν για διάφορες 

εκκρεµότητες που είχα» (συνέντευξη 6η). 

   Όπως είναι φανερό από τις παραπάνω περιγραφές, το κάθε θύµα βίωσε την 

παρενόχληση µε διαφορετικό τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις η παρενόχληση γινόταν 

άµεσα και βίαια (συνέντευξη 4η, 5η, 6η, ), ενώ σε άλλες δε γινόταν υπό τη µορφή 

απειλής, αλλά στόχευε στο να καταρρακώσει το θύµα ψυχολογικά (συνέντευξη 1η, 2η, 

3η). Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως στις περισσότερες περιπτώσεις ο εκφοβιστής 

χρησιµοποιούσε άτοµα από τον περίγυρο του θύµατος (είτε φιλικά, είτε 

οικογενειακά), προκειµένου να έρθει σε επαφή ή να φέρει σε δύσκολη θέση το θύµα. 

Επιπλέον ένα είδος παρενόχλησης που παρατηρήθηκε σε αρκετά θύµατα, ήταν η 

απειλή του «δράστη» πως θα βλάψει τον εαυτό του (συνέντευξη 4η, 5η), ενώ δε 

δίστασε να απειλήσει και τη σωµατική ακεραιότητα του θύµατος. (συνέντευξη 5η, 6η). 

 

   Η επόµενη ερώτηση που τέθηκε στους ερωτηθέντες ήταν εάν «Υπήρξε 

αλλαγή ως προς τη συχνότητα της παρακολούθησης µε την πάροδο του χρόνου;». 

Στο συγκεκριµένο σηµείο, υπήρξε οµοφωνία των θυµάτων πως η παρενόχληση 

αρχικά ήταν πολύ συχνή και διαρκής, ενώ όσο περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και πιο 

αραιά ,ώσπου τελικά σταµάτησε: 

«…σίγουρα µια φορά την εβδοµάδα είτε υπερβολικά φιλικά διακείµενος, είτε 

υπερβολικά εχθρικά, δηλαδή αυτά εναλλάσσονταν τα δύο…µε την πάροδο του χρόνου 

σίγουρα ατόνησε αυτό, µπορεί να έγινε µετά µια φορά το µήνα…» (συνέντευξη 1η). 

«…στην αρχή ήταν καθηµερινή και µετά από καιρό άρχισε να αραιώνει…» 

(συνέντευξη 2η). 

«…στην αρχή ήταν πιο έντονο, µετά κάποιο διάστηµα µπορεί να σταµατούσε, µετά 

ξανά...» (συνέντευξη 3η). 
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«…η αλλαγή που υπήρξε είναι ότι όσο περνούσε ο καιρός άρχισε να αραιώνει…» 

(συνέντευξη 4η). 

«…ηρέµησε, κόπασε πραγµατικά θεωρώ, ότι από ένα σηµείο και µετά δεν πήγαινε άλλο 

το πήρε είδηση ότι έπρεπε να σταµατήσει…» (συνέντευξη 5η). 

«…στην αρχή αρκετές φορές την ηµέρα µε ήπιους τρόπους, αργότερα όσο πέρναγε και 

συνειδητοποιούσε ότι η απόφαση µου ήταν αµετάκλητη  πιο αραιά βέβαια…» 

(συνέντευξη 6η). 

 

Το επόµενο ερώτηµα είχε να κάνει µε το κατά πόσο υπήρχε επιθετικότητα από 

αυτό το άτοµο κατά τη διάρκεια της σχέσης. Στην ερώτηση «∆εχτήκατε ποτέ βία 

κατά τη διάρκεια της σχέσης; »  οι απαντήσεις δε διέφεραν κατά πολύ. Σχεδόν όλα 

τα άτοµα είχαν δεχτεί λεκτική βία. Κατά γενική οµολογία είχε υπάρξει και κάποιο 

περιστατικό κατά το οποίο το άτοµο χειροδίκησε εις βάρος τους ή τουλάχιστον 

προσπάθησε, συνήθως κατά τη διάρκεια κάποιου καυγά. Ένα από τα άτοµα δήλωσε 

πως η βία ήταν µόνο ψυχολογική, ενώ κάποιο άλλο δέχτηκε βία από τρίτο πρόσωπο 

και όχι από το ίδιο το άτοµο που τον παρενοχλούσε: 

 «…σωµατική όχι, ψυχολογική ναι…» (συνέντευξη 1η). 

«…σωµατική, µε χτύπησε…ε…µε χτύπησε δύο φορές, τη µια στο δρόµο .. και την άλλη 

στο σπίτι του…απλά τσακωνόµασταν, όχι κάτι σοβαρό…» (συνέντευξη 2η). 

«…ε ήταν πάντα στα πλαίσια του θυµού του και µετά το µετάνιωνε πάντα…καλά και 

λεκτική σίγουρα αλλά είχε αποπειραθεί να µε χτυπήσει…» (συνέντευξη 3η). 

«… ε…βία… σταθερή βία δηλαδή να µου επιτίθεται κλπ δε δέχτηκα, απλά σε κάποιους 

καυγάδες...κάποια...ελαφριά βία…και λεκτική…» (συνέντευξη 4η). 

«…µια φορά να σας πω την αλήθεια µε χαστούκισε, ήταν πάνω σε τσακωµό 

βέβαια…αλλά ναι είχα δεχτεί…» (συνέντευξη 5η). 

«…είχα δεχτεί επισκέψεις στο σπίτι µου από άγνωστους ανθρώπους µε σκοπό να µου 

βλάψουν ας πούµε τη σωµατική µου ακεραιότητα…» (συνέντευξη 6η). 
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 Η τελευταία ερώτηση από τη συγκεκριµένη ενότητα αφορούσε στη 

σεξουαλική παρενόχληση. Στην ερώτηση «Υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση;», η 

συνηθέστερη απάντηση ήταν αρνητική. Ωστόσο υπήρξαν και άτοµα που δέχτηκαν 

έµµεση σεξουαλική παρενόχληση σε καταστάσεις που το άτοµο αυτό προσπαθούσε 

να έρθει σε επαφή µαζί τους: 

«…όχι…» (συνέντευξη 1η, 2η, 3η,4η). 

«…ε θα το λέγαµε και σεξουαλική παρενόχληση, αλλά πάρα πολλές φορές είχε γίνει 

πολύ πιεστικός και κουραστικός…» (συνέντευξη 5η). 

«…ναι στην αρχή βέβαια, τη συνόδευε κάθε τηλεφώνηµα και κάθε επίσκεψη, βέβαια 

στην αρχή που ήλπιζε ακόµα θα µε «τουµπάρει» να το πω έτσι…» (συνέντευξη 6η). 

 

5.2   Επιπτώσεις στο θύµα κατά τη διάρκεια και µετά την παρενόχληση 

   Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά στο πώς βίωναν τα θύµατα την παρενόχληση 

και στο εάν έµειναν κατάλοιπα αυτής, στην ψυχολογική και σωµατική τους υγεία  

µετά την πάροδο του χρόνου. Στην ερώτηση « Μπορείτε να περιγράψετε τα 

συναισθήµατα σας εκείνη την περίοδο; Νιώθατε φόβο;», τα θύµατα στο σύνολο 

τους περιέγραψαν ως κύριο συναίσθηµα το φόβο. Συνήθως αισθάνονταν έτσι όταν 

βρίσκονταν έξω, θεωρώντας πως παρακολουθούνται από το συγκεκριµένο άτοµο, 

αλλά και όταν βρίσκονταν στο σπίτι ανησυχούσαν πως ανά πάσα στιγµή θα χτυπήσει 

η πόρτα ή το τηλέφωνο. Άλλα συναισθήµατα που περιέγραψαν ήταν η οργή ,η 

ντροπή (συνέντευξη 2η), το άγχος (συνέντευξη 3η), η στεναχώρια (συνέντευξη 4η) και 

η ανασφάλεια (συνέντευξη 5η, 6η):  

«…σίγουρα ένιωθα φόβο δεδοµένου ότι είχα ξεκινήσει και µια καινούρια σχέση, είναι 

δεδοµένο ότι αισθανόµουν φόβο, όχι για τη σωµατική µου ασφάλεια και την 

ακεραιότητα, αλλά για το τι επίδραση θα έχει αυτό στη σχέση µου αν τυχόν και ο 

σύντροφος µου ο τωρινός µάθαινε ότι υπήρχαν αυτές οι παρενοχλήσεις…καλά το 

τηλέφωνο είχα απαγορεύσει σε όλους τους γνωστούς µου να µε παίρνουν µε απόκρυψη 

αριθµού γιατί πανικοβαλλόµουν ότι θα είναι αυτός. Ε ναι αυτό, κυρίως δεν ήθελα να 
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βλέπω αριθµό άγνωστο, ακόµα δηλαδή κι αν επρόκειτο για κάτι πολύ σοβαρό από 

οικείο µου πρόσωπο, δεν ήθελα…» (συνέντευξη 1η). 

 

«…ένιωθα οργή, ντρεπόµουν και ήθελα να σταµατήσει, ήθελα να τον σταµατήσω…όταν 

τον έβλεπα µπροστά µου…αλλά φυσικά και όταν χτυπούσε το τηλέφωνο 

αναστατωνόµουν…» (συνέντευξη 2η). 

 

«…είχα πάρα πολύ άγχος, είχα πάντα την αίσθηση ότι κάποιος µε παρακολουθεί, ότι 

ακόµα και στο σπίτι µέσα ένιωθα ότι ανά πάσα στιγµή µπορεί να µου χτυπήσει την 

πόρτα, µπορεί να εισβάλει µες το σπίτι µου χωρίς τη θέληση µου, ένιωθα πολύ 

πιεσµένη, ήµουν συνεχώς µε άγχος περισσότερο…ε ακόµα κι όταν µε έπαιρνε τηλέφωνο 

ένιωθα άγχος, έλεγα «τώρα τι θα θέλει, θέλει να έρθει από δω», δε µπορούσα να ξέρω 

και δε µπορούσα να προβλέψω ποτέ και τις κινήσεις του, τι ακριβώς θέλει, ε και ήµουν 

συνεχώς σε µια κατάσταση άγχους…» (συνέντευξη 3η). 

 

«…τα συναισθήµατα µου ήταν ανάµεικτα διότι εγώ ήµουν αποφασισµένος ότι δεν 

ήθελα πλέον να είµαι µε αυτή την κοπέλα, αλλά το πρόβληµα ήταν ότι η τόση µεγάλη 

πίεση που µου ασκούσε και την έβλεπα να κλαίει κτλ µε στεναχωρούσε ταυτόχρονα, 

οπότε είχα µπει σε µια κατάσταση πολύ περίεργη, δηλαδή ήµουν ενδιάµεσα, δεν ήξερα 

τι να αποφασίσω, γιατί ναι µεν δεν ήθελα να είµαι µαζί της , αλλά όσο της έλεγα ότι δε 

θέλω αυτή µε απειλούσε µε πολύ άσχηµους τρόπους όπως και να αυτοκτονήσει 

ακόµα… αισθανόµουν φόβο όταν ήµουν πχ.  στο σπίτι µου, ήξερα ότι… φοβόµουν 

µάλλον ότι ανά πάσα στιγµή µπορεί να έρθει, µπορεί να χτυπήσει το κουδούνι, µπορεί 

να ανέβει πάνω. ∆ηλαδή ένιωθα ότι δεν έχω ελευθερία εκείνη τη στιγµή. Μπορεί να 

ήθελα ας πούµε να είµαι µε την οικογένεια µου να φάµε ή µε τους φίλους µου και ανά 

πάσα στιγµή να ξέρω ότι µπορεί να έρθει να µε βρει…» (συνέντευξη 4η) 

 

«…ο φόβος ήταν πραγµατικά τεράστιος, δεν τολµούσα να βγω έξω από το σπίτι µου, 

ένιωθα συνέχεια ότι κάποιος µε παρακολουθεί, έτρεµα, δε µπορούσα να ησυχάσω 
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πουθενά, ένιωθα δηλαδή τελείως απροστάτευτη…υπήρχε αυτή η ανασφάλεια, ο φόβος, 

ότι θα πάθω ανά πάσα ώρα και στιγµή κακό, ήταν πάρα πάρα πολύ άσχηµα, 

τροµακτικά πραγµατικά…» (συνέντευξη 5η)  

 

«... στην αρχή πολύ περιορισµένος, λίγη ανασφάλεια, προβληµατισµό όσο όµως 

εντείνονταν οι πράξεις της και έβλεπα πόσο ακραίες ας πούµε µπορούν να γίνουν και σε 

τι βαθµό µπορούσε να φτάσει αυτός ο παρανοϊκός άνθρωπος, φοβήθηκα και για τη ζωή 

µου, µε αποτέλεσµα ας πούµε να στραφώ κα στις αστυνοµικές αρχές και να ζητήσω 

βοήθεια και από ψυχολόγο και από δικηγόρο ώστε να µπορώ να κρατήσω µακριά µου 

αυτόν τον άνθρωπο µε νόµιµο τρόπο…» (συνέντευξη 6η) 

 

Στη συνέχεια τα άτοµα ερωτήθηκαν σχετικά µε τα συναισθήµατα που βιώνουν 

µετά την παρενόχληση  και για το εάν εξακολουθούν να αισθάνονται φόβο. Στην 

ερώτηση  «Εξακολουθείτε να αισθάνεστε φόβο;», η πλειονότητα απάντησε 

αρνητικά, δείχνοντας πως η παρενόχληση αποτελεί παρελθόν γι’αυτούς. ∆εν έλειψε 

ωστόσο και µια θετική απάντηση που δείχνει πως το άτοµο δεν έχει ξεπεράσει ακόµα 

το φόβο του και εξακολουθεί να βιώνει την καταδίωξη παρότι αυτή έχει τελειώσει. 

(συνέντευξη 6η): 

 

«…όχι δε θα το έλεγα, γιατί πλέον έχω αποµακρυνθεί πολύ από αυτή την ιστορία και δε 

µε ενδιαφέρει ούτε τι επίδραση θα έχει στον τωρινό µου σύντροφο αυτό...» (συνέντευξη 

1η ) 

«…όχι…» (συνέντευξη 2η)  

«…όχι, όχι γιατί ξέρω ότι έχει προχωρήσει στη ζωή του…» (συνέντευξη 3η)  

«…αυτή την περίοδο όχι, έχει λήξει αυτό πλέον, δε νοµίζω δηλαδή ότι θα ξαναγίνει…» 

(συνέντευξη 4η) 

«…υποσυνείδητα ίσως λίγο ναι, αλλά όχι κάτι παραπάνω, δηλαδή θεωρώ ότι έχει 

ηρεµήσει αυτός ο άνθρωπος πια, δεν µου δείχνει σηµάδια…» (συνέντευξη 5η) 
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«…βεβαίως, βεβαίως, ακόµα και πολλές φορές όταν κάνω κάτι µε µια κοπέλα που έχω 

γνωρίσει που µου αρέσει πολύ, µου έρχονται πάντα στο µυαλό εικόνες σαν αυτές, 

σκέψεις ότι και µε τη συγκεκριµένη κοπέλα στην αρχή ήταν φυσιολογικά και πώς 

εξελίχθηκε και πού έφτασα, µέχρι και σε σηµείο να αλλάξω σπίτι και περιοχή για να 

χάσει τα ίχνη µου και ακόµα δυσκολεύοµαι να δηµιουργήσω µια σοβαρή σχέση, να 

εµπιστευτώ δηλαδή…» (συνέντευξη 6η) 

Παρακάτω, το ενδιαφέρον της συζήτησης εστιάσθηκε στο κατά πόσο 

επηρεάστηκε ο ύπνος των ατόµων αυτών. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν θετικές 

στην ερώτηση   « Αντιµετωπίζατε δυσκολίες στον ύπνο σας εκείνη την περίοδο;». 

Σε µια περίπτωση η απάντηση ήταν αρνητική (συνέντευξη 1η), ενώ σε µια άλλη, η 

απάντηση αν και ήταν θετική, δεν σχετιζόταν µε ψυχολογικά αίτια, αλλά µε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (συνέντευξη 4η): 

«…εκείνη την περίοδο ειδικά ο ύπνος µε βοηθούσε να ξεχνάω…» (συνέντευξη 1η). 

«…ναι…» (συνέντευξη 2η). 

«…ναι ξυπνούσα ξαφνικά πολλές φορές και ένιωθα ότι ίσως κάποιος είναι µες το 

δωµάτιο, ε ναι δεν κοιµόµουν πολύ καλά η αλήθεια είναι, είχα το άγχος…» 

(συνέντευξη 3η). 

«…οι δυσκολίες που αντιµετώπισα δεν ήταν από…δεν τις αντιµετώπισα µόνος µου, τις 

αντιµετώπισα λόγω τηλεφώνου λόγω…δηλαδή εκεί που ήµουν µόνος κοιµόµουν 

κανονικά, δεν είναι ότι το σκεφτόµουν αυτό το πράγµα και είχα διαταραχές απλά δε µε 

άφηνε το συγκεκριµένο άτοµο να κοιµηθώ, γιατί ήταν διαφορετικά τα ωράρια µας και 

όταν εγώ κοιµόµουν εκείνη καλούσε ή ερχόταν σπίτι κτλ…» (συνέντευξη 4η). 

«…δε µπορούσα πραγµατικά να κοιµηθώ καθόλου, ειδικά τον πρώτο καιρό, ένιωθα 

συνέχεια ότι…πεταγόµουν συνέχεια, ήταν πάρα πολύ άσχηµα, δεν κοιµόµουν καθόλου 

καλά …» (συνέντευξη 5η). 

«…πάρα πολλά…είχα καταφύγει στη βοήθεια υπνωτικών ηρεµιστικών φαρµάκων ώστε 

να µπορώ να κοιµάµαι τουλάχιστον 6 ώρες την ηµέρα για να µπορώ να πηγαίνω στη 

δουλειά µου…» (συνέντευξη 6η). 
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Όπως φαίνεται, το άγχος ήταν αυτό που δηµιουργούσε δυσκολίες στον ύπνο 

των θυµάτων. Σε µια περίπτωση µάλιστα, χρειάστηκε και φαρµακευτική αγωγή 

προκειµένου να ξεπεραστούν  οι διαταραχές ύπνου ( συνέντευξη 6η) . 

  Έπειτα, η ερώτηση που τέθηκε στα άτοµα που είχαν αντιµετωπίσει 

δυσκολίες στον ύπνο τους κατά την παρενόχληση ήταν: «Εξακολουθείτε να έχετε 

δυσκολίες στον ύπνο σας;». Σ’αυτή την ερώτηση το κοινό σηµείο αυτών των 

ατόµων είναι πως παρόλο που δεν αντιµετωπίζουν πλέον τις ίδιες δυσκολίες στον 

ύπνο, κάποιες φορές εξακολουθούν να µην µπορούν να κοιµηθούν εξαιτίας κάποιων 

ονείρων ή σκέψεων : 

«…τώρα όχι…» (συνέντευξη 2η). 

«…τώρα ναι, σαφώς καλύτερα, βέβαια πάντα αντιµετώπιζα προβλήµατα ύπνου, απλά 

εκείνη την περίοδο είχαν επιδεινωθεί…» (συνέντευξη 3η). 

«…ναι είναι πολύ καλύτερος, βέβαια δεν σας κρύβω ότι κάποια όνειρα µου χαλούν τον 

ύπνο, έτσι άσχηµα µε αυτόν τον άνθρωπο…» (συνέντευξη 5η). 

«…αραιά και που ναι, αραιά και που µε εφιάλτες, µε διαταραχές ύπνου να µη µπορώ 

να κοιµηθώ πάνω από 5 ώρες…έχω µια διαρκή…ένα άγχος…» (συνέντευξη 6η). 

 

  Η τελευταία ερώτηση της συγκεκριµένης ενότητας είχε να κάνει µε την 

ψυχική και σωµατική υγεία των θυµάτων µετά την παρενόχληση. Όταν τα άτοµα 

ρωτήθηκαν :    « Γενικά πώς επηρεάστηκε η υγεία και η ψυχολογία σας µετά την 

παρενόχληση;», εστίασαν στο σύνολο τους στην ψυχολογική επίπτωση, ενώ 

σωµατικά δεν ανέφεραν κάποιο πρόβληµα, εκτός από το γεγονός πως τα 

συναισθήµατα τους είχαν αντίκτυπο στο ίδιο τους το σώµα. Πιο συγκεκριµένα τα 

άτοµα ανέφεραν έντονο άγχος και πίεση, νευρικότητα, µειωµένη διάθεση, έλλειψη 

όρεξης και υπερένταση: 

«…ήµουν µε µια διαρκή υπερένταση, ε ναι είχα µια διαρκή υπερένταση, δεν ήµουν 

ήρεµη καθόλου…» (συνέντευξη 1η). 

«…στην αρχή είχα τροµερό άγχος, ό,τι και να συνέβαινε το έβλεπα τραγικό και είχα το 

φόβο ότι συνέχεια µε κοιτάει κάποιος…» (συνέντευξη 2η). 



[30] 

 

«…η υγεία µου όχι, δε µπορώ να πω ότι είχα κάποιο πρόβληµα υγείας αλλά η 

ψυχολογία µου σίγουρα ναι, ένιωθα πάρα πολύ πιεσµένη, είχε επηρεάσει την 

καθηµερινότητα µου, δεν… ήµουν συνέχεια αφηρηµένη, σκεφτόµουν ότι κάποιος µε 

παρακολουθεί, ένιωθα ανασφάλεια, αλλά η υγεία όχι δε µπορώ να πω ότι είχα κάποιο 

πρόβληµα…» (συνέντευξη 3η). 

 

«…η ψυχολογία µου επηρεάστηκε… ότι ήθελα να κάνω πράγµατα να ξεφύγω, δηλαδή η 

ψυχολογία µου ήταν πολύ πεσµένη εκείνο το διάστηµα και έψαχνα να κάνω πράγµατα 

τα οποία θα µε έβγαζαν από αυτές τις σκέψεις ότι κάποιος θα µε ενοχλεί, ότι κάποιος 

θα µπαίνει συνέχεια στη ζωή µου ας πούµε κι έψαχνα καινούριες διεξόδους µε την 

παρέα µου ας πούµε µε κάποιο χόµπι, έτσι ώστε να ξεχνιέµαι από αυτήν την 

κατάσταση…» (συνέντευξη 4η). 

«…γενικότερα ψυχολογικά τουλάχιστον αρχικά ήµουν πολύ χάλια, δεν εµπιστευόµουν 

κανέναν, άρχισα δηλαδή µετά από κάποιους µήνες να ηρεµώ, σωµατικά εντάξει, θεωρώ 

ότι η ψυχολογία επηρεάζει και το σώµα, οπότε…» (συνέντευξη 5η). 

«…η υγεία µου είχε επηρεαστεί και κατά τη διάρκεια της παρενόχλησης, είχα πολλά 

ψυχολογικά, τροµερή ανασφάλεια, ανόρεκτος και σε σηµεία επιβίωσης ας πούµε, δεν 

ήθελα να φάω, όσο και…και µετά βέβαια, ψυχολογικά πιστεύω ότι ακόµα δεν το έχω 

ξεπεράσει…» (συνέντευξη 6η). 

 

5.3 Η ζωή των θυµάτων µετά την παρενόχληση 

Στην τελευταία ενότητα, εξετάζεται τί και αν άλλαξε κάτι στη ζωή των 

θυµάτων µετά το «stalking». 

Η πρώτη ερώτηση αφορά στο αν « Άλλαξε στη ζωή σας κάτι µετά την 

παρενόχληση;». Στη συγκεκριµένη ερώτηση σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έχουν 

δώσει µια διαφορετική απάντηση, ωστόσο η ουσία των απαντήσεων τους είναι κοινή. 

Όλοι νιώθουν πλέον πιο ήρεµοι, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο καχύποπτοι και 

επιφυλακτικοί µε τα άτοµα που συναναστρέφονται, αποφεύγοντας άτοµα που τους 

θυµίζουν το «δράστη». Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν φοβίες ως προς τις επόµενες 
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σχέσεις τους και δυσκολεύονται να εµπιστευτούν καινούρια άτοµα. (συνέντευξη 4η, 

6η): 

«…δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι…. Βίωνα κάποια συναισθήµατα τα οποία ήταν αρνητικά 

τότε, τώρα δεν τα βιώνω, εννοείται ότι έχει φύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω µου 

και ότι ξέρω τα στοιχεία του ανθρώπου µε τα οποία δε θα ξαναείχα σχέση µαζί του…» 

(συνέντευξη 1η). 

«…συνήθισα µέσα στην ηρεµία και την ασφάλεια µόλις τελείωσε η παρακολούθηση…» 

(συνέντευξη 2η). 

«…σίγουρα είµαι πιο επιφυλακτική πια µε τους ανθρώπους και γενικά αποφεύγω τους 

ανθρώπους που είναι πάρα πολύ βίαιοι, που έχουν ξεσπάσµατα, που θυµώνουν πολύ, 

που είναι πολύ νευρικοί ε ναι σ’αυτό νοµίζω ναι έχω αλλάξει…» (συνέντευξη 3η). 

«…αυτό που άλλαξε στη ζωή µου ήταν ότι άρχισα από εκεί και µετά να έχω κάποιες 

φοβίες, βασικά να έχω κάποιες καχυποψίες να σας το πω έτσι, δηλαδή όταν γνώρισα 

κάποια καινούρια κοπέλα ας πούµε στη συνέχεια, είχα µετά τη φοβία ότι µπορεί να 

ξαναγίνει αυτό, δηλαδή ότι θα δυσκολευόµουν  να της πω πχ ότι κάποια στιγµή δε θέλω 

να είµαστε µαζί ή οτιδήποτε για να µην ξαναπεράσω το ίδιο…» (συνέντευξη 4η). 

«…µου έχει δηµιουργήσει τέτοια ανασφάλεια, τέτοιο φόβο που το έχει περάσει στο 

πετσί µου ότι κάποια στιγµή θα µου ξανατύχει και αυτό είναι που δε µπορώ να 

διατηρήσω µακροχρόνιες σχέσεις γιατί έχω δυσκολία στο να εµπιστευτώ τον άλλο 

άνθρωπο που έχω δίπλα µου…» (συνέντευξη 6η). 

Στην επόµενη ερώτηση « Επηρέασε το περιστατικό τις µετέπειτα σχέσεις 

σας;», οι απαντήσεις ήταν σχεδόν όλες θετικές. Ωστόσο κάποιοι επηρεάστηκαν 

αρνητικά και κάποιοι θετικά, δηλαδή για κάποιους το περιστατικό σήµανε µια 

καινούρια αρχή και τους έδωσε τη δυνατότητα να εκτιµούν τα άτοµα που έχουν 

πλέον δίπλα τους (συνέντευξη 2η), ενώ κάποιους άλλους τους έκανε πιο 

επιφυλακτικούς (συνέντευξη 3η, 4η) και τους δηµιούργησε προβλήµατα στη σύναψη 

νέων σχέσεων (συνέντευξη 5η, 6η): 

«…όχι δε θα το έλεγα…» (συνέντευξη 1η). 
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«…ναι, προς το καλύτερο. Άρχισα να εκτιµάω περισσότερο µια ισορροπηµένη σχέση 

και γενικά τους ανθρώπους που ήταν γύρω µου…» (συνέντευξη 2η). 

«…είµαι πιο επιφυλακτική µε τους άντρες, ε και δεν ήθελα…πραγµατικά απέφευγα 

αυτούς που ήταν πολύ κτητικοί ή νευρικοί…» (συνέντευξη 3η). 

«…οι σχέσεις µου επηρεάστηκαν, όχι πολύ αλλά επηρεάστηκαν από πλευράς µου, ναι 

µεν δεν τους το έλεγα ανοιχτά αλλά στο βάθος του µυαλού µου το είχα δηλαδή ήµουνα 

κάπως επιφυλακτικός σε κάποια πράγµατα, δεν ανοιγόµουν εύκολα γιατί φοβόµουν να 

δεθώ για να µην περάσω τα ίδια ας πούµε, αυτό, όχι σε κάτι άλλο…» (συνέντευξη 4η). 

«…πάρα πολύ, πάρα πολύ διότι φοβάσαι, δεν εµπιστεύεσαι εύκολα τον άλλον, τον 

βλέπεις πιο καχύποπτα, ήµουν πολύ µαζεµένη, ήταν τελείως διαφορετικά. Και στο 

θέµα…στο σεξουαλικό κοµµάτι και στο επικοινωνιακό, πολύ διαφορετικά…» 

(συνέντευξη 5η). 

«…δε µπορώ να εµπιστευτώ, συνέχεια µπαίνω σε µια διαδικασία να συγκρίνω την 

πρώην µου κοπέλα µε τις νυν ας πούµε και πάντα να έχω παρανοϊκές σκέψεις στο 

κεφάλι µου…δεν εµπιστεύοµαι φυσικά, µε το παραµικρό δείγµα γίνοµαι έξαλλος και 

µπορώ να πω αρκετές φορές και παρανοϊκός , µε αποτέλεσµα να διώχνω και 

ανθρώπους από δίπλα µου µε αυτό τον τρόπο, από αυτή τη συµπεριφορά µου…» 

(συνέντευξη 6η). 

 

Η τελευταία ερώτηση της ενότητας, αλλά και της συνέντευξης είναι: « Τώρα 

πώς θα περιγράφατε τη ζωή σας;». Σε αυτή την ερώτηση, σχεδόν όλες οι 

απαντήσεις ήταν ελπιδοφόρες και αισιόδοξες. Οι πέντε από τους έξι ερωτηθέντες 

χαρακτηρίζουν τη ζωή τους ήρεµη πλέον, οι περισσότεροι έχουν έναν καινούριο 

σύντροφο και όσο κι αν υπάρχει πάντα στο µυαλό τους αυτό που τους συνέβη, τώρα 

είναι ευτυχισµένοι, όπως δηλώνουν, από τη ζωή τους. Στην έκτη συνέντευξη ωστόσο, 

το θύµα φαίνεται να µην έχει ορθοποδήσει ακόµα και να µην έχει ξεπεράσει πλήρως 

την τραυµατική του εµπειρία, µε αποτέλεσµα να µην είναι ικανοποιηµένο από τη ζωή 

του σήµερα. 
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«…είµαι πολύ ικανοποιηµένη σήµερα από τη ζωή µου, εννοείται πως έχω αποφύγει 

αυτές τις συµπεριφορές στον τωρινό µου σύντροφο, ε και γενικά δεν έχω καµία σχέση 

µε αυτό που ήµουν τα χρόνια εκείνα που συνέβαινε όλο αυτό…» (συνέντευξη 1η). 

«…τώρα είµαι σε µια σχέση πολλά χρόνια, είµαι πολύ ήρεµη, δεν έχω ούτε 

νευρικότητα, ούτε ξεσπάσµατα, ούτε τίποτα και είµαι καλά…» ( συνέντευξη 2η). 

«…φυσιολογική. Έχω µια σχέση µε κάποιον τώρα, δε νοµίζω ότι µε έχει επηρεάσει και 

έχει αλλάξει κάτι στη ζωή µου, η ζωή µου είναι µια χαρά τώρα, πολύ καλά, δεν έχω 

κάποιο πρόβληµα. Απλά είναι κάτι που πάντα το σκέφτοµαι και µε επηρεάζει 

ψυχολογικά γιατί είχα περάσει πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο…» (συνέντευξη 3η). 

«…η ζωή µου σήµερα είναι αρκετά διαφορετική γιατί όταν έγινε αυτό ήταν όταν είχα 

τελειώσει το σχολείο, ήµουν ακόµα σε αρκετά διαφορετική κατάσταση. Πλέον έχω τη 

δουλεία µου, έχω µια καινούρια σχέση και γενικά πιστεύω πως έχω ανανεωθεί αρκετά 

από τότε, ήταν κάτι που ναι µεν θα το θυµάµαι αλλά µου έχει αφήσει και κάποιες κακές 

εµπειρίες ας πούµε, οπότε πιστεύω πως τώρα είµαι σε αρκετά καλή φάση στη ζωή 

µου…» (συνέντευξη 4η). 

«…θεωρώ ότι είναι µια ήσυχη ζωή, έχω τον άνθρωπο µου όπως σας είπα, έχω τη 

δουλεία µου και είµαι πολύ πιο ήρεµη απ’ότι ήµουν τότε, έχουν βελτιωθεί πολύ τα 

πράγµατα…» (συνέντευξη 5η). 

«…πιστεύω ότι…προσπαθώ βέβαια ακόµα να το ξεπεράσω, µε την οικογένεια µου έχω 

αποµακρυνθεί, ε στη δουλειά µπορώ να πω ότι έχω µια µέτρια κατάσταση, δε µπορώ να 

αποδώσω γιατί δεν είµαι και εντελώς καλά αυτό το διάστηµα, σχέση δεν  έχω …» 

(συνέντευξη 6η). 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

   Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια συζήτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδοµένων που καταγράφηκαν 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Η συζήτηση θα είναι χωρισµένη σε τρία µέρη, 

όπως είναι ακριβώς χωρισµένες και οι ενότητες της συνέντευξης. 

 

Το stalking ως συµπεριφορά  

   Βάσει της ανάλυσης των τοποθετήσεων των ερωτηθέντων, προέκυψε πως στο 

σύνολο τους είχαν παρενοχληθεί από τους πρώην συντρόφους τους, όταν οι ίδιοι 

επέλεξαν να διακόψουν τη σχέση τους. Κατά µέσο όρο η παρενόχληση διήρκεσε 6-7 

µήνες, στην αρχή ήταν καθηµερινή και επίµονη, όµως, όσο περνούσε ο καιρός 

γινόταν ανά µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Τα θύµατα περιέγραψαν το «δράστη» 

ως ένα άτοµο ήρεµο στην αρχή της σχέσης, που στη συνέχεια άρχισε να εκδηλώνει 

έντονα ξεσπάσµατα ζήλιας, επιθετικότητα και οργής «…ήταν γενικά νευρικός 

πολύ…είχε έντονα ξεσπάσµατα, γινόταν βίαιος πολλές φορές, ζηλιάρης πάρα πολύ, 

κτητικός, αλλά δεν ήταν συνέχεια έτσι, απλά όταν θύµωνε ήταν…εκδήλωνε πολύ έντονα 

το θυµό του…» (συνέντευξη 3η), ενώ ταυτόχρονα δε δίστασε σε ορισµένες 

περιπτώσεις να χειροδικήσει εις βάρος του θύµατος κατά τη διάρκεια κάποιου καυγά. 

Οι «δράστες» στο σύνολο τους συµπεριφέρονταν παρόµοια όταν προσπαθούσαν να 

προσεγγίσουν τα θύµατα. Τηλεφωνούσαν διαρκώς στο θύµα ζητώντας του να είναι 

ξανά µαζί και έστελναν µηνύµατα άλλοτε υβριστικά και άλλοτε απολογητικά Το 

σύνηθες µέρος της παρενόχλησης ήταν η οικία του θύµατος, όπου την επισκέπτονταν 

είτε χτυπώντας το κουδούνι, είτε περιµένοντας απέξω, είτε προσπαθώντας να 

εισβάλλουν σ’αυτήν. Σε πολλές περιπτώσεις ο «δράστης», ήρθε ή προσπάθησε να 

έρθει σε επαφή µε οικία πρόσωπα του θύµατος, είτε για να αποσπάσει πληροφορίες, 

είτε για να «στείλει» κάποιο µήνυµα στο θύµα. ∆εν έλειψαν οι περιπτώσεις, στις 

οποίες απείλησε  πως θα βλάψει τον εαυτό του ή θα κάνει κακό στο θύµα «…η πιο 

ακραία συµπεριφορά ήταν ότι πήρε τηλέφωνο τη µητέρα µου και της είπε ότι είναι στο 

νοσοκοµείο διότι είχε πάρει χάπια γιατί ήθελε λέει να κάνει κακό στον εαυτό της…» 
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(συνέντευξη 4η). Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των θυµάτων δε δέχτηκε σεξουαλική 

παρενόχληση και στα άτοµα που υπήρξε έγινε µε έµµεσο τρόπο. Η παρενόχληση για 

κάποιους τελείωσε αφότου αποδυναµώθηκε και πέρασε καιρός, χωρίς όµως να 

συµβεί κάποιο συγκεκριµένο περιστατικό, ενώ άλλοι δε δίστασαν να απειλήσουν το 

«δράστη» ή να βάλουν δικά τους άτοµα να επέµβουν «…άρχισα κι εγώ να τον απειλώ 

ότι θα βάλω κάποιους να του κάνουν κακό…» (συνέντευξη 5η). 

 

 

Επιπτώσεις στο θύµα κατά τη διάρκεια και µετά την παρενόχληση 

   

Τα άτοµα κατά γενική οµολογία, αισθάνονταν έντονο το συναίσθηµα του 

φόβου εκείνη την περίοδο. Κατακλύζονταν διαρκώς από σκέψεις πως 

παρακολουθούνται από το «δράστη» και ένιωθαν ανασφάλεια και άγχος «…ο φόβος 

ήταν πραγµατικά τεράστιος, δεν τολµούσα να βγω έξω από το σπίτι µου, ένιωθα 

συνέχεια ότι κάποιος µε παρακολουθεί, έτρεµα, δε µπορούσα να ησυχάσω πουθενά, 

ένιωθα δηλαδή τελείως απροστάτευτη…» (συνέντευξη 5η) Αυτός ο φόβος κόπασε όταν 

σταµάτησε η παρενόχληση, αλλά υπήρχαν ανά διαστήµατα αρνητικές σκέψεις και 

αισθήµατα καταδίωξης. Ως προς τον ύπνο, αναφέρθηκαν διαταραχές σε πολλούς από 

αυτούς εκείνο τα διάστηµα, συνοδευόµενες από εφιάλτες και απότοµη διακοπή του 

ύπνου «…είχα καταφύγει στη βοήθεια υπνωτικών ηρεµιστικών φαρµάκων ώστε να 

µπορώ να κοιµάµαι τουλάχιστον 6 ώρες την ηµέρα για να µπορώ να πηγαίνω στη 

δουλειά µου…» (συνέντευξη 6η). Αυτές οι διαταραχές ελαττώθηκαν στους 

περισσότερους, όταν πλέον ένιωθαν ασφαλείς, αν και δεν αποκαταστάθηκαν πλήρως. 

Τα θύµατα ένιωθαν έντονη νευρικότητα, όπως και υπερένταση  εκείνη την περίοδο. 

Στο σύνολο τους επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό ψυχολογικά, παράγοντας που είχε 

αντίκτυπο και στη σωµατική τους υγεία «…είχα πολλά ψυχολογικά, τροµερή 

ανασφάλεια, ανόρεκτος και σε σηµεία επιβίωσης…» (συνέντευξη 6η). 

 

 

Η ζωή των θυµάτων µετά την παρενόχληση 

   Τα θύµατα αντιµετώπισαν µεγάλες αλλαγές στη ζωή αλλά και το χαρακτήρα 

τους ύστερα από την παρενόχληση. Οι περισσότεροι από αυτούς ένιωσαν έντονο το 

συναίσθηµα της ηρεµίας και της ανακούφισης «…συνήθισα µέσα στην ηρεµία και την 
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ασφάλεια µόλις τελείωσε η παρακολούθηση…» (συνέντευξη 2η), ωστόσο έγιναν πιο 

επιφυλακτικοί και απέκτησαν φοβίες που δεν είχαν πριν. Αυτό φυσικά επηρέασε και 

τις µετέπειτα σχέσεις τους, καθώς δυσκολεύτηκαν να εµπιστευτούν και να 

αισθανθούν ασφαλείς µε νέα άτοµα. Σχεδόν όλοι ζουν πλέον µια ήρεµη ζωή, έχουν 

ένα καινούριο σύντροφο που εκτιµούν και αποφεύγουν να συναναστρέφονται µε 

άτοµα που θεωρούν «επικίνδυνα», στα οποία βλέπουν συµπεριφορές παρόµοιες µε 

του «δράστη» «…είµαι πολύ ικανοποιηµένη σήµερα από τη ζωή µου, εννοείται πως 

έχω αποφύγει αυτές τις συµπεριφορές στον τωρινό µου σύντροφο…» (συνέντευξη 1η). 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

  Οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά καιρούς, βοήθησαν στην 

αναγνώριση των συµπεριφορών του «stalking» (e.g., Cupach & Spitzberg, 2000), 

στον εντοπισµό των  χαρακτηριστικών του δράστη και του θύµατος (e.g., Tjaden & 

Thoennes, 1998), αλλά και των επιπτώσεων που έχει η παρενόχληση στα θύµατα του 

(e.g., Bjerregaard, 2000), γεγονός που επεσήµανε την επικινδυνότητα αυτού του 

φαινοµένου λόγω του αυξηµένου αριθµού θυµάτων και το ανέδειξε ως ένα  ποινικό 

αδίκηµα. 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε µε τις συµπεριφορές του «stalking» ανάµεσα 

σε πρώην συντρόφους και εστίασε πιο ειδικά στις επιπτώσεις που είχε αυτό στην 

ψυχική υγεία των θυµάτων, αλλά και στην ζωή τους γενικότερα. Σε γενικές γραµµές, 

ήταν σύµφωνη µε παλαιότερες έρευνες και ουσιαστικά ο σκοπός της δεν ήταν άλλος 

από την συλλογή επιπλέον πληροφοριών, καθώς δεν ανέκυψαν καινούρια δεδοµένα. 

Αρχικά, σύµφωνα µε τα διεθνή ερευνητικά δεδοµένα, τα άτοµα που ήταν 

πιθανότερο να προβούν σε συµπεριφορές «stalking», ήταν άνδρες, ηλικίας 35- 40 

ετών, συνήθως άνεργοι τη χρονική περίοδο της παρενόχλησης, µε αρκετά υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο, δυσκολία στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και ανεπτυγµένη 

επιθετικότητα προς τα άλλα άτοµα (e.g., Meloy & Gothard, 1995· Mullen et al., 1999· 

Kropp, Hart & Lyon, 2000) . Αντίστοιχα στοιχεία προέκυψαν και από την παρούσα 

έρευνα. Τα άτοµα που είχαν παρενοχληθεί ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες (υπήρξαν 

µόνο 2 άνδρες έναντι τεσσάρων γυναικών που έπεσαν θύµατα). Οι δράστες σε 

µεγάλο ποσοστό (5/6), δεν απασχολούνταν κάπου εκείνη την περίοδο («ήταν 

ανειδίκευτος και κατά καιρούς έµενε κι από δουλειά», «δεν είχε δουλειά εκείνη την 

περίοδο»). Οι ηλικίες τους κυµαίνονταν από 20- 35 ετών, µερικοί από τους οποίους 

είχαν αρκετά µεγάλη διαφορά ηλικίας µε το θύµα («Καταρχάς πόσων ετών είστε; 

23…εκείνος ήταν 30 χρονών εκείνη την περίοδο»). Πολλοί από τους δράστες 

εµφάνισαν επιθετικότητα προς το θύµα και χειροδίκησαν εις βάρος του κατά τη 

διάρκεια κάποιου καυγά. 

Οι επιστηµονικές έρευνες εντόπισαν αρκετά στοιχεία και όσον αφορά τα 

θύµατα και τα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες είναι αυτές που κατά 

κύριο λόγο πέφτουν θύµατα παρενόχλησης και ιδιαίτερα όσες έχουν ηλικία 18 – 28 
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ετών και ζουν µόνες (Hall, 1998). Μια άλλη ευάλωτη οµάδα είναι τα αναγνωρίσιµα 

πρόσωπα, όπως επίσης και ο φοιτητικός κόσµος. Ο τρόπος ζωής του θύµατος, 

πιθανόν να είναι ένας παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει στη θυµατοποίηση του 

(Mustaine & Tewksbury,1999). Τα θύµατα της παρούσας έρευνας, όπως 

προαναφέρθηκε ,είναι στην πλειονότητα τους γυναίκες. Οι ηλικίες τους είναι από 22-

27 ετών, µε εξαίρεση έναν άνδρα ηλικίας 37 ετών, γεγονός που αυτοµάτως τα βάζει 

στην ευάλωτη οµάδα που είναι πιθανό να πέσει θύµα παρενόχλησης. Στο σύνολο 

τους ζουν σε δική τους κατοικία, τα 3 άτοµα είναι φοιτητές, ενώ τα άλλα 3 

εργάζονται κανονικά. 

 Επιπρόσθετα, πλήθος ερευνών αποφάνθηκε πως η σχέση του δράστη µε το 

θύµα, είναι σε µεγάλο ποσοστό σχέση οικειότητας, δηλαδή είναι συνήθως πρώην 

σύντροφοι (Spitzberg, 2002). Ο δράστης συνήθως παρενοχλεί το θύµα επιδιώκοντας 

την επανασύνδεση και όταν δεν επιτευχθεί το επιθυµητό  αποτέλεσµα, χρησιµοποιεί 

πιεστικούς και πολλές φορές βίαιους τρόπους για να το εξαναγκάσει. Στην έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε, οι ερωτηθέντες ήταν στο σύνολο τους πρώην σύντροφοι µε 

το δράστη. Σε όλες τις περιπτώσεις τα θύµατα δέχτηκαν παρακολούθηση και 

παρενόχληση, πίεση και σε κάποιες περιπτώσεις απειλή. Οι δράστες προέβησαν σε 

συµπεριφορές άλλοτε πιο ήπιες όπως, τηλεφωνήµατα, κλάµατα , αποστολή δώρων 

κ.α. και άλλοτε ακραίες όπως, απειλές για τη σωµατική ακεραιότητα του θύµατος,  

ξαφνική εµφάνιση στην κατοικία του θύµατος και ψυχολογική πίεση. Αυτές οι 

συµπεριφορές είναι κοινές σε κάθε δράστη όπως φαίνεται από τις έρευνες των Mullen 

et al., 1999 , Sheridan, Davies & Boon, 2001 και πολλών άλλων ερευνητών. 

Η µεγαλύτερη βαρύτητα στην παρούσα έρευνα, δόθηκε στο κατά πόσο 

επηρεάστηκε η ψυχική υγεία των θυµάτων µετά την παρενόχληση και ποιές ήταν 

γενικά οι επιπτώσεις στη ζωή τους. Σύµφωνα µε τις έρευνες των Brewster to 1997 και 

Pathé & Mullen to 1997, τα θύµατα του «stalking» στην πλειονότητα τους βιώνουν 

έντονα συναισθήµατα φόβου, πανικού, αγωνίας και θυµού, ενώ πολλοί από αυτούς 

αλλάζουν στοιχεία στον τρόπο ζωής τους όπως εργασιακό χώρο, κατοικία, εµφάνιση 

κ.α.(e.g., Braauw et al.,2002) Αντίστοιχα συναισθήµατα βιώνουν και τα άτοµα της 

παρούσας έρευνας, µε τη διαφορά πως η ζωή τους δεν άλλαξε πρακτικά (π.χ αλλαγή 

εµφάνισης), αλλά αναφέρουν πως έγιναν πιο δύσπιστοι και καχύποπτοι µε τους 

άλλους ανθρώπους και είχαν δυσκολία στη σύναψη νέων σχέσεων. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός πως όλοι περιέγραψαν ως κύριο συναίσθηµα το φόβο και 
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ακολουθούσαν το άγχος, η ένταση, η ανασφάλεια και η νευρικότητα, χαρακτηριστικά 

που βιώνουν όλα τα θύµατα που παρενοχλούνται (e.g.,Tjaden & Thoennes, 1997). 

 Οι προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου που παίρνει όλο 

και µεγαλύτερες διαστάσεις µε την πάροδο του καιρού, έχουν να κάνουν µε την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση του. Συνίσταται διαρκής έρευνα, η οποία θα δώσει κι 

άλλες πληροφορίες και θα φωτίσει πτυχές που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόµα. Τα 

ερωτήµατα που έχουν παραµείνει αναπάντητα είναι αρκετά. Οι γνώσεις για τα 

χαρακτηριστικά  αυτού του φαινοµένου ,αλλά και τους λόγους που ωθούν σε µια 

τέτοια συµπεριφορά είναι ακόµα ανεπαρκείς (Sheridan et al.,2003). 

 Όπως αναφέρουν οι White et al. το 2000, «οι ερευνητές πρέπει να εντοπίσουν 

τις πολλαπλές πηγές επιρροής του «stalking» σε διάφορα επίπεδα και να 

επικεντρωθούν  σε ένα , καθώς το «stalking» είναι ένα πολυδιάστατο έγκληµα που 

δύσκολα µπορεί να διερευνηθεί». Με άλλα λόγια, ενθαρρύνουν τους παλαιότερους 

και τους καινούριους ερευνητές να συνεχίζουν να ψάχνουν και να ερευνούν σηµεία 

που µπορεί να θεωρούνται κεκτηµένα, τονίζοντας πως η αποσαφήνιση του όρου 

καθώς και της ίδιας της συµπεριφοράς είναι περίπλοκη. 

 Όταν οι ερευνητές είναι σε θέση να κατανοήσουν σφαιρικά το φαινόµενο του 

«stalking», τότε θα είναι σε θέση να παρεµβαίνουν και να προλαµβάνουν τις 

επιπτώσεις του, τόσο στο θύµα, όσο και στο δράστη. Είναι σηµαντικό να υπάρχει 

κατάλληλη ενηµέρωση για το φαινόµενο από όλους τους κοινωνικούς φορείς, σε 

ηλικίες που ακόµα θεωρούνται µικρές, οι οποίες όµως δέχονται την πρώτη και ίσως 

πιο σοβαρή µορφή του, που δεν είναι άλλη από το σχολικό εκφοβισµό (bullying) ( 

Ravensberg & Miller, 2004). 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΤΗ 

 

Ε: Ερευνήτρια 

Κ.Γ : Συνεντευξιαζόµενη  

 

Ε01: Καλησπέρα σας. 

Κ.Γ01: Καλησπέρα. 

Ε02: Καταρχάς θα ήθελα να µου πείτε την ηλικία σας και την οικογενειακή σας 

κατάσταση. 

Κ.Γ02: Είµαι 26 ετών και είµαι άγαµη. 

Ε03: Επαγγέλλεσθε κάτι; 

Κ.Γ03: Είµαι δικηγόρος. 

Ε04: Ωραία...ε σας παρακολουθούν αυτό το διάστηµα; 

Κ.Γ04: Και να συµβαίνει δεν το γνωρίζω τουλάχιστον, όχι κάτι που να έχει υποπέσει 

στην αντίληψη µου. 

Ε05: Ε σας παρακολουθούσαν στο παρελθόν; 

Κ.Γ05: Στο παρελθόν όχι µε την έννοια της παρακολούθησης, αλλά… της έντονης ας 

το πούµε, του έντονου ενδιαφέροντος σε σηµείο που να καταντάει πιεστικό, ναι. 

Ε06: Πόσο καιρό συνέβαινε αυτό; 

Κ.Γ06: Αυτό συνέβαινε για περίπου… 7-8 µήνες.. 

Ε07: Χµ..ε γνωρίζετε το άτοµο που σας παρενοχλούσε; 

Κ.Γ07: Ναι ήταν πρώην σύντροφος µου. 

Ε08: Εµ ... από αυτό το άτοµο δεχτήκατε ποτέ βία κατά τη διάρκεια της σχέσης σας; 

Κ.Γ08: Σωµατική όχι, ψυχολογική ναι. 



[42] 

 

Ε09: Θα ήθελα να µου κάνετε µια περιγραφή, δηλαδή να µου µιλήσετε λίγο για την 

προσωπικότητα του «δράστη». 

Κ.Γ09: Τώρα δεν είµαι και η αρµόδια για να τον ψυχολογήσω, αλλά είχε γενικά 

προβλήµατα, είχε συµπλέγµατα κατωτερότητας…ε…. 

Ε10: Ως προς το χαρακτήρα του; 

Κ.Γ10: Ε ήταν γενικά επιπόλαιο άτοµο, εµ…και όχι ιδιαίτερα..δηλαδή ήταν πάρα 

πολύ ασταθής. 

Ε11: Αυτό καθ’όλη τη διάρκεια της σχέσης; 

Κ.Γ11: Ναι. 

Ε12: Ε µπορείτε να µου πείτε κάποια στοιχεία γι’αυτόν, δηλαδή την ηλικία του, το 

επάγγελµα του και την οικογενειακή του κατάσταση; Η ηλικία του τότε. 

Κ.Γ12: Το χρονικό διάστηµα που µε παρακολουθούσε ήταν 26 χρονών περίπου. Ε.. 

δεν..ήταν ανειδίκευτος και κατά καιρούς έµενε κι από δουλειά. 

Ε13: Η παρενόχληση πότε περίπου άρχισε; 

Κ.Γ13: Άρχισε όταν θέλησα να διακόψω τη σχέση µαζί του, πράγµα που έκανα 

δηλαδή αλλά από εκεί και πέρα δε µε άφηνε σε ησυχία. 

Ε14: Μετά από πόσο καιρό σταµάτησε; 

Κ.Γ14: Σταµάτησε… µπορεί να είναι και πάνω από 7-8 µήνες, µπορεί να τράβηξε 

και…εκεί περίπου 7-8 µήνες διήρκεσε όλο αυτό, κατά διαστήµατα δηλαδή. 

Ε15: Αυτό έγινε µε κάποιο τρόπο, κάνατε κάτι εσείς για να σταµατήσει; 

Κ.Γ15: Ε… ήµουν σταθερή ως προς το γεγονός ότι δεν ήθελα να έχω επαφές µαζί 

του. 

Ε16: Κατά προσέγγιση πόσο συχνά προσπαθούσε αυτό το άτοµο να έρθει σε επαφή 

µαζί σας; 

Κ.Γ16 :Ε σίγουρα µια φορά την εβδοµάδα είτε υπερβολικά φιλικά διακείµενος, είτε 

υπερβολικά εχθρικά, δηλαδή αυτά εναλλάσσονταν τα δύο. 
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Ε17: Χµ… και θέλω λίγο να µου περιγράψετε τα γεγονότα, δηλαδή µε ποιό τρόπο 

προσπαθούσε να έρθει σε επαφή; 

Κ.Γ17: Στέλνοντας µηνύµατα, δηλαδή λέγοντας µου να είµαστε µαζί, µετά µπορεί να 

έστελνε µηνύµατα, γενικά να ήταν υβριστικά τα µηνύµατα του, µετά ερχόταν πάλι µε 

θετικά µηνύµατα, µετά µε αρνητικά, µε πολλούς λόγους. Προσπάθησε να έρθει σε 

επαφή µε άτοµα δικά µου, µου έστελνε e-mail, µου έστελνε µηνύµατα…ε ευτυχώς 

απρόσκλητα δεν είχε έρθει ποτέ σπίτι µου, πάντα επικοινωνούσε όταν είχε την 

πρόθεση να εµφανιστεί…αυτά. 

Ε18: Εµ παρατηρήσατε µήπως αν υπήρξε κάποια αλλαγή ως προς τη συχνότητα της 

παρακολούθησης µε την πάροδο του χρόνου; 

Κ.Γ18: Με την πάροδο του χρόνου σίγουρα ατόνησε αυτό, µπορεί να έγινε µετά µια 

φορά το µήνα. 

Ε19: Μου είπατε πριν ότι σας έστελνε και  e-mail, ε σας παρενόχλησε δηλαδή και 

µέσω internet, ε µε διάφορους τρόπους; 

Κ.Γ19: Ναι, ναι µε παρενοχλούσε συγκεκριµένα όχι µέσω mail, µέσω facebook. 

Ε20: Χµ…µπορείτε να µου περιγράψετε τι ακριβώς έκανε; 

Κ.Γ20: Κυρίως µέσω facebook ήταν υβριστικά τα µηνύµατα που λάµβανα, παρότι 

δεν τον είχα «φίλο» και έβρισκε τρόπο παρότι δεν τον είχα «φίλο», να µου στέλνει 

µηνύµατα τα οποία ήταν υβριστικά και συνήθως είχαν πρόσχηµα ότι θέλει να πάρει 

πίσω κάποια πράγµατα κλπ κλπ , τα οποία ήταν µηδαµινής αξίας, αποκλείεται να 

ήταν αυτό το θέµα, αυτό ήταν απλά η αφορµή. 

Ε21: Ε υπήρξε ποτέ σεξουαλική παρενόχληση; 

Κ.Γ21: Όχι. 

Ε22: Θέλω να µου περιγράψετε τα συναισθήµατα σας. Νιώθατε φόβο εκείνη την 

περίοδο; 

Κ.Γ22: Σίγουρα ένιωθα φόβο δεδοµένου ότι είχα ξεκινήσει και µια καινούρια σχέση, 

είναι δεδοµένο ότι αισθανόµουν φόβο, όχι για τη σωµατική µου ασφάλεια και την 
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ακεραιότητα, αλλά για το τι επίδραση θα έχει αυτό στη σχέση µου αν τυχόν και ο 

σύντροφος µου ο τωρινός µάθαινε ότι υπήρχαν αυτές οι παρενοχλήσεις. 

Ε23: Χµ…σε τι καταστάσεις κυρίως αισθανόσασταν φόβο τότε; 

Κ.Γ23: Τι εννοείτε σε τι καταστάσεις; 

Ε24: Ας πούµε όταν χτυπούσε το τηλέφωνο… 

Κ.Γ24 :Καλά το τηλέφωνο είχα απαγορεύσει σε όλους τους γνωστούς µου να µε 

παίρνουν µε απόκρυψη αριθµού γιατί πανικοβαλλόµουν ότι θα είναι αυτός. Ε ναι 

αυτό, κυρίως δεν ήθελα να βλέπω αριθµό άγνωστο, ακόµα δηλαδή κι αν επρόκειτο 

για κάτι πολύ σοβαρό από οικείο µου πρόσωπο, δεν ήθελα. 

Ε25: Τώρα εξακολουθείτε να αισθάνεστε φόβο; 

Κ.Γ25: Ε όχι δε θα το έλεγα, γιατί πλέον έχω αποµακρυνθεί πολύ από αυτή την 

ιστορία και δε µε ενδιαφέρει ούτε τι επίδραση θα έχει στον τωρινό µου σύντροφο 

αυτό. 

Ε26: Εποµένως τι άλλαξε στη ζωή σας µετά από την παρακολούθηση; 

Κ.Γ26: ∆εν ξέρω αν άλλαξε κάτι…. Βίωνα κάποια συναισθήµατα τα οποία ήταν 

αρνητικά τότε, τώρα δεν τα βιώνω, εννοείται ότι έχει φύγει ένα τεράστιο βάρος από 

πάνω µου και ότι ξέρω τα στοιχεία του ανθρώπου µε τα οποία δε θα ξαναείχα σχέση 

µαζί του. 

Ε27: Εµ γενικά αντιµετωπίζετε δυσκολίες στον ύπνο σας…; 

Κ.Γ27: Όχι.(διακόπτει) 

Ε28: …και εκείνη την περίοδο… 

Κ.Γ28: Ούτε κι εκείνη, εκείνη την περίοδο ειδικά ο ύπνος µε βοηθούσε να ξεχνάω, 

ούτε και τώρα όµως. 

Ε29: Χµ..η υγεία σας επηρεάστηκε και η ψυχολογία σας µετά την παρενόχληση; 

Κ.Γ29: Ήµουν µε µια διαρκή υπερένταση, ε ναι είχα µια διαρκή υπερένταση, δεν 

ήµουν ήρεµη καθόλου. 
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Ε30: Η ψυχολογία σας, πώς αισθανόσασταν; 

Κ.Γ30: Σαν να µε καταδιώκουν µέσα στο ίδιο µου το σπίτι, ήταν φοβερό αυτό το 

πράγµα. 

Ε31: Τώρα αισθάνεστε κάποιες φορές έτσι αδικαιολόγητο φόβο; 

Κ.Γ31: Όχι, νοµίζω ότι δε µου έχει αφήσει κατάλοιπα. 

Ε32: Εποµένως δεν πιστεύετε ότι θα σας ξανασυµβεί κάτι τέτοιο… 

Κ.Γ32: Τουλάχιστον αν µου ξανασυµβεί θα ξέρω πώς να το χειριστώ. 

Ε33: Χµ… ε θέλω να µου πείτε, επηρέασε τις µετέπειτα σχέσεις σας αυτό το 

περιστατικό; 

Κ.Γ33: Ε όχι δε θα το έλεγα. 

Ε34: Τώρα θέλω να µου περιγράψετε τη ζωή σας, πώς είναι σήµερα. 

Κ.Γ34: Είµαι πολύ ικανοποιηµένη σήµερα από τη ζωή µου, εννοείται πως έχω 

αποφύγει αυτές τις συµπεριφορές στον τωρινό µου σύντροφο, ε και γενικά δεν έχω 

καµία σχέση µε αυτό που ήµουν τα χρόνια εκείνα που συνέβαινε όλο αυτό. 

Ε35: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που µου παραχωρήσατε. 

Κ.Γ35: Παρακαλώ. 

Ε36: Γεια σας! 

Κ.Γ36: Γεια σας! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

Ε: Ερευνήτρια 

Α.Γ : Συνεντευξιαζόµενη 

 

Ε01: Καλησπέρα σας! 

Α.Γ01: Καλησπέρα! 

Ε02: Καταρχάς θα ήθελα να µου πείτε την ηλικία σας. 

Α.Γ02: Είµαι 22 ετών. 

Ε03: Η οικογενειακή σας κατάσταση; 

Α.Γ03: Είµαι άγαµη.  

Ε04: Ε και το επάγγελµα σας… 

Α.Γ04: Φοιτήτρια. 

Ε05: Ωραία! Σας παρακολουθούν αυτό το διάστηµα; 

Α.Γ05: Όχι. 

Ε06: Σας παρακολουθούσαν στο παρελθόν; 

Α.Γ06: Ναι.. 

Ε07: Γνωρίζετε ποιο ήταν το άτοµο που σας παρακολουθούσε; 

Α.Γ07: Ναι. 

Ε08: Ε το άτοµο αυτό τι σχέση είχε µε σας; 

Α.Γ08: Πρώην σύντροφος µου. 

Ε09: Ε µπορείτε να µου κάνετε µια περιγραφή για την προσωπικότητα του «δράστη»; 
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Α.Γ09: Στην αρχή ήταν πολύ φυσιολογικός, ήρεµος, ευγενικός..ε αλλά µετά από 

κάποια..µετά από κάποιο καιρό άρχισε να γίνεται βίαιος, νευρικός και πολύ φορτικός. 

Ε10: Αυτό το άτοµο τι ηλικία είχε; 

Α.Γ10:18 ετών. 

Ε11 :Κι εσείς; 

Α.Γ11: Την ίδια ηλικία. 

Ε12: Το επάγγελµα του…η οικογενειακή του κατάσταση; 

Α.Γ12: Ήταν φοιτητής, άγαµος κι εκείνος. 

Ε13: Ε µπορείτε να µου πείτε πότε άρχισε η παρενόχληση; 

Α.Γ13: Ε µόλις τελείωσε η σχέση. 

Ε14: Με ποιο τρόπο σταµάτησε, αν σταµάτησε η παρενόχληση; 

Α.Γ14: Ναι έχει σταµατήσει ,εµ.. επιτέθηκε στο νέο µου σύντροφο κι εκείνος 

ασκώντας βία τον σταµάτησε. 

Ε15: Χµ… σας παρενοχλούσε ποτέ µέσω internet; 

Α.Γ15: Όχι. 

Ε16: Ε θυµάστε να µου πείτε σε ποια µέρη γινόταν συνήθως η παρενόχληση; 

Α.Γ16: Εµ.. παντού. Έξω απ’το σπίτι µου, στις καφετέριες...σε όποιο µέρος 

βρισκόµουν. 

Ε17: Η παρενόχληση πόσο συχνή ήταν; 

Α.Γ17: Στην αρχή ήταν καθηµερινή και µετά από καιρό άρχισε να αραιώνει. 

Ε18: Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας δεχτήκατε ποτέ βία; 

Α.Γ18: Ναι.. 

Ε19: Τι είδους; 
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Α.Γ19: Σωµατική, µε χτύπησε…ε…µε χτύπησε δύο φορές, τη µια στο δρόµο, εµ .. 

και την άλλη στο σπίτι του. 

Ε20: Οι αιτίες; 

Α.Γ20: Εµ…απλά τσακωνόµασταν, όχι κάτι σοβαρό. 

Ε21: Σεξουαλική παρενόχληση υπήρξε ποτέ; 

Α.Γ21: Όχι. 

Ε22: Θα ήθελα τώρα να µου πείτε µε ποιους τρόπους προσπάθησε αυτό το άτοµο να 

έρθει σε επαφή µαζί σας , λίγο να µου περιγράψετε τα γεγονότα. 

Α.Γ22: Ε τηλεφωνήµατα και µηνύµατα όλη τη µέρα και βρισκόταν µπροστά µου από 

εκεί που δεν το περίµενα. 

Ε23: Χµ…µπορείτε να µου περιγράψετε τα συναισθήµατα σας εκείνη την περίοδο; 

Α.Γ23: Ένιωθα οργή, ντρεπόµουν και ήθελα να σταµατήσει, ήθελα να τον 

σταµατήσω. 

Ε24: Σε τι καταστάσεις αισθανόσασταν κυρίως το φόβο; Όταν ας πούµε χτυπούσε το 

τηλέφωνο… 

Α.Γ24: Όταν τον έβλεπα µπροστά µου, περισσότερο. Αλλά φυσικά και όταν 

χτυπούσε το τηλέφωνο αναστατωνόµουν. 

Ε25: Εµ αυτό το διάστηµα εξακολουθείτε να αισθάνεστε φόβο; 

Α.Γ25: Όχι. 

Ε26: Άλλαξε κάτι στη ζωή σας µετά από την παρακολούθηση ; Αν ναι, τι; 

Α.Γ26: Συνήθισα µέσα στην ηρεµία και την ασφάλεια µόλις τελείωσε η 

παρακολούθηση. 

Ε27: Χµ…αντιµετωπίζατε τότε δυσκολίες στον ύπνο σας; 

Α.Γ27: Ναι. 

Ε28: Αυτή την περίοδο; 
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Α.Γ28: Τώρα όχι. 

Ε29: Γενικά πώς  επηρεάστηκε η υγεία σας και η ψυχολογία σας µετά την 

παρενόχληση;  

Α.Γ29: Ε στην αρχή είχα τροµερό άγχος, ό,τι και να συνέβαινε το έβλεπα τραγικό και 

είχα το φόβο ότι συνέχεια µε κοιτάει κάποιος. 

Ε30: Κάποιες φορές ακόµα και τώρα, έτσι αισθάνεστε αδικαιολόγητο φόβο; 

Α.Γ30: Φόβο όχι, αλλά µερικές φορές ακόµα νιώθω ότι µε παρακολουθούν. 

Ε31: Πιστεύετε ότι θα σας ξανασυµβεί κάτι τέτοιο; 

Α.Γ31: Νοµίζω όχι. 

Ε32: Ε επηρέασε τις µετέπειτα σχέσεις σας αυτό το περιστατικό; 

Α.Γ32: Ε ναι, προς το καλύτερο. Άρχισα να εκτιµάω περισσότερο µια ισορροπηµένη 

σχέση και γενικά τους ανθρώπους που ήταν γύρω µου. 

Ε33: Χµ…τέλος θα ήθελα να µου πείτε, να µου περιγράψτε τη ζωή σας τώρα, µετά 

από αυτό το περιστατικό. 

Α.Γ33: Ε τώρα είµαι σε µια σχέση πολλά χρόνια, είµαι πολύ ήρεµη, δεν έχω ούτε 

νευρικότητα, ούτε ξεσπάσµατα, ούτε τίποτα και είµαι καλά. 

Ε34: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που µου παραχωρήσατε.. 

Α.Γ34:…κι εγώ… 

Ε35: Γεια σας! 

Α.Γ35: Γεια σας! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΡΙΤΗ 

 

Ε: Ερευνήτρια 

Μ.∆: Συνεντευξιαζόµενη 

 

Ε01: Γεια σας! 

Μ.∆01: Γεια σας! 

Ε02: Καταρχάς πόσων ετών είστε; 

Μ.∆02: 23. 

Ε03: Τι επαγγέλλεσθε; 

Μ.∆03: Είµαι φοιτήτρια. 

Ε04: Η οικογενειακή σας κατάσταση; 

Μ.∆04: Είµαι άγαµη. 

Ε05: Σας παρακολουθούν αυτό το διάστηµα; 

Μ.∆05: Ε δε νοµίζω τώρα πια. 

Ε06: Σας παρακολουθούσαν στο παρελθόν; 

Μ.∆06: Ε ναι, είχε υπάρξει περίοδος που είχα πέσει θύµα παρακολούθησης. 

Ε07: Γνωρίζετε το άτοµο που σας παρενοχλούσε; 

Μ.∆07: Ήταν πρώην σύντροφος µου. 

Ε08: Εµ.. θέλετε να µου πείτε κάποια πράγµατα γι’ αυτόν; Την ηλικία του, το 

επάγγελµα του, την οικογενειακή του κατάσταση… 

Μ.∆08: Ε… ήταν 30 χρονών εκείνη την περίοδο…ε ήταν δηµόσιος υπάλληλος, ε 

είχαµε γνωριστεί από κοινή παρέα και διατηρούσαµε για ένα διάστηµα σχέση. 
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Ε09 :Χµ… ε θέλετε να µου πείτε δύο πράγµατα για την προσωπικότητα του; Πώς 

ήταν σαν άνθρωπος; 

Μ.∆09: Ε ήταν γενικά νευρικός πολύ, ε είχε έτσι έντονα ξεσπάσµατα, γινόταν βίαιος 

πολλές φορές, ε ζηλιάρης πάρα πολύ, κτητικός, αλλά δεν ήταν συνέχεια έτσι, απλά 

όταν θύµωνε ήταν…εκδήλωνε πολύ έντονα το θυµό του. 

Ε10: Ε αυτό συνέβαινε καθ’όλη τη διάρκεια της σχέσης σας, από την αρχή ή έγινε το 

τελευταίο διάστηµα ας πούµε; 

Μ.∆10: Ε όχι, ούτε από την αρχή , ούτε το τελευταίο διάστηµα, αλλά εντάξει ήταν 

πάντα νευρικός και ξεσπούσε, όχι από την αρχή αλλά ναι όταν ήµασταν µαζί, όταν 

είχε ξεκινήσει ουσιαστικά η σχέση, ναι ήταν, γινόταν επιθετικός πολλές φορές. 

Ε11: Εποµένως έχετε δεχθεί βία κατά τη διάρκεια της σχέσης; 

Μ.∆11: Ε ήταν πάντα στα πλαίσια του θυµού του και µετά το µετάνιωνε πάντα, 

θεωρώ ότι δεν το έκανε από πρόθεση… 

Ε12: Μπορείτε να το θεωρήσετε βία όµως αυτό; ∆ηλαδή ήταν κάποιου είδους βία, 

σωµατική, λεκτική.. 

Μ.∆12: Καλά και λεκτική σίγουρα αλλά µε είχε… 

Ε13: …χτυπήσει; 

Μ.∆13: Ναι είχε αποπειραθεί να µε χτυπήσει. 

Ε14: Χµ…εµ… η παρενόχληση πότε άρχισε ακριβώς; 

Μ.∆14: Ε όταν ήµασταν στο τέλος σχεδόν της σχέσης, εκεί ήταν… µετά από αυτό, 

αφού το έµαθα ότι µε παρακολουθούσε ήταν και το τέλος, µετά από αυτό χωρίσαµε 

οριστικά και φυσικά δε µπορούσα να είµαι µε έναν άνθρωπο που µε παρακολουθεί, 

ήταν σαν… ανασφάλεια. 

Ε15: Μάλιστα. Αυτό το άτοµο πόσο συχνά προσπαθούσε να έρθει σε επαφή µαζί σας; 

Είχατε χωρίσει και προσπαθούσε να σας δει µε κάποιους τρόπους; 

Μ.∆15: Επικοινωνούσε κυρίως µε τους φίλους µου γιατί είχαµε κοινή παρέα όπως 

σας είπα, έτσι γνωριστήκαµε και προσπαθούσε να µαθαίνει που είµαι ας πούµε τα 
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βράδια,  που έβγαινα µε τους φίλους µου και να τον βλέπω συνέχεια, εµφανιζόταν 

ξαφνικά µπροστά µου για να µε βλέπει, ε είχε τύχει να έρθει και στο σπίτι µου 

απροειδοποίητα, χωρίς να µε έχει ειδοποιήσει για να δει αν είµαι µε κάποιον αφού 

είχε τελειώσει η σχέση, µήπως έχω ξεκινήσει κάτι καινούριο, ήταν πολύ ζηλιάρης… ε 

εντάξει ώσπου κάποια στιγµή… 

Ε16 :Ε µπορείτε να µου…θυµάστε µάλλον να µου περιγράψετε κάποια γεγονότα ή 

κάποιο γεγονός που σας πίεσε, που σας έκανε να θεωρήσετε ότι παρενοχλείστε αυτή 

τη στιγµή; 

Μ.∆16: Ε ήταν η στιγµή, όταν ήρθε στο σπίτι µου αφού είχε τελειώσει η σχέση, αργά 

το βράδυ απροειδοποίητα, ένιωσα ότι…ναι χτυπούσε τα κουδούνια, του έλεγα να 

φύγει και επέµενε… ε εκεί ήταν πολύ άσχηµο, πολύ πιεστικό γιατί ένιωθα ότι 

παραβιάζεται η ιδιωτική µου ζωή, είχε τελειώσει  πια η σχέση, δεν υπήρχε λόγος να 

συµπεριφέρεται έτσι. 

Ε17: Μάλιστα. Γινόταν και σε άλλα µέρη η παρενόχληση ή µόνο στο σπίτι σας; 

Μ.∆17: Ε σε µέρη που έβγαινα µε την παρέα, ε λογικό ήταν να µην κάνει κίνηση να 

µε δει, να µην έρθει σε επαφή µαζί µου αφού είχε…είχαµε χωρίσει , είχε τελειώσει η 

σχέση, ερχόταν και γινόταν ενοχλητικός, δηλαδή ένιωθε ότι ήµασταν ακόµα µαζί 

,ενώ η σχέση ουσιαστικά είχε τελειώσει, δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να έρχεται εκεί 

που ήµουν µε την παρέα µου και να µε κάνει να νιώθω άβολα. 

Ε18: Μάλιστα. Ε σας έχει παρενοχλήσει ποτέ µέσω internet; 

Μ.∆18:  Α όχι, δεν ασχολούνταν..µ’αυτό το λόγο της ηλικίας του, ήταν και πιο 

µεγάλος, δεν ασχολούνταν, µόνο τηλέφωνο και επισκέψεις στο σπίτι και έξω 

συναντιόµασταν που ερχόταν για να συναντηθούµε. 

Ε19: Σεξουαλική παρενόχληση υπήρξε ποτέ; 

Μ.∆19: Όχι δε µπορώ να πω κάτι τέτοιο, όσες φορές...ήταν κατά τη διάρκεια της 

σχέσης, µετά δεν έγινε κάτι που να…δεν προσπάθησε να κάνει κάτι. 

Ε20: Ναι… ε πώς σταµάτησε η παρενόχληση; Υπήρξε κάποιο συµβάν και 

σταµάτησε; 
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Μ.∆20: Ε εντάξει είχαµε τσακωθεί πάρα πολλές φορές άσχηµα, ε κάποια στιγµή θέλω 

να πιστεύω ότι το κατάλαβε, τώρα ίσως να… µήπως του κίνησε και κάτι άλλο το 

ενδιαφέρον, µήπως µια άλλη γυναίκα ίσως και αποφάσισε ότι χάνει το χρόνο του µαζί 

µου…αλλά είχαµε τσακωθεί πάρα πολλές φορές, προσπαθούσα να του εξηγήσω για 

να καταλάβει και κάποια στιγµή τελείωσε, δεν έγινε κάτι, απλά ξαφνικά το πήρε 

απόφαση, τι να πω… 

Ε21: ∆ιήρκεσε µεγάλο χρονικό διάστηµα η παρενόχληση; 

Μ.∆21: Ε αρκετό. 

Ε22: ∆ηλαδή; 

Μ.∆22: Περίπου πέντε µήνες, αλλά όχι, δεν ήταν συνέχεια… 

Ε23: Στην αρχή ήταν πιο έντονο; 

Μ.∆23: Στην αρχή ήταν πιο έντονο, µετά κάποιο διάστηµα µπορεί να σταµατούσε, 

µετά ξανά, αλλά ουσιαστικά το τέλος της σχέσης µας ήταν εκεί περίπου 5 µήνες που 

προσπαθούσε να επανασυνδεθούµε. 

Ε24: Ε µπορείτε να µου περιγράψετε τα συναισθήµατα σας εκείνη την περίοδο; Πώς 

νιώθατε; 

Μ.∆24: Είχα πάρα πολύ άγχος, είχα πάντα την αίσθηση ότι κάποιος µε 

παρακολουθεί, ότι ακόµα και στο σπίτι µέσα ένιωθα ότι ανά πάσα στιγµή µπορεί να 

µου χτυπήσει την πόρτα, µπορεί να εισβάλει µες το σπίτι µου χωρίς τη θέληση µου, 

ένιωθα πολύ πιεσµένη, ήµουν συνεχώς µε άγχος περισσότερο. 

Ε25: Σε τι καταστάσεις κυρίως αισθανόσασταν έτσι; 

Μ.∆25: Ε ακόµα κι όταν µε έπαιρνε τηλέφωνο ένιωθα άγχος, έλεγα «τώρα τι θα 

θέλει, θέλει να έρθει από δω», δε µπορούσα να ξέρω και δε µπορούσα να προβλέψω 

ποτέ και τις κινήσεις του, τι ακριβώς θέλει, ε και ήµουν συνεχώς σε µια κατάσταση 

άγχους. 

Ε26: Αυτό το διάστηµα τώρα εξακολουθείτε να αισθάνεστε φόβο; 

Μ.∆26: Όχι γιατί ξέρω ότι έχει προχωρήσει…από το συγκεκριµένο άτοµο; 
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Ε27: Ναι. 

Μ.∆27: Όχι, όχι γιατί ξέρω ότι έχει προχωρήσει στη ζωή του. 

Ε28: Α έχετε µάθει κάτι γι’αυτόν; 

Μ.∆28: Ναι γιατί σας λέω είναι κοινή η παρέα µας και µαθαίνω νέα του, µε 

ενδιαφέρει σαν άτοµο να ξέρω τι κάνει, αλλά όχι δεν…γιατί έχει προχωρήσει στη ζωή 

του, έχει µια άλλη σχέση και ξέρω ότι..πιστεύω δηλαδή ότι δε θα κάνει κάτι για να µε 

ενοχλήσει πάλι, οπότε νιώθω σίγουρη τώρα. 

Ε29: Γενικά άλλαξε κάτι στη ζωή σας µετά την παρακολούθηση; 

Μ.∆29: Ε σίγουρα είµαι πιο επιφυλακτική πια µε τους ανθρώπους και γενικά 

αποφεύγω τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ βίαιοι, που έχουν ξεσπάσµατα, που 

θυµώνουν πολύ, που είναι πολύ νευρικοί ε ναι σ’αυτό νοµίζω ναι έχω αλλάξει. 

Ε30: Σε σχέση µε τον ύπνο, εκείνη την περίοδο αντιµετωπίζατε δυσκολίες; 

Μ.∆30: Ε ναι ξυπνούσα ξαφνικά πολλές φορές και ένιωθα ότι ίσως κάποιος είναι µες 

το δωµάτιο, ε ναι δεν κοιµόµουν πολύ καλά η αλήθεια είναι, είχα το άγχος.. 

Ε31: Τώρα; 

Μ.∆31: Ε τώρα ναι, σαφώς καλύτερα, βέβαια πάντα αντιµετώπιζα προβλήµατα 

ύπνου, απλά εκείνη την περίοδο είχαν επιδεινωθεί. 

Ε32: Χµ…γενικά η υγεία σας επηρεάστηκε και  ψυχολογία σας µετά την 

παρενόχληση; 

Μ.∆32: Η υγεία µου όχι, δε µπορώ να πω ότι είχα κάποιο πρόβληµα υγείας αλλά η 

ψυχολογία µου σίγουρα ναι, ένιωθα πάρα πολύ πιεσµένη, ε είχε επηρεάσει την 

καθηµερινότητα µου, δεν… ήµουν συνέχεια αφηρηµένη, σκεφτόµουν ότι κάποιος µε 

παρακολουθεί, ένιωθα ανασφάλεια, αλλά η υγεία όχι δε µπορώ να πω ότι είχα κάποιο 

πρόβληµα. 

Ε33: Πιστεύετε ότι θα σας ξανασυµβεί κάτι τέτοιο; 

Μ.∆33: Θέλω να πιστεύω ότι θα αναγνωρίσω τα σηµάδια από την αρχή και θα το 

ελέγξω..δε θα… ίσως δε θα φτάσω πάλι σε αυτό το σηµείο. 
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Ε34: Ε επηρέασε τις µετέπειτα σχέσεις σας αυτό το περιστατικό; 

Μ.∆34: Ε είµαι πιο επιφυλακτική µε τους άντρες, ε και δεν ήθελα…πραγµατικά 

απέφευγα αυτούς που ήταν πολύ κτητικοί ή νευρικοί…αυτό, από αυτή την άποψη, όχι 

ότι άλλαξε κάτι. 

Ε35: Ωραία. Εµ τώρα πώς θα περιγράφατε τη ζωή σας µετά από αυτό το συµβάν; 

Μ.∆35: Εντάξει είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, το θυµάµαι πάντα γιατί ήταν 

αρκετά µεγάλο το διάστηµα και µε είχε επηρεάσει πολύ, αλλά… 

Ε36: Η ζωή σας πώς είναι τώρα; 

Μ.∆36: Φυσιολογική. Έχω µια σχέση µε κάποιον τώρα, δε νοµίζω ότι µε έχει 

επηρεάσει και έχει αλλάξει κάτι στη ζωή µου, η ζωή µου είναι µια χαρά τώρα, πολύ 

καλά, δεν έχω κάποιο πρόβληµα. Απλά είναι κάτι που πάντα το σκέφτοµαι και µε 

επηρεάζει ψυχολογικά γιατί είχα περάσει πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο. 

Ε37: Χµ…µάλιστα, ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη 

συνέντευξη που µου παραχωρήσατε. 

Μ.∆37: Κι εγώ σας ευχαριστώ… 

Ε38: Καλό σας απόγευµα. 

Μ.∆38: Σας ευχαριστώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Ε: Ερευνήτρια 

Κ.Μ: Συνεντευξιαζόµενος 

 

Ε01: Καλησπέρα σας. 

Κ.Μ01: Καλησπέρα. 

Ε02: Καταρχάς θα ήθελα να µου πείτε πόσων χρονών είστε. 

Κ.Μ02: Είµαι 22. 

Ε03: Τι επαγγέλλεσθε; 

Κ.Μ03: Ασχολούµαι µε τα τουριστικά επαγγέλµατα. 

Ε04: Η οικογενειακή σας κατάσταση; 

Κ.Μ04: Άγαµος. 

Ε05: Ωραία. Ε σας παρακολουθούν αυτό το διάστηµα; 

Κ.Μ05: Αυτό το διάστηµα όχι. 

Ε06: Σας παρακολουθούσαν στο παρελθόν; 

Κ.Μ06: Ναι. 

Ε07 :Πόσο καιρό σας παρακολουθούσαν; 

Κ.Μ07: Ε αυτό κράτησε περίπου 1,5 µήνα. ∆εν ήταν ακριβώς παρακολούθηση, ήταν 

πίεση ας πούµε ψυχολογική, µε τηλέφωνο… 

Ε08: Μάλιστα. Εµ γνωρίζετε το άτοµο που σας παρενοχλούσε; 

Κ.Μ08: Ναι το γνωρίζω. 

Ε09: Τί σχέση είχε µε σας αυτό το άτοµο; 
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Κ.Μ09: Είχαµε σχέση 3 χρόνια και επειδή έγινε κάποιο γεγονός και χωρίσαµε, ενώ 

εκείνη έφταιγε ας πούµε, δεν το άντεξε χωρίς εµένα και για το διάστηµα του 1,5 µήνα 

µε ενοχλούσε µε διάφορους τρόπους. 

Ε10: Μάλιστα. Ε πότε ξεκίνησε η παρενόχληση, δηλαδή ξεκίνησε όταν χωρίσατε; 

Κ.Μ10: Ναι κατευθείαν. ∆ηλαδή µε το που της είπα ότι χωρίζουµε, από την επόµενη 

κιόλας µέρα ξεκίνησε να µε πιέζει για να ξαναείµαστε µαζί µε ακραίους τρόπους 

άλλες φορές, άλλες φορές µε λιγότερο ακραίους, αλλά γενικά ήταν ενοχλητικό. 

Ε11: Θέλετε να µου πείτε µερικά πράγµατα για την κοπέλα, για την προσωπικότητα 

της, πριν από το συµβάν; 

Κ.Μ11: Ναι. Όσο ήµασταν µαζί ήταν πολύ κτητικό άτοµο, ζήλευε και ίσως αυτό της 

βγήκε µετά τόσο έντονο, να µε παρακολουθεί και να µε πιέζει από το χωρισµό και 

µετά, εφόσον ζήλευε τόσο πολύ όταν ήµασταν µαζί, πόσο µάλλον όταν δεν ήµασταν 

µαζί. 

Ε12: Χµ… η ηλικία της εκείνη την περίοδο; 

Κ.Μ12: Αυτό έγινε όταν ήταν 19. 

Ε13: Ε τι ακριβώς….δούλευε κάπου, ποια ήταν η δουλεία της; 

Κ.Μ13: ∆ε δούλευε κάπου, είχε µόλις περάσει στο πρώτο έτος στο πανεπιστήµιο. 

Ε14: Θέλω να µου πείτε αν δεχτήκατε ποτέ βία κατά τη διάρκεια της σχέσης σας από 

την κοπέλα. 

Κ.Μ14: Ε…βία… σταθερή βία δηλαδή να µου επιτίθεται κλπ δε δέχτηκα, απλά σε 

κάποιους καυγάδες...κάποια...ελαφριά βία, όχι ότι είχα πρόβληµα. 

Ε15: Μόνο σωµατική; 

Κ.Μ15 :Και λεκτική. 

Ε16: Μάλιστα. Με ποιούς τρόπους προσπάθησε να έρθει σε επαφή µαζί σας; Θέλω 

να  µου περιγράψετε λίγο τα γεγονότα. 
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Κ.Μ16: Η αρχική της… αυτό που έκανε στην αρχή ήταν να παίρνει τηλέφωνα, εγώ 

δεν το σήκωνα για να αποφύγω καταστάσεις δηλαδή, αλλά εκείνη συνέχιζε, συνέχιζε 

και τηλέφωνα, µηνύµατα και µετά άρχισε να προχωράει το πράγµα, εφόσον έβλεπε 

δηλαδή ότι εγώ δεν το σηκώνω και αδιαφορώ ή το σήκωνα ας πούµε, της έλεγα «τι 

θέλεις» κι εκείνη φώναζε, έβριζε κτλ το ξαναέκλεινα, µετά προσπάθησε µε χειρότερα 

πράγµατα. ∆ηλαδή  άρχισε να έρχεται στο σπίτι µου, άρχισε να µε περιµένει όταν 

πήγαινα πχ. Βόλτα και ακόµα χειρότερα άρχισε µετά να µιλάει στους γονείς µου, 

δηλαδή έπαιρνε τηλέφωνο στο σταθερό και ζητούσε τη µητέρα µου και της έλεγε 

διαµεσολαβήσει εκείνη για να τα ξαναβρούµε κτλ. 

Ε17: Μάλιστα. Εµ υπήρξε κάποια αλλαγή ως προς τη συχνότητα της 

παρακολούθησης µε την πάροδο  του χρόνου; 

Κ.Μ17: Ναι η αλλαγή που υπήρξε είναι ότι όσο περνούσε ο καιρός άρχισε να 

αραιώνει. 

Ε18: Στην αρχή ήταν έντονο… 

Κ.Μ18: Ναι στην αρχή ήταν πολύ έντονο και µε τον καιρό άρχισε να αραιώνει, αλλά 

ο µόνος τρόπος για να καταφέρω να το αραιώσω ήταν σε εισαγωγικά να πάω µε τα 

νερά της όπως λέµε. ∆ηλαδή όσο ήµουν κόντρα σε εκείνη, αυτό πύκνωνε, δεν 

αραίωνε. Όσο µετά άρχισα να της φέροµαι λίγο καλύτερα και να της µιλάω ή να τη 

συναντάω κάποιες φορές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είµαστε πάλι µαζί, τότε άρχισε 

να αραιώνει αυτή η πίεση. 

Ε19: Πόσο συχνά προσπαθούσε αυτό το άτοµο να έρθει σε επαφή µαζί σας, στην 

αρχή τουλάχιστον, ήταν ακόµα και καθηµερινό; 

Κ.Μ19: Πολλές φορές τη µέρα. Σίγουρα καθηµερινό και αρκετές φορές τη µέρα 

κιόλας, όχι µόνο καθηµερινό. 

Ε20: Υπήρχαν ακραίες συµπεριφορές; Μου είπατε πριν για ακραίες συµπεριφορές… 

Κ.Μ20: Ναι. 

Ε21: Τι εννοούσατε; 
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Κ.Μ21:  Η πιο ακραία συµπεριφορά ήταν ότι µε πήρε τηλέφωνο µια φορά, όχι πήρε 

τη µητέρα µου, συγγνώµη και της είπε ότι είναι στο νοσοκοµείο διότι είχε πάρει 

χάπια γιατί ήθελε λέει να κάνει κακό στον εαυτό της ας πούµε. Τώρα δεν ξέρω αν 

ήταν τα χάπια τόσα πολλά ώστε να ήθελε να αυτοκτονήσει ή κάτι τέτοιο, αλλά ήθελε 

να κάνει κακό στον εαυτό της. Εγώ βέβαια εντάξει επειδή την αγαπούσα σαν 

άνθρωπο έτρεξα κατευθείαν αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν στηµένο, δηλαδή 

δεν είχε πάρει κάτι απλά το έκανε για να µε φοβίσει ότι αν δε γυρίσω πίσω θα 

αυτοκτονήσει. 

Ε22: Μάλιστα.  Σας είχε παρενοχλήσει ποτέ µέσω internet; 

Κ.Μ22: Μέσω internet όχι γιατί δε χρησιµοποιούσαµε κάποιο µέσω κοινωνικής 

δικτύωσης εκείνη την εποχή οπότε δε χρειάστηκε. 

Ε23: Η παρενόχληση κυρίως γινόταν στο σπίτι σας; Σε ποια µέρη γινόταν; 

Κ.Μ23: Ναι κυρίως στο σπίτι µου, επειδή ήξερε πού µένω, εκεί ερχόταν όλο τον 

καιρό που ήµασταν µαζί, ήταν το κοινό σηµείο συνάντησης και αν εγώ έλειπα ας 

πούµε δε µπορούσε να µε βρει οπότε έψαχνε την ευκαιρία όταν θα ΄µαι  εγώ στο 

σπίτι. 

Ε24: Θέλω να µου περιγράψετε τα συναισθήµατα σας εκείνη την περίοδο. 

Κ.Μ24:  Τα συναισθήµατα µου ήταν ανάµεικτα διότι εγώ ήµουν αποφασισµένος ότι 

δεν ήθελα πλέον να είµαι µε αυτή την κοπέλα, αλλά το πρόβληµα ήταν ότι η τόση 

µεγάλη πίεση που µου ασκούσε και την έβλεπα να κλαίει κτλ µε στεναχωρούσε 

ταυτόχρονα, οπότε είχα µπει σε µια κατάσταση πολύ περίεργη, δηλαδή ήµουν 

ενδιάµεσα, δεν ήξερα τι να αποφασίσω, γιατί ναι µεν δεν ήθελα να είµαι µαζί της , 

αλλά όσο της έλεγα ότι δε θέλω αυτή µε απειλούσε µε πολύ άσχηµους τρόπους όπως 

και να αυτοκτονήσει ακόµα, οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν το πρόβληµα µεγάλο. 

Ε25: Αισθανθήκατε ποτέ φόβο; 

Κ.Μ25: Ναι αισθάνθηκα. 

Ε26: Σε τί καταστάσεις αισθανόσασταν φόβο; 
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Κ.Μ26: Αισθανόµουν φόβο όταν ήµουν πχ.  στο σπίτι µου, ήξερα ότι… φοβόµουν 

µάλλον ότι ανά πάσα στιγµή µπορεί να έρθει, µπορεί να χτυπήσει το κουδούνι, 

µπορεί να ανέβει πάνω, αυτό. ∆ηλαδή ένιωθα ότι δεν έχω ελευθερία εκείνη τη στιγµή. 

Μπορεί να ήθελα ας πούµε να είµαι µε την οικογένεια µου να φάµε ή µε τους φίλους 

µου και ανά πάσα στιγµή να ξέρω ότι µπορεί να έρθει να µε βρει… 

Ε27: Χµ…ε αυτή την περίοδο εξακολουθείτε να αισθάνεστε φόβο; 

Κ.Μ27: Αυτή την περίοδο όχι, έχει λήξει αυτό πλέον, δε νοµίζω δηλαδή ότι θα 

ξαναγίνει. 

Ε28: Θέλω να µου πείτε λίγο πώς το σταµατήσατε αυτό; 

Κ.Μ28:  Όπως σας είπα και πριν η µόνη λύση για να το σταµατήσω ήταν να κάνω 

λίγο αυτό που θέλει, δηλαδή ενώ στην αρχή µου έλεγε «θέλω να σε δω» κι εγώ ήµουν 

κατηγορηµατικά για όχι , µετά άρχισα λίγο να κάνω αυτά που θέλει για να µπορέσω 

λίγο να την ηρεµήσω ας πούµε έτσι ώστε να το πάρει πιο ήρεµα και σε βάθος χρόνου 

να σταµατήσει αυτό. 

Ε29: Άλλαξε κάτι στη ζωή σας µετά την παρακολούθηση και αν ναι τι ήταν αυτό; 

Κ.Μ29: Ε αυτό που άλλαξε στη ζωή µου ήταν ότι άρχισα από εκεί και µετά να έχω 

κάποιες φοβίες, βασικά να έχω κάποιες καχυποψίες να σας το πω έτσι, δηλαδή όταν 

γνώρισα κάποια καινούρια κοπέλα ας πούµε στη συνέχεια, είχα µετά τη φοβία ότι 

µπορεί να ξαναγίνει αυτό, δηλαδή ότι θα δυσκολευόµουν  να της πω πχ ότι κάποια 

στιγµή δε θέλω να είµαστε µαζί ή οτιδήποτε για να µην ξαναπεράσω το ίδιο. 

Ε30: Καταλαβαίνω…εµ εκείνη την περίοδο αντιµετωπίσατε δυσκολία στον ύπνο σας; 

Κ.Μ30: Οι δυσκολίες που αντιµετώπισα δεν ήταν από…δεν τις αντιµετώπισα µόνος 

µου, τις αντιµετώπισα λόγω τηλεφώνου λόγω… 

Ε31: Ότι χτυπούσε ας πούµε το τηλέφωνο σας τη νύχτα… 

Κ.Μ31: Ναι δηλαδή εκεί που ήµουν µόνος κοιµόµουν κανονικά, δεν είναι ότι το 

σκεφτόµουν αυτό το πράγµα και είχα διαταραχές απλά δε µε άφηνε το συγκεκριµένο 

άτοµο να κοιµηθώ, γιατί ήταν διαφορετικά τα ωράρια µας και όταν εγώ κοιµόµουν 

εκείνη καλούσε ή ερχόταν σπίτι κτλ. 
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Ε32: Γενικά πώς επηρεάστηκε η υγεία σας και η ψυχολογία σας µετά την 

παρενόχληση; 

Κ.Μ32: Η ψυχολογία µου επηρεάστηκε… ότι ήθελα να κάνω πράγµατα να ξεφύγω, 

δηλαδή η ψυχολογία µου ήταν πολύ πεσµένη εκείνο το διάστηµα και έψαχνα να κάνω 

πράγµατα τα οποία θα µε έβγαζαν από αυτές τις σκέψεις ότι κάποιος θα µε ενοχλεί, 

ότι κάποιος θα µπαίνει συνέχεια στη ζωή µου ας πούµε κι έψαχνα καινούριες 

διεξόδους µε την παρέα µου ας πούµε µε κάποιο χόµπι, έτσι ώστε να ξεχνιέµαι από 

αυτήν την κατάσταση. 

Ε33: Η υγεία σας επηρεάστηκε κάπως; Είχατε κάποια προβλήµατα υγείας; 

Κ.Μ33: Η υγεία µου όχι ευτυχώς. 

Ε34: Πώς επηρέασε τις µετέπειτα σχέσεις σας το περιστατικό; 

Κ.Μ34: Ε όπως σας είπα και προηγουµένως οι σχέσεις µου επηρεάστηκαν, όχι πολύ 

αλλά επηρεάστηκαν από πλευράς µου, ναι µεν δεν τους το έλεγα ανοιχτά αλλά στο 

βάθος του µυαλού µου το είχα δηλαδή ήµουνα κάπως επιφυλακτικός σε κάποια 

πράγµατα, δεν ανοιγόµουν εύκολα γιατί φοβόµουν να δεθώ για να µην περάσω τα 

ίδια ας πούµε, αυτό, όχι σε κάτι άλλο. 

Ε35: Ε τέλος θέλω να µου περιγράψετε τη ζωή σας πώς είναι σήµερα… 

Κ.Μ35: Η ζωή µου σήµερα είναι αρκετά διαφορετική γιατί όταν έγινε αυτό ήταν όταν 

είχα τελειώσει το σχολείο, ήµουν ακόµα σε αρκετά διαφορετική κατάσταση. Πλέον 

έχω τη δουλεία µου, έχω µια καινούρια σχέση και γενικά πιστεύω πως έχω ανανεωθεί 

αρκετά από τότε, ήταν κάτι που ναι µεν θα το θυµάµαι αλλά µου έχει αφήσει και 

κάποιες κακές εµπειρίες ας πούµε, οπότε πιστεύω πως τώρα είµαι σε αρκετά καλή 

φάση στη ζωή µου. 

Ε36: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που µου 

παραχωρήσατε. 

Κ.Μ36: Να είστε καλά. 

Ε37: Καλό σας απόγευµα! 

Κ.Μ37: Καλό απόγευµα. Γεια! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΜΠΤΗ 

 

 

Ε: Ερευνήτρια 

Γ.Μ: Συνεντευξιαζόµενη 

 

Ε01: Καλησπέρα! 

Γ.Μ01: Καλησπέρα! 

Ε02: Καταρχάς θα ήθελα να µου πείτε πόσων ετών είστε. 

Γ.Μ02: Είµαι 22 χρονών. 

Ε03: Τι επαγγέλλεσθε; 

Γ.Μ03: Μόλις πήρα το πτυχίο φιλολογίας, φιλόλογος. 

Ε04: Η οικογενειακή σας κατάσταση; 

Γ.Μ04: Άγαµη. 

Ε05: Ωραία. Ε σας παρακολουθούν αυτό το διάστηµα; 

Γ.Μ05:Ε όχι απ’όσο ξέρω. 

Ε06: Σας παρακολουθούσαν στο παρελθόν; 

Γ.Μ06: Ε δυστυχώς ναι. 

Ε07: Ε γνωρίζετε το άτοµο που σας παρενοχλούσε; 

Γ.Μ07:  Ήταν ο πρώην σύντροφος µου. 

Ε08: Θέλετε να µου πείτε κάποια πράγµατα γι’αυτό το άτοµο; Να µου µιλήσετε λίγο 

για την προσωπικότητα του; 



[63] 

 

Γ.Μ08: Ναι κοιτάξτε, ε αρχικά δεν είχα καταλάβει πολλά πράγµατα, στη συνέχεια 

µου έβγαζε επιθετικότητα, όταν τσακωνόµασταν γινόταν λίγο πιο βίαιος, ε έλεγε 

πράγµατα έτσι άσχηµα, έβριζε, ήταν πολύ οξύθυµος γενικότερα. 

Ε09: Ε το άτοµο αυτό τι ηλικία είχε εκείνη την περίοδο; 

Γ.Μ09: Εκείνη την περίοδο ήταν 26 ετών. 

Ε10: Το επάγγελµα του; 

Γ.Μ10: Το επάγγελµα του ήταν…βασικά..δεν είχε δουλειά ναι, δεν είχε δουλειά 

εκείνη την περίοδο. 

Ε11: Η οικογενειακή του κατάσταση; 

Γ.Μ11: Ε οι γονείς του ήταν χωρισµένοι, γενικότερα ήταν µια περίεργη κατάσταση. 

Ε12: Μάλιστα. Ε η παρενόχληση πότε περίπου άρχισε; 

Γ.Μ12: Ε κοιτάξτε, ξεκίνησε από τη στιγµή που άρχισαν τα προβλήµατα στη σχέση 

και του είπα ότι δεν πάει άλλο, ότι πρέπει να χωρίσουµε. 

Ε13: Εποµένως τότε ξεκίνησε σιγά σιγά να σας παρενοχλεί; 

Γ.Μ13: Ναι ξεκίνησε από τότε µε απειλητικά µηνύµατα, ερχόταν συνέχεια κάτω από 

το σπίτι, χτυπούσε τα κουδούνια, ήταν πολύ περίεργα. Με ακολουθούσε στο δρόµο, 

ερχόταν στα σπίτια που πήγαινα µε τις φίλες µου, δηλαδή προσπαθούσε όπου 

πήγαινα εγώ να είναι κι αυτός από πίσω κατά κάποιο τρόπο. 

Ε14: Κατάλαβα. ∆εχτήκατε ποτέ βία κατά τη διάρκεια της σχέσης σας από αυτό το 

άτοµο; 

Γ.Μ14: Μια φορά να σας πω την αλήθεια µε χαστούκισε, ήταν πάνω σε τσακωµό 

βέβαια…αλλά ναι είχα δεχτεί. 

Ε15: Πόσο συχνά προσπαθούσε αυτό το άτοµο να έρθει σε επαφή µαζί σας όταν 

χωρίσατε; 
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Γ.Μ 15: Στην αρχή µου είχε σπάσει κυριολεκτικά τα νεύρα, ήταν πάρα πολύ έντονα, 

πολύ επίµονα όλα, η αντίδραση του ήταν ακραία δηλαδή, µετά άρχισε και ηρεµούσε 

λίγο όσο περνούσε ο καιρός , αλλά ήταν ενοχλητικό εξίσου. 

Ε16: Θέλετε να µου περιγράψετε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια λίγο τα γεγονότα πώς 

και µε ποιους τρόπους προσπαθούσε αυτό το άτοµο να έρθει σε επαφή µαζί σας; 

Γ.Μ16: Ναι, εντάξει αρχικά άρχισε µε απειλητικά µηνύµατα του τύπου «Άνοιξε να 

ανέβω να σε δω να µιλήσουµε», «Κατέβα κάτω», µε απειλούσε ότι θα µου κάνει 

κακό αν µε βρει έξω µε κάποιον άλλο ή οτιδήποτε µε τις φίλες µου, ε γενικότερα, 

άρχισε µετά να λέει ότι άµα δεν είµαστε µαζί θα κάνει κακό στον ίδιο του τον εαυτό, 

αυτά απ’όσο µπορώ να θυµηθώ, τα πιο χτυπητά σας λέω. 

Ε17: Χµ…συνήθως σε ποια µέρη γινόταν η παρενόχληση? Γινόταν κυρίως στο σπίτι 

σας; 

Γ.Μ17: Ναι γιατί νοµίζω φοβόταν να κάνει φασαρία όταν… 

Ε18:…σε δηµόσιο χώρο; 

Γ.Μ18: Ναι σε δηµόσιο χώρο. 

Ε19: Εποµένως συνήθως ερχόταν στο σπίτι σας και σας ενοχλούσε. 

Γ.Μ19: Ναι, κυρίως ναι. 

Ε20: Υπήρξε ποτέ σεξουαλική παρενόχληση; 

Γ.Μ20: ∆ε θα το λέγαµε και σεξουαλική παρενόχληση, αλλά πάρα πολλές φορές είχε 

γίνει πολύ πιεστικός και κουραστικός θα έλεγα. 

Ε21: Την περίοδο που δεν ήσασταν µαζί; 

Γ.Μ21: Ναι υπήρξαν και τότε φορές φυσικά. 

Ε22: Χµ…Ε πώς σταµάτησε η παρενόχληση; 

Γ.Μ22: Από ένα σηµείο και πέρα άρχισα κι εγώ να τον απειλώ ότι θα βάλω κάποιους 

να του κάνουν κακό και εντέλει όταν κι εγώ ξαναέφτιαξα τη ζωή µου, είδα ότι ήµουν 
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καλά και τον απείλησα ότι το αγόρι µου πια δεν µπορεί άλλο και ότι αν δε 

σταµατήσει δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. 

Ε23: Υπήρξε κάποια αλλαγή ως προς τη συχνότητα της παρακολούθησης µε την 

πάροδο του χρόνου; 

Γ.Μ23: Ε ηρέµησε, κόπασε πραγµατικά θεωρώ, ότι από ένα σηµείο και µετά δεν 

πήγαινε άλλο το πήρε είδηση ότι έπρεπε να σταµατήσει. 

Ε24: Πάνω κάτω πόσο καιρό διήρκεσε η παρενόχληση, πόσο χρονικό διάστηµα; 

Γ.Μ24: Περίπου 5 µε 6 µήνες, κάπου εκεί. 

Ε25: Ε µπορείτε να µου περιγράψετε τα συναισθήµατα σας εκείνη την περίοδο; 

Νιώθατε φόβο; 

Γ.Μ25: Ο φόβος ήταν πραγµατικά τεράστιος, δεν τολµούσα να βγω έξω από το σπίτι 

µου, ένιωθα συνέχεια ότι κάποιος µε παρακολουθεί, έτρεµα, δε µπορούσα να 

ησυχάσω πουθενά, ένιωθα δηλαδή τελείως απροστάτευτη. 

Ε26: Γενικά τι αισθανόσασταν; 

Γ.Μ26: Υπήρχε αυτή η ανασφάλεια, ο φόβος, ότι θα πάθω ανά πάσα ώρα και στιγµή 

κακό, ήταν πάρα πάρα πολύ άσχηµα, τροµακτικά πραγµατικά. 

Ε27: Μάλιστα. Εµ αυτή την περίοδο εξακολουθείτε να αισθάνεστε φόβο; 

Γ.Μ27: Υποσυνείδητα ίσως λίγο ναι, αλλά όχι κάτι παραπάνω, δηλαδή θεωρώ ότι 

έχει ηρεµήσει αυτός ο άνθρωπος πια, δεν µου δείχνει σηµάδια. 

Ε28: Γενικά εκείνη την περίοδο αντιµετωπίζατε δυσκολίες µε τον ύπνο σας; 

Γ.Μ28: ∆ε µπορούσα πραγµατικά να κοιµηθώ καθόλου, ειδικά τον πρώτο καιρό, 

ένιωθα συνέχεια ότι…πεταγόµουν συνέχεια, ήταν πάρα πολύ άσχηµα, δεν κοιµόµουν 

καθόλου καλά, µετά εντάξει, ηρέµησα. 

Ε29: Αυτό το διάστηµα τώρα, ο ύπνος σας είναι καλύτερος; 

Γ.Μ29: Ναι είναι πολύ καλύτερος, βέβαια δεν σας κρύβω ότι κάποια όνειρα µου 

χαλούν τον ύπνο, έτσι άσχηµα µε αυτόν τον άνθρωπο… 
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Ε30: Εξακολουθείτε ακόµα και τώρα κάποιες φορές να το σκέφτεστε… 

Γ.Μ30: Ναι ναι ναι… 

Ε31: Η ψυχολογία σας πώς επηρεάστηκε µετά την παρενόχληση και η υγεία σας; 

Γ.Μ31: Γενικότερα ψυχολογικά τουλάχιστον αρχικά ήµουν πολύ χάλια, δεν 

εµπιστευόµουν κανέναν, άρχισα δηλαδή µετά από κάποιους µήνες να ηρεµώ, 

σωµατικά εντάξει, θεωρώ ότι η ψυχολογία επηρεάζει και το σώµα, 

οπότε…καταλαβαίνετε.. 

Ε32: Χµ… επηρέασε κάπως τις µετέπειτα σχέσεις σας αυτό το συµβάν; 

Γ.Μ32: Πάρα πολύ, πάρα πολύ διότι φοβάσαι, δεν εµπιστεύεσαι εύκολα τον άλλον, 

τον βλέπεις πιο καχύποπτα, ήµουν πολύ µαζεµένη, ήταν τελείως διαφορετικά. Και 

στο θέµα…στο σεξουαλικό κοµµάτι και στο επικοινωνιακό, πολύ διαφορετικά. 

Ε33: Μάλιστα… Θέλετε να µου περιγράψετε λίγο τη ζωή σας πώς είναι σήµερα; 

Γ.Μ33: Θεωρώ ότι είναι µια ήσυχη ζωή, έχω τον άνθρωπο µου όπως σας είπα, έχω τη 

δουλεία µου και είµαι πολύ πιο ήρεµη απ’ότι ήµουν τότε, έχουν βελτιωθεί πολύ τα 

πράγµατα. 

Ε34: Ωραία! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που µου 

παραχωρήσατε. 

Γ.Μ34: Να είστε καλά. 

Ε35: Σας ευχαριστώ πολύ ξανά, γεια σας! 

Γ.Μ35: Γεια! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΚΤΗ 

 

Ε: Ερευνήτρια 

Γ.Γ: Συνεντευξιαζόµενος 

 

Ε01: Καλησπέρα σας! 

Γ.Γ01: Γεια σας.  

Ε02: Πριν ξεκινήσουµε θα ήθελα να µου πείτε την ηλικία σας. 

Γ.Γ02: Είµαι 37 χρονών. 

Ε03: Τι επαγγέλλεσθε; 

Γ.Γ03:Είµαι µάγειρας. 

Ε04: Η οικογενειακή σας κατάσταση; 

Γ.Γ04: Είµαι άγαµος. 

Ε05: Μάλιστα. Ε σας παρακολουθούν αυτό το διάστηµα; 

Γ.Γ05: Ευτυχώς όχι. 

Ε06: Σας παρακολουθούσαν στο παρελθόν; 

Γ.Γ06: ∆υστυχώς για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα ναι. 

Ε07: Πόσο καιρό συνέβαινε αυτό; 

Γ.Γ07:Περίπου 2 χρόνια. 

Ε08: Γνωρίζετε το άτοµο που σας παρενοχλούσε; 

Γ.Γ08: Ναι βέβαια. 

Ε09: Τι…ποιά ήταν η σχέση του µε σας; 

Γ.Γ09: Είχαµε υπάρξει ζευγάρι. 
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Ε10: Θα ήθελα να µου κάνετε µια περιγραφή της προσωπικότητας του ατόµου αυτού. 

Γ.Γ10: Άρχισα να πιστεύω ότι είχα επαφές µε ένα διπρόσωπο άτοµο. Όσο καιρό 

ήµασταν µαζί πίστευα ότι ήταν ένα φυσιολογικό άτοµο ικανό να δηµιουργήσει µια 

ανθρώπινη σχέση, από τη στιγµή που αποφάσισα να διακόψω αυτή τη σχέση γνώρισα 

ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο το οποίο ήταν εκδικητικό, απειλητικό και πολλές 

φορές µου δηµιουργούσε τροµερή ανασφάλεια και φόβο. 

Ε11: Ε µπορείτε να µου πείτε κάποια στοιχεία για αυτό το άτοµο; Ας πούµε την 

ηλικία του, το επάγγελµα του, την οικογενειακή του κατάσταση… 

Γ.Γ11: Ναι εκείνη την εποχή ήταν 24 χρονών, οικονοµολόγος, µε καλή οικογενειακή 

κατάσταση και 2 αδέρφια. 

Ε12: Χµ…η παρενόχληση πότε περίπου άρχισε; 

Γ.Γ12: Από τη στιγµή που συνειδητοποίησα ότι ήθελα να χωρίσουµε, ότι δεν την 

ήθελα άλλο στη ζωή µου. 

Ε13: Εµ…κάνατε κάτι για να σταµατήσει µετά; Πώς σταµάτησε; 

Γ.Γ13: Έκανα ασφαλιστικά µέτρα. 

Ε14: Κατά προσέγγιση πόσο συχνά προσπαθούσε αυτό το άτοµο να έρθει σε επαφή 

µαζί σας; 

Γ.Γ14: Στην αρχή αρκετές φορές την ηµέρα µε ήπιους τρόπους, αργότερα όσο 

πέρναγε και συνειδητοποιούσε ότι η απόφαση µου ήταν αµετάκλητη  πιο αραιά 

βέβαια, αλλά µε πιο σοβαρούς και επικίνδυνους και τροµακτικούς τρόπους. 

Ε15: Θα µπορούσατε να µου περιγράψετε έτσι λίγο τα γεγονότα, πώς αυτό το άτοµο 

προσπαθούσε να έρθει σε επαφή µαζί σας; 

Γ.Γ15: Στην αρχή ερχόταν µε γλυκό τρόπο, µε κάποια δώρα, µε καλοπιάσµατα, µετά 

άρχισε να γίνεται πιο επιβλητική, να έρχεται απρόσκλητη σπίτι µου, να χτυπάει 

κουδούνια, να ενοχλεί εµένα και τους φίλους µου σε… αρκετές φορές και µεθυσµένη, 

ε δυστυχώς µετά τα πράγµατα χειροτέρεψαν µε αποτέλεσµα να φοβάµαι και για τη 

ζωή µου γιατί είχα δεχτεί απειλητικά τηλεφωνήµατα, είχα δεχτεί επισκέψεις στο σπίτι 

µου από άγνωστους ανθρώπους µε σκοπό να µου βλάψουν ας πούµε τη σωµατική 
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µου ακεραιότητα και κάποιες φορές έβρισκα ας πούµε και το µηχανάκι µου σε…να 

το πω να έχει υποστεί δολιοφθορά, να το βρίσκω µε σκασµένο λάστιχο το µηχανάκι, 

µε βγαλµένο το σωληνάκι των φρένων ναι ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. 

Ε16: Ήταν τόσο ακραίες…ε τόσο ακραία τα γεγονότα; 

Γ.Γ16: Βεβαίως και σας περιγράφω τα πρώτα που µου έρχονται στο µυαλό αυτή τη 

στιγµή. 

Ε17: Χµ…ε παρατηρήσατε κάτι…µάλλον παρατηρήσατε κάποια αλλαγή ως προς τη 

συχνότητα της παρακολούθησης όσο περνούσε ο καιρός; 

Γ.Γ17: Βεβαίως, ήταν πιο αραιές αλλά και πιο επικίνδυνες. ∆ηλαδή θα είχα ένα 

τηλέφωνο, µια επίσκεψη εκεί πέρα που ήµουν για καφέ µε τους φίλους µου, βέβαια 

µε παρακολουθούσε το άτοµο αυτό και όταν έβλεπε ότι ήµουν ανένδοτος, έµπαινε σε 

διαδικασία ας πούµε να µε βλάψει, να µε εκδικηθεί. 

Ε18: Χµ… σας είχε παρενοχλήσει ποτέ µέσω internet; 

Γ.Γ18: Ναι βέβαια, µέσω facebook και µε διάφορα mail που λάµβανα, τόσο δικά της , 

όσο και από άγνωστους που µε απειλούσαν για διάφορες εκκρεµότητες που είχα ή 

είχε φτάσει στο σηµείο να µου έρχονται εξοφληµένοι λογαριασµοί, βέβαια στην αρχή 

ήταν αυτό, εξοφληµένοι λογαριασµοί του σπιτιού µου, της ∆ΕΗ, της κάρτας µου και 

φυσικά ήταν από το πρόσωπο αυτό που ήξερε πολλά προσωπικά µου δεδοµένα και 

προέβαινε σε τέτοιες πράξεις ώστε να µου δείξει και καλά το πόσο µε θέλει στη ζωή 

της. 

Ε19: Σεξουαλική παρενόχληση υπήρξε ποτέ; 

Γ.Γ19: Ναι στην αρχή βέβαια, τη συνόδευε κάθε τηλεφώνηµα και κάθε επίσκεψη, 

βέβαια στην αρχή που ήλπιζε ακόµα θα µε «τουµπάρει» να το πω έτσι. 

Ε20: Μπορείτε να µου περιγράψετε τα συναισθήµατα σας εκείνη την περίοδο? Πώς 

νιώθατε; 

Γ.Γ20: Ε στην αρχή πολύ περιορισµένος, λίγη ανασφάλεια, προβληµατισµό όσο όµως 

εντείνονταν οι πράξεις της και έβλεπα πόσο ακραίες ας πούµε µπορούν να γίνουν και 

σε τι βαθµό µπορούσε να φτάσει αυτός ο παρανοϊκός άνθρωπος, φοβήθηκα και για τη 
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ζωή µου, µε αποτέλεσµα ας πούµε να στραφώ κα στις αστυνοµικές αρχές και να 

ζητήσω βοήθεια και από ψυχολόγο και από δικηγόρο ώστε να µπορώ να κρατήσω 

µακριά µου αυτόν τον άνθρωπο µε νόµιµο τρόπο. 

Ε21: Εµ τώρα πώς αισθάνεστε µετά από αυτό το συµβάν; 

Γ.Γ21: ∆ε µπορώ να το ξεπεράσω… 

Ε22:…εξακολουθείτε να αισθάνεστε φόβο(διακόπτει); 

Γ.Γ22: Βεβαίως, βεβαίως, ακόµα και πολλές φορές όταν κάνω κάτι µε µια κοπέλα 

που έχω γνωρίσει που µου αρέσει πολύ, µου έρχονται πάντα στο µυαλό εικόνες σαν 

αυτές, σκέψεις ότι και µε τη συγκεκριµένη κοπέλα στην αρχή ήταν φυσιολογικά και 

πώς εξελίχθηκε και πού έφτασα, µέχρι και σε σηµείο να αλλάξω σπίτι και περιοχή για 

να χάσει τα ίχνη µου και ακόµα δυσκολεύοµαι να δηµιουργήσω µια σοβαρή σχέση, 

να εµπιστευτώ δηλαδή. 

Ε23 :Μάλιστα. Εκείνη την περίοδο είχατε αντιµετωπίσει προβλήµατα µε τον ύπνο 

σας; 

Γ.Γ23: Πάρα πολλά! Είχα καταφύγει στη βοήθεια υπνωτικών ηρεµιστικών φαρµάκων 

ώστε να µπορώ να κοιµάµαι τουλάχιστον 6 ώρες την ηµέρα για να µπορώ να πηγαίνω 

στη δουλειά µου. 

Ε24: Αυτή την περίοδο τώρα, εξακολουθείτε να έχετε προβλήµατα µε τον ύπνο σας; 

Γ.Γ24: Αραιά και που ναι, αραιά και που µε εφιάλτες, µε διαταραχές ύπνου να µη 

µπορώ να κοιµηθώ πάνω από 5 ώρες…έχω µια διαρκή…ένα άγχος. 

Ε25: Η υγεία σας επηρεάστηκε κάπως µετά την παρενόχληση; 

Γ.Γ25: Η υγεία µου είχε επηρεαστεί και κατά τη διάρκεια της παρενόχλησης, είχα 

πολλά ψυχολογικά, τροµερή ανασφάλεια, ανόρεκτος και σε σηµεία επιβίωσης ας 

πούµε, δεν ήθελα να φάω, όσο και…και µετά βέβαια, ψυχολογικά πιστεύω ότι ακόµα 

δεν το έχω ξεπεράσει. 

Ε26: Εποµένως πιστεύετε κάποιες φορές ότι θα σας ξανασυµβεί κάτι τέτοιο; 



[71] 

 

Γ.Γ26: Ναι, πολύ φοβάµαι πως ναι. Μου έχει δηµιουργήσει τέτοια ανασφάλεια, 

τέτοιο φόβο που το έχει περάσει στο πετσί µου ότι κάποια στιγµή θα µου ξανατύχει 

και αυτό είναι που δε µπορώ να διατηρήσω µακροχρόνιες σχέσεις γιατί έχω δυσκολία 

στο να εµπιστευτώ τον άλλο άνθρωπο που έχω δίπλα µου. 

Ε27: Εποµένως µου λέτε τώρα ότι αυτό επηρέασε και τις µετέπειτα σχέσεις σας… 

Γ.Γ27: Ακόµα… 

Ε28: Τις επηρέασε ως προς τι, εκτός από αυτό που µου αναφέρατε, ότι δεν 

εµπιστεύεστε. 

Γ.Γ28: ∆ε µπορώ να εµπιστευτώ, συνέχεια µπαίνω σε µια διαδικασία να συγκρίνω 

την πρώην µου κοπέλα µε τις νυν ας πούµε και πάντα να έχω παρανοϊκές σκέψεις στο 

κεφάλι µου, ε δεν εµπιστεύοµαι φυσικά, µε το παραµικρό δείγµα γίνοµαι έξαλλος και 

µπορώ να πω αρκετές φορές και παρανοϊκός , µε αποτέλεσµα να διώχνω και 

ανθρώπους από δίπλα µου µε αυτό τον τρόπο, από αυτή τη συµπεριφορά µου. 

Ε29: Μάλιστα. Θέλετε να µου περιγράψετε τη ζωή σας πώς είναι σήµερα; 

Γ.Γ29: Πιστεύω ότι…προσπαθώ βέβαια ακόµα να το ξεπεράσω, µε την οικογένεια 

µου έχω αποµακρυνθεί, ε στη δουλειά µπορώ να πω ότι έχω µια µέτρια κατάσταση, 

δε µπορώ να αποδώσω γιατί δεν είµαι και εντελώς καλά αυτό το διάστηµα, σχέση δεν  

έχω, αυτά. 

Ε30: Χµ…ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που µου 

παραχωρήσατε. 

Γ.Γ30: Κι εγώ. 

Ε31: Καλό σας απόγευµα, καλή συνέχεια. 

Γ.Γ31: Επίσης. 

Ε32: Γεια σας.   
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