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ΕΙΑΓΨΓΗ
Η επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άπιεηε παξνρή ηερλνινγηθψλ αλέζεσλ,
νη νπνίεο πξνσζνχλ πξντφληα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Απφ ηα πιένλ
δεκνθηιή θαη εθηελψο δηαδεδνκέλα πιεξνθνξηθά πξντφληα είλαη ην θηλεηφ ηειέθσλν
θαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. Απηά ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία εθηφο απφ ηηο
σθέιεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη κνξθσηηθφ
επίπεδν πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ θαη σο εξγαιεία πνπ θαιιηεξγνχλ παξαβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο κε θνξπθαία απηήλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ («Cyberbullying»).
Σελ εθθνβηζηηθή δειαδή ζπκπεξηθνξά, φπσο θιήζεηο ή κελχκαηα κε εθθνβηζηηθφ
πεξηερφκελν, ρξήζε θάκεξαο κε ζθνπφ ηελ ηαπείλσζε ηνπ εθήβνπ, δεκνζίεπζε
θσηνγξαθηψλ θ.ιπ., πνπ αζθείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ ή ηνπ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ. Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο δπζηπρψο είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ
ζηηο κέξεο καο έρεη πάξεη θαη ζηε ρψξα καο αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο. πλερψο
νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη κηθξνί θαη κεγάινη καζεηέο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πέζεη
ζχκαηα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ή δειψλνπλ φηη εθθφβηζαλ ζπκκαζεηέο ηνπο ή φηη
έγηλαλ ζεαηέο πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ.
Δπέιεμα λα αζρνιεζψ κε ην ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ γηαηί είλαη
έλα θαηλφκελν λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο, πνπ ηαιαλίδεη πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ
ηψξα πιένλ θαη ηελ Διιάδα. Δίλαη έλα θνηλσληθφ ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη
παληθνβάιιεη πνιιέο νηθνγέλεηεο. Δίλαη έλα πξφβιεκα αξθεηά πεξίπινθν θαη γη‘ απηφ
δχζθνιν ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Σα πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ κέζα θη
έμσ απφ ηα ζρνιεία πιεζαίλνπλ επηθίλδπλα θαη νδεγνχλ ζ‘ έλαλ θαχιν θχθιν, φπνπ,
ελαιιάμ, νη καζεηέο παίδνπλ ην ξφιν ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο ή απιά ηνπ ζεαηή.
Σέηνηα πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ζίγνπξν φηη ν έθεβνο ζα
ζπλαληήζεη, αθνχ ε πνιηηηζκέλε ζεκεξηλή θνηλσλία καο αληηκεησπίδεη πιείζηα
πξνβιήκαηα πνπ δνθηκάδνπλ ηηο αληνρέο θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ. Ο ειεθηξνληθφο
εθθνβηζκφο είλαη ε επηθάλεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη έλα ζχκπησκα ηεο δνκήο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Οη εηδηθνί αλαθέξνληαη ζην απνζηαζεξνπνηεηηθφ
πεξηβάιινλ (π.ρ. πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο κε ηνπο γνλείο, δηαδχγην, έιιεηςε θνηλσληθψλ
ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ) πνπ δεκηνπξγεί κεγάια ειιείκκαηα ζηε θνηλσληθνπνίεζε
θαη παξνρήο παηδείαο θαη αγσγήο ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη
πςειά πνζνζηά παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά θαη εθήβνπο (Μαπξαγάλλεο,
2006). ʼ απηφ ην πιαίζην ππάξρεη κηα άλνδνο ησλ πνζνζηψλ ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο
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ζπκαηνπνίεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία (Pateraki & Houndoumadi,
2001).
Η εξγαζία απηή επειπηζηεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, θαη ζηελ άξζε ηεο ππάξρνπζαο
πξνθαηάιεςεο πνπ ην ζπλνδεχεη. Σν θαηλφκελν δελ δηθαηνινγεί θαλέλα εθεζπραζκφ,
αιιά αληίζεηα πξέπεη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ζπλεηζθέξνπλ γλψζεηο θαη
ππνδνκέο ψζηε ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθήβσλ λα απεγθισβηζηεί απφ εθθνβηζηηθά
πεξηζηαηηθά θαη νη έθεβνη λα απνιακβάλνπλ κηα αζθαιή θαη επνηθνδνκεηηθή ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ.
H παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη αξρηθά ηνπο φξνπο θπβεξλνρψξνο θαη
θπβεξλνεθθνβηζκφο, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ απφ ηνπο λένπο, ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαζψο θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ηνπ δηαδηθηχνπ. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα γλσξίζκαηα, νη κνξθέο, ηα αίηηα θαη νη
επηπηψζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, θαη γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κε
ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. Η εξγαζία επίζεο αζρνιείηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηξηψλ ζήηα πνπ είλαη νη εκπιεθφκελνη κε ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ: ζχηεο, ζχκαηα,
ζεαηέο. Αλαδεηήζεθαλ θαη πεξηγξάθεθαλ αθφκα νη έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη απνηππψζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Δπίζεο
θαηαγξάθεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ,
θαη αλαιχζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο, νη ηξφπνη θαη ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηνπ
θαηλνκέλνπ. Η εξγαζία επίζεο θαηαγξάθεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαη αμηνινγεί ηα
πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζήο ηνπ. ην ηέινο παξαηίζεληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα
κειινληηθή έξεπλα θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
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1. ΚΤΒΕΡΝΟΦΨΡΟ ΚΑΙ ΚΤΒΕΡΝΟΕΚΥΟΒΙΜΟ
1.1 Η χρηςιμοπούηςη των πολυμϋςων από τουσ νϋουσ
Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ έρεη αιιάμεη νξηζηηθά κε
ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα
ζε έλα ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ. Ο ηξφπνο πνπ νη άλζξσπνη κηινχλ θαη
ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο κεηαβιήζεθε ξηδηθά αιιάδνληαο έηζη ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο αθνχ φινη πιένλ
δηαζέηνπλ θηλεηφ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιπκέζα θαη δηαδίθηπν.
Σν Internet World Stats (2012) αλαθέξεη φηη ην δηαδίθηπν έρεη πεξηζζφηεξνπο
απφ 2,4 δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, αξηζκφο πνπ απμάλεηαη ζπλερψο
αθνχ απφ ην 2000 έσο ην 2012 ε αχμεζε ήηαλ 566%. ήκεξα νη λένη βηψλνπλ ηηο πην
ξαγδαίεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ αθνχ απηέο έρνπλ γίλεη έλα
απαξαίηεην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο, δίλνληάο ηνπο έλα ηεξάζηην κέγεζνο
πιεξνθνξηψλ κε θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη έθεβνη
αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη δηακνξθψλνπλ κηα πξνζσπηθφηεηα
πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε φια φζα δηεξεπλνχλ θαη καζαίλνπλ κέζνπ δηαδηθηχνπ
(Bullen & Hare, 2000· Zorofi et al., 2011).
Έηζη κεηαθέξζεθε θαη θαιιηεξγήζεθε ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν
ζπκβαηηθφο εθθνβηζκφο ζην δηαδίθηπν εθφζνλ πιένλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη έθεβνη ην
ρξεζηκνπνηνχλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ Ακεξηθαλψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θπβεξλνρψξν πιεζηάδεη ην 95% (Lenhart et al., 2011).
Μεηά ην 2000 ν αξηζκφο ησλ εθήβσλ πνπ ζεξθάξνπλ ζην δηαδίθηπν έρεη
παξνπζηάζεη ζεκαληηθφηαηε άλνδν 2000 (Mitchell et al., 2007). Δηδηθφηεξα ην 2007,
πνζνζηφ 94% απφ ηνπο εθήβνπο αλέθεξε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Σν 63%
απφ απηνχο ην έθαλε ζε θαζεκεξηλή βάζε, ην 35% αξθεηέο θνξέο ηε εκέξα, ην 71%
δηέζεηαλ θηλεηφ ελψ ην 59% είραλ πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Lenhart et
al., 2008).
Σν 2006 έγηλε κηα έξεπλα ζηηο Η.Π.Α. ζε 935 εθήβνπο. Σν 55% απφ απηνχο
είραλ ηελ εηθφλα ηνπο ζε θάπνην κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Lenhart & Madden,
2007). ε άιιε παξφκνηα έξεπλα πνπ έγηλε ην 2011 ην πνζνζηφ αλήιζε ζην 80%
(Lenhart et al., 2011). ε κεγάιε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Δπξψπε ζε 25000 λένπο,
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ειηθίαο 9 – 16 εηψλ, ην 60% ησλ λέσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν θαζεκεξηλά,
ελψ ην 59% έθαλε ρξήζε ελφο κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Haddon, Livingstone &
EU Kids Online network, 2012).
Η ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ ζηα δχν θχια δε γίλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Σα
θνξίηζηα θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πεξηζζφηεξν (91%) απ‘ φηη ηα
αγφξηα (85%) (Livingstone, Haddon, Gorzig & Olafsson, 2011). Δπίζεο βξέζεθε φηη
ηα θνξίηζηα ζπρλφηεξα επηζθέπηνληαη ηζηνηφπνπο, αμηνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ζηέιλνπλ κελχκαηα, γξάθνπλ ζε κπινθο θαη πηζηεχνπλ φηη ην δηαδίθηπν
είλαη ζεκαληηθφ (Bauman, 2009· Dowell et al., 2009· Ybarra et al., 2007). Αληίζεηα
νη Bullen θαη Hare (2000) θαη ε Gross (2004) δε βξήθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα δχν θχια. ρεηηθά κε ηελ ειηθία νη κεγαιχηεξνη λένη είλαη πηζαλφηεξν
λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν (Bauman, 2009· Thelwall, 2008). Δπίζεο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πην ζπλεηά θαη κε αζθάιεηα απ‘ φηη νη λένη κηθξφηεξεο
ειηθίαο (Baumian, 2009· Thelwall, 2008b).
Απηή ε ηαρεία αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ απφ ηνπο εθήβνπο είλαη
ζπλέπεηα ησλ πνιππνίθηισλ θαη θηιηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πνιπκέζα.
ην αξρηθφ ζηάδην ην δηαδίθηπν δηαθξηλφηαλ απφ κηα παζεηηθή ηερλνινγία
κνλνζήκαληε γηα ηνλ επηζθέπηε ε νπνία νξίδεηαη σο WEB 1.0. ήκεξα ην δηαδίθηπν,
δίλεη ζην ρξήζηε ηελ επθαηξία λα αλαδεηήζεη πνιιά ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο,
πνιιέο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο ν ίδηνο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν,
ην ρξφλν, ηε κνξθή πνπ ζα έρνπλ θαη νξίδεηαη πιένλ σο WEB 2.0. (Williams et al.,
2012). Έηζη ην WEB 2.0 πξνζθέξεη δηάθνξεο εθαξκνγέο αιιειφδξαζεο φπσο
αληαιιαγή θσηνγξαθηψλ, βίληεν, κελπκάησλ, θ.η.ι. νη νπνίεο

δειεάδνπλ ηνπο

ρξήζηεο πνπ θαζψο είλαη ζηελ πξψηε ηνπο ληφηε ςάρλνπλ λέεο παξέεο

θαη

επηθνηλσλία (Harris, 2009).
Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ δσή ησλ λέσλ. Έηζη ην 62%
δειψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα καζαίλεη ηη γίλεηαη ζηελ θνηλσλία θαη
ζηελ πνιηηηθή, ην 48% γηα λα θάλεη ειεθηξνληθά ηηο αγνξέο ξνχρσλ, βηβιίσλ,
κνπζηθά cd, θαη 31% γηα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα δηαηξνθηθά, ζεμνπαιηθά, αιιά θαη
ζέκαηα δηαηξνθήο (Lenhart et al., 2011). Απφ ηε άιιε φκσο ην δηαδίθηπν επζχλεηαη
γηα ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, ηελ έθζεζε ζε παξάλνκν ζεμνπαιηθφ πιηθφ
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θαη ηε ζπκαηνπνίεζε. Σν 12% ησλ εθήβσλ δειψλνπλ έρνπλ δήζεη κηα αξλεηηθή
εκπεηξία ζην δηαδίθηπν (Haddon, Livingstone & EU Kids Online network, 2012).

1.2 Η κοινωνικό δικτύωςη
Σα πην δεκνθηιή κέζα επηθνηλσλίαο γηα ηνπο λένπο είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο. Δίλαη γλσζηά σο «social media» θαη πάξα πνιχ γξήγνξα κπήθαλ ζηε δσή
ησλ εθήβσλ θαη πξσηαγσληζηνχλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε. Δίλαη ηα κέζα
εθείλα κε ηα νπνία νη έθεβνη κπνξνχλ άκεζα θαη ηαρχηαηα λα έρνπλ επαθή κε θίινπο
θαη νκίινπο αλζξψπσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη (Cheung & Chiu, 2011). Αθφκα ε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ ηάζε ησλ
εθήβσλ λα κηκνχληαη θαη λα πηνζεηνχλ ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη πεξηζζφηεξνη (Nadkarini & Hofinann, 2012).
Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο MySpace. ην Facebook θαη ην Twitter,
παξνπζηάδνπλ κηα μέθξελε αχμεζε αθνχ νη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ ην 2004 νη
ρξήζηεο ήηαλ πεξίπνπ 500.000, ην 2007 νη ρξήζηεο αλέξρνληαη ζηα 212 εθαηνκκχξηα
(Hinduja & Patchin, 2009), ελψ ην 2011 ε έξεπλα ησλ Bercovici (2010), Schonfeld.
(2010), Carlson, (2011), ζεκεηψλεη 800 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. ηηο Η.Π.Α. άιιε
έξεπλα έδεημε φηη ην 2006 ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ην 55%, ελψ
ην 2010 ην πνζνζηφ αλέβεθε ζην 73% (Lenhart et al., 2011). Σν Facebook θαη ην
Twitter είλαη ηα πην δεκνθηιή ζην ρψξν απηφ. Σν 2012 ην επηέκβξε νη ρξήζηεο ηνπ
Facebook αλέξρνληαλ ζε 604 εθαηνκκχξηα (Facebook, 2012), θαη ην Twitter είρε
πεξηζζφηεξνπο απφ 200 εθαηνκκχξηα (Twitter, 2011).
Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ην 21% ησλ λέσλ δήισζαλ φηη αξθεηέο θνξέο
εκεξεζίσο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα απηά, ην 58% δήισζαλ φηη θάλνπλ ρξήζε ησλ
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο εβδνκαδηαίσο θαη ηέινο ην 16% φηη δε ρξεζηκνπνηνχλ
θαλέλα ηέηνην κέζν (Dwyer, 2007). Σν φηη νη έθεβνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ άκεζα
κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο φπνπ θη αλ βξίζθνληαη θαη ην φηη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ αιιειεπηδξψληαο θαη λα δηακνξθψζνπλ ηελ
θνηλσληθή ηνπο εηθφλα, είλαη ζηα δπλαηά ζεκεία ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
(Brown et al., 2006· Hinduja & Patchin, 2009). ε έξεπλα πνπ απεπζπλφηαλ ζε έθεβα
θνξίηζηα ην 56% είπε φηη επηθνηλσλψληαο κε ηα κέζα απηά αηζζάλνληαη πην θνληά
ηνπο θίινπο ηνπο θαη έρνπλ θαιπηεξεχζεη ηηο πνηνηηθέο ηνπο ζρέζεηο (Girl Scout
Research Institute, 2010). Δπίζεο ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ εηθαζηηθά
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ή άιια ελδηαθέξνληα, λα

θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα

πξνσζήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Δπηπξνζζέησο έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε
επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά επίπεδα,
πξάγκα πνπ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο αλεθηηθφηεηαο, θαη
ηεο θηλεηνπνίεζεο ζε παγθφζκηα ζέκαηα (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011).
Σα κέζα

θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξέρνπλ επίζεο πνηθίιεο επθαηξίεο

επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο πιεξνθνξηψλ, εηθφλσλ, ερνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ. Σν
εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην ηη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνχλ νη έθεβνη
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη Hinduja θαη Patchin (2010) ηζρπξίδνληαη φηη νη
πεξηζζφηεξνη λένη δελ θνηλνπνηνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα. ε έξεπλα ηνπ Lenhart et
al., (2011), αλαθέξεηαη φηη ην 62% ησλ εθήβσλ θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο
έηζη ψζηε ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν άλζξσπνη πνπ
εκπηζηεχνληαη απφιπηα.
Παξφια απηά φκσο αλαθέξεηαη φηη ην 22% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 18% ησλ
αγνξηψλ έρνπλ δεκνζηνπνηήζεη ζην δηαδίθηπν γπκλέο ή εκίγπκλεο θσηνγξαθίεο, ελψ
ην 37% ησλ ην 40% ησλ αγνξηψλ έρνπλ απνζηείιεη κελχκαηα κε ζεμνπαιηθφ
πεξηερφκελν θνξηηζηψλ θαη (The National Campaign, 2008). Όπσο θαη ζε έξεπλα ζην
Facebook, θαηαγξάθεθε ε ηάζε ησλ εθήβσλ λα απνθαιχπηνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα
φπσο αιεζηλφ νλνκαηεπψλπκν, ζηνηρεία γέλλεζεο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζε
πνζνζηφ πάλσ απφ 85%.
Πιεξνθνξίεο, σζηφζν πνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή δηεχζπλζε θαη αξηζκφ
ηειεθψλνπ θαίλεηαη λα θνηλνπνηνχλ νη δχν ζηνπο δέθα (Hew, 2011). Η θνηλνπνίεζε
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη εηδηθά απφ θνξίηζηα κπνξεί λα είλαη
θαη επηθίλδπλε αθνχ κπνξεί λα γίλεη εχθνιε βνξά απφ αγλψζηνπο (Pierce, 2007).
χκθσλα κε άιιε έξεπλα νη λένη πνπ επηθνηλσλνχλ ζην δηαδίθηπν κε άγλσζηα άηνκα
θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (O'Keeffe & Clarke-Pearson,
2011).
Άιινη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ είλαη ε παξακέιεζε ησλ καζεκάησλ θαη ε
ρακειή επίδνζε ζηα ζρνιηθά δεηήκαηα

(Junco, 2012), αιιά θαη ν θίλδπλνο

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. Οη πξνβιεκαηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, εηδηθά φηαλ νη έθεβνη
αθηεξψλνπλ πάξα πνιχ ρξφλν ζην δηαδίθηπν (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011).
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ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο, ην Facebook ηνπο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ξπζκίζεηο απνξξήηνπ θαη έηζη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ
εαπηφ ηνπο απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δηαθέξνπλ γηα
ην αλ νη λένη θάλνπλ ρξήζε ησλ ξπζκίζεσλ απνξξήηνπ. Κάπνηεο αλαθέξνπλ κηθξή
ρξήζε ηνπ απνξξήηνπ απφ ηνπο εθήβνπο, ελψ άιιεο αλαθέξνπλ φηη πεξηζζφηεξνη απφ
ηνπο κηζνχο εθήβνπο ελζηεξλίδνληαη ηηο ξπζκίζεηο απηέο (Hew, 2011). Δίλαη
επνκέλσο πνιχ ζεκαληηθφ λα ελεξγνπνηεζεί ν ίδηνο ν έθεβνο, κηαο θαη νη έθεβνη
γεληθά θαίλεηαη λα ππνβαζκίδνπλ ή λα αγλννχλ ηελ απεηιή ηνπ εθθνβηζκνχ.
Καηαγξάθεηαη απφ ην 37% ησλ λέσλ φηη είλαη ζπλεζηζκέλν, θσηνγξαθίεο κε
αθαηάιιειν πεξηερφκελν πνπ «αλεβαίλνπλ» ζην δηαδίθηπν λα πεγαίλνπλ ζε άηνκα
πνπ δελ ήηαλ νη επηιεγκέλνη παξαιήπηεο, ελψ ην 63% δειψλεη φηη ζην δηαδίθηπν
ρξεζηκνπνηεί άπξεπν ιεμηιφγην «γηα πιάθα» (The National Campaign, 2008).
Οη γνλείο απφ ηε κεξηά ηνπο ζε πνζνζηφ 69% θαίλεηαη φηη ηνπο απαζρνινχλ
ηα ζέκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Σν 31% δειψλεη φηη
έρεη ζηεξίμεη ην παηδί ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ θαη
ην 50% αλαθέξεη φηη έρεη βάιεη εηδηθά θίιηξα γηα λα κπινθάξεη ή λα παξαθνινπζεί
ηηο δξάζεηο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην δηαδίθηπν (Madden et al., 2012). Χζηφζν ζε άιιεο
έξεπλεο κφλν ην 27% ησλ λέσλ θαη ην 34% ησλ γνληψλ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα
κέηξα σο επαξθή γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν (Livingstone,
Olafsson, O'Neill & Donoso, 2012).

1.3 Διαδύκτυο και καθημερινό ζωό
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δηαδίθηπν εηζέβαιε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ απνηέιεζε ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηε κεγάιε αιιαγή ηεο.
Γηαθνξνπνηήζεθε ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ Η/Τ, θαζψο ηα πνιπκέζα ζπλέβαιαλ
ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ ςπραγσγία, ζηελ πνιππιεξνθφξεζε θαη ζηελ αιιειφδξαζε
κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ελψ εκπεξηέρνπλ ηεξάζηηεο εθαξκνγέο θαη ε ρξεζηηθφηεηά ηνπο
κνηάδεη θαηά πνιχ πηα κε έλα απιφ θνξεηφ ηειέθσλν. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη νη
ηδέεο, νη πξνηάζεηο θαη νη λέεο ηάζεηο πξνβάιινληαη, δηαδίδνληαη θαη δηαζπείξνληαη
παγθφζκηα κε απίζηεπηε ηαρχηεηα έηζη πνπ ην δηαδίθηπν απνηειεί πιένλ έλα κέζν
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο θαη ζηα πνιπκέζα ηνπο (Καηεξέινο &
Παπαδφπνπινο, 2009).
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Η ζεακαηηθή απηή πξφνδνο πνπ γλψξηζαλ νη λέεο ηερλνινγίεο κε ηε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ έρεη σο ζπλέπεηα θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, θαη
ηελ θνηλσλία δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ θαηλνχξγηεο πξννπηηθέο σο πξνο
ηελ ελεκέξσζε, ηε γλψζε, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν
θαη ηελ ςπραγσγία. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γλσξίζκαηα απηήο ηεο ζεακαηηθήο
πξνφδνπ είλαη φηη ηα πνιχπινθα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
ελ αγλνία ηνπ εθήβνπ. πγθεθξηκέλα,

ν ρξήζηεο ησλ πνιπκέζσλ, ζπάληα

αλαινγίδεηαη ή πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ην φηη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο κπνξεί λα πεξαηψλεη πάκπνιεο εξγαζίεο
θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα θιείλεη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, λα ηα εμνθιεί, ή λα θάλεη
αγνξέο πξντφλησλ ειεθηξνληθά, ρσξίο λα παξίζηαηαη

απηνπξνζψπσο. (Μπίθνο,

2012).
Άιιν ζεκαληηθφ γλψξηζκα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ είλαη ν εθκεδεληζκφο ησλ απνζηάζεσλ ή αθφκα θαη ε αίζζεζε πνπ
παξέρνπλ ζηε έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ, ησλ απνζηάζεσλ θαη θάζε
κνξθήο νξίσλ αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη θαη λα παξεκβαίλεη ζε θάζε
γσληά ηνπ πιαλήηε. Σν φηη κπνξνχλ ηα πνιπκέζα λα κεηψλνπλ ή λα εμαθαλίδνπλ ηηο
απνζηάζεηο θαη ηα ζχλνξα νθείιεηαη ζην φηη έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ λα ζπκπηέδνπλ
ην ρξφλν θαη λα νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζε πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο ηαρχηεηαο πνπ
ίζσο λα απνζπληνλίδνπλ ηνπο βηνινγηθνχο ηνπ ξπζκνχο. Απηνί νη ξπζκνί ηαρχηεηαο
αλαθνξηθά κε ηε κεηαβίβαζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ πξνζθέξνπλ ηελ
εθηθηφηεηα γηα φιν θαη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ζε νινέλα θαη ιηγφηεξν ρξφλν. Έηζη νη
έθεβνη επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν, ραξαθηεξίδνληαη σο «γεληά ςεθηαθή»» θαη ε δσή
ηνπο είλαη πιένλ απφιπηα ζπλδεκέλε κε ηα πνιπκέζα. Οη παξέεο ηνπο θιείλνληαη πηα
κέζνπ δηαδηθηχνπ, κέζα απφ απηφ επηθνηλσλνχλ, κέζα απ‘ απηφ ελεκεξψλνληαη
(Internet), κέζα απ‘ απηφ ςπραγσγνχληαη κε παηρλίδηα αηνκηθά ή νκαδηθά, κέζα απ‘
απηφ δηεθπεξαηψλνπλ φιεο ηηο εθθξεκφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Μπίθνο, 2012
ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα ζε δείγκα 1726 εθήβσλ θαηαγξάθεθε φηη ην
78% ρξεζηκνπνηεί Η/Τ απφ ηελ ειηθία ησλ 11,14 ρξνλψλ, ελψ ν κέζνο φξνο ρξήζεο
ηνπ είλαη 4,18 ρξφληα (ηψκνο, 2008). Δπίζεο ζε άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζην λεζί ηεο
Κσ, ζε δείγκα 1221 αηφκσλ, θαηαγξάθεθε ην 92% λα ρξεζηκνπνηεί Η/Τ θαη ην 85%
λα ρξεζηκνπνηεί ην δηδίθηπν (ηψκνο, 2008)
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1.4 Αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ διαδικτύου
Η ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, κέρξη θαη πξφζθαηα ζεσξείην
φηη έρεη κφλν ζεηηθά ζεκεία, φπσο ηάρηζηε επηθνηλσλία, απεξηφξηζηε πξνζβαζηκφηεηα
ζε πιεξνθνξίεο, εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, θ.η.ι. Όια απηά φκσο είλαη πηζαλφλ λα
νδεγήζνπλ ζε κηα επηθαλεηαθή θαη ξερή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο απφξξνηα
ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηαο επεμεξγαζίαο, γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο, ηνπ
ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο θαηαθιχδεηαη ην δηαδίθηπν θαη δηά
κέζνπ απηνχ ν έθεβνο ρξήζηεο. Αθνινχζεζαλ επνκέλσο νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, εμαηηίαο ηεο αλαζθαινχο θαη άθξαηεο ρξήζεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ, φπσο ε
εμάξηεζε ζην δηαδίθηπν, ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, νη
ειεθηξνληθέο παγίδεο, νη εμαθαλίζεηο θαη ν θπβεξλνεθθνβηζκφο. Οη έθεβνη βηψλνπλ
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη θπζηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ
παξακνλεχνπλ. Η δηεξεχλεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ παξαπησκαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ είλαη ε λέα πξφθιεζε γηα επηζηήκεο φπσο ε παηδαγσγηθή, ε
ςπρνινγία, ε πιεξνθνξηθή, ε γελεηηθή αιιά θαη ε λνκηθή (Μπίθνο, 2012)
Η παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, εμαηηίαο ηεο αλαζθαινχο ρξήζεο
ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχνπλ. Σν φηη νη έθεβνη
πξνρσξνχλ ρσξίο δεχηεξε ζθέςε ζε δεκνζίεπζε κεγάινπ φγθνπ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο παξαβαηηθνχο ρξήζηεο λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ
γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έθεβνη πνπ έρνπλ ρακειή
απηνπεπνίζεζε ζέινληαο λα γίλνπλ απνδεθηνί ζε έλα πνιχ κεγάιν θνηλφ δείρλνπλ
πιήξε αδηαθνξία ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Oη επηπηψζεηο
κπνξεί λα είλαη θινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, παξαβίαζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο, ή
λα δερηνχλ ειεθηξνληθά απεηιέο θαη εθθνβηζκφ (Lin & Tsai, 2002). Οη ρξήζηεο ηνπ
θπβεξλνρψξνπ πνιιέο θνξέο θαηαγγέιινπλ φηη έρνπλ πέζεη ζχκαηα θαηάρξεζεο
ζρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή ηνπο θάξηα ή ηνλ ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο κε ηα νπνία είραλ
θάλεη ζπλαιιαγή ειεθηξνληθά.
Άιιε αξλεηηθή ζπλέπεηα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε παξαπιεξνθφξεζε ηνπ
ρξήζηε. Μηα παξαπιεξνθφξεζε πνπ ίζσο έρεη λα θάλεη κε ςεπδείο ή ειιηπείο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Πνιιά άξζξα πνπ
δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα παξαπιεξνθνξνχλ, γη‘ απηφ ρξεηάδεηαη
πξνζνρή εηδηθά κε φ,ηη δηαβάδνπλ ηα παηδηά πνπ ζπλήζσο ιέλε φηη : «αθνχ είλαη ζην
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δηαδίθηπν είλαη αιήζεηα» θαη θηλδπλεχνπλ λα πέζνπλ ζχκαηα παξαπιεξνθφξεζεο
(Kraut et all,1998)
Σν δηαδίθηπν, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο, δε
δηαζέηεη δηθιείδεο αζθαιείαο νχησο ψζηε λα ειέγρνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη λα
πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο (ηψκνο, 2008).
εκαληηθή επίζεο αξλεηηθή ζπλέπεηα είλαη ν θίλδπλνο εζηζκνχ ησλ ρξεζηψλ.
Οη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα εμαληιήζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο, θάζνληαη
πνιιέο ψξεο ζηελ νζφλε ηνπ Η/Τ κέρξη λα ληψζνπλ θνξεζκέλνη απ‘ απηφ ην
ζπλαίζζεκα. Έηζη νη λένη ράλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, δελ ζπλαλαζηξέθνληαη κε
ηνλ έμσ θφζκν, δελ είλαη παξαγσγηθνί, απνραπλψλνληαη θαη είλαη θνξέο πνπ
πξνθαινχλ βιάβε ζηελ πγεία ηνπο φπσο πξνβιήκαηα φξαζεο, χπλνπ, αθφκα θαη
θαηάζιηςεο (Nalwa & Anand 2003). Μειέηεο δείρλνπλ φηη απηή ε θνηλσληθή
απνκφλσζε ησλ εθήβσλ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ελαζρφιεζεο κε ην δηαδίθηπν νδεγεί
ζε κείσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ (Kraut et al.,1998).
Δπνκέλσο, ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ έρεη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο
εθφζνλ δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ππεξβνιηθφ ρξφλν
ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηνλ χπλν ηνπο (Nalwa &
Anand, 2003), λα αηνλήζεη ε θνηλσληθή ηνπο επηθνηλσλία (Kraut et al.,1998·
Morahan, 1999), λα κεηψζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο, λα ρεηξίδνληαη ην
δηαδίθηπν σο κέζν γηα λα μεθχγνπλ απφ ηελ πίεζε θαη ηελ θαηάζιηςε (Chou, 2001)
θαη ηέινο λα γίλνληαη ζχκαηα παξαπιεξνθφξεζεο θαη εθθνβηζκνχ.

2. ΟΡΙΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ
ηελ επνρή καο, ε ηεξάζηηα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ
επηθνηλσληαθψλ κέζσλ (φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα, θάκεξεο, ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο) ζπλδπαζηηθά κε ηνλ πξσηεχνληα ξφιν πνπ ν παγθφζκηνο ηζηφο
δηαδξακαηίδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λέσλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επδνθίκεζε
κηαο ζχγρξνλεο κνξθήο εθθνβηζκνχ. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ,
γίλεηαη ρξήζε δηάθνξσλ φξσλ, φπσο θπβεξλνεθθνβηζκφο, δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο,
ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, θ. ά. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεηαη ρξήζε ηνπ φξνπ
«ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο», επεηδή πεξηθιείεη φινπο ηνπο ηχπνπο εθθνβηζκνχ πνπ

15

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ θαη αλαθέξεηαη επαλεηιεκκέλα
ζηα άξζξα, ζηα βηβιία θαη ζηα ινηπά δεκνζηεχκαηα.
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε

θσηνγξαθηψλ ή βίληεν,

ή ερνγξαθήζεσλ

ή

κελπκάησλ ηα νπνία απνζηέιινληαη ζην ζχκα ή θνηλνπνηνχληαη ζε άιινπο, κε ζθνπφ
ηελ απεηιή, ην θφβν, ηελ πξνζβνιή, ηελ θνξντδία ή ηνλ επηειηζκφ ηνπ ζχκαηνο. Οη
δξάζεηο απηέο έρνπλ ζηφρν ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζχκαηνο απφ κηα παξέα δηαδηθηπαθή,
ή αθφκα ηελ αιινίσζε ηνπ πξνθίι ηνπ ζηνλ θπβεξλνρψξν, θαη ηνλ δηαζπξκφ ηνπ
ζηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ νη δξάζεηο απηέο εθηπιίζζνληαη κέζσ ησλ πνιπκέζσλ ή κε
ηειεθσλήκαηα θαη κελχκαηα ζην θηλεηφ, ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ (Shariff, 2004).
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο είλαη κία έλλνηα πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία (Kiriakidis & Kavoura, 2010). Η έλλνηα απηή πεξηγξάθεη ην
θαηλφκελν ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ζπλνκειίθσλ κε απψηεξν ζηφρν ηνλ
εθθνβηζκφ, ηελ απεηιή, ηελ ηαπείλσζε ή ηελ παξελφριεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ.
Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη νπζηαζηηθά πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην
εμήο εξψηεκα: Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο απνηειεί έλα εληειψο μερσξηζηφ
θαηλφκελν ή απιά κηα λέα ππνθαηεγνξία ηνπ παξαδνζηαθνχ ή ζπκβαηηθνχ
εθθνβηζκνχ; (Beran & Li, 2005 ·Campbell, 2005 · Li, 2007). Καηά θαηξνχο έρνπλ
πξνηαζεί γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ αξθεηνί νξηζκνί απφ ηνπο εξεπλεηέο.
Ο Belsey (2005:3) δίλνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ηνλ
αλαθέξεη σο «η σπήζη ηηρ πληποθοπίαρ και ηυν ηεσνολογιών επικοινυνίαρ για ηην
ςιοθέηηζη μιαρ εμππόθεηηρ, επαναλαμβανόμενηρ και επιθεηικήρ ζςμπεπιθοπάρ από ένα
άηομο ή μια ομάδα, με ζκοπό να βλάτει κάποιον ή κάποιοςρ άλλοςρ»
Οη Smith et al. (2008:376), αλαθεξφκελνη ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη «μια επιθεηική και εμππόθεηη ππάξη πος ππαγμαηοποιείηαι
επαναλαμβανόμενα από ένα άηομο ή μια ομάδα, σπηζιμοποιώνηαρ ηλεκηπονικέρ
μοπθέρ επικοινυνίαρ, ενανηίον ενόρ θύμαηορ πος δε μποπεί εύκολα να ςπεπαζπιζηεί
ηον εαςηό ηος».

16

Ο Willard (2005:1) νξίδεη ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ηνλίδνληαο φηη: «...είναι
η αποζηολή ή δημοζίεςζη επιβλαβών ή «ζκληπών» κειμένυν ή εικόνυν μέζυ ηος
διαδικηύος ή άλλυν τηθιακών ζςζκεςών επικοινυνίαρ»

3. ΓΝΨΡΙΜΑΣΑ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ
3.1 Σο γνώριςμα τησ επανϊληψησ
Γηα ηνπο Patchin θαη Hinduja (2009:5), ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο ζπληζηά
«κηα εκπξφζεηε θαη επαλαιακβαλφκελε ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί βιάβε θαη ιακβάλεη
ρψξα κέζσ Η/Τ. θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ».
Πηζηεχνπλ φηη ν δξάζηεο δελ δξα ηπραία αιιά έρεη πξφζεζε, φηη δελ είλαη θάηη
κεκνλσκέλν, αιιά επαλαιακβάλεηαη, φηη επηθέξεη βιάβε πνπ ην ζχκα βηψλεη, θαη
ηέινο φηη γίλεηαη κέζσ πνιπκέζσλ, πνπ είλαη ην επδηάθξηην γλψξηζκα ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
Πνιινί κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ ζεσξνχλ ην γλψξηζκα ηεο επαλάιεςεο σο
βαζηθφ ηνπ

εθθνβηζκνχ. Μνινλφηη πνπ ην ζηνηρείν ηεο επαλάιεςεο ζηνλ

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηε κνξθή πνπ απαληάηαη

ζηνλ

παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. Απηή ε εηδνπνηφο δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν δξάζηεο ελνριεί θαη πξνζβάιιεη ην ζχκα ηνπ γηα αξθεηφ
ρξφλν, ζε πνιιά πεξηζηαηηθά ε πξάμε ηνπ δξάζηε είλαη πηζαλφλ λα επαλαιακβάλεηαη,
«απφ κφλε ηεο», ρσξίο ν δξάζηεο λα είρε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο επαλάιεςεο ηελ
πξφζεζε.
Σξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηειεί ν εθθνβηζκφο πνπ γίλεηαη κε ηε δεκνζίεπζε
θσηνγξαθηψλ ή πξνβνιή βίληεν. Μπνξεί δειαδή ν δξάζηεο λα βηληενζθνπήζεη
πιάλα απφ ηε δσή ηνπ ζχκαηνο, ή λα βγάιεη θσηνγξαθίεο θαη λα «αλεβάζεη» ην
εθθνβηζηηθφ πιηθφ ζην δηαδίθηπν, ή λα επηιέμεη λα ην ζηείιεη θαη ζε κεξηθνχο θίινπο
ηνπ. Οη θίινη, κε ηε ζεηξά ηνπο, λα ην ζηείινπλ ζε άιινπο νπφηε ε πξάμε ηνπ δξάζηε
επαλαιακβάλεηαη «απφ κφλε ηεο» θαη πνιινί ρξήζηεο γίλνληαη ζεαηέο ηνπ πιηθνχ νη
νπνίνη απηφκαηα γίλνληαη θαη νη ίδηνη δξάζηεο αθνχ βιέπνπλ θαη πξνσζνχλ ρσξίο λα
αληηδξνχλ ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά (Ybarra & Mitchell, 2004, Patchin &
Hinduja, 2006).
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3.2 Σο γνώριςμα τησ ανωνυμύασ
Η αλσλπκία, θαηά ηνλ Olweus (1997, ζην Dννley, Pyzalski & Cross,
2009),πξνζδίδεη ζην ζχκα αληθαλφηεηα θαη αδπλακία απέλαληη ζην δξάζηε θαη
απέλαληη ζηελ εθθνβηζηηθή ελέξγεηά ηνπ. ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ε αλσλπκία
είλαη απηή πνπ πηζαλφ λα πξνζθέξεη ζην δξάζηε ηελ αζθάιεηα λα πξνρσξήζεη ζε κηα
εθθνβηζηηθή πξάμε, ηελ νπνία δε ζα ηνικνχζε λα θάλεη πνηέ απηνπξνζψπσο ρσξίο λα
πιεξψζεη ην ηίκεκα γηα ηελ πξάμε ηνπ (Mishna et al., 2009). Δπίζεο ην φηη
απνπζηάδεη ε δσληαλή, βιεκκαηηθή επαθή, αθαηξεί απφ ην δξάζηε ηελ επθαηξία λα
δεη θαηάκαηα ηε ζπλέπεηα ηεο πξάμεο ηνπ ζην ζχκα. Έηζη αγλνεί ην πφζν επηδήκηα
είλαη ε πξάμε ηνπ, δε ληψζεη ηελ αλάγθε λα ηε δηαθφςεη ή κε θάπνην ηξφπν λα
επαλνξζψζεη ην θαθφ πνπ έθαλε (Baurnan, 2009). Πνιινί ινηπφλ απφ ηνπο δξάζηεο
επεηδή δελ ληψζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην
ζχκα, εμαθνινπζνχλ λα εθθνβίδνπλ. Δπηπξνζζέησο ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ε
αλσηεξφηεηα ησλ δξαζηψλ δελ είλαη ζσκαηηθή, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο
ηνπο γλψζεηο ζηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, θαη πξψηηζηα ζηελ αλσλπκία ηνπο (Slonge
& Smith, 2008).

3.3 Σο γνώριςμα του ελλεύμματοσ αυτοϊμυνασ
Έλα άιιν ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ε αδπλακία
ησλ ζπκάησλ λα ακπλζνχλ απφ ηηο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δέρνληαη επεηδή
απηέο

δχλαηαη λα ζπκβνχλ νπνηαδήπνηε

ρξνληθή ζηηγκή κε κνλαδηθφ

πξναπαηηνχκελν κηα ςεθηαθή ζπζθεπή επηθνηλσλίαο (Strom & Strom, 2005). Η
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζην δηαδίθηπν απφ ηε ζηηγκή πνπ εθδειψλεηαη είλαη
δχζθνιν λα δηαθνπεί, αθνχ ην εθθνβηζηηθφ πιηθφ δε κπνξεί λα «θαηέβεη» εληειψο
απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ. Βέβαηα θαη αλ αθφκα ην εθθνβηζηηθφ πιηθφ δηαγξαθεί ή
απνζπξζεί κπνξεί λα κελ επαξθεί γηα λα απνθαηαζηαζεί ε εηθφλα ηνπ ζχκαηνο.

3.4 Σο γνώριςμα τησ ϋλλειψησ «καταφυγύου»
ηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ην ζχκα δελ έρεη θαλέλα
«θαηαθχγην» ζην νπνίν ζα ηξέμεη γηα λα πξνζηαηεπηεί θαη λα εξεκήζεη. Οχηε θαλ ην
ζπίηη ηνπ γηαηί αθξηβψο είλαη ν ρψξνο φπνπ έρεη ηνλ Η/Τ απφ ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί
κε ηνλ θπβεξλνρψξν (Hinduja & Patchin, 2007). ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ ην
ζχκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ, λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα
κείλεη εθεί κέρξηο φηνπ μεραζηεί ην γεγνλφο, λα ληψζεη αζθάιεηα θαη λα αηζζαλζεί
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μαλά δπλαηφο. Αληίζεηα ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ην ζχκα αηζζάλεηαη
αλαζθάιεηα θαη κέζα ζην ίδην ηνπ ην ζπίηη. Σα πνιπκέζα, πνπ είλαη θπξίσο ζην ζπίηη,
ζπκίδνπλ αθφκα πην έληνλα ζην ζχκα ηηο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δέρηεθε θαη
ηνπ δεκηνπξγνχλ θιίκα άγρνπο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο.
Σν ζρνιείν, πνιιέο θνξέο είλαη ην πεδίν εθείλν ζην νπνίν θνκίδεηαη

ε

εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ην δηαδίθηπν. Πνπ ζεκαίλεη φηη ηα πξνζβιεηηθά
ζρφιηα, ε παξελφριεζε θαη ηα πεηξάγκαηα πνπ ην ζχκα έρεη ππνζηεί απφ ην δηαδίθηπν
ζα θπξηαξρνχλ ηελ επφκελε κέξα ζηα «πεγαδάθηα» ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν,
εληζρχνληαο ηνλ εθθνβηζκφ. Σν ζρνιείν επίζεο είλαη ν ρψξνο απ΄ φπνπ μεθηλά ε
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλερίδεηαη ζην δηαδίθηπν. ηελ πεξίπησζε απηή, ην
ζχκα ζην ζρνιείν κεηνπζηψλεηαη ζε δξάζηε ζην δηαδίθηπν κε απψηεξν ζθνπφ λα
εθδηθεζεί απηφλ πνπ ηνλ εθθφβηζε (Auerbach, 2009). Σα ζχκαηα πάλησο ηνλίδνπλ φηη
παξφιν πνπ ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηπγράλεη εθηφο
ζρνιείνπ, απηά

δνχλε ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη ζηε ζρνιηθή δσή

ηνπο (Juvonen & Gross, 2008).

3.5 Σο γνώριςμα τησ πρόςβαςησ
Δμαηηίαο ηεο εχθνιεο πξνζπέιαζεο ζηα πνιπκέζα θαη ζηνλ θπβεξλνρψξν,
αξθεηά λέα παηδηά εκπιέθνληαη είηε αθνχζηα είηε εθνχζηα

ζηνλ ειεθηξνληθφ

εθθνβηζκφ. Πξάγκαηη ην πιήζνο ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ζήκεξα νη λένη, νη πνιιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο, ε ζχλδεζε ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ κε ηνλ θπβεξλνρψξν, ε επηθνηλσλία πνπ
γίλεηαη κεηαμχ ηνπο ειεθηξνληθά, νδεγνχλ ηνπο έθεβνπο ζηελ πξφθιεζε ή ζηε
ζπλδξνκή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ πνπ είηε νξγαλψλνπλ νη ίδηνη, ή άιινη (Hinduja
& Patchin, 2007· Ybarra & Mitchell 2004).
Σα πάγηα απηά γλσξίζκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ,
πξνζδίδνπλ ζην ζχκα κηα εηθφλα απάζεηαο θαη αληθαλφηεηαο λα ακπλζεί, επεηδή
αθξηβψο αηζζάλεηαη αλήκπνξνο. Αθφκα ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα εληζρχνληαη επεηδή
απνπζηάδεη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο. Δπηπιένλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζηεξείηαη
γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη έηζη παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα επφπηεπζεο γηα ηηο πξάμεηο
ησλ παηδηψλ ηνπο ζηνλ θπβεξλνρψξν (Belsey, 2005).
ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε πην πάλσ αλ: «ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο απνηειεί
έλα εληειψο μερσξηζηφ θαηλφκελν ή απιά κηα λέα ππνθαηεγνξία ηνπ παξαδνζηαθνχ ή
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ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ» (Beran & Li, 2005 · Li, 2007), δίλεηαη ε απάληεζε φηη ν
ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ
εθθνβηζκνχ, αιιά απνηειείηαη θαη απφ ραξαθηεξηζηηθά. πνπ εχθνια κπνξεί θαλείο λα
ηα μερσξίζεη.

4. ΜΟΡΥΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ
Μνξθέο ζηηο νπνίεο ζπλαληάηαη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο είλαη:
Μεηαβίβαζε, κε ειεθηξνληθφ ή ηειεθσληθφ ηξφπν ζε δηαδηθηπαθά πνιπκέζα
άζεκλσλ, πξνζβιεηηθψλ, ζπκσκέλσλ θαη νξγηζκέλσλ κελπκάησλ πνπ ζηνρνπνηνχλ
έλα ζπγθεθξηκέλν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα.

Δίλαη γλσζηή θαη σο «αλάθιεμε»

(Flaming): Ο φξνο «flame» (πνπ ζεκαίλεη «θιφγα») ππνλνεί έλα εζειεκέλν ερζξηθφ
θαη πξνθιεηηθφ κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη απφ έλαλ ρξήζηε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα.
Ο φξνο «flaming» πνπ ζεκαίλεη αλάθιεμε, θιφγηζκα ελλνεί ηελ απνζηνιή βίαησλ,
αγελψλ θαη ρπδαίσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, κε άιια ιφγηα, κελχκαηα γξακκέλα
κε

απψηεξν ζθνπφ λα πξνθιεζνχλ ιεθηηθνί

δηαπιεθηηζκνί

κεηαμχ δχν ή

πεξηζζνηέξσλ ρξεζηψλ, ζην δηαδίθηπν. Απηή ε ζεηξά ησλ κελπκάησλ πνπ έρνπλ απηφ
ην ραξαθηήξα θαη απνζηέιινληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη flamewars. (ΜαθξήΜπφηζαξε, 2010)
Δπαλαιακβαλφκελε (παξελφριεζε) απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ
επηζεηηθνχ ραξαθηήξα ζε έλα άηνκν ή ζε νκάδα.

Απηή ε κνξθή ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ

πνπ

είλαη

γλσζηή

σο

Harassment

επαλαιακβαλφκελε απνζηνιή κελπκάησλ,

ζεκαίλεη

ζπλερή

θαη

κε πξνζβιεηηθφ ή απεηιεηηθφ

πεξηερφκελν, ζε έλα άιιν άηνκν, κέζνπ e-mail, ή αθφκα ζε ρψξνπο ζπδήηεζεο (chat
rooms), κελχκαηα πνπ είλαη ηθαλά λα θέξνπλ ηελ αλαζηάησζε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
θφξηηζε θαη ηνλ παληθφ. Απηή ε δηαδηθηπαθή παξελφριεζε

κε ηα εθθνβηζηηθά

κελχκαηα αλ θαη κνηάδεη κε ην Flaming δηαθέξεη ζην φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο
απηήο ηεο κνξθήο έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη έρεη κηα κνλνζήκαληε ζρέζε ηνπ
δξάζηε ν νπνίνο ζηνρεχεη ζε έλα κφλν κνλαδηθφ ζχκα (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2010·
θαθηαλάθεο, ηψκνο & Φιψξνο, 2012). Η άληζε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη σο
ζπλέπεηα ην ζχκα ή λα δέρεηαη παζεηηθά ηελ παξελφριεζε ή λα πξνζπαζεί, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο επηηπρία, λα πείζεη ηνλ δξάζηε λα ζηακαηήζεη ηνλ
εθθνβηζκφ.
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Γηαηαξαρή ηεο εζπρίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο εξεκίαο ηνπ ζχκαηνο ην νπνίν
απεηινχλ γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα.. ηελ πεξίπησζε απηή ππνθηλνχληαη θαη
άιινη γηα ζπζηεκαηηθή θαη θξπθή δηαδηθηπαθή παξαηήξεζε ηνπ πξνζψπνπ
(«Cyberstalking»)

Ο φξνο Cyberstalking πνπ ζεκαίλεη δηαδηθηπαθή θαηαδίσμε,

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ
πνιπκέζσλ θαη κπνξεί λα επηθέξνπλ πνηθίιεο κνξθέο παξελφριεζεο ζηα ζχκαηα κε
κειινληηθφ ζηφρν ηελ πξφθιεζε πην βίαηεο επηζεηηθφηεηαο αθφκα θαη ζσκαηηθήο.
Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα δηαδηθηπαθή παξαθνινχζεζε κε πηεζηηθέο θαη θαηαδησθηηθέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη κέζνπ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή κέζνπ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Δπίζεο ν φξνο stalking πεξηγξάθεη κηα απεηιεηηθή θαη επίκνλε
ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία θάπνηνο πξαγκαηψλεη θαη‘ επαλάιεςε ελαληίνλ θάπνηνπ
άιινπ, είηε κε άκεζε παξαθνινχζεζε, είηε αθνινπζψληαο ην άηνκν ζην ζπίηη ή
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηέγε, είηε ηειεθσλψληαο ηνπ ελνριεηηθά, είηε ζηέιλνληάο
ηνπ γξαπηά κελχκαηα ή αθφκα θαη δηάθνξα πξάγκαηα, είηε πξνθαιψληαο δεκηέο ζε
πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία.

Απηή ε κνξθή εθθνβηζκνχ κπνξεί αθφκα λα

πεξηιακβάλεη ςεχηηθεο θαηεγνξίεο, πξφθιεζε δεκηάο ζε ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή
εμνπιηζκφ, ππνθινπή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
θ.η.ι.), ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Ο ζηφρνο ηεο δηαδηθηπαθήο θαηαδίσμεο είλαη ην ζχκα
λα αηζζάλεηαη ζπλερή θφβν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2010)
Γηαζπνξά βσκνινρηψλ, ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ζθνπφ ην ζίμηκν
ηεο θνηλσληθήο εηθφλαο ηνπ ζχκαηνο. Η κνξθή απηή ηνπ εθθνβηζκνχ ζπλαληάηαη
δηεζλψο σο Denigration θαη ζεκαίλεη ζπίισζε, δπζθήκηζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
δξάζηεο είηε δηαζπείξεη ςεπδή, θαθφβνπια θαη ηαπεηλσηηθά ζρφιηα γηα ην ζχκα ηνπ
κε απψηεξν ζθνπφ λα ακαπξψζεη ηελ ππφιεςή ηνπ, είηε δηαδίδεη ζην δηαδίθηπν
αλαιεζή θαη θαθνπξναίξεηα θνπηζνκπνιηά επίζεο γηα ην ζχκα, κε ζθνπφ λα βιάςεη
θαη λα θαηαζηξέςεη ηηο θηιηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο (Μαθξή-Μπφηζαξε,
2010).
Απνθσδηθνπνίεζε,(«ζπάζηκν»)

ησλ

πξνζσπηθψλ

δηαδηθηπαθψλ

ινγαξηαζκψλ ηνπ ζχκαηνο, κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή πιαζηψλ δηαδηθηπαθψλ πξνθίι
κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε πξνζπνίεζε θάπνησλ

άιισλ

αηφκσλ πνπ

θνηλνπνηνχλ ζην δηαδίθηπν εθθνβηζηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζέηεη ζε ππαξθηφ θίλδπλν ην
άηνκν απηφ («Masquerade»). Απηή ε κνξθή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη γλσζηή
θαη σο πιαζηνπξνζσπία, ππνθινπή θαη ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ
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ζχκαηνο. (Impersonation). Οη δξάζηεο «κηκνχληαη», ηα ζχκαηά ηνπο, δεκηνπξγψληαο
κηα πιαζηή ηαπηφηεηα, θάλνληαο ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο
έλα θαηλνχξγην παξάιιειν πξνθίι παξηζηάλνπλ ηα ζχκαηά ηνπο θαη είηε εθκαηεχνπλ
πιεξνθνξίεο θαη ζρφιηα,

είηε ζηέιλνπλ πξνζβιεηηθά κελχκαηα, αθνχ έρνπλ

ππνθιέςεη ην username θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ ζχκαηνο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άιια
άηνκα, ηα νπνία φκσο αγλννχλ φηη ηα ιεθζέληα κελχκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε
ηα ζηέιλεη ν ζπγθεθξηκέλνο θίινο, αιιά ν δξάζηεο ν νπνίνο έθιεςε ηα πξνζσπηθά
ηνπ ζηνηρεία θαη ηνλ πξνζπνηείηαη. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο (ζπλήζσο πξψελ
εξσηηθνί ζχληξνθνη) πνπ ν δξάζηεο αιιάδεη ην

username θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ

ζχκαηνο θαζηζηψληαο πξνβιεκαηηθή ηελ πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ ή ζην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ. Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο απηνχ ηνπ ηχπνπ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη εθζέηεη ζε θηλδχλνπο ηνλ πξαγκαηηθφ ρξήζηε ηνπ
ινγαξηαζκνχ. (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2010)
Γηαπφκπεπζε ζε ηξίηνπο εθηφο ηνπ ζχκαηνο, ζηελ νπνία, δηά κέζνπ ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηέιλνληαη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν ζην δηαδίθηπν, ζε
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ ακαπξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ζχκαηνο.

πλαληάηαη

θαη κε ηνλ φξν tricky ή outing πνπ ζεκαίλεη εμαπάηεζε ή μεκπξφζηηαζκα. Δδψ
γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξφζεζε ηνπ δξάζηε λα εμαπαηήζεη ην ζχκα. Η έλλνηα ηεο
ιέμεο Trickery κεηαθξάδεηαη σο εκπαηγκφο ή εμαπάηεζε θαη πεξηέρεη ηελ απφζπαζε
απφ ην ζχηε εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ ή ζρνιίσλ. To Outing είλαη ε
θνηλνπνίεζή απφ ην δξάζηε απηψλ ησλ εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο πξνζσπηθψλ
θσηνγξαθηψλ, βίληεν θαη επαίζζεησλ αηνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζχκαηνο ζε
ηξίηνπο ζέινληαο λα ην δηαπνκπεχζεη θαη λα ην δηαζχξεη (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2010).
Ο δξάζηεο ζηελ αξρή ζπζηήλεηαη σο θίινο κε ζθνπφ λα θαηαθέξεη ην ζχκα
λα ηνπ «αλνηρηεί» θαη λα ηνπ δψζεη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, λα ηνπ κηιήζεη
γηα κχρηα θαη απφξξεηα κπζηηθά ηνπ, λα ηνπ δείμεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ εθζέηνπλ
ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή (outing). Καηφπηλ, αθνχ θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
ζχκαηνο θαη καδέςεη ζηα «ειεθηξνληθά ηνπ ρέξηα» ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ
ζχκαηνο, ηα δηνρεηεχεη ζην δηαδίθηπν.
Απνθιεηζκφο (Exclusion). Ο φξνο Exclusion κεηαθξάδεηαη σο απνθιεηζκφο,
εμνζηξαθηζκφο απφ ηνλ θπβεξλνρψξν. πγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ κνξθή ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ην ζχκα απνθιείεηαη εζειεκέλα θαη σκά απφ ην δξάζηε
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απφ κηα νκάδα ζπδήηεζεο (chat rooms) ή απφ νκαδηθά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν
(multiplayer games) (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2010). Έηζη ην ζχκα ληψζεη πξνζβεβιεκέλν
αθνχ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηελ νκάδα ησλ θίισλ, ράλεη ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ θαη ηελ
εχλνηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ.
Υαξνχκελν ραζηνχθηζκα (Happy slapping): Aπηφ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ
πξψηε θνξά παξαηεξήζεθε ην 2004 ζηελ Αγγιία θαη είλαη θαηλφκελν ηεο λενιαίαο.
Απνηειεί κηα ζχγρξνλε κνξθή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηνλ
παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. ηε κνξθή απηή ηνπ εθθνβηζκνχ παίξλνπλ κέξνο νκάδεο
αγνξηψλ νη νπνίεο ηθαλνπνηνχληαη κε ην ραζηνχθηζκα αλππνςίαζησλ μέλσλ θαη απηή
ηνπο ηελ πξάμε ηε βηληενζθνπνχλ κε ηα θηλεηά ηνπο θηλεηά ή ζε άιιεο ςεθηαθέο
ζπζθεπέο. Βέβαηα ν εθθνβηζκφο αηψλ ησλ νκάδσλ δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζην
ραζηνχθηζκα αιιά θαη ζε άιιεο πην βίαηεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. ηελ επνρή καο
ην «ραξνχκελν ραζηνχθηζκα»,(happy slapping), εθθνβίδεη ηα ζχκαηα κε δηάθνξεο
κνξθέο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο είηε ζσκαηηθήο, είηε ςπρνινγηθήο νη νπνίεο
θαηαγξάθνληαη ζε βίληεν κε ζθνπφ λα ππνβαζκίζνπλ θαη λα πξνζβάιινπλ ηα ζχκαηα.
Φπζηθά νη βηληενιήςεηο γίλνληαη ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηα ζχκαηα. Σα
βίληεν απηά κε ηηο εθθνβηζηηθέο ζθελέο θαηφπηλ πξνσζνχληαη θαη δηαθηλνχληαη ζην
δηαδίθηπν θαη γίλνληαη πξνζβάζηκα θαη απφ άιινπο ρξήζηεο. Η πξφζεζε ηνπ δξάζηε
λα παξνπζηάζεη ην ραζηνχθηζκα (slap) ή ηηο άιιεο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη ην
αλππνςίαζην ζχκα σο έλα αζηείν, σο κηα αζηεία έθπιεμε ζπλζέηεη ην θεληξηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κνξθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Μαθξή Μπφηζαξε, 2010).
Κνηλνπνίεζε ή απνζηνιή ή πιηθνχ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε αιεζή
ή θαη πνιιέο θνξέο ςεπδή ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ιεπηά, πξνζσπηθά, δεδνκέλα γηα
έλα άηνκν.
Καθφγνπζηα αζηεία, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηαπείλσζε θαη ζην ριεπαζκφ ηνπ
ζχκαηνο, πνπ δηνρεηεχνληα κέζνπ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ζην δηαδίθηπν.
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5. ΤΓΚΡΙΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ

ΜΕ

ΣΟΝ

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ
χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ δηαθαίλεηαη κηα δηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ, ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ
[επαλαιακβαλφκελε, εκπξφζεηε ζπκπεξηθνξά, κε άληζεο δχλακεο / ηζρχνο κεηαμχ
ζχηε-ζχκαηνο (Olweus et al.,1999· Rigby. 2003· Smith & Levari, 1995· Whitney et
al., 1994)].
Η έξεπλα ησλ Ybarra θαη Mitchell (2004), γηα ηε ζρέζε ηνπ ζπκβαηηθνχ κε
ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ έδεημε φηη πνιιά ζχκαηα-δξάζηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ
εθθνβηζκνχ γίλνληαη ζχκαηα- δξάζηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Δπίζεο ππάξρεη
ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο ζην ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ θαη ηνπ δξάζηε ζηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Η εμήγεζε πνπ έδσζαλ είλαη φηη κεξηθά ζχκαηα εθδηθνχληαη
ηνπο δξάζηεο ζην ζρνιείν κέζα απφ ην δηαδίθηπν γηαηί είλαη ιηγφηεξν επηθίλδπλν αλ
ζπγθξηζεί κε κηα κεησπηθή θαηά πξφζσπν επίζεζε.
Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο Li (2005) θαη ησλ Beran θαη Li (2007), ήηαλ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ελψ ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά πνπ έγηλαλ
ζχκαηα ζηνλ θπβεξλνρψξν πηζαλφηαηα λα γίλνπλ ζχηεο ρξεζηκνπνηψληαο πνιπκέζα ή
θαη λα γίλνπλ ζχκαηα ζην ζρνιείν.
Χο αλαθνξά ζηηο νκνηφηεηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ ππάξρεη ε
ζέιεζε απφ ηνπο ζχηεο λα ζηνρνπνηήζνπλ θαη λα βιάςνπλ θάπνηνλ, ελψ ππάξρεη
αληζφηεηα ηζρχνο-δχλακεο αλάκεζα ζηνλ ζχηε θαη ζην ζχκα Ybarra & Mitchell.
2004). Δπίζεο εθηφο απφ ηνπο δξάζηεο θαη ηα ζχκαηα ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ
παίξλνπλ κέξνο ζηα ζπκβάληα εθθνβηζκνχ θαη ησλ δχν πεξηπηψζεσλ (Vandebosch &
Cleemput, 2009).
Δίλαη αλάγθε λα πηνζεηεζνχλ δξάζεηο θαη πνιηηηθέο ελάληηα ζηνλ ζπκβαηηθφ
θαη ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, θνληά ζε απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ (Griezel et al., 2012·
Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2006), θαη νη νκνηφηεηεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηηο δχν
κνξθέο εθθνβηζκνχ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ νξγάλσζε πξαθηηθψλ
αληηκεηψπηζεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ εθθνβηζκνχ ζε φπνηα απφ ηηο δχν κνξθέο ηνπ.
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Δπηζεκαίλεηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο, (Nocentini et al., 2010), φηη ην λα
κεηαθέξνληαη θξηηήξηα ηνπ παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
δελ είλαη απφιπην. Απηφ γηαηί δηίζηαληαη νη απφςεηο γηα ηελ ηζρχ ηνπ θξηηεξίνπ ηεο
επαλάιεςεο ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (Slonge & Smith, 2008). Π.ρ. αλ έλαο
ζχηεο αλαξηήζεη κηα θσηνγξαθία ή έλα ζρφιην ζε έλα ηζηφηνπν έρνληαο ζθνπφ λα
θάλεη θαθφ ζην ζχκα ηνπ κπνξεί ε ελέξγεηά ηνπ απηή λα νδεγήζεη ζε
επαλαιακβαλφκελα ζπκβάληα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, δελ απνηεινχλ φκσο
επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχηε ν νπνίνο ηα «αλέβαζε» κηα ζπγθεθξηκέλε
ζηηγκή. Σν θξηηήξην ηεο επαλάιεςεο εδψ πθίζηαηαη επεηδή ην ζρφιην παξακέλεη ζηνλ
ηζηφηνπν ζηνλ νπνίν ν θαζέλαο ζεξθάξεη κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα (Nocentini et al.,
2010· Smith et al., 2008· Vandebosch & Van Cleemput, 2009).
Δπίζεο θαη ην θξηηήξην ηεο εκπξφζεηεο θαη ερζξηθήο ελέξγεηαο. ε αξθεηά απφ
ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα φπσο: emails, chat text messages, κπνξεί λα γίλεη
παξεμήγεζε απφ ηνλ παξαιήπηε (ζχκα) θαη λα δνζεί πξνζβιεηηθή ή απεηιεηηθή
εξκελεία ρσξίο απαξαίηεηα απηφ λα ηζρχεη, επεηδή αθξηβψο δελ ππάξρεη ε άκεζε
νπηηθή επαθή κε ηνλ απνζηνιέα (ζχηε), ε νπνία ζα έθαλε νινθάλεξε ηελ δηάζεζε
ηνπ απνζηνιέα (ζχηε) λα βιάςεη ην ζχκα ηνπ (Vandebosch & Van Cleemput, 2009).
Δπηπξνζζέησο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο άληζεο δχλακεο/ηζρχνο
αλάκεζα ζηνλ ζχηε – ζχκα ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ζπκβαηηθφ θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ. Γειαδή ζηνλ ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ ε άληζε δχλακε / ηζρχ εληνπίδεηαη ζε
ζσκαηηθή

δχλακε - ππεξνρή ηνπ ζχηε, ελψ ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ε

αληζφηεηα ζχηε – ζχκαηνο παξαηεξείηαη ζηε γλψζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ηνπ ζχηε
έλαληη ηνπ ζχκαηνο (Vandebosch & Van Cleemput, 2009).
Χο άιιε δηαθνξά ζπκβαηηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ αλαθέξεηαη ε
αλσλπκία ηνπ ζχηε ζην δηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ ηνλ σζεί λα δίλεη ζπλέρεηα ζηνλ
εθθνβηζκφ κε ζξάζνο θαη επθνιία (Vandebosch & Van Cleemput, 2009).
Δπίζεο άιιεο δηαθνξέο είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ην ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ, ν
ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα αζθείηαη 24 ψξεο/24σξν, 7κέξεο/εβδνκάδα
(Willard, 2007), φηη γίλεηαη κε πνηθίια κέζα (Hinduja & Patchin, 2008) ) θαη ηέινο ην
φηη, ζε αληίζεζε κε ην ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ, ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο δελ
αζθείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Wollak, Mitchell, & Finkelhor, 2006).
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Οη παξαπάλσ δηαθνξέο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ
πνπ δελ εθαξκφδνληαη απφιπηα ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ηζρπξνπνηνχλ ηελ
άπνςε ησλ εξεπλεηψλ φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο δελ απνηειεί κηα ππνδηαίξεζε
ηνπ ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ αιιά κηα ηδηαίηεξε μερσξηζηή πεξίπησζε (Wollak et al.,
2007).
Βέβαηα πνιινί είλαη απηνί πνπ πηνζεηνχλ ηελ άπνςε πσο ππάξρνπλ
ζπλδεηηθνί θξίθνη αλάκεζα ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ (Raskauskas & Stoltz,
2007 ·Twyman, Saylor et al., 2010· Vandebosch & Van Cleemput, 2009) θαη πσο ν
ζπκβαηηθφο εθθνβηζκφο

απνηειεί εθαιηήξην ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Li,

2007· Ybarra & Mitchell, 2004), αλεμαξηήησο αλ ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο είλαη
κηα ππνδηαίξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ ή κηα εληειψο ηδηαίηεξε πεξίπησζε.
Γελ έρεη σζηφζν απνζαθεληζηεί ην πνηα κνξθή εθθνβηζκνχ πξνεγείηαη ή αλ
ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ θαη νη δπν κνξθέο, αθνχ ε ζπλάθεηα ζπκβαηηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ δελ είλαη μεθαζαξηζκέλε. Σν βέβαην είλαη πσο ζπλδένληαη
νη ξφινη ησλ ζπηψλ – ζπκάησλ ηνπ ζπκβαηηθνχ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
Πνπ ζεκαίλεη φηη αλ θάπνηα παηδηά απεηινχλ ή απεηινχληαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ρψξν,
π.ρ. ηνπ ζρνιείνπ, ν

θπβεξλνρψξνο απνηειεί πξνέθηαζε φπνπ ν εθθνβηζκφο

ζπλερίδεηαη θαη κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ. Όκσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ην
αληίζεην: πξνέθηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ λα απνηειεί ν ζρνιηθφο ρψξνο. Δπηπιένλ γηα ηα
παηδηά πνπ έρνπλ γλψζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη έρνπλ ππνζηεί ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ,
ν θπβεξλνρψξνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθδηθεζνχλ ηνπο ζχηεο αληηζηαζκηζηηθά γηα
ην πξνζσπηθφ βίσκά ηνπο σο ζχκαηα. Σέινο αλαθνξηθά κε ηα παηδηά πνπ δελ ππάξρεη
εκπινθή ηνπο νχηε σο ζχηεο νχηε σο ζχκαηα ζην ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ,
παξνπζηάδνπλ

ζηνλ θπβεξλνρψξν έλα ραξαθηήξα πην επηζεηηθφ απφ απηφλ πνπ

εκθαλίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Ybarra & Mitchell, 2004).
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6. ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ
Πιήζνο εξεπλψλ έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη κία
απνθιεηζηηθά αηηία πνπ νδεγεί θάπνηνλ λα γίλεη δξάζηεο ή ζχκα εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Πνιινί παξάκεηξνη επζχλνληαη γηα ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά
ελφο λένπ. Όπσο ςπρνινγηθνί, πξνζσπηθνί, ελδννηθνγελεηαθνί, θνηλσληθνί,
γνληδηαθνί (Limber, 2002).
Οη εηδηθνί ζεσξνχλ φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο εκπεξηέρεη κηα κνξθή
επηζεηηθφηεηαο. Αλαθέξνπλ δε ηελ ζεσξία πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επηζεηηθφηεηα σο
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ππάξρεη εθ γελεηήο. Όπσο ηα δψα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο
επηζεηηθά, έηζη θαη ν άλζξσπνο έρεη ην έλζηηθην ηεο επηζεηηθφηεηαο απφ ηε ζηηγκή ηεο
γέλλεζήο ηνπ γηα λα απηνπξνζηαηεχεηαη. Έηζη ινηπφλ ε επηζεηηθφηεηα ζην άηνκν δελ
είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε ζπλέπεηα ηεο ελζηηθηψδνπο αληίδξαζεο λα ζσξαθίζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ απφ ηελ αλαζθάιεηα (Freud, 1922 ·Lorentz, 1966). Πξάγκαηη ην θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη ε αλαζθάιεηα.
Γηα λα γίλεη φκσο απνδεθηή ε άπνςε φηη ε επηζεηηθφηεηα είλαη εγγελήο αληίδξαζε,
πξέπεη λα αγλνεζνχλ παξάγνληεο φπσο ε γλψζε, ε παηδεία, ε θνηλσληθνπνίεζε, ε
παξψζεζε. Καη βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ππάξρνπλ θπιέο φπσο νη Arapesh
(θπιή ζηε λέα Γνπηλέα) ζηηο νπνίεο ν φξνο επηζεηηθφηεηα είλαη άγλσζηνο.
Ο Mischel (1968) ππνζηεξίδεη ζηε ζεσξία ελίζρπζεο θαη κίκεζεο πξνηχπσλ,
φηη ε επηζεηηθφηεηα δελ είλαη έκθπηε θαη φηη ν άλζξσπνο θέξεηαη επηζεηηθά γηαηί έρεη
κάζεη φηη επηηηζέκελνο ζα πεηχρεη απηφ πνπ ζέιεη.
Δπίζεο ν Dollard θαη άιινη ηζρπξίδνληαη φηη ην πεξηβάιινλ επζχλεηαη γηα ηελ
επηζεηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν. Όζεο θνξέο ην άηνκν δελ κπνξεί λα
εθπιεξψζεη επηζπκίεο θαη ελέξγεηεο θαη ληψζεη ηαπείλσζε θαη καηαίσζε εθθξάδεη
επηζεηηθφηεηα. Οη έλλνηεο επηζεηηθφηεηα θαη καηαίσζε ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ
ηνπο αθνχ ε επηζεηηθφηεηα είλαη ζπλέπεηα ηεο καηαίσζεο θαη ε καηαίσζε πξνεγείηαη
ηεο επηζεηηθφηεηαο. ηε άπνςε απηή ππάξρνπλ νη εμήο πεξηνξηζκνί:
Όινη νη άλζξσπνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ζηηο καηαηψζεηο πνπ
δέρνληαη.
Η καηαίσζε έρεη θαη άιιεο ζπλέπεηεο φπσο αλσξηκφηεηα, εζσζηξέθεηα,
νλεηξνπφιεζε (Dollard & Miller et al., 1939).
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Η ζεσξία θπξηαξρίαο (Pelligrini 2002), κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηελ
επεμήγεζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζην δηαδίθηπν. Με βάζε ηε ζεσξία απηή θπξηαξρία θαη
εθθνβηζκφο είλαη έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ. Απηφ γηαηί ε
αλάγθε γηα θπξηαξρία κπνξεί λα επηβιεζεί θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ιεθηηθήο βίαο,
απεηιψλ, θαη γεληθά κε θάζε είδνπο εθθνβηζηηθή ελέξγεηα. πλάκα επεηδή ζηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ δελ απαηηείηαη κπηθή, ζσκαηηθή δχλακε, ηα άηνκα αζθνχλ
επηβνιή θαη ειέγρνπλ ηνπο άιινπο φρη κε ζσκαηηθή επίζεζε αιιά ρξεζηκνπνηψληαο
δηαδηθηπθή βία. Μπνξεί αθφκα, αλ πξφθεηηαη γηα παξέα νκειίθσλ, θάπνηνο πνπ
επηδεηεί λα αλέβεη ζηελ ηεξαξρία ηεο νκάδαο λα ην θάλεη κε εθθνβηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο. Ο Pellegrini (1998) επηζεκαίλεη φηη παηδηά πνπ ήηαλ ζχκαηα ζηνλ
παξαδνζηαθφ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θπβεξλνρψξν γηα εθδίθεζε, θπξηαξρία θαη επηβνιή
ζηνπο ζχηεο ηνπο.
Άιινη (Nicholls, 1989 ζην Παπατσάλλνπ, Θενδσξάθεο & Γνχδαο, 2003),
επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηνλ ελζηεξληζκφ
εθθνβηζηηθψλ πξάμεσλ ζε άιινπο. Μέζα ζηα αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα, ην «εγψ»
επηδηψθεη ηελ πξνβνιή, ηελ θπξηαξρία, ηελ αλαγλψξηζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα
μερσξίζεη αλάκεζα ζηνπο άιινπο πηζαλφ λα εκθαλίζεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Η
παξψζεζε απαληάηαη

ζηηο εμήο κνξθέο: α) εζσηεξηθή παξψζεζε, β) εμσηεξηθή

παξψζεζε θαη γ) έιιεηςε παξψζεζεο. ε επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νδεγνχληαη ηα
άηνκα πνπ ληψζνπλ ζπκφ θαη απνγνήηεπζε επεηδή δελ είλαη επραξηζηεκέλα κε απηφ
πνπ θάλνπλ θη έρνπλ ρακειή εζσηεξηθή παξψζεζε, ε νπνία ηα θαηεπζχλεη λα γίλνπλ
δξάζηεο ή ζχκαηα (Ryan & Deci, 2000). Σέινο αξθεηνί επηζηήκνλεο ζπλδπάδνπλ ηελ
επηζεηηθφηεηα κε:


Σελ αιιαγή ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ζηελ εθεβεία (Li, 2005),



ηελ δηαθνξεηηθφηεηα (Rigby, 2004).



ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο (Παπαζηπιηαλνχ,
2000),



ηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (ζεσξία δεζκνχ), ην
θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ επίπεδν (ρακειφ= ζχκαηα. πςειφ= ζχηεο) ησλ
εκπιεθφκελσλ
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έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο
(Elam et al. 1994) θαη δηάζεζε γηα αληεθδίθεζε (Ybarra & Mitchell,
2004).

7. ΣΑ

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΨΝ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΨΝ

ΣΟΝ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ
7.1 Οι θύτεσ
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηψλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξψηκεο εθεβείαο ηα νπνία, φπσο ε έξεπλα έδεημε απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ
είζνδφ ηνπο ζηελ εθεβεία. Μηα ειηθία θαηά ηελ νπνία έλα πνζνζηφ λέσλ
παξνπζηάδνπλ απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο (Bauman, 2009). ηελ έξεπλα απηή ν
αξηζκφο ησλ δξαζηψλ θαίλεηαη λα παξακέλεη ζηαζεξφο ζε φιε ηελ εθεβεία, ελψ
αληίζεηα ζηελ έξεπλα πνπ έθαλαλ νη Raskauskas θαη Stoltz (2007) ηα πνζνζηά ησλ
δξαζηψλ κεηψλνληαη ζηηο πην κεγάιεο ειηθίεο. Δπίζεο ην ίδην ππνζηεξίδνπλ νη
Brunner θαη Lewis (2008) ηνλίδνληαο φηη θαζψο νη έθεβνη κεγαιψλνπλ πξνζέρνπλ
πεξηζζφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ε νπνία ππνηξνπίαδε φηαλ δελ ππήξρε επίβιεςε
απφ ελήιηθεο.
Δπίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηψλ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. Οη δηελέμεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα,
ν αιθννιηζκφο. ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, ε ρξήζε νπζηψλ φπσο ην θάπληζκα ή ηα
λαξθσηηθά, ε ειιηπήο θνίηεζε ή ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ είλαη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηψλ (Ybarra & Mitchell, 2004b). Αθφκα παηδηά
πνπ είλαη καθξηά θαη απνκνλσκέλα απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή αθφκα παηδηά πνπ έρνπλ
αξλεηηθά βηψκαηα ή πεξλνχλ θαηάζιηςε πηνζεηνχλ ηνλ εθθνβηζκφ (Mitchell et al.,
2003· Wolak et al., 2006). Η έξεπλα ησλ Patchin θαη Hinduja (2006) έδεημε επίζεο φηη
νη ζχηεο έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο κε δξάζηεο, φπσο επίζεο φηη
θαη ε θαηάζιηςε αιιά θαη ε θαηάρξεζε νπζηψλ επζχλνληαη γηα ηηο εθθνβηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο ησλ δξαζηψλ. Δπηπιένλ νη ζχηεο είλαη ηέζζεξηο θνξέο ιηγφηεξν πηζαλφ
απφ φ,ηη νη άιινη, λα δψζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο θσδηθνχο ζηνπο γνλείο ηνπο
(Bauman, 2009).
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Άιιε έξεπλα έδεημε φηη ηα ¾ ησλ καζεηψλ / ηξηψλ πνπ ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε
ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, αλέθεξαλ φηη ηα πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
ζπλέβεζαλ κεηά απφ θάπνην επεηζφδην πνπ δηαδξακαηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρνιείνπ θαη ην νπνίν ζπλερίζηεθε αξγφηεξα ζην ζπίηη, ζα κηα κνξθή αληεθδίθεζεο,
φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (Brown et al., 2006· Cassidy, Jackson. & Brown, 2009).
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά φηη ν ζχηεο ζηνλ ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ
(ζην ζρνιείν) αμίδεη θαη θαιψο γίλεηαη ζχκα ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
(Raskauskas & Stoltz, 2007).
Αλαθνξηθά κε ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ηα παηδηά ζε εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
νη Cassidy et al. (2009) θαηέιεμαλ ζηα εμήο: 14% ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ γίλνληαη
δξάζηεο, ην θάλνπλ επεηδή απιά δε ρσλεχνπλ ην ζχκα, ην 13% επεηδή ην ζχκα ηνπο
αλαζηάησζε ή ηνπο ππνηίκεζε, ην 9% επεηδή κηκήζεθαλ ηνπο θίινπο ηνπο, ην 7% γηα
λα «ζπάζνπλ πιάθα».
Οη Hinduja & Patchin (2008),

ηνλίδνπλ φηη πνιινί απφ ηνπο ζχηεο ζέινπλ

λα δηαζθεδάζνπλ ή λα γίλνπλ δεκνθηιείο ζηηο παξέεο ηνπο θάλνληαο θαθφ ή
πιεγψλνληαο άιινπο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Έηζη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο νη ζχηεο εληνπίδνπλ ην ζχκα ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα δεκνζηεχνπλ ην
εθθνβηζηηθφ πιηθφ ζε ηξίηνπο (Slonje, Smith & Frisen, 2012a).
ε κηα άιιε έξεπλα (Mishna et al., 2010), ξσηήζεθαλ νη ζχηεο (καζεηέο/
καζήηξηεο) πνπ άζθεζαλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σν 41%
αλέθεξαλ φηη δε κεηαληψλνπλ, ην 16% φηη έλησζαλ ελνρή, ην 9% ηζρπξνί θαη ην 6%
δεκνθηιείο.
Σέινο, ην 25% δειψλεη φηη ε πξάμε απηή ηνπο έθαλε λα ληψζνπλ δηαζθέδαζε
θαη ραξά, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ άπνςε φηη πηνζεηνχληαη εθθνβηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο γηα ιφγνπο δηαζθέδαζεο.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπηψλ είλαη ε αλσλπκία ζηνλ θπβεξλνρψξν, ε
νπνία ηνπο εμαζθαιίδεη πξνζηαζία θαη απφ ηελ ηηκσξία θαη απφ ηελ εθδίθεζε ηνπ
ζχκαηφο ηνπο (Beran & Li, 2007· Patchin & Hinduja, 2006). Αλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ
Juvonen θαη Gross (2008) βξέζεθε φηη έλα πνζνζηφ 73% ησλ ζπκάησλ πνπ βίσζαλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ γλψξηδαλ ην ζχηε. Δπίζεο άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπηψλ
είλαη νη πιαζηέο ηαπηφηεηεο, ην ςεχηηθν πξνθίι. ε έξεπλα (Cassidy et al., 2009)
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αλαθέξεηαη φηη ην 52% ησλ εθήβσλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη

ςεχηηθν πξνθίι ζην

δηαδίθηπν. ε άιιε έξεπλα (Gross, 2004) ην 41% απάληεζε φηη έρεη κεξηθέο θνξέο
ππνδπζεί θάπνηνλ άιινλ, ελψ απφ έλα 10% φηη ην έρνπλ θάλεη ζπρλά ή πεξηζηαζηαθά
ή πάληα.
Ο ιφγνο πνπ νη έξεπλεο μέλεο θαη ειιεληθέο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
είλαη ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ είλαη φηη ην θαηλφκελν ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (Hanewald, 2008).
7.1.1 Σύποι θυτών
Σέζζεξηο είλαη νη ηχπνη εθήβσλ πνπ πεξηγξάθνληαη σο ζχηεο: ν εθδηθεηηθφο
άγγεινο (the vengeful angel), ν πεηλαζκέλνο γηα δχλακε (the power-hungry), ηα θαθά
θνξίηζηα (mean girls), ν απξφζερηνο εθθνβηζηήο (the inadvertent) (Aftab, 2006).
Ο εθδηθεηηθφο άγγεινο, είλαη ν έθεβνο πνπ ζπλήζσο ελεξγεί κφλνο ηνπ, πνπ
θάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ δηθαζηή, πξνζπαζεί δειαδή λα απνδψζεη ν ίδηνο δηθαηνζχλε γηα
ελέξγεηεο ή ιάζε πνπ έγηλαλ ή ζηνλ ίδην ή ζε θάπνηνλ άιιν. πρλά έλα παηδί πνπ έρεη
ππάξμεη

ζχκα ζην παξειζφλ γίλεηαη κεηά ην ίδην ζχηεο ζεσξψληαο έηζη πσο

εθδηθείηαη. (Aftab, 2006).
Ο πεηλαζκέλνο γηα δχλακε, είλαη ν δξάζηεο πνπ, παξαπέκπεη ζε εθείλνλ ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη θαηαιακβάλεηαη απφ επηζπκία γηα άζθεζε δχλακεο θαη
εμνπζίαο πάλσ ζηνπο άιινπο. Ο ηχπνο απηφο ηνπ δξάζηε δεκηνπξγεί έλαλ πεξίγπξν
ππνζηεξηρηψλ νη νπνίνη θαη παξαθνινπζνχλ ηηο πξάμεηο ηνπ. ηφρνο ηνπ
«πεηλαζκέλνπ γηα δχλακε» είλαη λα θαιχςεη ηηο ειιείςεηο θαη θνβίεο ησλ
ππνζηεξηθηψλ ηνπ θαη λα βγάιεη ην ζπκφ πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο, ρσξίο απαξαίηεηα
λα έρνπλ νη ίδηνη εθθνβηζηεί θαη λα έρνπλ πέζεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ. Σα αίηηα απηά
δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο αιιά ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην φηη
ν ζχηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηε δσή ηνπ, δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί
κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, φπσο κηα αξξψζηηα ή έλα δηαδχγην
(Aftab, 2006),
Σα «θαθά θνξίηζηα» είλαη εθείλε ε νκάδα δξαζηψλ πνπ δξνπλ εθθνβηζηηθά
ζε βάξνο ησλ ζπκάησλ ηνπο ζην δηαδίθηπν, φρη ηφζν γηα λα ηα βιάςνπλ φζν γηαηί
βαξηνχληαη θαη δηαζθεδάδνπλ εθθνβίδνληαο (Aftab, 2006).

31

Ο

«απξφζερηνο εθθνβηζηήο» είλαη απηφο πνπ είηε απαληά ζε αξλεηηθέο

επηθνηλσλίεο, είηε γηαηί κπιέρηεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ απφ απξνζεμία θη
επηπνιαηφηεηα. (Aftab, 2006)

7.2 Σα θύματα
Η πξνζσπηθφηεηα ησλ λέσλ πνπ ζηνρνπνηείηαη ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ
έρεη κειεηεζεί απφ δηάθνξεο έξεπλεο. Καηά ηνπο (Wolak, Mitchell & Finkelhor,
2006) γίλνληαη ζχκαηα πεξηζζφηεξν παηδηά ηεο πξψηκεο εθεβείαο θαζψο θαη ηα
θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Lenhart, 2007).
Παηδηά πνπ ππήξμαλ ζχκαηα ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ ζπλδένληαη ζεκαληηθά
θαη κε ειεθηξνληθέο κνξθέο εθθνβηζκνχ (Juvonen & Gross, 2008·Smith et al., 2008·
Ybarra, Mitchell & Finkelhor, 2006). Αξθεηά ζχκαηα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε,
θαηάζιηςε θαη ίζσο λα ληψζνπλ έθεβνη παξακειεκέλνη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο,
έθεβνη πνπ ηνπο ιείπεη ε ζηήξημε, ε θαζνδήγεζε ε ζηνξγή απφ ηελ νηθνγέλεηα ελψ ζε
ζπζρέηηζε κε καζεηέο πνπ δελ είλαη ζχκαηα δνξίδνληαη ζην ζρνιείν θαη έρνπλ κέηξηα
σο ρακειή επίδνζε (Hinduja & Patchin, 2008). Θχκαηα πνπ πξνρψξεζαλ ζε
αληεθδίθεζε, ην πεξηζηαηηθφ είλαη πηζαλφηεξν λα γίλεη ζην ζρνιείν παξά ζην
δηαδίθηπν (Juvonen & Gross, 2008), αλ θαη έρεη βξεζεί φηη ηα ζχκαηα αξθεηέο θνξέο
θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα λα εθθνβίζνπλ ηνπο άιινπο (Beran & Li, 2007).
ηε ζπκαηνπνίεζε θάπνηνπ ζην δηαδίθηπν δελ πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο
φπσο ε αλαπεξία, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ή ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο
ηνπ ζχκαηνο (Cassidy et al., 2009). Πνιιά επίζεο ζχκαηα μέξνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
ζχηε. Παξφια απηά φκσο δελ κηιάλε νχηε ζην γνλέα ηνπο νχηε ζε άιινλ ελήιηθα κε
απνηέιεζκα λα κέλνπλ αβνήζεηα θαη επάισηα θαη λα κε κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
ηνλ ζχηε ηνπο (Kowalski & Limber, 2007· Li, 2006· Smith et al.. 2008· Ybarra et al..
2006). Σα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά είλαη κεκνλσκέλα, φκσο ππάξρνπλ θαη
πεξηζηαηηθά πνπ δηαξθνχλ ζην ρξφλν (Ybarra, Mitchell, Wolak & Finkelhor, 2006).
ε έξεπλεο πνπ έθαλαλ νη Li (2007) θαη Smith et al., (2008), εληνπίζηεθε πσο ην 20%
θαη ην 19% ησλ ζπκάησλ αληίζηνηρα είρε ππνζηεί ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ γηα κεγάιε
ρξνληθή δηάξθεηα.
Οη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ πνπ
δέρνληαη ηα ζχκαηα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπο ή αθφκα κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηνλ εαπηφ ηνπο (Hinduja & Patchin, 2008· Patchin & Hinduja,
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2008). ε άιιε έξεπλα (Patchin θαη Hinduja, 2006), ξψηεζαλ ηα ζχκαηα γηα ην πψο
έλησζαλ κεηά ην εθθνβηζηηθφ πεξηζηαηηθφ. Οη απαληήζεηο ήηαλ: θνβηζκέλνη (5%), ην
5,7% αλέθεξαλ φηη θνβνχληαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο
ππνινγηζηή, ζηελνρσξεκέλνη (7%), εμεπηειηζκέλνη (8%), νξγηζκέλνη (16%), θαη ην
52% δήισζαλ αλήκπνξνη θαη φηη δελ έθαλαλ θάηη γηα λα ην αληηκεησπίζνπλ.
Αλαθέξνληαη ηξφπνη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ν
ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο φπσο ε ζπλεξγαζία κε ελήιηθεο, ν απνθιεηζκφο ηνπ
δξάζηε, ε αγλφεζε ησλ κελπκάησλ ηνπ. Δπίζεο ηα παηδηά δελ επηιέγνπλ ηελ εκπινθή
ηεο αζηπλνκίαο, νχηε θαη επηθνηλσλία κε ην ζχηε ψζηε λα ηνλ θάλνπλ λα δψζεη ηέινο
ζηελ εθθνβηζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Smith et al., 2008).

7.3 Οι θεατϋσ
Έρεη ππνζηεξηρηεί ε άπνςε, φηη ην λα δηαθξίλεη θαλείο ηνπο καζεηέο ή ηα
πξφζσπα πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε πεξηζηαηηθά ηξνκνθξάηεζεο, παξελφριεζεο,
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ζε «ζχηεο» θαη «ζχκαηα», είλαη ζρεκαηηθή θαη δελ δίλεη
έλα πξαθηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ ηρλειάηεζε ηεο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπλέρηζή ηνπ. (Mynard
& Joseph, 1997). Η γλψκε απηή ζηεξίδεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο
ππνδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία κηαο ηξίηεο νκάδαο παηδηψλ, ε νπνία ζηνηρεηνζεηεί θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηα «ζχκαηα» αιιά θαη κε ηνπο «ζχηεο» (Austin & Joseph,
1996· Bijttebier & Vertommen, 1996· Boulton & Smith, 1994).
Η ηξίηε απηή νκάδα ζπκαηνπνηεί αιιά θαη ζπκαηνπνηείηαη, αλαιακβάλνληαο
ην ελεξγφ κέξνο ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο κε ηελ ίδηα πξνζαξκνγή θαη επθνιία. Σν
ελεξγφ κέξνο ηνπ ζχηε ην νηθεηνπνηείηαη θαηά θαλφλα φηαλ θάπνηνο άιινο
εθθνβίδεηαη, ελψ ην ελεξγφ κέξνο ηνπ ζχκαηνο φηαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
αθηλεηνπνηείηαη ρσξίο λα κπνξεί λα αξλεζεί ηνλ εθθνβηζκφ θαη λα πξνζηαηέςεη ηα
δηθαηψκαηά ηνπ (Andreou, 2000· Salmivalli et al., 1996).
εκαληηθφηαηε είλαη θαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζεαηψλ
ζηε ζεηηθή αλάδξαζε θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ. Η
ππνηνληθφηεηα ή ε άερε επηδνθηκαζία απφ ηνπο ζεαηέο ζπληζηά άερε ζπλζήθε πνπ
μεθεχγεη απφ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δπάδα, θαηά ην πξφηππν ηεο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο.
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Σν θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα
ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ. Μνινλφηη πνιιά
απφ ηα γλσξίζκαηα ησλ

εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηε

βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη θαη ζαλ επηπηψζεηο.
Οη

επηπηψζεηο

ηεο

ζπκαηνπνίεζεο

απφ

εθθνβηζηηθέο

ζπκπεξηθνξέο

επεξεάδνπλ φρη κφλν ηα ζχκαηα, αιιά θαη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη θαη ζπλάδνπλ κε
ηα γλσξίζκαηα ησλ εκπιεθφκελσλ παξάιιεια κε άιιεο επηζθαιείο θαηαζηάζεηο ζηνλ
νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ πεξίγπξν.

8. ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ
Οη ζπλέπεηεο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ειεθηξνληθήο επηζεηηθφηεηαο ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ είλαη
αλεζπρεηηθέο (David-Ferndon & Feldman, 2007). Ο ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ ηα ζχκαηα
ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη παξεκθεξήο κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ ηα
ζχκαηα ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ (Beran & Li, 2007). Τπνζηεξίδεηαη βέβαηα φηη
νη ζπλέπεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη πην δπζάξεζηεο απφ θείλεο ηνπ
παξαδνζηαθνχ, αθνχ ηα ζχκαηα αδπλαηνχλ λα μεθχγνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην
άηνκν φζεο θνξέο επηζθέπηεηαη ην δηαδίθηπν ζα δεη κηα δηαξθή αγσλία θαη πίεζε
εμαηηίαο ηεο ζπκαηνπνίεζήο ηνπ, πνπ πηζαλφλ λα ην θαηεπζχλνπλ ζε άιια δχζβαηα
κνλνπάηηα φπσο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ή πεξηζσξηνπνίεζε (Brown, Jackson &
Cassidy, 2006). Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξνπνηνχλ θαη ην κέγεζνο ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, κνινλφηη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ
δελ εμαξηάηαη κνλάρα απφ ην είδνο ηνπ πνιπκέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη
απφ ην ηη πεξηέρεη ε επίζεζε. Έηζη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο ή βίληεν ν
εθθνβηζκφο κέζνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είρε ζνβαξφηεξεο ζπλέπεηεο, ελψ ν
εθθνβηζκφο κέζνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη άκεζσλ κελπκάησλ, κηθξφηεξε
επίπησζε. Ο εθθνβηζκφο πνπ γίλεηαη απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν αλαθέξεηαη σο πην
ζνβαξφο γηαηί ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ, παξφηη είλαη θάηη πξνζσπηθφ έρεη πεξάζεη ζηνλ
θαηάινγν ηνπ δξάζηε. Ο εθθνβηζκφο πνπ γίλεηαη κέζνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
θαηαγξάθεηαη σο ιηγφηεξν ζνβαξφο γηαηί ην ζχκα ίζσο λα κε γλσξίδεη ην δξάζηε θαη
ην κήλπκα κπνξεί λα έρεη παξαιήπηε ηνλ νπνηνδήπνηε (Slonje & Smith, 2008).
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Δπίζεο νη ζπλέπεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ δηακνξθψλνληαη αλάινγα
κε ηελ

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχκαηνο, θαη ζπλάδνπλ γεληθά κε

αξλεηηθά

ζπλαηζζήκαηα φπσο: απφξξηςε, ρακειή απηνεθηίκεζε, πίεζε, θφβν, ακεραλία,
εμφξγηζε, ππνηίκεζε, αλαζθάιεηα,

θαηάζιηςε, νξγή, θφβν, δηαζπξκφ, ρακειή

ζρνιηθή επίδνζε θαη ζρνιηθή δηαξξνή, απμεκέλε ηάζε επηζεηηθφηεηαο, ζρνιηθή βία
θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο (Staude-Muller, Hansen, & Voss, 2012).
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε θαηάζιηςε θαη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο
δεκηνπξγνχλ παξφκνηα ζπκπηψκαηα (Raskauskas, 2010). Παηδηά πνπ ππήξμαλ
ζχκαηα έρνπλ 2,5 θνξέο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα
θαηάζιηςεο θαη ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ (Mitchell, Ybarra & Finkelhor, 2007). Αλ ε
ζπκαηνπνίεζε δελ δηαθνπεί ηα ζχκαηα θηλδπλεχνπλ λα παξνπζηάζνπλ κειαγρνιία
θαη δηαηαξαρή, πνπ επηδεηλψλνληαη θαζψο πεξλά ν ρξφλνο, θαη βέβαηα απηή ε
καθξφρξνλε ζπκαηνπνίεζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηθέξεη θαη δπζάξεζηεο
θαηαζηάζεηο ζην ζψκα (Vollink et al., 2013).
ε έξεπλα (Patchin & Hinduja, 2006). ηα ζχκαηα , πνπ ππέζηεζαλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, δήισζαλ φηη έλησζαλ καηαίσζε ην 43%, νξγή ην 40% θαη
ζιίςε ην 27% . ε έξεπλα ησλ ίδησλ ηνλ επφκελν ρξφλν (Hinduja & Patchin, 2007).
ηα πνζνζηά ήηαλ: καηαίσζε: 34%, νξγή: 30% θαη ζιίςε: 22%. Χζηφζν, ζηηο δχν
έξεπλεο, ην 43% θαη 35% ησλ ζπκάησλ, αληίζηνηρα, είπαλ φηη δελ επεξεάζηεθαλ
θαζφινπ απφ ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ.
ηνλ αληίπνδα, ζε έξεπλα ησλ Raskauskas θαη Stoltz (2007). έλα πάξα πνιχ
κεγάιν πνζνζηφ (93%) ησλ ζπκάησλ είπαλ φηη απηφ πνπ βίσζαλ ηνπο επεξέαζε
αξλεηηθά. Απηφ θηφιαο ην απνηέιεζκα αλαθχεη ηελ δπζθνιία θαη ηελ ζνβαξφηεηα
ησλ εθθνβηζηηθψλ πεξηζηαηηθψλ.
ε κειέηε

ηεο Raskauskas (2010), ζηελ νπνία ξσηήζεθαλ ζχκαηα

πνπ

εθθνβίζηεθαλ κε κελχκαηα ζην θηλεηφ ηειέθσλν ην 38% δήισζε φηη ν εθθνβηζκφο
είρε γηα απηνχο «καθξνπξφζεζκε ζπλέπεηα».
ε εξγαζία ησλ (Orteqa, Elipe, Mora-Merchan, Calmaestra & Vega, 2009)
κειεηήζεθαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ ηα ζχκαηα θαη ζηηο δπν κνξθέο
εθθνβηζκνχ (παξαδνζηαθφ θαη ειεθηξνληθφ) θαη ήηαλ ζιίςεο, ζπκνχ, αληθαλφηεηαο,
απφξξηςεο, κνλαμηάο, θαησηεξφηεηαο. πρλφηεξα ζπλαηζζήκαηα δειψζεθαλ άγρνο,
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θαηάζιηςε,

δπζθνιία,

έιιεηςε

εκπηζηνζχλεο

ζε

άιινπο

θαη

ρακειφ

απηνζπλαίζζεκα.
ε έξεπλα πάιη βξέζεθε φηη ην 38% ησλ ζπκάησλ βίσζαλ αλαζηάησζε ή
θφβν, κεξηθνί λεπξηθφηεηα ή νμπζπκία ιφγνπ ηνπ φηη βαζαλίδεηαη ην κπαιφ ηνπο
απφ ηελ δπζάξεζηε εκπεηξία ηνπο (Wolak et al., 2006).
Σα ζχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ εθηίζεληαη θαη ζην ζρνιηθφ ηνπο
πεξηβάιινλ.

Αλαθέξνπλ

φηη

έρνπλ

αξλεηηθά

ζπλαηζζήκαηα

ζην

ζρνιείν,

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη έρνπλ κεγαιχηεξε
επηζεηηθφηεηα απέλαληη ζηνπο ζπλνκειίθνπο (Hinduja & Patchin, 2007). Έρνπλ
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα ζρνιηθή δηαξξνή παξνπζηάδνπλ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή
ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, έρνπλ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, είλαη θαηαζιηπηηθνί, θαη πην
επάισηνη ζε απνβνιέο θαη ηηκσξίεο (Juvonen & Gross, 2008).
Δπηπιένλ ηα ζχκαηα είλαη πηζαλφ λα νδεγεζνχλ ζε δπζάξεζηεο θαη επψδπλεο
θαηαζηάζεηο (κέρξη απηνθηνλία) γηαηί πηέδνληαη αθφξεηα απφ ηελ αγρσηηθή
θαζεκεξηλφηεηα ηνπο αιιά επίζεο πηέδνληαη θαη απφ ηηο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο
πνπ δέρνληαη (Hinduja & Patchin, 2009). Φπζηθά ηα ζχκαηα πνπ απνιακβάλνπλ ηε
ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη έρνπλ θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ ππφβαζξν έρνπλ
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο. Άιισζηε ζχκαηα
ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, πέθηνπλ παηδηά κε

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο

πξνζαξκνγήο (Dempsey et al, 2009). Σα παηδηά απηά ληψζνπλ ηφζν κφλα θαη αλίθαλα
λα ζηακαηήζνπλ ηνλ εθθνβηζκφ (Beran & Li, 2005).
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9. ΠΡΟΓΕΝΈΣΕΡΕ

ΕΡΕΤΝΕ

ΓΙΑ

ΣΟΝ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ

ΕΚΥΟΒΙΜΟ
Η επηθίλδπλε ρξήζε ησλ Η/Τ, ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ
έδσζε κηα λέα κνξθή ζηελ επηζεηηθφηεηα, κεηαθέξνληαο ηνλ εθθνβηζκφ πέξα απφ
ηνπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπκβαηηθήο κνξθήο ηνπ (Brady & Conn, 2006). Σν
δήηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ άξρηζε λα δηεξεπλάηαη ζηηο αξρέο 2000.
Παγθνζκίσο, πνηθίιεο έξεπλεο ζηνρεχνπλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζα
αλαδείμνπλ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζα πξνζδηνξίζνπλ ηελ έθηαζε ηνπ
(Willard, 2007a). Οη έξεπλεο απηέο πξνζπαζνχλ, κεηαμχ άιισλ, λα πξνζδηνξίζνπλ ην
πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ εθθνβίδνπλ ή δέρνληαη ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, αιιά θαη
απηψλ πνπ είλαη κάξηπξεο πεξηζηαηηθψλ παξελφριεζεο ζην δηαδίθηπν. Σα επξήκαηα
δε δίλνπλ μεθάζαξε εηθφλα, θαζψο ηα πνζνζηά γηα ηνπο ξφινπο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ έρνπλ κεγάιν εχξνο κεηαμχ ηνπο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο θαη θπκαίλνληαη
κεηαμχ 4% θαη 34% γηα ηνπο ζχηεο (Kowalski & Limber, 2007· Mishna et al, 2010)
θαη κεηαμχ 4% θαη 49,5% γηα ηα ζχκαηα (Mishna et al., 2010· Ybarra & Mitchell,
2004). To εχξνο απηφ νθείιεηαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζηνλ νξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ πνπ πηνζεηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο θαη
κέηξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
Σελ πεξίνδν 1999-2000, κηα έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο Η.Π.Α. ζε
καζεηέο 10-17 εηψλ απφ δηάθνξεο εζληθφηεηεο γηα ηε ζπκαηνπνίεζε ηνπο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ (Youth Internet Safety Survey, YISS-1) 1 πξνζδηφξηζε ηελ έθηαζε ηεο
παξελφριεζεο ζην 6%, ην 14% είπε φηη έθαλε έλα αγελέο ή ερζξηθφ ζρφιην ζε
θάπνηνλ δηαδηθηπαθά,

ην 1% παξαδέρηεθε φηη εθθφβηζε ή ζηελαρψξεζε

(embarrassing) θάπνηνλ, ην 7% αλέθεξε φηη είρε εθθνβεζεί, ην 72%

είπε φηη

εθθνβήζεθε απφ θάπνηνλ πνπ ζπλάληεζε ζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ην 28% απφ
θάπνηνλ πνπ ηνλ ήμεξε πξνζσπηθά θαη πάλσ απφ ην 1/3 ήηαλ ζηφρνο ηεο
παξαδνζηαθήο βίαο.

1

A nation Online: How Americans are expanding their use of the internet. Πραγματοποιήθηκε από το
Σεπτζμβριο του 2001 μζχρι τον Φεβρουάριο του 2002 ςε δείγμα 57.000 νοικοκυριά των US. Διαθζςιμο ςτο
άρθρο των Mitchell, Κ. J., Finkelhor, D. & Wollak. J. (2004). Victimization of youths on the Internet. In J.L.Mullings,
J.W.Marquait & DJ.Hartley (Eds).The Victimization of children: Emerging Issues (pp:l-39). New York:The Haworth
Maltreatment & Trauma Press.
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Η αχμεζε έρεη ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ειεθηξνληθήο παξελφριεζεο
ζηελ θαζεκεξηλή βία ε νπνία δηαδίδεηαη κεηαμχ ησλ λέσλ, αιιά θαη ζηελ αχμεζε
ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην 2002 ηνπ National Children's Home, πνπ
έγηλε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ζε δείγκα 856 λέσλ παηδηψλ ειηθίαο 11-19 εηψλ,
παξαηεξήζεθε φηη 1 ζηα 4 παηδηά είρε ππνζηεί ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ην 16% είρε
πάξεη απεηιεηηθά κελχκαηα κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ην 7% απεηιήζεθε κέζσ ησλ
δσκαηίσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ην 4% κέζσ κελπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ . Απφ απηά ηα λέα παηδηά, ην 42% κίιεζε γηα ην ζέκα ηνπ ζε θίιν, ην
32% ζηνπο γνλείο θαη ην 29% ζε θαλέλαλ.
Ο ίδηνο νξγαληζκφο δηεμήγαγε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Teseo Mobile, παξφκνηα
έξεπλα ην 2005, ζε δείγκα 856 λέσλ παηδηψλ, 11-19 εηψλ. ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά ζε πνζνζηφ 19,20% είραλ δερηεί ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ. Απφ απηά, έλα κεγάιν πνζνζηφ (73%) γλψξηδε ην ζχηε, ελψ γηα ην 26% ν
ζχηεο ήηαλ άγλσζηνο. Αθφκε ην 1 ζηα 10 παηδηά, δήισζε φηη θάπνηνο πήξε
θσηνγξαθία ηνπ κε θάκεξα θηλεηνχ θαη απηφ έθαλε ην παηδί λα αηζζαλζεί θφβν θαη
απεηιή. Σν 41 % ην εθκπζηεξεχηεθε ζε θίιν, ην 24% ζηνπο γνλείο, ην 14% ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ην 28% ζε θαλέλαλ.
ην κεηαμχ, ην 2004, νη Ybarra θαη Mitchell πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κειέηε ζε
1501 καζεηέο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο (10-17 εηψλ), πξνζδηνξίδνληαο ην πνζνζηφ
ησλ δξαζηψλ ζε 12% θαη ησλ ζπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζε 4%. Δπίζεο
ην 84% ησλ δξαζηψλ ήμεξαλ ην ζχκα θαη ην 31% ησλ ζπκάησλ ήμεξαλ ηνλ δξάζηε.
Σν 55% ησλ ζπκάησλ αλέθεξαλ φηη έρνπλ δερζεί παξελφριεζε κηα θνξά, ελψ ην 16%
φηη έρεη ζπκαηνπνηεζεί 4 ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν.
Σν 2005, ζε κηα δεχηεξε έξεπλα YISS-2 ζε παξφκνην δείγκα (YISS-1:ζε
καζεηέο 10-17 εηψλ απφ δηάθνξεο εζληθφηεηεο), ην πνζνζηφ παξελφριεζεο ησλ
εθήβσλ έθηαζε απφ ην 1% ζην 9%, κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 50%, ζπγθξηηηθά κε
ηελ πξψηε έξεπλα. Αθφκε, αλαδείρζεθε ε αχμεζε ηεο «επηθίλδπλεο» ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, κε ην πνζνζηφ λα απμάλεηαη απφ 25% ζε 34% (Wolak et al., 2006).
Αθφκε, έρεη κειεηεζεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ηα
πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
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Η έξεπλα ησλ Beran and Li (2005) ζηνλ Καλαδά ζε 432 καζεηέο (βαζκίδαο
7-9) θαηέιεμε ζην φηη ην 69% είρε αθνχζεη γηα εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ
εθδειψλνληαη ειεθηξνληθά, ην 21 % είρε πεηξαρηεί κεξηθέο θνξέο θαη ην 3% είρε
εκπιαθεί ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά σο ζχηεο. Θπκφο θαη ζιίςε ήηαλ ηα
θπξηφηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλέθεξαλ ηα ζχκαηα. Αθφκα ε ίδηα έξεπλα έδεημε φηη
νη έθεβνη αλαθέξνπλ σο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ηα πξνγξάκκαηα άκεζεο επηθνηλσλίαο, ην δηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά
ηειέθσλα.
ε έξεπλα ζην δηαδίθηπν ησλ Hinduja and Patchin (2005) ζε 1500 εθήβνπο,
παξαηεξήζεθε

φηη ζχκα είρε πέζεη ην 34,4%, ην 12,6 ππέζηε θπζηθή βία, ην 5%

έλησζε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Σν 55,5% ζπκαηνπνηήζεθε ζηα chat-rooms, ην
48,9% κέζσ

ησλ computers text messages

θαη ην 28% κέζσ e-mail. ηελ

θαηαγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ,ην 34% έλησζε καηαίσζε, ην 30% ζπκφ, ην 22%
ιχπε θαη ην 35% θακία ελφριεζε. Σν 40% δελ κίιεζε πνπζελά, ην 14,3% ην είπε ζε
θάπνηνλ ελήιηθν (ζε γνλείο, ζε θαζεγεηέο).
ην ίδην δείγκα νη Hinduja and Patchin (2005) εξεχλεζαλ ηελ εκπινθή ησλ
εθήβσλ σο ζχηεο θαη παξαηήξεζαλ φηη ην 16,7% παξαδέρηεθε φηη είρε εθθνβήζεη.
Σν 50% αλέθεξαλ φηη ην βξίζθνπλ δηαζθεδαζηηθφ, ην ¼ φηη ε εκπεηξία απηή είλαη
δηδαθηηθή γηα ηα ζχκαηα, ην 13% αλέθεξε φηη ηα ζχκαηα γίλνληαη πην δπλαηά, ην
40% φηη δελ είλαη ηφζν θαθφ φζν ε παξαδνζηαθφο εθθνβηζκφο θαη ην 22,6% έθαλε
εθθνβηζκφ εθηφο δηαδηθηχνπ ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο.
Απφ ηα απνηειέζκαηα επφκελεο online έξεπλαο ησλ Patchin & Hinduja
(2006), κε ζέκα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ζε 571 ρξήζηεο (384 αλήιηθνη) ηνπ
δηαδηθηχνπ ζηηο Η.Π.Α., θαηαγξάθεθε φηη πνζνζηφ 74% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί
γεγνλφο ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, πνζνζηφ 30% αλέθεξε φηη έρεη ππάξμεη ζχκα,
ελψ ην 60% αλάθεξε φηη επεξεάζηεθε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ
ζρνιείνπ, ζην ζπίηη θαζψο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο. Δπίζεο ην 57% ησλ
ζπκάησλ αλαθέξνπλ ηε ζπκαηνπνίεζε ηνπο ζε θάπνην ζπλνκήιηθν θαη ην 9% ζε
ελήιηθα. Η έξεπλα ζπκθσλεί κε ηε

ζέζε, φηη ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά

ζπκαηνπνίεζεο ζπκβαίλνπλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη, ηδίσο, κέζσ γξαπηψλ
κελπκάησλ.
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Οη Smith, Mahdavi et al. (2006) εμέηαζαλ δείγκα 92 καζεηψλ ειηθίαο 11-16
εηψλ, απφ 14 δηαθνξεηηθά ζρνιεία ηνπ Λνλδίλνπ. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ην
22% ησλ καζεηψλ ήηαλ ζχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ κέζσ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ, text messaging, e-mail θαη chat-room, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη ην
πεξηζηαηηθφ ζπλέβαηλε πην ζπρλά εθηφο ζρνιείνπ, ελψ ηα θνξίηζηα ζπκαηνπνηνχληαλ
ζπρλφηεξα απφ φηη ηα αγφξηα.
Η Pew Internet & American Life Project (2006) πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθή
έξεπλα ζε 935 παηδηά ειηθίαο 12-17 εηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 32% ησλ
λέσλ παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ

ην δηαδίθηπν έγηλε ζηφρνο ηνπ ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ. Σα θνξίηζηα - ζχκαηα αλέθεξαλ πξνζπκφηεξα ηελ εκπεηξία ηνπο, ζε
αληίζεζε κε ηα αγφξηα.
Η Li (2006) πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ Καλαδά έξεπλα παίξλνληαο δείγκα 264
καζεηψλ απφ ηξία δηαθνξεηηθά Λχθεηα. Η έξεπλα έδεημε φηη πεξίπνπ ην 50% ησλ
καζεηψλ ήηαλ ζχκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ 1 ζηα 4 παηδηά ήηαλ
ζχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Αθφκε, πάλσ απφ ην 34% ησλ καζεηψλ είραλ
απεηιήζεη άιινπο κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, ελψ ην 17% ησλ καζεηψλ είραλ εθθνβίζεη
άιινπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνιπκέζα. Σν 53,6% είπαλ φηη ήμεξαλ θάπνηνλ ν νπνίνο
είρε εθθνβεζεί. Αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ ζπηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην 22% ησλ
αγνξηψλ ήηαλ ζχηεο,

έλαληη ηνπ 12% ησλ θνξηηζηψλ. Γελ παξαηεξήζεθε

αμηνζεκείσηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ είπαλ φηη είραλ
εθθνβεζεί, αιιά ηα αγφξηα αξέζθνληαη πεξηζζφηεξν λα εθθνβίδνπλ απφ φηη ηα
θνξίηζηα. Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα, βξέζεθε φηη απφ 1 έσο 3 θνξέο

είρε

εθθνβεζεί ην 62% θαη ην 37,8% είρε εθθνβεζεί πάλσ απφ ηξεηο θνξέο.
ε online έξεπλα (θαη ζπλεληεχμεηο) ηνπ National Crime Prevention Council
(NCPC) 2 (2006) ζε 824 ζρνιεία κε καζεηέο ειηθίαο 13-17 εηψλ ζηηο Η.Π.Α., ηα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 43% θπξίσο ειηθίαο 15-16 εηψλ είρε ην βίσκα ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ κε ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ ελψ αλαθνξηθά κε ηα
αηζζήκαηα ην 56% έλνησζε ζπκφ, ην 32% πιεγσκέλν, ην 34% ακεραλία θαη ην 11%

2

Teens and Cyberbullying (2007)
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θφβν. Αθφκα ην 44% ησλ καζεηψλ αλαθέξνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζε θάπνην
ζπλνκήιηθν θαη κφλν ην 25% ζε θάπνηνλ έκπηζην ελήιηθα.
ε επφκελε έξεπλα πνπ έθαλε ε Li (2007), ζε πφιε ηνπ Καλαδά θαη ζε
δείγκα 177 καζεηψλ Γπκλαζίνπ, παξαηεξήζεθε φηη ην 54% ήηαλ ζχκαηα ηνπ
παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ θαη πάλσ απφ ην ¼ απφ απηά, ήηαλ θαη ζχκαηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Ο 1 ζηνπο 3 καζεηέο είρε απεηιήζεη άιινπο κε ηνλ
παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ θαη ζρεδφλ ην 15% κέζσ ησλ

ειεθηξνληθψλ

κέζσλ.

Πεξίπνπ ην 52% ησλ ζπηψλ ήηαλ αγφξηα, ελψ ην 60% ησλ ζπκάησλ ήηαλ θνξίηζηα θαη
ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα δε κίιεζε γηα ηελ εθθνβηζηηθή απηή εκπεηξία ζε θαλέλαλ.
ηηο έξεπλεο επίζεο ηεο Li (2007a & 2007b), κεηαμχ ησλ ζπκάησλ, ην 23%
θαη 21% αληίζηνηρα αλέθεξε φηη δέρηεθε παξελφριεζε πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο,
ελψ κεηαμχ ησλ δξαζηψλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 26% θαη 21%. Δπίζεο ην 47%
ησλ εθήβσλ πνπ δέρηεθαλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ αλαθέξνπλ φηη δε γλσξίδνπλ
πνηνο ηνπο εθθφβηζε, ην 26% αλαθέξεη φηη ήηαλ ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο θαη ην 13%
άηνκα εθηφο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Σα ζχκαηα αλαθέξνπλ φηη εθθνβίζηεθαλ ζε δσκάηηα
ζπδήηεζεο chal-rooms- (27,8%), κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (27,8%) ή κέζσ
ζπλδπαζκνχ κέζσλ (39,4%).
Απφ ηελ άιιε, ζρεηηθά κε ηε ζπκαηνπνίεζε, ε Lenhart (2007) πξνζδηφξηζε
ζηελ έξεπλά ηεο 4 κνξθέο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν. Απηέο είλαη ε
πξνψζεζε ή δεκνζίεπζε απφ ηνλ δξάζηε κελχκαηνο πνπ έρεη ζηείιεη ην ζχκα, κε ην
15% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληνχλ φηη βίσζαλ ηέηνηα εκπεηξία, ε δηάδνζε θεκψλ
(13%). ε απνζηνιή απεηιεηηθνχ ή επηζεηηθνχ κελχκαηνο (13%) θαη ε δεκνζίεπζε
θσηνγξαθίαο ηνπ ζχκαηνο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ (6%).
Ο Mitchell et al, (2007) κειεηψληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο παξελφριεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη δξάζηεο, ην 14% - 28% ησλ δξαζηψλ - καζεηψλ αλαθέξεη φηη
ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν γηα λα θάλεη αγελή ή απεηιεηηθά ζρφιηα θαη ην 1% - 9%
γηα λα παξελνριήζεη ή απεηιήζεη θάπνηνλ.
Οη

εξεπλεηέο Kowalski & Limber (2007) εμέηαζαλ ην ξφιν παηδηψλ σο

ζχκαηα θαη σο δξάζηεο, ζε δείγκα 3767καζεηψλ Γπκλαζίνπ ζηηο Η.Π.Α. Σα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έδεημαλ φηη ην 11% είρε εθθνβεζεί ειεθηξνληθά έζησ
κία θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 2 κήλεο, κέζσ (instant messaging) ζηηγκηαίνπ κελχκαηνο
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ην 70%, chat-rooms 23%, e-mail 26% θαη websites ην 24%. To 4% ήηαλ δξάζηεο θαη
ην 6% ήηαλ θαη δξάζηεο θαη ζχκαηα. Σν 50% ησλ ζπκάησλ δελ γλψξηδαλ ηα ζηνηρεία
ηνπ δξάζηε.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Kowalski & Limber δφζεθαλ απφ ηνπο
εξεπλεηέο Agaston et al. (2007), ζε 150 καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, γηα λα
εμεηαζηεί ε άπνςε ηνπο απέλαληη ζην πξφβιεκα. Σα δεδνκέλα έδεημαλ φηη νη καζεηέο
είραλ ηελ άπνςε φηη ηα πην πνιιά πεξηζηαηηθά

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ

ζπλέβαηλαλ εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, ζπάληα ζα κηινχζαλ ζε έλαλ ελήιηθν θαη ζεσξνχζαλ
φηη ην ζρνιείν ηνπο δελ ήηαλ ν θνξέαο εθείλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη.
Σα θνξίηζηα ζεσξνχζαλ ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ σο ζνβαξφ πξφβιεκα πην πνιχ
απφ φηη ηα αγφξηα.
ε άιιε δηαδηθηπαθή έξεπλα ησλ Graig et al. (2007) ζηνλ Καλαδά, ην 16%
ησλ αγνξηψλ θαη ην 22% ησλ θνξηηζηψλ ζπκαηνπνηήζεθαλ.
ε δηαπνιηηηζκηθή ζπγθξηηηθή έξεπλα ηεο Li (2008) ζε δείγκα 157 εθήβσλ
Καλαδψλ ειηθίαο 12-15 εηψλ θαη 202 Κηλέδσλ, ειηθίαο 11-14 εηψλ, ηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ έδεημαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ παξφκνηα ζρεηηθά κε ηνλ
παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ, αιιά

ππήξραλ κεξηθέο δηαθνξέο

ζρεηηθά κε ηε

ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή θαη
ζηηο δχν ρψξεο παξαηεξήζεθε

πςειφ πνζνζηφ εθήβσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην θαηλφκελν εμειίζζεηαη ζε έλα
ζνβαξφ παγθφζκην πξφβιεκα.
Σα απνηειέζκαηα άιιεο
δαζθάισλ

έξεπλαο ηεο

Li (2008) γηα ηελ αληίιεςε ησλ

ζην θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ ζε δείγκα 154

εθπαηδεπηηθψλ, έδεημαλ φηη κνινλφηη ην επίπεδν αλεζπρίαο είλαη πςειφ θαη ην 65%
εηζπξάηηεη φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη, ν έλαο ζηνπο ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο πηζηεχνπλ
φηη είλαη πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο θαη νη ίδηνη δελ γλσξίδνπλ πψο λα ην
ρεηξηζηνχλ.
ε άιιε δηαδηθηπαθή έξεπλα ησλ Patchin & Hinduja (2008) ζε 1378 εθήβνπο,
θαηαγξάθεθε φηη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ Η/Τ θαη ν ρξφλνο θαηαλάισζεο ζην
δηαδίθηπν ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη απφ ηε ζέζε ηνπ
ζχκαηνο θαη απφ ηε ζέζε ηνπ ζχηε. Δπίζεο ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο ζπλδέεηαη κε
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ηα παηδηά πνπ πεξηέγξαςαλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ), επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε νπζηψλ.
ηελ έξεπλα ησλ Smith et al. (2008). ην 6,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ
απάληεζε φηη δέρηεθε θάπνηα κνξθή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζπρλά, ην 15,6%
ζπάληα θαη ην 77,8% πνηέ. ηελ έξεπλα απηή εμεηάζηεθε θαη ην πφζν δηήξθεζε ν
εθθνβηζκφο. Σν 56,5% ησλ ζπκάησλ απάληεζε κία ή δχν εβδνκάδεο, ην 19% έλα
κήλα, ην 9% έλα ρξφλν θαη ην 10% αξθεηά ρξφληα. Αθφκε, κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ
αλαθέξνπλ ηνλ εθθνβηζκφ, ην 26.8% ην είπε ζε θάπνηνλ θίιν, ην 15,5% ζε έλα γνληφ
θαη ην 8,5% ζε έλαλ θαζεγεηή ή άιινλ ελήιηθα. Δπίζεο νη ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη ε
απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη νη πην ζπρλέο κνξθέο κε ηηο
νπνίεο ηα ζχκαηα πθίζηαληαη ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ελψ αθνινπζνχλ ηα
πξνγξάκκαηα άκεζεο επηθνηλσλίαο (instant messaging).
Η έξεπλα ησλ Slonje & Smith (2008) ζε 360 εθήβνπο ειηθίαο 12-20 εηψλ ζηε
νπεδία, εξεχλεζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηνπ θαηλνκέλνπ (e-mail, text message, phone
call, picture-video clip) θαη εμέηαζε ηε ζρέζε ειηθίαο θαη θχινπ, ηηο επηπηψζεηο, ην
αλ ην κηιάλε ζε άιινπο θαη ηε ζηάζε ησλ ελειίθσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην
10% ησλ καζεηψλ ήηαλ ζχκα ηνπ παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ην 5,3% ήηαλ
ζχκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ κέζα ζην ζρνιείν, ελψ ην 11,7% απάληεζε φηη
ππήξμε ζχκα ζε κία απφ ηηο 4 θαηεγνξίεο. Ο εθθνβηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη
πεξηζζφηεξν εθηφο ζρνιείνπ θαη θπξίσο κέζσ e-mail, φπνπ εληνπίζηεθαλ θαη
δηαθνξέο κεηαμχ θχινπ-ηα ζχκαηα ήηαλ πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα - αιιά ηα αγφξηα
είλαη απηά πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Οη αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ήηαλ θπξίσο γηα ηελ θαηεγνξία picture-video clip. Σα ζχκαηα κηινχλ γηα
βίσκα ηνπο κε θίινπο ή κε θαλέλαλ ελψ νη ελήιηθεο δελ θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ γηα
ην θαηλφκελν γηαηί δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο.
ε έξεπλα ησλ Dehue et al. (2008) γηα ηε ζπκαηνπνίεζε ζην δηαδίθηπν πνπ
έγηλε ζηελ Οιιαλδία, ζε 1211 εθήβνπο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, ην 16% ησλ λέσλ ήηαλ
δξάζηεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη text messages, ελψ ην 23% ήηαλ ζχκαηα. Η αληίδξαζε
ησλ ζπκάησλ είλαη ή ε αγλφεζε ή λα γίλνπλ θαη ηα ίδηα ζχηεο. Οη πην ζπρλέο
θαηεγνξίεο είλαη ην name calling θαη ην gossiping. Οη πην πνιινί γνλείο βάδνπλ
θαλφλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά ηνπο, αιιά δελ είλαη πξαγκαηηθά
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηηο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δέρνληαη ηα παηδηά.
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Δπίζεο

δελ δείρλνπλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία

ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ

ζπκάησλ θαη έρνπλ κεησκέλε αίζζεζε φηη ηα παηδηά ηνπο είλαη ζχκαηα.
Οη Aricak et al. (2008)

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε 269 ζρνιεία ζηελ

Σνπξθία γηα ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Η έξεπλα
έδεημε φηη ην 35,7% ησλ καζεηψλ είρε εκπιαθεί, ην 23,8% ησλ καζεηψλ είρε επηδείμεη
ζπκπεξηθνξά ζχηε θαη ζχκαηνο θαη κφλν ην 5,9% ήηαλ κφλν ζχκα. Σα αγφξηα είραλ
εκπιαθεί πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα θαη ην 25% κίιεζε ζε ζπκκαζεηέο θαη ζε
γνλείο, ελψ ην 30,6% κπιφθαξε ηνλ εθθνβηζηή – δξάζηε.
ε έξεπλα ησλ Çigdem Topçu et al. (2008) ζηελ Σνπξθία, ζε έλα ηδησηηθφ θαη
ζε έλα δεκφζην ζρνιείν, ζε 183 καζεηέο ειηθίαο 14-15 εηψλ, ηα δεδνκέλα έδεημαλ
φηη ε ζπρλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο έρεη
ζρέζε κε ηε ζπκαηνπνίεζε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ γηα ηνπο καζεηέο ησλ
δεκνζίσλ ζρνιείσλ φρη φκσο θαη ησλ ηδησηηθψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα ζχκαηα
ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ αλέθεξαλ φηη δελ ηνπο απαζρφιεζε ε εκπεηξία ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, γηαηί ην πήξαλ σο αζηείν, ελψ ηα ζχκαηα ησλ δεκνζίσλ
ζρνιείσλ αλέθεξαλ φηη έλνησζαλ θφβν. Η έξεπλα έρεη κειεηήζεη, επίζεο, θαηά πφζν
νη λένη αλαθέξνπλ ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη νη δχν
θαηεγνξίεο παηδηψλ δήηεζαλ βνήζεηα απφ ηνπο θίινπο.
Η έξεπλα ησλ Ortega et al. (2008) ζηελ Ιζπαλία, ζε 830 εθήβνπο ειηθίαο 1218 εηψλ, έδεημε φηη ε ρψξα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο δελ αληηκεηψπηδε ζεκαληηθφ
πξφβιεκα. Έλαο ζηνπο 4 αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα, αιιά κφλν ην 4% είρε πάξεη
κέξνο ζηηο πην ζθιεξέο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
ε έξεπλα ηεο MSN3 cyber bullying report UK (2008) πνπ έγηλε ζε εθήβνπο
ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, παξαηεξήζεθε φηη ν 1 ζηνπο 10 εθήβνπο έδεζε ηελ εκπεηξία
ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ην 13% αλέθεξε φηη σο εκπεηξία είλαη ρεηξφηεξε
απφ ηε θπζηθή βία. Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ην 48% ησλ γνληψλ δελ είραλ
ελεκεξσζεί, ελψ ην 74% ησλ εθήβσλ δε δήηεζε ηε βνήζεηα θαλελφο.
ε πξφζθαηε έξεπλα νη Hinduja & Patchin (2009) ζε 2000 καζεηέο ζε
ζρνιεία ησλ Η.Π.Α., παξαηήξεζαλ φηη ην 17,3% ππήξμε ζχκα (lifetime), 9,4%
3

http://www.msn.co.uk/customercare/protect/cyberbullying/default.asp?MSPSA=l

(ηειεπηαία

πξφζβαζε 23/04/2015)
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ππήξμε ζχκα ηηο πξνεγνχκελεο 30 κέξεο θαη ην 8% ήηαλ δξάζηεο ηηο πξνεγνχκελεο
30 κέξεο θαη ην 17,6% (lifetime), ην 4,9% θαη ζχκα θαη ζχηεο ηηο πξνεγνχκελεο 30
κέξεο)θαη ην 12% (lifetime). Σν 54,1% ην αλέθεξε ζε θίινπο, ην 41,1% ζε γνλείο θαη
ην 29,7% κίιεζε γηα ην πξφβιεκα ζε δαζθάινπο.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ
MSN cyber bullying report, ην 1 ζηα 10 παηδηά ζηε Μεγάιε Βξεηαλία είρε ηελ
εκπεηξία ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαη ην 13% αλέθεξε φηη σο εκπεηξία είλαη
ρεηξφηεξε θαη απφ ηε θπζηθή βία. ηελ ίδηα έξεπλα επίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην 48%
ησλ γνλέσλ δελ ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ην πξφβιεκα, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ
παηδηψλ (74%) δελ δήηεζε απφ θαλέλαλ βνήζεηα.
Μηα δεχηεξε αλάιπζε ζην παξαπάλσ δείγκα έθαλε ν Mesch (2009) θαη βξήθε
φηη νη έθεβνη

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θηλδπλεχνπλ

πεξηζζφηεξν λα εκπιαθνχλ ζε θαηλφκελα εθθνβηζκνχ θαη φρη απηνί πνπ παίδνπλ
online παηρλίδηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη είλαη αλάγθε νη γνλείο λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Δμεηάδνληαο ην θαηλφκελν κέζα ζην ρξφλν, νη έξεπλεο ησλ Aricak (2009) θαη
Dilmaz (2009) δηεξεχλεζαλ ηελ εθηίκεζε ησλ εθήβσλ γηα αλ ζα εκπιαθνχλ ζε
πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ ζην κέιινλ. Αληίζηνηρα, ην 1,2% θαη 3,5% απάληεζαλ
«λαη», ην 15,8% θαη 15,3% «δελ είκαη ζίγνπξνο» θαη ην 83% θαη 81,2% «φρη».
ηε Γεξκαλία νη Riebel et al. (2009) ζε online έξεπλα (ε πξψηε πνπ
δηεμάγεηαη ζηε ρψξα) ζε 1987 άηνκα ειηθίαο 9-18 εηψλ, κειέηεζαλ ηε ζρέζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ κε ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ,

ηα αηζζήκαηα ησλ

αηφκσλ θαη ζε πνηνλ ην θνηλνπνηνχλ. Μνινλφηη ηα πνζνζηά είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 5,4%
(ηνπιάρηζηνλ

κηα

θνξά

εβδνκαδηαίσο),

ην

14,1%

αλέθεξε

πεξηζηαηηθά

παξελφριεζεο, δηαπφκπεπζεο, ή απνθιεηζκνχ (ζπάληα). Σν 80% ησλ ζπκάησλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ήηαλ θαη ζχκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ. Σα
ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκάησλ είλαη ζπκφο, ιχπε, καηαίσζε (παξφκνηα κε απηή ηνπ
παξαδνζηαθνχ).
ηελ έξεπλα ησλ Cassidy et al. (2009) ζε 365 καζεηέο, ζε 9 ζρνιεία, ειηθίαο
11-15 εηψλ, ζην British Columbia ηνπ Καλαδά, κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
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κε 192 θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη 10 αλνηρηέο έδεημε φηη ην 35% ήηαλ πεξηζηαζηαθά
ζχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ην 3-7% ζπρλά, ην ¼ ειηθίαο 12-14 εηψλ
ήηαλ νη ίδηνη δξάζηεο θαη ην 64% πίζηεπε φηη μεθηλά απφ ην ζρνιείν. Σν 74% ην είπε
ζε θίινπο, ην 57% ζηνπο γνλείο, ην ¼ ζε θαλέλαλ θαη ηέινο ην 9% έλνησζε θφβν.
ηελ πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ Patchin θαη Hinduja (2010), πεξί ην 30% ησλ
ζπκάησλ αλέθεξε φηη δέρηεθε θάπνηα κνξθή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ 2 ή
πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ελψ ην 22% ησλ δξαζηψλ άζθεζε
ηνπιάρηζηνλ κία κνξθή εθθνβηζκνχ 2 ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην ίδην δηάζηεκα.
Δπίζεο νη λένη/εο αλέθεξαλ φηη εθθνβίζηεθαλ κε απεηιεηηθφ κήλπκα πνπ δέρηεθαλ
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (18%), κέζσ γεινηνπνίεζεο ηνπο ζε θάπνην
δσκάηην ζπδήηεζεο (10%) θαη κέζσ δεκνζίεπζεο πιηθνχ ζε θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ
ηνπο αλαζηάησζε (9,5%).
ηε δηαρξνληθή έξεπλα ησλ Rivers θαη Noret (2010), απφ ην 2002 σο ην 2006,
ε κνξθή ζπκαηνπνίεζεο πνπ δηεξεπλήζεθε ήηαλ ε ιήςε απεηιεηηθψλ ή επηζεηηθψλ
κελπκάησλ. Σν 13% ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαηά κέζν φξν, αλέθεξε απηήλ ηελ
εκπεηξία ζπκαηνπνίεζεο κέζα ζηα 5 ρξφληα πνπ δηήξθεζε ε έξεπλα.
ηελ έξεπλα ηεο Raskauskas (2010), ην 68% ησλ ζπκάησλ αλέθεξε ζε
θάπνηνλ ην πεξηζηαηηθφ, αιιά κφλν ην 42% απηψλ απνθξίζεθαλ φηη ε θίλεζε ηνπο
βνήζεζε ψζηε λα ζηακαηήζεη ε ζπκαηνπνίεζε ηνπο.
Αθφκε, νη Mishna et aL (2010), αλαθέξνπλ φηη ην 89% ησλ ζπκάησλ ηνπ
δείγκαηνο ηνπο γλσξίδνπλ ηνλ δξάζηε, κε ην 36% κάιηζηα απηψλ λα είλαη θίινη ηνπο.
ην 22% ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο θαη ην 11% θάπνηνο/α καζεηήο/ηξηα απφ άιιν
ζρνιείν.
Η έξεπλα έρεη ζηξαθεί, επίζεο, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ
θαη ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ.
ηελ έξεπλα ησλ Mishna et al. (2010), πεξίπνπ ην 40% ησλ πεξηζηαηηθψλ
έιαβε ρψξα κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ, ην 25% κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ην
12% κέζσ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ην 10% κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο.
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ρεηηθά κε ην πνηεο είλαη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ,
δηάθνξεο έξεπλεο κειέηεζαλ ηηο κνξθέο παξελφριεζεο ζην δηαδίθηπν.
ηελ έξεπλα ησλ Mishna et al. (2010), κειεηήζεθε ε ζπκαηνπνίεζε κέζσ
πιαζηνπξν- ζσπίαο (18%), κέζσ απεηιψλ (11%) θαη κέζσ δεκνζίεπζεο πξνζσπηθψλ
θσηνγξαθηψλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ ζπκάησλ (7%). ηελ ίδηα έξεπλα, νη δξάζηεο
αλαθέξνπλ σο πην ζπρλή κνξθή εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ην λα απνθαινχλ ην
ζχκα κε δηάθνξα νλφκαηα (22%), ελψ αθνινπζεί ην λα ππνδπζνχλ φηη είλαη ην ζχκα
(14%), ε δηάδνζε θεκψλ (11%), ε απεηιή απέλαληη ζε θάπνηνλ (5%) θαη ε
δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ (3%).
H Διιάδα πζηεξεί ζηνλ ηνκέα ησλ εξεπλψλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ.
Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ειάρηζηεο.
Η πξψηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έγηλε ην 2005 ζε δείγκα 450
καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Γξάζεο SAFE NET HOME 4 . Απφ ηα
απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ζρεδφλ ην 54% ησλ καζεηψλ είραλ ππνζηεί
εθθνβηζκφ θαη πάλσ απφ ην ¼ απηψλ είραλ δερζεί νπζηαζηηθή απεηιή-εθβηαζκφ ή
εθθνβηζκφ. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο γλψξηδαλ θάπνην ζπλνκήιηθν πνπ είρε βηψζεη
αλάινγν πξφβιεκα. Πάλσ απφ ην 40% ησλ ζπκαηνπνηεκέλσλ παηδηψλ δελ ήμεξαλ ή
δελ είραλ θακηά ελεκέξσζε γηα ην πνηνο έθηαηγε γη' απηή ηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά.
ηελ έξεπλα, ηεο Βαζηιηθήο Γθνπληζίδνπ, πνπ έγηλε ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο
ηνπ Α.Π.Θ., γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη δηεμήρζε ππφ ηελ αηγίδα ηεο
Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ κέινπο ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Δ-COST, παξαηεξήζεθε φηη, ην πνζνζηφ ησλ
θνηηεηψλ πνπ βίσζαλ θάπνηα κνξθή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θηάλεη έσο θαη ην
44%, ην πνζνζηφ ησλ ζπηψλ πιεζηάδεη ην 16% θαη ζε 54% αλέξρεηαη ην πνζνζηφ ησλ
θνηηεηψλ πνπ ήηαλ ζεαηέο

ζε πεξηζηαηηθά, θάπνηαο κνξθήο ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ, ζε ζπκθνηηεηέο ηνπο.

4

http://www.ekato.org (ηειεπηαία πξφζβαζε 23/04/2015)
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Άιιε έξεπλα ηεο Μ.Κ.Ο5 «Νένη Δπξσπαίνη Οξγαλσκέλνη Ιθαλνί» (Ν.Δ.Ο.Ι.)
πνπ έγηλε ην 2009 ζε καζεηέο ηεο Θεζζαινλίθεο, ην 16% ησλ αγνξηψλ θαη ην 22%
ησλ θνξηηζηψλ έρνπλ πέζεη ζχκαηα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ην 10% ησλ
αγνξηψλ αλαθέξεη φηη έρεη εθθνβίζεη θάπνηνλ ζπλνκήιηθφ ηνπο, θίιν ή άιιν νηθείν
πξφζσπν. Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
ην 11% έγηλε κε θξαζηηθφ ηξφπν θαη ην 32% έγηλε κε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ.
Σν direct.gov. εζηηάδεη ζην φηη νη έθεβνη νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε επηζέζεηο
θαη απεηιέο κέζα απφ ην δηαδίθηπν ή κε ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ πηζηεχνπλ
φηη θαιχπηνληαη πίζσ απφ ηελ

αλσλπκία θαη θαλείο δελ ζα ηνπο

εληνπίζεη.

Πηζηεχνπλ επίζεο, φηη αλ θάλνπλ έλα θαθφγνπζην αζηείν ζε βάξνο ελφο άιινπ
παηδηνχ θαη γειάζεη ε παξέα ηνπο,

ζα γίλνπλ πην δεκνθηιείο, πην αγαπεηνί, πην

κάγθεο. Θεσξνχλ φηη είλαη κηα κνξθή παηρληδηνχ, είηε γηαηί έρνπλ πνιχ ειεχζεξν
ρξφλν, είηε γηα λα πξνθαιέζνπλ αληίδξαζε απφ ην ζχκα, είηε γηαηί πιήηηνπλ.
Τπάξρνπλ απφςεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη ζπλέπεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ, δελ είλαη ππνινγίζηκεο, γηαηί θάπνηνο κπνξεί λα μεθχγεη παηψληαο
escape (έμνδνο) ή delete (δηαγξαθή).
Τπάξρνπλ φκσο θαη νη απφςεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ν ειεθηξνληθφο
εθθνβηζκφο είλαη ζνβαξφηαην θαη επηθίλδπλν θαηλφκελν, γηαηί έρεη ην ζηνηρείν ηεο
κνληκφηεηαο, επεηδή θάπνηνο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ην εθθνβηζηηθφ κήλπκα ζηα chat
rooms ή ην website θαη λα επαλαιάβεη ηνλ εθθνβηζκφ (Patchin & Hinduja, 2006),
πξνθαιψληαο φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα ζχκαηα.

9.1 Διαπιςτώςεισ - ςυμπεράςματα από τα ερευνητικά δεδομένα
Οη έξεπλεο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 2000 θαη
κεηά. Σα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ζπγθεληξψζεθαλ είηε κέζνπ δηαδηθηχνπ (Hinduja S.,
Patchin, J. 2006 ,Graig et al. 2007, Riebel et al. 2009, NCPC 2007), είηε κε
ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ (National Children‘s Home 2002, Li,Q. 2006, Li, Q. ,
Kowalski, R.& Limber, S. 2007, Beran ahd Li 2005, Li, Q. 2005, Dehue et al 2007,
Ortega et al. 2008,Slonje, R., Smith, P. K. 2007, Aricak, T. et al 2007,Patchin, J., &
Hinduja, S 2008, Cigdem Topcu 2007, Cassidy, W. Et al.2007, MSN 2008, Βαζηιηθή

5
http://direct.gov.uk/en/YoungPeople/HealthAndRelationships/Bullying/DG_070
πξφζβαζε 23/04/2015)
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Γθνπληζίδνπ 2008, Ν.Δ.Ο.Ι. 2009), είηε κε εξσηεκαηνιφγην multi – choice (Smith, P,
et al. 2005, Li, Q. 2007) είηε κε αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην (Li, Q. 2007), είηε κε
εζληθή ηειεθσληθή έξεπλα (Ybarra, M., Mitchell, K. 1999 - 2000, Mitchell et al.
2007, Lenhart, A. 2006), είηε κε ζπλέληεπμε (Agaston et al. 2007, NCPC).
Μειέηεο δηεμήρζεζαλ θπξίσο ζε ΗΠΑ, Καλαδά, Μ. Βξεηαλία, νπεδία,
Κάησ Υψξεο, Κίλα, Σνπξθία, Ιζπαλία, Γεξκαλία. ηελ Διιάδα ην εξεπλεηηθφ πεδίν
είλαη θησρφηαην αθνχ κφλν ηξεηο έξεπλεο έρνπλ δεκνζηεπζεί. Σν πςειφ εξεπλεηηθφ
επίπεδν θαη ε κεγάιε άλζεζε ησλ πνιπκέζσλ ζε ρψξεο φπσο νη ΗΠΑ, ν Καλαδάο θαη
ε Μ. Βξεηαλία, εμεγεί θαη ην γεγνλφο ησλ πνιιψλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζ‘ απηέο.
Γηαπηζηψλεηαη:


δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνέιεπζε αιιά θαη ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Σν
δείγκα ήηαλ θπξίσο λέα παηδηά 10 έσο 18 εηψλ κε εμαίξεζε δηαδηθηπαθή
έξεπλα φπνπ ην δείγκα ήηαλ 4 – 19 εηψλ (Graig et al), άιιε φπνπ ήηαλ 6 -19
εηψλ (Riebel et al) θαη ηέινο κηα άιιε πνπ ην δείγκα ήηαλ έθεβνη, γνλείο θαη
δάζθαινη (Dehue et al) Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο θπκαίλεηαη ζηα 100 θαη
πάλσ άηνκα, ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Kowalski et al. αλέξρεηαη ζηα 3.767
άηνκα.



ηα δεδνκέλα ησλ δηάθνξσλ εξεπλψλ δε δίλνπλ απνζαθεληζκέλε εηθφλα,
θαζψο ηα πνζνζηά γηα ηνπο ξφινπο ζχκαηνο - ζχηε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ έρνπλ κεγάιε επξχηεηα θαη δηαθπκάλζεηο, κεηαμχ 4% θαη 34%
γηα ηνπο ζχηεο (Kowalski & Limber 2007· Mishna et al, 2010) θαη κεηαμχ 4%
θαη 49,5 % γηα ηα ζχκαηα (Mishna et al., 2010, Ybarra & Mitchell, 2004).



δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ. Οη εξεπλεηέο Smith, Mahdavi, et al ην θαηεγνξηνπνηνχλ αλάινγα
κε ην κέζν πνπ γίλεηαη ν εθθνβηζκφο (π.ρ. instant messaging, sms, e-mail,) ή
αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξάζεσλ (Willard, 2007). Δπίζεο ελψ γηα κεξηθνχο
εξεπλεηέο, φπσο νη Patchin & Hinduja ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επαλάιεςεο
απνηειεί θξηηήξην ηνπ θαηλνκέλνπ, ελ ηνχηνηο δελ έρεη αθφκα πξνζδηνξηζηεί
κε αθξίβεηα.



Η θαζεκεξηλή βία έρεη ελζσκαηψζεη ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ν νπνίνο
έρεη απμεηηθέο ηάζεηο εμαηηίαο ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
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Σέινο, φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο απαζρνιεί ηνπο κειεηεηέο νη νπνίνη
εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ, φζν θαη ζηηο
ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη ειεθηξνληθέο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηνλ
ςπρηζκφ ηνπ εθήβνπ.

πκπεξαζκαηηθά νη έξεπλεο έδεημαλ:


Έθεβνη πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ζρεηίδνληαη
θαη κε πεξηζηαηηθά παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ.



Ο ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ ζπκάησλ ζρεηίδεηαη κε ην αλ αλαγλσξίδνπλ
ή φρη ην ζχηε.



Σα θνξίηζηα - ζχκαηα αλαθέξνπλ πξνζπκφηεξα ηελ εκπεηξία ηνπο, ζε
αληίζεζε κε ηα αγφξηα.



Οη ζπκαηνπνηεκέλνη έθεβνη ζπλήζσο δε κηινχλ ζε θαλέλα γηα ηνλ
εθθνβηζκφ πνπ πθίζηαληαη.



Αλ κηιήζνπλ απεπζχλνληαη πξψηα ζε θίιν θαη αθνινπζνχλ νη γνλείο
ή ν δάζθαινο.



Σα θπξηφηεξα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκάησλ ήηαλ ζπκφο θαη ζιίςε.



Οη δξάζηεο επηκέλνπλ λα εθθνβίδνπλ

κε απνηέιεζκα ηελ ςπρηθή

θαθνπνίεζε ηνπ ζχκαηνο.


Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο βάδνπλ θαλφλεο ζηα παηδηά ηνπο γηα ηνλ ηξφπν
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.

Οη

πεξηζζφηεξνη

γνλείο

δελ

είλαη

επαηζζεηνπνηεκέλνη

ζε

ζέκαηα

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαη δε δίλνπλ ηελ αλάινγε ζεκαζία ζηελ αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο φηαλ απηά ζπκαηνπνηνχληαη. Η αληίιεςε ησλ
δαζθάισλ ζην θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη φηη είλαη πξφβιεκα ηεο
ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο θαη νη ίδηνη δελ

γλσξίδνπλ πψο λα ην ρεηξηζηνχλ. Σα

πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ζπκαηνπνίεζεο ζπκβαίλνπλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη,
ηδίσο, κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ.
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10.

ΣΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ Η ΦΕΗ ΣΟΤ ΜΕ

ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΚΥΟΒΙΜΟ
Ο λφκνο είλαη ζαθήο γηα ην πφηε θαη πψο δηψθεηαη έλα άηνκν πνπ εθθνβίδεη.
Σα παηδηά πνπ είλαη θάησ ησλ νρηψ εηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβνχλ θαη λα
εθηειέζνπλ αμηφπνηλε πξάμε. Τπεχζπλνη ζεσξνχληαη νη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο ηνπο
θαζψο ε ειηθία απηή δελ εκπεξηέρεηαη ζην πνηληθφ δίθαην. Σα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ
ειηθία ησλ 8 – 13 ρξνλψλ δε θέξνπλ επίζεο θακηά πνηληθή επζχλε. Σν παηδί ηεο
ειηθίαο απηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη δηαπξάμεη νξηζκέλν έγθιεκα θαη
επνκέλσο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε αλακνξθσηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ (122§1.
126§2 Π.Κ.).
Σα παηδηά ειηθίαο 13 – 18 ρξνλψλ ζεσξνχληαη άιινηε σο πνηληθά ππεχζπλα
θαη

άιινηε σο πνηληθά αλεχζπλα. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 126J3 ηνπ Πνηληθνχ

Κψδηθα (Π.Κ.) νξίδεη φηη ν έθεβνο πνπ δηέπξαμε αμηφπνηλε πξάμε ιακβάλεη
αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα, ελψ ην άξζξν 127§1 Π.Κ., αλαθέξεη

θαη

πνηληθφ ζσθξνληζκφ, ν νπνίνο εκπεξηέρεη πεξηνξηζηηθά κέηξα ζε εηδηθφ θαηάζηεκα
θξάηεζεο εθήβσλ θαη επηβάιιεηαη ζε παηδηά πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πεξίπησζε.
Ο ελήιηθνο πνπ πξνβαίλεη ζε άζεκλεο θαη αζειγείο πξάμεηο κε αλήιηθν πνπ
ηνπ έρνπλ εκπηζηεπζεί γηα επίβιεςε ή θχιαμε ,έζησ θαη πξνζσξηλή, ηηκσξείηαη σο
εμήο: αλ ην ζχκα είλαη θάησ απφ 14 εηψλ, κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ, ελψ αλ
ην ζχκα είλαη 14 εηψλ αιιά δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 18 κε θάζεηξμε (342§1 Π.Κ.). Ο
ελήιηθνο, ν νπνίνο κέζσ δηαδηθηχνπ ή άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, απνθηά επαθή κε
πξφζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηα δεθαέμη έηε θαη κε πξνηάζεηο ή κε εμηζηφξεζε,
απεηθφληζε ή παξνπζίαζε πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε γελεηήζηα δσή πξνζβάιιεη ηελ
αηδψ ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη αλ ε πξάμε ηειείηαη
θαηά ζπλήζεηα κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ (άξζξν 342 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα (θαηάρξεζε αλειίθσλ ζε αζέιγεηα) αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.
3500/2005)

10.1 Νομοθεςύα, ςχετικό με την ευθύνη των εκπαιδευτικών
Ο γεληθφο λφκνο – πιαίζην 1566/1985 αλαθέξεηαη ζην γεληθφ ξφιν θαη ηελ
επζχλε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Δπίζεο ην Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα 201/1998 θαζνξίδεη ηε λνκνζεζία γηα ηηο εθεκεξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
51

φπσο θαη ν λφκνο 3500/2006 πξνζδηνξίδεη ηηο επζχλεο ησλ θαζεγεηψλ γηα παξάβαζε
θαζήθνληνο φηαλ θαηαγξάθνληαη πξάμεηο θαθνπνίεζεο ζε βάξνο ησλ καζεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί, γηα φζεο ψξεο ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην ζρνιείν,
αληηθαζηζηνχλ ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ θαη επνκέλσο
έρνπλ ηδηαίηεξε λνκηθή θαη εζηθή ππνρξέσζε λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη
ςπρνινγηθή πγεία ησλ καζεηψλ ηνπο. Όηαλ επνκέλσο ππάξμεη πεξίπησζε πνπ ηεινχλ
πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπο ή παξαιείπνπλ λα ηεξνχλ ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο
ηνπο, ηφηε αλαδεηείηαη ε πνηληθή ηνπο επζχλε. Λφγνπ φκσο ηνπ φηη είλαη δεκφζηνη
ππάιιεινη, πέξα απφ ηελ πνηληθή έρνπλ θαη πεηζαξρηθή επζχλε, δειαδή δηαπξάηηνπλ
πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ππφθεηληαη ζε πεηζαξρηθέο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (λ.3528/2007), φπσο είλαη ην πξφζηηκν, ε επίπιεμε, ν
ππνβηβαζκφο αιιά θαη ε ζηέξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ.

10.2

Η

ανεπαρκόσ

νομοθεςύα

παρϊγοντασ

ενύςχυςησ

του

ηλεκτρονικού εκφοβιςμού
Η απνπζία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία
ρξφληα έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
ζηνλ θπβεξλνρψξν. Οη πξνζπάζεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ «safeline» πνπ είλαη ε
Διιεληθή Αλνηθηή Γξακκή Καηαγγειηψλ, πνπ ηδξχζεθε ην 2003, γηα παξάλνκν
πεξηερφκελν, κε πξσηνβνπιία ηνπ Ιδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, ηνπ
Ιδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ, ηεο Safenet θαη ηεο Forthnet. Γηαζαθελίδεηαη φηη ν
φξνο «παξάλνκν» πεξηέρεη ηφζν ην πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή θαθνπνίεζεο
παηδηψλ φζν θαη πεξηερφκελν ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο πνπ παξαβηάδεη ηνπο
ειιεληθνχο λφκνπο. Η «SafeLine» είλαη κέινο ηνπ «ΙΝΗΟΡΔ», ηνπ Δπξσπατθνχ
πλδέζκνπ Παξνρψλ Αλνηθηψλ Γξακκψλ γηα ην δηαδίθηπν, θαη ζπλεξγάδεηαη κε
αληίζηνηρνπο

θνξείο

άιισλ

επξσπατθψλ

ρσξψλ

ψζηε

λα

αληηκεησπηζηεί

απνηειεζκαηηθά ε επεμεξγαζία ησλ θαηαγγειηψλ. Δπίζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γίσμε
Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη κε ηελ Αξρή
Γηαηήξεζεο Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ, κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ (Αζαλάζαηλα, 2007).
Η Δζληθή Σειεθσληθή Γξακκή γηα ηα Παηδηά
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δέρεηαη

θαζεκεξηλά θιήζεηο ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ. Πνιινί γνλείο,
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εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο θαινχλ ζηε γξακκή απηή γηα λα δεηήζνπλ ζπκβνπιέο
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ κέζα ζηα νπνία λνηψζνπλ
παγηδεπκέλνη.
εκαληηθφ είλαη ην πξφβιεκα ηεο εληαίαο λνκνζεζίαο πνπ λα αθνξά ηα
εγθιήκαηα δηαδηθηχνπ. Μηα εμέιημε πνπ ζεσξείηαη αμηφινγε είλαη ε δπλαηφηεηα
άξζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξέο
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Οη απμαλφκελεο θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, είρε σο ζπλέπεηα ηελ εηδηθή αλαθνξά ηνπ ζηελ Παγθφζκηα
Ηκέξα Αζθαινχο Πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν, κε άκεζν ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε
θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνπο ρξήζηεο. Η SafeLine έρεη γίλεη δέθηεο
θαηαγγειηψλ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη γλσζηνπνίεζεο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ή ηελ γλψζε ηνπ αηφκνπ πνπ
δηαζχξεηαη (Αζαλάζαηλα, 2009). Η ζρεηηθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ
θαηαζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Σέηνηεο φκσο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δελ
έρνπλ αθφκα ζεζκνζεηεζεί. Κάπνηεο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ, φπσο ηεο Νέαο Τφξθεο,
Μηζζνχξη, Ρφνπλη Άηιαλη θαη ην Μαίξπιαλη, έρνπλ ςεθίζεη λφκνπο θαηά ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ην 2007. ην Missouri ςεθίζηεθε δηάηαγκα, θαζηζηψληαο
ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ πιεκκέιεκα.
Σν 2008, ηνλ Ινχλην, ε Γεκνθξαηία ηεο Linda Sanchez θαη ε Γεκνθξαηία
Kenny Hulshof έθαλαλ πξφηαζε ελφο νκνζπνλδηαθνχ λφκνπ πνπ ζα πνηληθνπνηεί ηηο
πξάμεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Οη λνκνζέηεο πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ κε ηε λέα λνκνζεζία (Olsen, 2008).
Σν 2008, ηνλ Αχγνπζην ην θξαηηθφ λνκνζεηηθφ ζψκα Καιηθφξληαο πέξαζε
έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ αθνξά θαζαξέο κνξθέο ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ. Ο λφκνο απηφο ηζρχεη απφ ην 2009 (Surdin, 2009).
ηελ Δπξψπε, επίζεο ειήθζε κηα πξφζθαηε απφθαζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ππεξεζίεο παξνρήο δηαδηθηχνπ (ISP) είλαη ππεχζπλεο γηα
ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ δηαθηλνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πνηληθνπνηνχληαη
νη απεηιέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Ybarra & Mitchell, 2004). Βέβαηα ε ζρεηηθή
λνκνζεζία

πξέπεη ζηνρεχεη ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φρη ζηελ

πνηληθνπνίεζε ησλ ζπηψλ. Απηφ βεβαίσο έρεη λα θάλεη κε ην φηη ν ειεθηξνληθφο
εθθνβηζκφο παξαηεξείηαη αλάκεζα ζε αλειίθνπο, νπφηε ε φπνηα

πνηληθνπνίεζε
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νδεγεί ζηνλ θαηαδηθαζκφ αλειίθσλ ή ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπο ζε αλακνξθσηήξηα θαη
νπζηαζηηθά δελ θαηαζηέιινπλ ην θαηλφκελν. Οη επφκελνη αλήιηθνη εθθνβηζηέο δε ζα
δεηιηάζνπλ απφ θάπνηα δηάηαμε. Δίλαη πξνηηκφηεξν νη αλήιηθνη λα εθπαηδεπηνχλ
κέζσ ελεκέξσζεο θαη πξνγξακκάησλ γηα λα κε γίλνπλ δξάζηεο ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ. Οη παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν θαζψο θαη ε κειέηε ησλ
κνληέισλ αηηηνινγίαο έρνπλ ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη
παξέκβαζεο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πξνζηαηεχνληαη νη έθεβνη
πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ

εθθνβηζκφ

θαη νπσζδήπνηε απνθεχγνληαη

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.

10.3 Σο φαινόμενο του εκφοβιςμού ςτο Διαδύκτυο και η ςχϋςη του
με τον Ποινικό Κώδικα
O εθθνβηζκφο ζην δηαδίθηπν εθθξάδεηαη κε δηάθνξα είδε παξελφριεζεο,
φπσο ιεθηηθή, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή κέρξη θαη πξάμεσλ βαλδαιηζκνχ.
Όια ηα παξαπάλσ είλαη εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη εκπίπηνπλ ζην Πνηληθφ
Κψδηθα. ε θάζε πξάμε ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ αθνχ αζθείηαη βία, κε βάζε ην
άξζξν 330 ΠΚ δηαπξάηηεηαη ην έγθιεκα ηεο παξάλνκεο βίαο. O εθζπγρξνληζκφο ηνπ
ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ
πξνζηαζία ησλ εθήβσλ ζην δηαδίθηπν. Παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη εγθιήκαηα
φπσο ε δηαθίλεζε παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ε
δεκνζίεπζε βίαηνπ ξαηζηζηηθνχ πιηθνχ, ε παξαβίαζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, ε
παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ε ζπθνθαληηθή
δπζθήκηζε, ε απνπιάλεζε αλειίθσλ κέζα απφ ηα πνιπκέζα θαη ην δηαδίθηπν, ε
ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ηηκσξνχληαη απφ ηηο ειιεληθέο αζηπλνκηθέο θαη δησθηηθέο
αξρέο. Γηα φιεο απηέο ηηο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ιεηηνπξγνχλ αλνηθηέο
γξακκέο θαηαγγειηψλ θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ ηα ζχκαηα λα
θαηαγγέιινπλ.
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11.

ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ
Δηθνζαεηείο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ζπκβαηηθνχ
εθθνβηζκνχ θαηέιεμαλ ζε πξνηάζεηο πνπ κεηψλνπλ

ηελ παξνπζία θαη ηνπ

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Σέηνηεο πξνηάζεηο πξφιεςεο ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
είλαη:

11.1 Ευαιςθητοπούηςη-ενημϋρωςη
Κάζε πξνγξακκαηηζκφο πνπ αθνξά ηελ πξφιεςε έρεη ζαλ αθεηεξία ηνπ νη
άλζξσπνη λα γλσξίδνπλ ην πξφβιεκα, λα μέξνπλ κε ηη έρνπλ λα θάλνπλ. Σν
κεγαιχηεξν πξφβιεκα, φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε, ήηαλ φηη ηα ζρνιεία δελ δέρνληαλ
νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα ηνπ εθθνβηζκνχ (Besag, 1989). ήκεξα παξφηη ππάξρεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνχ, σζηφζν ην κεγαιχηεξν
πξφβιεκα είλαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο
ππάξρνπλ θάπνηα ηακπνχ ζρεηηθά κε ηνλ εθθνβηζκφ πνπ δηαησλίδνληαη ζηα ζρνιεηά
θαη πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ. Π.ρ. κεξηθνί πηζηεχνπλ φηη ν εθθνβηζκφο είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λεαξήο ειηθίαο θαη πξνζπεξλνχλ ην πεξηζηαηηθφ. Ιζρπξίδνληαη
φηη ν εθθνβηζκφο είλαη παηδηάζηηθα θακψκαηα, πεηξάγκαηα θπζηνινγηθά γηα ηελ
λεαξή ειηθία θαη φηη ζεκειηψλεη κηα δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα. Αλαθνξηθά κε ηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ λνκίδνπλ φηη είλαη κηα παξνδηθή κφδα πνπ ηα λεαξά άηνκα
αθνινπζνχλ επεηδή είλαη γλψζηεο ησλ πνιπκέζσλ.
ήκεξα θξίλεηαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δπν πεξηπηψζεηο
εθθνβηζκνχ (ζπκβαηηθνχ – ειεθηξνληθνχ), ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη γνλείο
θαη νη καζεηέο. Η επαηζζεηνπνίεζε είλαη ππνρξέσζε φισλ. Οη γνλείο έρνπλ
ππνρξέσζε λα παίξλνπλ ζπλερή ελεκέξσζε θάζε κέξα θαη λχρηα γηα ηηο δηάθνξεο
πηπρέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ φπσο: sms, mms, e-mail, πνπ κπνξεί λα
βιάςνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη κπνξεί λα «θνξηψλνληαη» ζηνλ

Η/Τ ηνπο ζην

ππλνδσκάηηφ ηνπο. Γελ πξέπεη λα εθεζπράδνπλ αιιά λα επαγξππλνχλ. Οη ζπδεηήζεηο
κεηαμχ καζεηψλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
αιιά θαη ζπκβαηηθνχ πξέπεη λα είλαη κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεσλ ηνπ
ζρνιείνπ. Έξεπλα (Campbell, 2005), έδεημε φηη πνιινί καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη
γνλείο – ελήιηθεο αγλννχλ ζέκαηα δηαδηθηχνπ θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηε
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βνήζεηά ηνπο. Γεληθά ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχλ ηα ζρνιεία
ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ.

11.2 Εποπτεύα
Γνλείο νη νπνίνη επνπηεχνπλ ηα παηδηά ζε παηδφηνπνπο βνεζνχλ ζηε κείσζε
ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ (Smith & Shu, 2000). Σα ζρνιεία ζηα
νπνία

ππάξρεη

απμεκέλε

επνπηεία

θαη

επηηήξεζε

ζηα

δηαιείκκαηα,

π.ρ.

εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πξνιακβάλνπλ δηελέμεηο, απεηιέο, ρεηξνδηθίεο,
έρνπλ κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ. Σν ίδην παξαηεξείηαη

θαη κε ηνλ

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ φηαλ νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο αζθνχλ επνπηεία θαη έιεγρν
ζην ζπίηη. Σν έξγν θαη ε επζχλε ησλ γνλέσλ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο. Πνιινί βέβαηα
αγλννχλ ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ επνπηεία ησλ παηδηψλ
ηνπο. Άιινη πάιη γλσξίδνπλ ζηξαηεγηθέο, πνπ φκσο ηα παηδηά ηνπο ηηο ππνζθειίδνπλ
ή ηηο θαηαξγνχλ πξάγκα πνπ δείρλεη ην «ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ γελεψλ» (Ribak,
2001). Δλήιηθεο θαη παηδηά έρνπλ ην δηθφ ηνπο ηξφπν λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ
ηερλνινγία (Snider & Borel, 2004). Οη ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ ηε Νέα Σερλνινγία
σο έλα πξαθηηθφ εξγαιείν γηα ηε δνπιεηά ηνπο, ελψ νη λένη κέζν δηαθπγήο,
επηθνηλσλίαο κε ηνπο νκειίθνπο ηνπο ή ηνπο θίινπο ηνπο. Έλα ζέκα πνπ νη ελήιηθεο
πξέπεη λα δνπλ κε πξνζνρή θαη ππεπζπλφηεηα είλαη ε ζέζε ηνπ Η/Τ ζην ζπίηη (Pew,
2001).
Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε φηη ν
εθθνβηζκφο γίλεηαη θαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη πξέπεη λα επαγξππλνχλ φηαλ νη καζεηέο
ηνπο θάλνπλ ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ ζην ζρνιείν. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
δηαθπιάμνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο απφ επηθίλδπλα δηαδηθηπαθά κνλνπάηηα ζηα νπνία
θαξαδνθνχλ θίλδπλνη φπσο ε πνξλνγξαθία (Kerawalla & Crook, 2002). Οη ζρνιηθέο
κνλάδεο κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ζπλεδξίεο θαη λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο γνλείο
ελζαξξχλνληάο ηνπο λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ.
Έηζη ζα ληψζνπλ ηθαλνί λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηα παηδηά ηνπο φηαλ απηά
ηελ δεηήζνπλ.

11.3 Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα
Ο εθθνβηζκφο

κπνξεί

λα αληηκεησπηζηεί, φπσο έρεη απνδεηρηεί, κε ηε

βνήζεηα δχν πξνγξακκάησλ: ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ. Οη παξέεο ζπλνκειίθσλ, πνπ παξαθνινπζνχλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ,
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παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαηψληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη ην θαηλφκελν ηνπ
εθθνβηζκνχ γίλεηαη έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα ην νπνίν κπνξεί λα ιπζεί κέζα ζην
θαζνξηζκέλν θνηλσληθφ πιαίζην. Οη καζεηέο πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα
απνθηήζνπλ ελζπλαίζζεζε έηζη ψζηε αλ πνηέ βξεζνχλ ζε πεξηζηαηηθφ εθθνβηζκνχ
λα κε ζησπήζνπλ

(Noble, 2003). Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί

πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε ζρεηηθψλ ηζηνξηψλ θαη πνπ έρνπλ
ζηφρν ηελ παξνρή θαη ελδπλάκσζε αμηψλ αιιά θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο θαζψο επίζεο
θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνπλ λένπο πνπ ππήξμαλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ. Πνιιέο
θνξέο ζπλππάξρνπλ ν ζπκβαηηθφο κε ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Γηα παξάδεηγκα νη
ζχηεο θαθνπνηνχλ ζσκαηηθά ηα ζχκαηα, νη παξεπξηζθφκελνη καγλεηνζθνπνχλ ή
βηληενζθνπνχλ ην ζπκβάλ θαη θαηφπηλ φινη ή κεκνλσκέλα ην «αλεβάδνπλ» ζην
δηαδίθηπν.

11.4 Εκπαιδευτικό – γονεώκό ςυμπεριφορϊ
Απφ ηε κεξηά ηνπο εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά.
Πξψηα λα δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηα παηδηά θαη λα κελ ππνβαζκίδνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά αληηζέησο λα αθνχλε ηηο θσλέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κε
ππνκνλή λα δίλνπλ ηελ αλάινγε ζεκαζία ζε απηέο ηηο θσλέο. Η ηήξεζε ηνπ
απνξξήηνπ είλαη ζεκαληηθή γηαηί δηαθνξεηηθά ζα θνβνχληαη λα μαλααλαθεξζνχλ ζην
πξφβιεκά ηνπο. Έλα πξφβιεκα πνπ ζα επηιπζεί κε ηελ ζχκπξαμε καζεηψλ θαη
γνλέσλ. Oη εηδηθνί αλαξσηηνχληαη κε πνην άξαγε ηξφπν ζα κπνξνχζε λα επέκβεη ην
ζρνιείν, ζπκβνπιεπηηθά, ζε νηθνγέλεηεο καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πεξηζηαηηθά
εθθνβηζκνχ, ή αλ κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνο θαλνληζκφο γηα θαηάζρεζε θηλεηψλ ή
άιισλ πνιπκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ απφ ηνπο
καζεηέο – ζχηεο. Βέβαηα ην λα εληνπηζηνχλ νη ζχηεο είλαη ζρεηηθά δχζθνιν, αθνχ
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλσλπκία θαη πίζσ απ΄απηήλ θξχβνληαη. Όκσο κε ηε ζπλεξγαζία
ησλ εκπιεθφκελσλ ζπκάησλ θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ησλ γνλέσλ κπνξεί λα δνζεί
ιχζε ζην πξφβιεκα.
πκπεξαζκαηηθά ην πξφβιεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη έλα
ζνβαξφηαην πξφβιεκα πνπ θαζεκεξηλά δηνγθψλεηαη κε βαξηέο ζπλέπεηεο γηα ηα
ζχκαηα (πνιιά ζχκαηα απηνθηνλνχλ). Σα κέηξα πξφιεςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ ηαηξηάδνπλ θαηά πνιχ κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ ζπκβαηηθφ
εθθνβηζκφ (Campbell, 2005).
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12.

ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ

12.1 Πρόληψη και γονεύσ
Όζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο πξφιεςεο πνπ αθνξνχλ ην θνκκάηη ησλ γνληψλ
απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζρνιείν (Beale & Hall, 2007) έηζη ψζηε νη γνλείο ζην
ζχλνιν ηνπο λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα θξαηήζνπλ κηα ζζελαξή θαη ζηαζεξή ζηάζε, ε
νπνία ζα είλαη θαη πξφηππν ζπκπεξηθνξάο γηα ηα παηδηά (Collier, 2012). Πιεξνθνξίεο
πξφιεςεο ππάξρνπλ θαη ζην δηαδίθηπν (Ahlfors, 2010). Οη γνλείο κπνξνχλ λα βάινπλ
φξηα ζηα παηδηά ηνπο θαη λα νξίζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο ηηκσξίεο (π.ρ. πεξηνξηζκφο
ηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν), αλ απηά παξαβνχλ ηα φξηα, ελψ ηαπηφρξνλα ηα
ελζαξξχλνπλ

λα

θαηαγγέιινπλ

αθαηάιιειεο

ειεθηξνληθέο

ζπκπεξηθνξέο

ζπκαηνπνίεζεο θαη ηα ζπκβνπιεχνπλ λα αζθνχλ ζρνιαζηηθφ έιεγρν ζηηο
δηαδηθηπαθέο επηθνηλσλίεο ηνπο (NASP, 2009· Willard, 2007a)

12.2 Πρόληψη και παιδιϊ
Σα παηδηά, ζε επίπεδν πξφιεςεο, ελεκεξψλνληαη κε δηαινγηθή ζπδήηεζε γηα
ην φηη φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη
λα κελ

«αλεβάδνπλ» πξνζσπηθά δεδνκέλα, θσηνγξαθίεο ή βηληεάθηα ζε κέζα

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Englander, 2012· Johnson, 2011). ‘ απηνχο ηνπο δηαιφγνπο
ζεκαληηθή ζέζε πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη θσλέο πξέπεη λα
εηζαθνχνληαη. (Collier, 2012). Οη ζπδεηήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαθνξά
ζε δηαρξνληθέο αμίεο φπσο ν ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε, ε απηνγλσζία θαη ε
ελζπλαίζζεζε, πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα ηηο ελζηεξληζηνχλ
θαη λα απέρνπλ έηζη απφ εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά (Barkoukis, Lazuras &
Tsorbatzoudis, 2012).

12.3 Πρόληψη με τη βοόθεια τησ εκπαύδευςησ
Η εθπαίδεπζε, επίζεο, θαηέρεη ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο
δηφηη, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ππάξρεη δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε πνπ
αθνξά ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ, θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (Li,
2007). Η πξφιεςε επηθεληξψλεηαη ζην φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
θξχβεη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζε έλα πνιππιεζέο θνηλφ
(Johnson, 2008). πζηήλεηαη, ε εθπαίδεπζε γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ λα
εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αμηνπνηεζεί σο γλσζηηθφ εξγαιείν
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απέλαληη ζηελ επηθίλδπλε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλνπλ νη καζεηέο ζην
δηαδίθηπν (Kiriakidis & Kavoura, 2010·OECD, 2011· Pearce et al., 2011).

12.4 Πρόληψη με τη βοόθεια τρύτων
Άιινο αμηφινγνο παξάγνληαο γηα ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ είλαη ε αλάκεημε ησλ ηξίησλ ζε απηέο, ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ νπνίσλ θαη
νη ίδηνη νη έθεβνη παξαδέρνληαη (Agatston, Kowalski & Limber, 2012). Η
ελεξγνπνίεζε ησλ ηξίησλ έρεη ζηφρν λα ηνπο θαιιηεξγήζεη κηα αξλεηηθή ζηάζε
έλαληη ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, φπσο επίζεο έρεη ζηφρν λα ηνπο ελζαξξχλεη λα
θαηαγγέιινπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ψζηε λα απνζαξξχλνληαη θαη νη δξάζηεο αθνχ δε
ζα έρνπλ θάιπςε αιιά δπζκελή θξηηηθή. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη θαη
ν ξφινο ησλ βηβιηνζεθάξησλ, κηαο θαη αξθεηά πεξηζηαηηθά εθηπιίζζνληαη ζην ρψξν
ηεο βηβιηνζήθεο. Οη βηβιηνζεθάξηνη επηβάιιεηαη λα αζθνχλ επηηήξεζε ή θαη λα
ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Shanahan & Farmer,
2010· Willard, 2006).
Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη είλαη πξνηηκφηεξε ε πξφιεςε απφ ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Η αλάγθε γηα δξάζε ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο
πξνθχπηεη απφ ηα κφληκα γλσξίζκαηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη απφ ην πφζν ζνβαξέο
είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ γηα ην ζχκα.

12.5 Ο ρόλοσ του ςχολικού ψυχολόγου
Ο ζρνιηθφο ςπρνιφγνο κπνξεί λα παίμεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ γηα ην ιφγν φηη είλαη εηδηθφο θαη θαηάιιεινο λα βνεζήζεη.
Με ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ γλψζεηο κπνξεί λα νξγαλψζεη έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα θαη λα ελεκεξψζεη κε εγθπξφηεηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, ηνπο
καζεηέο. Μπνξεί αθφκα ην πξφγξακκα απηφ λα είλαη εκπινπηηζκέλν κε πνηθίιεο
δξάζεηο, πξνβνιέο ηαηληψλ κε αληίζηνηρα ζέκαηα, θαζψο θαη δηαιεθηηθέο ζπδεηήζεηο
κε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Ο ζρνιηθφο ςπρνιφγνο
είλαη ν επηζηήκνλαο πνπ ζα επέκβεη φηαλ εληνπηζηεί επεηζφδην ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ θαη ζα δψζεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζε φζνπο ηηο ρξεηάδνληαη (Diamanduros,
Downs & Denkins, 2008· Sabella, 2012).
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13.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΡΟΛΗΧΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο έρεη απαζρνιήζεη ηνπο κειεηεηέο αλαθνξηθά θαη
κε ην πεξηερφκελν ελφο εληαίνπ πξνγξάκκαηνο. Οη πξνζπάζεηεο ζην ζέκα απηφ είλαη
πνιππνίθηιεο. Οη ζρεηηθέο αληηιήςεηο ησλ Snakenborg, Van Acker & Gable (2011)
ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο κνξθέο:


δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ην ρεηξηζκφ ησλ πνιπκέζσλ
αιιά θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.



ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα πεξηέρνπλ πξνηάζεηο θαη δξάζεηο κέζα
απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα εθπαηδεχνληαη γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ
θπβεξλνρψξνπ θαη ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ.



ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ

ή ηελ απνθπγή

εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
Όπσο ζεκεηψλνπλ νη

Snakenborg, Van Acker & Gable, 2011, ηα

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
ζηεξίδνληαη ζηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ζηνλ νξζνινγηζκφ παξά ζε επηζηεκνληθέο
απφςεηο. Ο Donlin (2012) παξαζέηεη έλα πξφγξακκα πνπ ην νλνκάδεη Middle School
Cyberbullying θαη είλαη ελζσκαησκέλν ζην ηξέρνλ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ
απαξηίδεηαη απφ ελληά ελφηεηεο δξάζεο:
i.

ηη είλαη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο

ii.

ζεβαζκφο θαη ζπλέπεηα

iii.

ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο κέζα απφ ηα πνιπκέζα

iv.

ζπλέπεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ

v.

ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο

vi.

δξάζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη ην ζχκα

vii.

δξάζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν δξάζηεο

viii.

ππεξάζπηζε θαη ζηήξημε ησλ άιισλ

ix.

πξνηάζεηο γηα επηινγή βνήζεηαο

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελφηεηεο απηέο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη ζηηο αλάγθεο
ησλ εθήβσλ θαη ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απαξαίηεην λα
είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη, θαη λα έρνπλ νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ
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ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Αθφκα ηνλίδεηαη

φηη ην γεληθφ πξφγξακκα πξέπεη λα

πινπνηείηαη πξψηα ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη κεηά λα εμαηνκηθεχεηαη ζηηο νκάδεο
πςεινχ θηλδχλνπ (Donlin, 2012).
Αλαθέξνληαη επίζεο ηέζζεξα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ (iSAFE Internet Safety Program, Cyberbul lying: A Prevention
Curriculum Sticks and Stones: Cyberbullying. Lets Fight It Together: What We All
Can Do). Πεξηέρνπλ πξνβνιέο βίληεν θαη παξνπζηάζεηο ζελαξίσλ, ηηο νπνίεο αθνχ
παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο κε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο απνθπγήο ηνπ. Απηά ηα
πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ πξνιεπηηθά ή αθφκα θαη παξεκβαηηθά, φπσο
επίζεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ αλεμάξηεηα ή παξάιιεια κε άιια πξνγξάκκαηα
θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ. Δπηβάιιεηαη επίζεο λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά πνπ θηλδπλεχνπλ
κε ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ (Snakenborg, Van Acker & Gable,
2011).
Μηα άιιε δηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε
πξνψζεζε πνιιαπιψλ ηερληθψλ, κέζσλ θαη «εξγαιείσλ» απφ ηα νπνία ν
εκπιεθφκελνο, ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, επηιέγεη απηφ πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη γηα
λα πινπνηήζεη έλα πξφγξακκα πξφιεςεο. Οη ηερληθέο απηέο θαη ηα εξγαιεία
ηαμηλνκνχληαη ζε ελληά νκάδεο:
i.

βηβιία θαη ζπγγξάκκαηα

ii.

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα νδεγηψλ

iii.

ηερληθή θάιπςε, π.ρ. θίιηξα

iv.

επνπηηθφ πιηθφ θαη ζρέδηα καζήκαηνο

v.

πξνβνιή βίληεν

vi.

πνιπκέζα θαη δηαδίθηπν

vii.

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά

viii.

ελεκέξσζε κέζνπ δηαδηθηχνπ

ix.

ζεκαηηθή γηα δηάινγν κε ηνπο λένπο

Τπάξρεη βέβαηα ε πξνυπφζεζε ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα επηιεγνχλ λα
είλαη θαηάιιεια γηα ην θνηλφ πνπ απεπζχλνληαη θαη λα επηιέγνληαη κε θξηηήξηα
επηζηεκνληθά θαη φρη κε ηη είλαη ζχλεζεο θαη εχρξεζην λα ρξεζηκνπνηείηαη. Απηή ε
επηινγή θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ γίλεηαη κε επειημία ηελ νπνία επηβάιιεη ε
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ηαρεία εμέιημε ησλ πνιπκέζσλ πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη
ησλ δξάζεσλ απηψλ (Walker, 2012). Σέηνηα εξγαιεία θαη εθαξκνγέο ζπλαληψληαη ζε
δηάθνξεο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζρεηηθέο εηδήζεηο, πιεξνθνξηαθά βίληεν,
ζπκβνπιέο γηα παξέκβαζε θαη εηδηθνχο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Έλα
ηξσηφ ζεκείν ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο είλαη θαηάιιειεο γηα
ελήιηθεο θαη φρη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο πνπ έρνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ην
θαηλφκελν. Οη έθεβνη αιιά θαη ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο πξέπεη λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ λα ηα δηαθσηίδνπλ , λα ηα ζπκβνπιεχνπλ, θαη λα ηα
πιεξνθνξνχλ κηαο θαη ζπλήζσο αξλνχληαη λα κηιήζνπλ ζε ελήιηθεο,

φηαλ

ππνθέξνπλ απφ πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαη ςάρλνπλ λα βξνπλ ιχζε
κνλάρνη ηνπο (Ahlfors, 2010).
Η Eva Tao (2012) εθζεηάδεη κηα παξνπζίαζε ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
επνπηηθφ πιηθφ φπσο βίληεν (Adina s Deck. Catfish, θιπ), παηρλίδηα ειεθηξνληθά
(Alex

Wonder),

επηκνξθψζεηο,

εξγαζηήξηα

(Netsniartz

workshop.

ThinkuKnow Training, θιπ), πξνγξάκκαηα (4NetSafety Program. Teenangels &
Tweenangels Programs), κειέηεο πεξίπησζεο, αιιά θαη εχρξεζηνπο ζπλδέζκνπο γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηζεκαίλεη φηη φιν απηφ ην δηαδξαζηηθφ πιηθφ σθειεί
πνηθηινηξφπσο ηνπο ρξήζηεο. Γηθαηνινγεί ηελ άπνςή ηεο αλαθέξνληαο φηη ηα κελ
βίληεν βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζε
άιια πιαίζηα, νη κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ θαιιηέξγεηα
θξηηηθήο ζθέςεο, ελψ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ πξσηαγσληζηνχλ καζεηέο
(π.ρ: Teenangels & Tweenangels Programs), ελδπλακψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ
εθήβσλ φηη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ δπλακηθά ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ.
Άιιν

ζπνπδαίν ζηνηρείν γηα ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ζεσξείηαη ε

ζηαδηαθή αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ νη νπνίεο
αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθέο γηαηί απνηξέπνπλ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ επηζεηηθέο
θαη εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Barkoukis, Lazuras & Tsorbatzoudis, 2012). Σν
πξφγξακκα «Philosophy for Children (P4C)», είλαη έλα πξφγξακκα πνπ πξνάγεη ηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ην δηάινγν, ην δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, ηελ θξηηηθή ζθέςε.
Μέζα ζηελ ηάμε ηα παηδηά παίξλνπλ κέξνο ζε αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, θάλνπλ ζελάξηα,
εθθξάδνπλ απφςεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ εμνηθεηψλνληαη ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
θαη κπνξνχλ λα θξίλνπλ «ηη ιέλε, πφηε ηα ιέλε θαη πψο ηα ιέλε». Έηζη κπνξνχλ λα
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δηαρεηξίδνληαη ζπγθξνχζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ
είλαη ζηνηρεία ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαη λα δηαπαηδαγσγνχληαη ζε αμίεο πνπ
δξνπλ απνηξεπηηθά γη απηφ ην θαηλφκελν (Tangen & Campbell, 2010).
Έλα άιιν πξφγξακκα ην «Iowa Cores 21 century skills», εθαξκφδεη κηα
εμειηθηηθή πξνζέγγηζε, θαη θαζνξίδεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ
ειηθηαθά αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε ρξφλσλ. Απφ ηελ ειηθία ησλ
πέληε θαη κέρξη ηα επηά ηνπο ρξφληα ηα παηδηά θαηαλννχλ πνηεο είλαη νη νξζέο
ελέξγεηεο ζην δηαδίθηπν. ηα νρηψ κε δέθα ρξφληα ηνπο ηα παηδηά κπνξνχλ λα
εθπαηδεπηνχλ ζε ζσζηέο θαη λφκηκεο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ παίξλνληαο ηηο βάζεηο
γηα κηα δηά βίνπ κάζεζε. ηα έληεθα κε δεθαηξία ρξφληα ηνπο ηα παηδηά κπνξνχλ λα
κάζνπλ ηηο λνκηθέο θαη εζηθέο παξακέηξνπο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηέινο ζηελ ειηθία
ησλ δεθαηεζζάξσλ κε δεθαεπηά ρξφλσλ

είλαη απαξαίηεην ηα παηδηά λα

θαηαλνήζνπλ ηηο αλζξσπηζηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο πνπ

άπηνληαη

ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη λα εμαζθεζνχλ ζηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζηνλ
θπβεξλνρψξν (Eva Tao, 2012).
Μηα άιιε ηερληθή πξφιεςεο είλαη ε δηνξγάλσζε θχθισλ ζπδήηεζεο (quality
circles). Οη θχθινη απηνί απνηεινχληαη απφ παηδηά πνπ θαζνδεγνχληαη απφ έλαλ
έκπεηξν εηδηθφ, θαη πεξλψληαο απφ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο

δηαιφγνπ θαη

πξνβιεκαηηζκνχ, αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα δηάθνξα δεηήκαηα. Οη ζηνρεπκέλεο απηέο
ζπδεηήζεηο πξνζθέξνπλ αμηφινγεο απαληήζεηο θαη δίλνπλ ιχζεηο ζην δηεξεπλψκελν
ζέκα. Δπηπιένλ, απφ ηε κηα, πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο ζπληνληζηέο λα είλαη ζε
ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηηο λεψηεξεο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαη λα
καζαίλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά (Cassidy, Brown & Jackson, 2012).
Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα ιάβνπλ
κέξνο ελεξγά ζην δηάινγν πνπ αλαπηχζζεη ε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη λα αηζζαλζνχλ
φηη έρνπλ ηε δχλακε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα απηφ.
(Paul, Smith & Blumberg, 2012).
ην ζηάδην ηεο πξφιεςεο εληάζζεηαη θαη ην πξφγξακκα ησλ Perkins θαη
Wiliaimson (2010), ην νπνίν ππεξηνλίδεη ηελ εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ σο
ελεξγά κέιε ζε ζπληνληζκφ εξγαζηεξίσλ, ζε κηθξέο έξεπλεο θαη δξάζεηο γηα ηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξνπζηάζεσλ απηψλ ηα παηδηά –
έθεβνη θαινχληαη λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα απηναλαινγηζηνχλ ηη απεθφκηζαλ απφ
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ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηφπηλ πξνρσξνχλ ζε κηα νινθιεξσκέλε
παξνπζίαζε

ησλ ηδεψλ, ζπκπεξαζκάησλ, πξνηάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ

νινκέιεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σν πξφγξακκα ησλ Froeschle, Crews & Li (2011) ζπλζέηεη ηηο ηερλνινγηθέο
εθαξκνγέο θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ
παηδηά ζχκαηα ή βξίζθνληαη ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. Απηέο νη νηθνγέλεηεο
παξαθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα πέληε εβδνκάδσλ κε ζηφρν λα βνεζεζνχλ ζηελ
επηθνηλσλία

κέζνπ

ηεο

ηερλνινγίαο.

Οη

νηθνγέλεηεο

παίξλνπλ

κέξνο

ζε

δξαζηεξηφηεηεο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη θαηφπηλ αλαιακβάλνπλ λα
εθζέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο θάζε
ζπλάληεζεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο αλαδεηθλχνπλ ην ζεηηθφ θνκκάηη ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ,

αλαπηχζζνπλ

ηερλνινγηθέο

δεμηφηεηεο,

ζπλεηζθέξνπλ

ζηνλ

επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηέινο θαιιηεξγνχλ
ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ.
Σέινο ζην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο πξφζιεςεο αμηνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο
εθηίκεζεο απεηιήο. ηφρνο είλαη λα κεησζεί ε πηζαλή απεηιή γηα ζπκκεηνρή ησλ
λέσλ ζε ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Η κέζνδνο απηή αληρλεχεη ηνλ θίλδπλν πνπ
δηαηξέρεη έλα παηδί λα κπιερηεί ζε εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Με βάζε ηηο αξρέο
απηήο ηεο κεζφδνπ δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν εμεηάδεη πνηθίινπο
πξνζσπηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη ζπλεθηηκά ην βαζκφ απεηιήο
πνπ δηαηξέρεη θάπνηνο έθεβνο λα εκπιαθεί ζε ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Ακέζσο κεηά
αμηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα θαη ε δξάζε πξφιεςεο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ζηηο
απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθήβσλ.

14.

ΟΙ ΜΕΛΕΣΕ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΠΡΟΛΗΧΗ
Σα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ

ζηεξίδνληαη ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηνλ ζπκβαηηθφ
εθθνβηζκφ (NASP, 2009· Slonje, Smith & Frisen, 2012). Απηφ γηαηί ηα πξνγξάκκαηα
πνπ επηθεληξψλνπλ ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ δελ έρνπλ αμηνινγεζεί επαξθψο
(Mishna et al., 2009· Ford, 2009), νπφηε εθαξκφδνληαη απηά ηνπ παξαδνζηαθνχ
εθθνβηζκνχ πξνζαξκνζκέλα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ

(Donlin, 2012· Ford, 2009· Hinduja & Patchin, 2007).
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Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε κειέηε ηεο αλαθνξάο ησλ Farrington & Ttofi (2009)
πνπ δηεξεπλά ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο γηα ηνλ
παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ θαη παξαζέηεη ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. Η
παξνπζίαζε αθνξνχζε ηηο δξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ζαξάληα ηέζζεξα
πξνγξάκκαηα κε θξηηήξην ηε δξαζηηθφηεηά ηνπο ζηελ κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ
εθθνβηζκνχ. Χο δξάζεηο πξφιεςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ επηζεκαίλνληαη νη
παξαθάησ:


ε πιεξνθφξεζε ησλ ελειίθσλ (γνλέσλ – εθπαηδεπηηθψλ)



ε ζέζπηζε θαλφλσλ θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο εθπαηδεπηηθψλ –
γνληψλ



ε θαιιηέξγεηα

δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζνχλ ζην λα εληνπίδνληαη

εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά ζην ζρνιείν


ε ράξαμε κηαο αδηάζπαζηεο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο



ε πξνζσπηθή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο (ζχηεο θαη
ηα ζχκαηα) ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ



νη ηαρηηθέο ζρνιηθέο ζπλαζξνίζεηο κε νκηιίεο, δηαιέμεηο, πξνβνιή
ηαηληψλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ



νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλνκειίθνπο πνπ βνεζνχλ θαη
πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θηιηθφηεηα θαη απνηξέπνπλ
εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο



ε ζπλερήο επηηήξεζε ησλ ρψξσλ φπνπ ππάξρνπλ Η/Τ θαη νη καζεηέο
πεξλνχλ πνιιέο ψξεο



ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πξνζνκνίσζεο κε ζέκαηα
εθθνβηζκνχ (Farririgton & Ttofi, 2009).

Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη εληαία δηφηη εκπεξηέρνπλ πνιιέο δξάζεηο θαη
ζηνρεπκέλεο πξαθηηθέο. Οη έξεπλεο ησλ Farririgton & Ttofi, 2009 δείρλνπλ φηη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο έρνπλ κηθξή
απνδνηηθφηεηα κνινλφηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζηνηρεία φηη άιινπ είδνπο
πξνγξάκκαηα πξφιεςεο

πνπ

απεπζχλνληαη ζε

κεκνλσκέλεο νκάδεο

είλαη

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη απηφ γηαηί ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο είλαη θαηλφκελν
πνιχπινθν (Smith, Schneider, Smith & Ananiadou, 2004).
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Η κειέηε ησλ δξάζεσλ γηα ηνλ εθθνβηζκφ, απφ ηηο Pearce et al. (2011),
πξνζδηφξηζε έμη θαζνδεγεηηθνχο άμνλεο, κε επηζηεκνληθέο βάζεηο, απαξαίηεηνπο γηα
ηελ πξφιεςε θαη ηελ εθαξκνγή ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Οη άμνλεο απηνί είλαη:


ε νκαδνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε νξγάλσζε θαηάιιεινπ πιαηζίνπ
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ ηέηνηεο δξάζεηο



ε πξαγκάηεπζε κηαο θνπιηνχξαο ζην ζρνιείν πνπ ζα αληηκεησπίδεη
πεξηπηψζεηο εθθνβηζκνχ



ε πξνψζεζε πξαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα απνηξέπνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ



ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ



ε ελζάξξπλζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιείν



νη άξηζηεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο – θνηλφηεηαο.

Οη εξεπλήηξηεο επηζεκαίλνπλ φηη ζηελ θαηάξηηζε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ
θαιφ είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα γλσξίζκαηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ π.ρ. ε
αλσλπκία, ην πιήζνο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ε αλεμέιεγθηε πξνζβαζηκφηεηα
(Pearce et al., 2011). Πξσηαξρηθφ ζηνηρείν πξφιεςεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ, αθνχ πνιινί απ‘ απηνχο δελ
έρνπλ ηδέα γηα ην πνηεο ζπκπεξηθνξέο ζπληζηνχλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
(Diarnanduros, Downs & Denkins, 2008).
Πξνηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ε αλαθνξά
ησλ πεξηπηψζεσλ, ν επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εηδηθψλ
θαη ε ελζάξξπλζή ηνπο λα πξνηείλνπλ εθαξκφζηκεο ιχζεηο (Agatston, Kowalski, &
Limber, 2012· Long, 2008· Campbell, 2007). Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ
δηαρξνληθή εθαξκνγή θαη φπσο νη ίδηνη νη καζεηέο δειψλνπλ φηη δελ αξθεί κφλν ε
απιή πιεξνθφξεζε αιιά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ρεηξνπηαζηά παξαδείγκαηα θαη
κειέηεο πεξηζηαηηθψλ (Agatston, Kowalski & Limber, 2012).

14.1 Περιοριςμού ςτην εφαρμογό προγραμμϊτων πρόληψησ
Οη πεξηνξηζκνί πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
πξφιεςεο είλαη ν κέρξη ζήκεξα κηθξφο ηνκέαο εξεπλψλ πνπ θαιχπηεη ην ζέκα ηνπ
εθθνβηζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο ηερληθέο πξφιεςήο
ηνπ. Αθφκα ε απφθξπςε ηνπ εθθνβηζκνχ απφ ηα ίδηα ηα ζχκαηα εμαηηίαο ησλ
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ελνρηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ή ηνπ θφβνπ φηη ζα ζηεξεζνχλ ηελ ρξήζε ηνπ Η/Τ,
παξαπιαλεί ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αιεζηλή δηάζηαζε ηνπ
θαηλνκέλνπ κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν (Campbell, 2005). Έηζη φιν απηφ απνηειεί
θξαγκφ ζηελ ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο λα αληηδξάζεη θαη λα πινπνηήζεη έλα πξφγξακκα πξφιεςεο.
Δκπφδην αθφκα ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο είλαη ε απμαλφκελε
ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ επηζχξεη ηελ εκπινθή γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο
Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα

πνπ απνξξένπλ απ‘ απηέο (Jager,

Arnado, Matos & Pessoa, 2010).
Δπίζεο ηξνρνπέδε είλαη ην φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο ζπκβαίλεη
ζπλήζσο εθηφο ζρνιείνπ, κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ ελεκεξψλνληαη.
Αιιά θαη πάιη αλ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ, θαηά πφζν είλαη επηηξεπηφ λα αζθνχλ
επνπηεία ή θξηηηθή ή παξέκβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο δξάζεηο ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ελφο πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Campbell, 2005). Σέινο άιινο
πεξηνξηζκφο είλαη ε θνηλή ιαζεκέλε ππεξηίκεζε απφ γνλείο θαη δαζθάινπο ηεο
κεζφδνπ ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πνιπκέζσλ απφ ηα παηδηά (Jager
et al., 2010).

15.

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΚΥΟΒΙΜΟΤ

Η αλάπηπμε ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ζπλαληά
εκπφδηα, γηαηί ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο είλαη κηα πξφζθαηε θαηάζηαζε πνπ αθφκα
δελ έρεη αλαιπζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν, αλαθνξηθά
κε ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηψζεηο (Marczak & Coyne, 2010).
Οπφηε, ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πνπ

ζπληζηψληαη γηα ηνλ

ζπκβαηηθφ εθθνβηζκφ ζα πξέπεη θαη‘ επέθηαζε λα εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (Li, 2007).
Σν 1983 ν Olweus (1989) ππέδεημε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. ‘ απηή ηελ αληηκεηψπηζε
ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ε νηθνγέλεηα, ε ζρνιηθή ηάμε, ην ζρνιείν, ε παξέα ησλ
ζπλνκειίθσλ, ε θνηλφηεηα θαζψο θαη ην ίδην ην άηνκν. Η νηθνγέλεηα είλαη ην βαζηθφ
θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο θαη ζα πξέπεη λα επαγξππλά θαη λα αληρλεχεη ζεκάδηα
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Γηα λα ην θάλεη απηφ είλαη αλαγθαίν ε νηθνγέλεηα λα
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ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ηελ
πνξεία ηνπ ζηε ζρνιηθή δσή. Να παξαθνινπζεί ζπλαληήζεηο κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο
πνπ δηνξγαλψλεη ην ζρνιείν ή ε θνηλφηεηα.
Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ ην παηδί ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή
ηάμε, φπσο θαη ν ηξφπνο πνπ ε ζρνιηθή ηάμε πξνσζεί ην ζεηηθφ θιίκα, ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ην δηάινγν γηα ηελ πξφιεςε ηνπ

ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ, θαη κέζα απφ δξάζεηο πξνζπαζεί λα ακβιχλεη ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ
καζεηψλ.

15.1 Ο ρόλοσ του ςχολεύου
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο εκπεξηέρεη πνιιά απφ ηα γλσξίζκαηα ηνπ
ζπκβαηηθνχ εθθνβηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζε έλα πνιχπινθν πξφβιεκα. Σν ζρνιείν
έρεη ππνρξέσζε λα αληηκεησπίδεη ην θαηλφκελν νιηζηηθά, δειαδή κε ηελ ζχκπλνηα
θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα φισλ ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη
λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο (Smith, Schneider, Smith &
Ananiadou, 2004). Απηή ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (καζεηέο,
γνλείο,

θεδεκφλεο,

δάζθαινη,

ζχιινγνη,

εηδηθφ

επηζηεκνληθφ

πξνζσπηθφ)

αλαγλσξίδεηαη σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζην ζρνιείν θαιφ
θιίκα θαη λα πεξηνξίδεη ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Campbell,
2007).
Γηα λα αληηκεησπηζηεί κε απνηειεζκαηηθφηεηα ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο
απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν ξφινο θαη ε ζέζε πνπ ζα θξαηήζεη ην ζρνιείν. Σν ζρνιείν
είλαη ν ρψξνο φπνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα δξάζεηο ζεκαληηθέο αθνχ θαη απφ ηελ
έξεπλα (Maher, 2008· Smith et al., 2008· Li, 2007), απνδεηθλχεηαη κεγάιε ζρέζε
αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Πνιινί καζεηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ είηε σο ζχκαηα είηε σο ζχηεο ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ, ζπλερίδνπλ
λα ζπκπεξηθέξνληαη εθθνβηζηηθά θαη ζην δηαδίθηπν. Αθφκα ππάξρεη ε άπνςε
(Olweus, 2005), φηη ν εθθνβηζκφο δε ηαηξηάδεη ζην νκαιφ θαη ήξεκν θιίκα ηνπ
ζρνιείνπ αθνχ απφ κφλνο ηνπ δεκηνπξγεί ηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δξα
αξλεηηθά ζηε κάζεζε θαη ηε γλψζε. πκπιεξψλνληαο ηελ άπνςε απηή ε Shariff
(2005), ηνλίδεη φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο επηδξά ζηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ λέσλ
παηδηψλ.
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Δίλαη βέβαηα γεγνλφο φηη πνιιά ζπκβάληα εθθνβηζκνχ γίλνληαη έμσ απφ ην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κε ζπλέπεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα
ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ δηθαίσκα λα επέκβνπλ ή φρη. Πνην φκσο είλαη ην δήηεκα; Σν
δήηεκα είλαη φηη κπνξεί έλα ζπκβάλ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ λα πξαγκαηνπνηείηαη
έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν, νη ζπλέπεηεο φκσο εκθαλίδνληαη κέζα ζ‘ απηφ γηαηί
επελεξγνχλ ζηελ ζρνιηθή πξφνδν θαη ζηε ζρνιηθή θαη πξνζσπηθή δσή ηνπ παηδηνχ
(Willard, 2007). Άιιν ζέκα επίζεο είλαη φηη ην ζρνιείν δελ είλαη δπλαηφλ λα ειέγμεη
ηη γξάθεη θαη ηη δηαθηλεί ν θαζέλαο ζηνλ θπβεξλνρψξν γηαηί ηέηνηα δηθαηνδνζία δελ
έρεη. Χζηφζν φκσο αλ θαη ε ζηελή επφπηεπζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ
καζεηψλ πεξηνξίδεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο ζηνλ θπβεξλνρψξν, ην
ζρνιείν δελ παχεη λα πξνζθέξεη έλα θαηαθχγην πνπ πξνζηαηεχεη απφ ηηο παγίδεο ηνπ
δηαδηθηχνπ ηνπο καζεηέο (Brown, Jackson & Cassidy, 2006). Η έξεπλα επίζεο δείρλεη
φηη πξάγκαηη πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο αξλνχληαη λα δξάζνπλ γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη
θάηη πνπ μεθεχγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Παξφκνηα επξήκαηα αλαθέξνληαη ζε
έξεπλα ησλ Stauffer, Heath, Coyne & Ferrin, (2012), ζχκθσλα κε ηα νπνία ιηγφηεξνη
απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο δηαηεξνχζαλ ζεηηθή ζέζε ζην λα εθαξκνζηεί ζην
ζρνιείν έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Όπσο
επηζεκαίλνπλ θαη νη Shariff & Gouin, (2006) ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηα παηδηά
θνηλσληθνπνηνχληαη, ζπγρξσηίδνληαη, θάλνπλ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ελ
ηέιεη εηζπξάηηνπλ εθθνβηζκφ. Πνιχ ζπρλά ην δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ μέξεη ην
πξφβιεκα φηη αησξείηαη θαη ππάξρεη, αιιά δελ κπνξεί λα ην εληνπίζεη θαη λα ην
ειέγμεη εμαηηίαο ηεο αλσλπκίαο ε νπνία «θξχβεη» ηνλ ζχηε, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ
παξαηεξεηψλ νη νπνίνη ελψ αθνχλε θαη βιέπνπλ εκκέλνπλ ζηελ απξαμία θαη ηελ
παζεηηθφηεηα (Shariff, 2005). Δπηπξνζζέησο ε επίβιεςε, απφ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ
δπζθνιεχεη, επεηδή ηα παηδηά εθθνβίδνπλ ηηο πην πνιιέο θνξέο απφ ην ζπίηη ηνπο.
Δπνκέλσο φηαλ ζπλεξγάδνληαη νη γνλείο κε ην ζρνιείν κπνξεί λα απνηξαπνχλ
πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Shariff, 2004).
Σν ζρνιείν φκσο κπνξεί λα εθαξκφζεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα
δξάζεσλ, ζην νπνίν ζα παίξλνπλ κέξνο φινη νη εκπιεθφκελνη, ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο, απφςεηο, ελεκεξψζεηο, ζπλεδξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γεληθά
γηα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, θαη θαη‘ επέθηαζε γηα ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Brown et al., 2006· Hinduja & Patchin, 2007). Η ζρνιηθή
κνλάδα ζην ζχλνιφ ηεο πξέπεη λα πξνσζεί ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα
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μεθνβεζνχλ

θαη λα κηιήζνπλ κε ηφικε γηα ηηο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ (Palchin & Hinduja, 2006). Σα παηδηά επεηδή ζεσξνχλ φηη νη κεγάινη δε
γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ή δε κπνξνχλ λα επέκβνπλ θαη λα δψζνπλ έλα ηέινο ζε
θαηλφκελα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, απνθεχγνπλ λα ηα ζπδεηνχλ καδί ηνπο (Oliver
& Candappa, 2007). Απφ ηελ άιινη νη κεγάινη, νη ελήιηθεο παξαδέρνληαη φηη ή δε
γλσξίδνπλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ή αθφκα θαη αλ γλσξίδνπλ δε μέξνπλ ηη λα
πξάμνπλ (Brown et al., 2006· Cassidy et al., 2009). Γη‘ απηφ είλαη αλάγθε νη κεγάινη
λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηελ ελζπλαίζζεζε ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα
πιεζηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο, λα ηα θάλνπλ λα αιιάμνπλ ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν
θαη ζε θείλνπο θαη έηζη φινη καδί απφ θνηλνχ λα πάξνπλ δξαζηηθά κέηξα απέλαληη
ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (Beale & Hall, 2007).
Έλα πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξέπεη λα είλαη ε εθηίκεζε ηνπ
εχξνπο ησλ πεξηζηαηηθψλ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην
ζρνιείν (NASP, 2009), έηζη ψζηε λα πηνζεηεζνχλ δξάζεηο γηα ηε δεδνκέλε ζρνιηθή
κνλάδα (Worthen, 2007).

Γξάζεηο φπσο ε ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ,

νη νπνίνη λα μεθαζαξίδνπλ ηελ κεδεληθή αλνρή ζε πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ, αιιά θαη ε απνζαθήληζε ησλ επηπηψζεσλ γηα απηά κέζα θαη έμσ απφ ηε
ζρνιηθή κνλάδα (Johnson, 2011). Οη θαλφλεο ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ζηνπο καζεηέο γηαηί
ηνπο ππνδεηθλχνπλ έλα ζαθέο κνληέιν ζπκπεξηθνξάο θαζψο επίζεο θαη έλα πιαίζην
πνηλψλ – ακνηβψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Johnson, 2011). ρεηηθά κε ηελ επηβνιή
ησλ πνηλψλ, απηέο πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ
θπβεξλνρψξν, φπσο επίζεο θαη κε ηε ζηέξεζε ησλ πνιπκέζσλ θαζψο δε ιχλνπλ ην
πξφβιεκα θαη ζεσξνχληαη αλαπνηειεζκαηηθέο (Brown et al., 2006· Hinduja &
Patchin, 2009). Δπίζεο θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη νη αθξαίεο πνηλέο, φπσο ε
παξεκβνιή ηεο αζηπλνκίαο ή ε απνβνιή, γηαηί ηα παηδηά κπνξεί λα αληηδξάζνπλ
εληειψο δηαθνξεηηθά (Shariff, 2004). Παξά ηαχηα κηα πνηλή πξέπεη λα επηβάιιεηαη
γηα λα ιεηηνπξγεί αληαπνδνηηθά ζηνλ παξαηεξεηή πνπ θαηήγγεηιε ην πεξηζηαηηθφ
(Hinduja & Patchin, 2009).
Γεχηεξν βήκα πξέπεη λα είλαη νη νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλεξγαζία θαη θηλεηνπνίεζε
ψζηε λα αλαδεηρζεί ην θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν
ζρνιείν (Brunner & Lewis, 2008· Kowalski & Limber, 2007· NASP, 2009). Απηή ε
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα φπσο:
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λα

εληνπηζηεί

επαθξηβψο

ην

πεξηερφκελν

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ,


λα δεκηνπξγεζεί

νινθιεξσκέλε επίβιεςε εληφο θαη εθηφο ηεο

ζρνιηθήο κνλάδαο,


λα ζπληνληζηνχλ νη δξάζεηο ησλ ελειίθσλ φηαλ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβεί
εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο,



λα εμεηάδεηαη κε ηε δένπζα πξνζνρή νπνηνδήπνηε ζπκβάλ αλαθέξεηαη
σο πεξηζηαηηθφ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ



λα

ππάξμνπλ

ζπλερή

εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

γηα

λα

ελεκεξψλνληαη νη καζεηέο (Johnson, 2011·Wong-Lo et al., 2011).
Σν ζρνιείν ινηπφλ δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηαηί απνηειεί ην θαηεμνρήλ
πεδίν φπνπ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ θαη εκπιέθνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ. Δπνκέλσο είλαη θαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ ελεκέξσζε – επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κε ζεκηλάξηα θαη κε ζέκαηα φπσο: ηε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ
δηαθξηηηθή επηηήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ
πξφιεςε εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, αιιά θαη ηξφπσλ παξέκβαζεο.

15.2 Ο ρόλοσ των γονϋων
Οη γνλείο έρνπλ εζηθή ππνρξέσζε λα επηβιέπνπλ δηαθξηηηθά ηα παηδηά ηνπο,
λα ηα επνπηεχνπλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ ίρλε εθθνβηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο (Beale &
Hall, 2007). Χο ηέηνηα αλαθέξνληαη:


Η δηζηαθηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ρξεζηκνπνηήζεη Η/Τ



Η λεπξηθή, αγρσηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ φηαλ
κεηαρεηξίδεηαη πνιπκέζα



Η επηινγή ηνπ παηδηνχ λα θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απνθεχγεη
ηνπο θίινπο ηνπ



Η μαθληθή πηψζε ηεο ζρνιηθήο πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ (Willard, 2007·
NASP, 2009).

Οη γνλείο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηλφκελα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
αλ δηαηεξνχλ κε ην παηδί ηνπο κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ζπκθσλήζνπλ κε ην παηδί
ηνπο απφ ηελ αξρή γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν (Beale & Hall,
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2007). Αλ επίζεο νη γνλείο επηκείλνπλ ν Η/Τ λα είλαη ζε θάπνην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ
πνπ εχθνια κπνξνχλ λα ειέγρνπλ (Sengupta & Chaudhuri, 2011). Αλ θαη ππάξρνπλ
επξήκαηα εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ φηη θάηη ηέηνην δελ επηθέξεη απνηέιεζκα (Mishna et
al., 2012). Κάηη άιιν πνπ νη γνλείο κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη φηη πξέπεη λα ειέγρνπλ ην ηζηνξηθφ ηνπ Η/Τ ψζηε λα
έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηηο πξνζβάζεηο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηνλ θπβεξλνρψξν, δειαδή
πνηεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο επηζθέπηνληαη θαη αλ απηέο είλαη θαηάιιειεο.
Μπνξνχλ επίζεο λα εγθαηαζηήζνπλ εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ παγηδεχεη ηζηνζειίδεο κε
επηβιαβέο πεξηερφκελν (Mason, 2008· Willard, 2006).
Σέινο νη γνλείο δελ πξέπεη λα επαλαπαχνληαη γηαηί ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη
ζπλερψο θαη ηα παηδηά κε ηδηαίηεξε επειημία θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνχλ θξπθέο ηηο
ειεθηξνληθέο δξάζεηο ηνπο.

15.3 Η εκπαιδευτικό ενημϋρωςη
Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ελεκέξσζε απηή πξέπεη λα μεθηλά απφ ηε
κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ, λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ην
θαηλφκελν ρξεζηκνπνηψληαο πνιπκέζα (Dowell et al., 2009· Johnson, 2011). ηφρνο
είλαη λα θαιιηεξγεζεί κηα θαηλνχξγηα πνιηηηθή πνπ ζα αληηκεησπίδεη κε
ππεπζπλφηεηα θαη ζσθξνζχλε ην δηαδίθηπν, ζα εθπαηδεχεη ηα κηθξά παηδηά γηα ηα
πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη ζα
πξνσζεί ηξφπνπο αληίζηαζεο θαη άκπλαο ζε πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
(Wong-Lo et al., 2011). Χο ηξφπνη άκπλαο θαη αληηκεηψπηζεο ζπζηήλνληαη ε αιιαγή
δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε δέζκεπζε ησλ κελπκάησλ, ε αδηαθνξία
γηα ην δξάζηε, αιιά θαη ε θαηαρψξεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ άπηνληαη ηνπ
πεξηζηαηηθνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Feinberg & Robey, 2009). Δλδεηθηηθή
είλαη ε απάληεζε πνπ έδσζε ην 65% ησλ εθήβσλ πσο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
ρξεηάζηεθε λα δεζκεχζνπλ ηα κελχκαηα πνπ ιάκβαλαλ ζηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
ηνπο (Dwyer, 2007).
ηελ εθπαηδεπηηθή ελεκέξσζε ε παξνπζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη
απαξαίηεηε, γηα ηνλ ιφγν φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ παίξλνπλ ζνβαξά ηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (Bauman, 2009). Η ελεξγνπνίεζε ησλ γνληψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ
πεξηζηαηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ηεο δενχζεο πξνζνρήο απφ κέξνπο ηνπο ζε θάζε
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πεξηζηαηηθφ πνπ πέθηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο (Hinduja & Patchin, 2009· Johnson,
2011). ηελ εθπαηδεπηηθή ελεκέξσζε θαηά ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, κέγηζηνο
είλαη θαη ν ξφινο ησλ ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ νη νπνίνη κέζα απφ ηηο ζπλεδξίεο ηνπο
κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνπο
ππνδείμνπλ ηξφπνπο λα δξάζνπλ θαη λα πξνιάβνπλ

επψδπλα πεξηζηαηηθά

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Diainanduros, Downs & Denkins, 2008). Φπζηθά πέξα
απφ ηηο γεληθέο δξάζεηο ζα πξέπεη ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα ραξάμεη ην δηθφ ηεο
πιαίζην ελεξγεηψλ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ην αηνκηθφ
ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηεο (Campbell, 2005).

15.4 Ο ρόλοσ των ςυνομηλύκων
Οη ζπλνκήιηθνη απαξηίδνπλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο. Σν παηδί, κέζα απφ ηελ παξέα, ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ,
θηηάρλεη ηνλ θφζκν ηνπ, καθξηά απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο επηθξίζεηο ησλ
κεγάισλ, ζπγθξνηείηαη, δνθηκάδεη θαη κνηξάδεηαη εκπεηξίεο, ζρεκαηίδεη πξφηππα θαη
γεληθά κέζα απφ ηε ζπλαλαζηξνθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηακνξθψλεη ραξαθηήξα
θαη πξνζσπηθφηεηα.
Οη ζπλνκήιηθνη επίζεο απνηεινχλ έλα αμηνπξφζερην θνκκάηη γηαηί γλσξίδνπλ
αλ θάπνηνο ζπκκαζεηήο έρεη ππνζηεί ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, είλαη απηνί πνπ
κπνξνχλ λα πάξνπλ ζέζε θαη λα θαηαγγείινπλ ην πεξηζηαηηθφ θαη λα πξνιάβνπλ ηηο
δπζάξεζηεο επηπηψζεηο.

15.5 Η κοινότητα
Πνιιά επίζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ε θνηλφηεηα. Όπσο δξάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, θαη εθδειψζεσλ νη νπνίεο ζα
ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Αθφκα ε θνηλφηεηα είλαη απηή πνπ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηνλ αζιεηηζκφ, ηηο
πνιηηηζηηθέο

εθδειψζεηο, φπσο επίζεο

θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ

ζπκβνπιεπηηθήο αιιά θαη ζηήξημεο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο.
Σέινο ην ίδην ην άηνκν πνπ ηπραίλεη λα εκπιαθεί ζε ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ,
κπνξεί λα βνεζεζεί κε εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο αλάινγα ηελ πεξίπησζε πνπ
αλήθεη: ζχηεο – ζχκα – ζεαηήο.
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15.6 Η ςυνεργαςύα με τα θύματα
Σα ζχκαηα θαιφ είλαη λα ελζαξξχλνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο λα καδεχνπλ φια
ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ εθθνβηζκνχ, φπσο θσηνγξαθίεο, ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο θαη φηη άιιν απνηειεί ειεθηξνληθφ εθθνβηζηηθφ πιηθφ, ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία ηνλ εθθνβηζκφ πνπ δέρηεθαλ (Campbell, 2007·
Johnson, 2011).
Σα ζχκαηα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε θαηάιιειε ζηήξημε απφ
εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ φηη έδεζαλ θαη
λα ληψζνπλ ςπρηθή εξεκία θαη απηνπεπνίζεζε (Johnson, 2011). Αθφκα λα
αληηιεθζνχλ φηη δελ επζχλνληαη θαη λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ψζηε λα
αληηκεησπίδνπλ ζηξαηεγηθά ηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ
(Kowalski, 2008). Η ελζάξξπλζε θαη ε επηβξάβεπζε ησλ παηδηψλ πνπ ηνικνχλ λα
δεηήζνπλ βνήζεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε ελψ παξάιιεια νη εηδηθνί πξέπεη λα ξσηνχλ
ηα παηδηά γηα ην ηη είδνπο ζηήξημε ζέινπλ θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ εθείλα επηζπκνχλ λα
γίλεη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο (Campbell, 2007). Οπσζδήπνηε κείδνλνο ζεκαζίαο
ζεσξείηαη ε άκεζε αθαίξεζε ηνπ εθθνβηζηηθνχ πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν φπσο θαη ε
ζηάζε ηνπ ζχκαηνο λα «θαζειψζεη» ή λα αγλνήζεη ηηο επηζέζεηο ηνπ ζχηε (Englander,
2012). Η ιχζε πνπ ζπλήζσο βξίζθεη ην ζχκα θαη ζεσξείηαη αλαπνηειεζκαηηθή, είλαη
λα κηιήζεη ζην ζχηε θαη λα ηνπ πεη λα ηεξκαηίζεη ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ,
ελέξγεηα πνπ πεηζκψλεη ην ζχηε θαη ηνλ σζεί λα ζπλερίζεη ρεηξφηεξα (Campbell,
2007· Conn, 2004).

15.7 Η ςυνεργαςύα με τρύτουσ
Οη «ηξίηνη» επίζεο

κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θνληά ζην ζχκα,

λα ην

ππνζηεξίμνπλ, λα ην εκςπρψζνπλ θαη λα ηνπ ζέζνπλ πξνηάζεηο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ
λα μεπεξάζεη φζν γίλεηαη αλψδπλα ηε δπζάξεζηε εκπεηξία πνπ πέξαζε (Davis &
Nixon, 2012).

15.8 Η αντιμετώπιςη του δρϊςτη
ρεηηθά κε ην δξάζηε ε αληηκεηψπηζή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζπκβνπιεπηηθά
έηζη ψζηε λα βνεζεζεί λα θαηαιάβεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη λα
παξνηξπλζεί λα θαιιηεξγήζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο (Kowalski, 2008).
Δπίζεο ν δξάζηεο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζην λα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ
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θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φπσο επίζεο λα εμεηαζηεί θαη ε πεξίπησζε
ηπρφλ δηαθνξψλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ζχκαηνο (Johnson, 2011).
Αθφκα αλ ν δξάζηεο απφ κφλνο ηνπ κηιήζεη θαη παξαδερηεί φηη έπξαμε
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, πξέπεη θαη απηφο λα επηβξαβεχεηαη γηα ην ζάξξνο θαη ηελ
εηιηθξίλεηα ηνπ (Campbell, 2007). Ο δξάζηεο επίζεο πξέπεη λα θεξζεί ψξηκα,
θαηαλνψληαο απηφ πνπ έθαλε, λα δείμεη ζπκπφληα θαη ελζπλαίζζεζε γηα ην ζχκα
(Slonje, Smith & Frisen, 2012).
Δλ θαηαθιείδη ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ν δξάζηεο λα ππνρξεσζεί λα
επαλνξζψζεη ηε βιάβε πνπ πξνμέλεζε ζην ζχκα θαη λα ηηκσξεζεί κε θάπνηα ήπηα
ηηκσξία σο επαθφινπζν ηεο δξάζεο ηνπ (Englander, 2012). Δμαηξνχληαη πεξηπηψζεηο
πνπ ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο πξνθαιεί φρη κφλν ζνβαξέο απεηιέο αιιά θαη
ζνβαξέο βιάβεο θαη ζπγθξνηεί αμηφπνηλε πξάμε (Kalman, 2009).

15.8 Η αντιμετώπιςη του ηλεκτρονικού εκφοβιςμού με ειδικϊ
λογιςμικϊ
ήκεξα νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο είλαη ηεξάζηηεο. Μηα νκάδα δξάζεσλ γηα
ηελ

αληηκεηψπηζε

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

εθθνβηζκνχ

βαζίδεηαη

ζε

ζχγρξνλα

απηνκαηνπνηεκέλα ηερλνινγηθά κέζα πνπ εληνπίδνπλ επξήκαηα ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ. Σέηνηα επξήκαηα είλαη ην επηζεηηθφ πεξηερφκελν κελπκάησλ πνπ
δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν, δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαλεξψλνπλ ξφιν δξάζηε γηα ηνλ
απνζηνιέα, πβξηζηηθέο αλαξηήζεηο (Moore, Nakano & Suda, 2012).
Άιια δπν πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ (Box Blue-Cyberbullying Prevention
Engine,

Pure Sight-Child-Friendly Internet), κπνξνχλ λα απνκνλψζνπλ, λα

θαζειψζνπλ ή λα εηδνπνηνχλ κε αλαθνξέο γηα επεηζφδηα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
Βαζίδνληαη ζηελ εχξεζε

ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ζπλάκα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο

επνπηείαο ζηνπο γνλείο.
Παξφκνηα νη Dinakar et al. (2011) εκθαλίδνπλ κηα ζεηξά εμειηγκέλσλ
ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Οη κέζνδνη
απηέο (ConceptNet, AnalogySpace, Blending technique, Bully Space knowledge base)
κπνξνχλ λα βξνπλ ζπλζεηφηεξεο πιεξνθνξίεο φπσο ζπλδπαζκφ ζηεξενηχπσλ, ξφισλ,
εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ, ελψ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθεξζνχλ ηέηνηεο
ζπκπεξηθνξέο θαη λα εθπαηδεπηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη δηαδξαζηηθά.
75

Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνζπεξλνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλαληά ν
άλζξσπνο λα αληαπνθξηζεί ζηα πνιιά πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ φπσο
θαη ζηα εκπφδηα πνπ ζέηνπλ νη ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ηζηνηφπσλ. Παξά ηαχηα νη
Dinakar et al., 2011 ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά θαιχπηνπλ ην 80% ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαη παξαδέρνληαη φηη ρξεηάδνληαη

πεξαηηέξσ

βειηίσζε θαη είλαη αλεπαξθή γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Νέεο
Σερλνινγίεο.

15.9 Η αντιμετώπιςη του ηλεκτρονικού εκφοβιςμού με απαγόρευςη
χρόςησ πολυμϋςων από τα παιδιϊ
Απηνχ ηνπ είδνπο ε αληηκεηψπηζε θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη απφ ηνπο
ελήιηθεο θαη απφ ηνπο εθήβνπο. Οη Smith θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο δηεξεπλψληαο ζε
κειέηε ηνπο ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλνινγεκέλε απαγφξεπζε
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν, επηζεκαίλνπλ φηη
πνιχ κηθξφο αξηζκφο παηδηψλ ηάρζεθε ππέξ απηήο ηεο απαγφξεπζεο. Αληηζέησο
πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά παηδηά δήισζαλ φηη ε απαγφξεπζε ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ
δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν δε ζα έδηλε ιχζε ζην πξφβιεκα γηαηί ζα ηα σζνχζε ζηελ
θξπθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο εθηφο ζρνιείνπ.
Παξφκνηεο απαληήζεηο δφζεθαλ θαη ζε έξεπλα ησλ Sleffgen, Konig & Pfetsch
(2009) (ζην Grigg 2010). πγθεθξηκέλα ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ππνγξάκκηζε
πσο ηπρφλ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζην ζρνιείν δε ζα ειάηησλε ηελ
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, νχηε θαη ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ θξπθά εληφο
ζρνιείνπ. Σα ίδηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Kapatzia & Sygkollitou
(2009) ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή απαγφξεπζε ηνπ θηλεηνχ απηνχ ηνπ ή ηνπ δηαδηθηχνπ
ζην ζρνιηθφ ρψξν. Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζεψξεζε ζεηηθή είδνπο ηελ
αληηκεηψπηζε ήηαλ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε πην κηθξή: 6,8% γηα ηελ απαγφξεπζε
ηνπ θηλεηνχ θαη 6,4% γηα ηελ απαγφξεπζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη
απάληεζαλ φηη ε απαγφξεπζε ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ δηαδηθηχνπ δε ζα απνκάθξπλε ηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη ζα νδεγνχζε ζε θξπθή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ (71,1%) θαη
ηνπ δηαδηθηχνπ (20,8%) ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θηλεηνχ
(21,5%) θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (71,9%) εθηφο ζρνιείνπ.
Σελ ίδηα άπνςε έρνπλ θαη νη ελήιηθεο ζρεηηθά κε ην ίδην ζέκα. ε κειέηε ησλ
Jager θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (2010) απνθαιχθζεθε φηη ε ζέζε ησλ πεξηζζφηεξσλ
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εηδηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά, κε γνλείο θαη κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ήηαλ
φηη ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν δε ζα είρε ηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Η θαηαγξαθείζα κάιηζηα άπνςε ελφο απφ ηνπο εηδηθνχο
πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε ήηαλ φηη ε απαγφξεπζε ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη ε ιχζε
ζην πξφβιεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ε ιχζε είλαη ε ζσζηή θαη ζπλεηή
ρξεζηκνπνίεζή ηεο.
Η ιχζε ινηπφλ ηεο απαγφξεπζεο ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ δηαδηθηχνπ, αλ θαη απφ
ηνπο πνιινχο ζεσξείηαη κε απνδνηηθή, εμαθνινπζεί λα απνηειεί γηα γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνχο έλαλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζην
ζρνιηθφ ρψξν θαη ζην ζπίηη. Απηή ε ζηάζε ησλ γνληψλ δείρλεη κηα επηζήκαλζε ζηηο
παγίδεο πνπ θξχβνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο, αιιά φρη ζηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε θαη
αθνκνίσζε ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γηαηί απηφ απαηηεί θαηάξηηζε θαη
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ (Maher, 2008).

15.10 Εμπόδια ςτην αντιμετώπιςη του ηλεκτρονικού εκφοβιςμού
Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζπλαληνχλ σζηφζν πνιιά εκπφδηα ζηελ
εθαξκνγή ηνπο., φπσο:


Πνιιά παηδηά απνθεχγνπλ λα αλαθέξνπλ φηη ππήξμαλ ζχκαηα
εθθνβηζκνχ ζε ελήιηθεο (Rigby, 1997). Οη ιφγνη πνπ ην θάλνπλ απηφ
είλαη πνιινί (Petersen & Rigby, 1999): Νηψζνπλ ηαπείλσζε θαη
ακεραλία, πηζηεχνπλ φηη θαλείο δε ζα ηνπο πηζηέςεη, ή αθφκα φηη
θηαίλε νη ίδηνη γηα φ,ηη έπαζαλ.



Γελ εκπηζηεχνληαη ηηο ιχζεηο ησλ ελειίθσλ θαη ζεσξνχλ φηη ην
πξφβιεκά ηνπο αλ κηιήζνπλ ζα νμπλζεί (Petersen & Rigby, 1999).



Νηψζνπλ ελνρέο γηα φ,ηη ζπλέβε.



Φνβνχληαη φηη νη ελήιηθεο ζα ηνπο απαγνξεχζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο
Νέεο Σερλνινγίεο.

Δθηφο απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ εξεπλψλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ,
ππάξρνπλ θαη άιια εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Η
αλσλπκία είλαη απηή πνπ θάλεη δχζθνιν ηνλ εληνπηζκφ ηνπ δξάζηε (Li, 2007).
Αθφκα ηα ίδηα ηα ζχκαηα αξλνχληαη λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηε ζπκαηνπνίεζή ηνπο
επεηδή ληψζνπλ φηη αλ ην θάλνπλ δε ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θπβεξλνρψξν
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θαη απηφ νδεγεί ζην λα κελ ππάξρεη αθξηβή εηθφλα ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα
ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν (Campbell, 2005). Άιινη
πεξηνξηζκνί ζηε δξαζηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (Jager, Ainado,
Malos & Pessoa, 2010), φπσο επίζεο φηη νη πεξηζζφηεξεο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο
κέζνπ δηαδηθηχνπ ζπκβαίλνπλ εθηφο ζρνιείνπ. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άπνςε φηη ην λα
απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά, δε ιχλεη ην πξφβιεκα
(Jager el al., 2010) αθνχ ην δηαδίθηπν θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο δελ απνηεινχλ ην
θαζαπηφ πξφβιεκα φζν ν ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο ηνπο.

15.11

Αξιολόγηςη

των

προγραμμϊτων

αντιμετώπιςησ

του

ηλεκτρονικού εκφοβιςμού
Η πθηζηάκελε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, είλαη εμφρσο ειιηπήο. Η έξεπλα ησλ Mishna et al. (2009),
ε νπνία εμέηαζε ηε ζπγγξαθή κειεηψλ πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, εληφπηζε ηξία πξνγξάκκαηα απφ ηα
ηξεηο ρηιηάδεο πνπ εμεηάζηεθαλ. Απφ ηα ηξία απηά πξνγξάκκαηα (I-SAFE program,
Missing program, HAHASO study), ηα δχν πξψηα είραλ σο ζέκα ηελ αζθαιή θαη
ζίγνπξε ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαζψο θαη ηηο πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην
δηαδίθηπν θαη ην ηξίην αλαθεξφηαλ ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ ζπκβαηηθνχ θαη ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. Αμηνινγήζεθαλ δε ε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ
εθήβσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε αζθάιεηα ην δηαδίθηπν, ε αιιαγή ησλ
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπο γηα ηελ νξζή ρξήζε θαη ε εκπινθή ζε εθθνβηζηηθά
πεξηζηαηηθά.
Αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα I-SAFE, απηφ απνηειείηαη απφ πέληε ζπλεδξίεο
ζηηο νπνίεο παίξλνπλ κέξνο εθπαηδεπηηθνί θαη ζηφρν έρνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
ελεκέξσζε, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αζθαιή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ.
Σν Missing program πεξηιακβάλεη έλα βηληενπαηρλίδη πνπ έρεη ζηφρν ηελ
θαιιηέξγεηα βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ, έλα
θαηαηνπηζηηθφ βηληενθιίπ, εγρεηξίδην κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηνπο ελήιηθεο. Η
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ έδεημε φηη κπνξεί λα βνεζά ζε κεγάιν βαζκφ
ζηελ εμέιημε ηεο γλψζεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά πζηεξεί ζην λα
αιιάμνπλ ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά νη ρξήζηεο.
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Σν πξφγξακκα HAHASO πεξηιακβάλεη πέληε ζπλεδξίεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ
πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ζηξαηεγηθέο
φκσο πνπ ζηαηηζηηθά δελ έδεημαλ λα κεηψλνπλ ηελ ππθλφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ
αλάκεημεο ζε γεγνλφηα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (Mishna et al., 2009). Δπηπιένλ ε
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Philosophy for Children (P4C)», ζρεηηθά κε ην πφζν
απηφ επηδξά ζηα δχν είδε εθθνβηζκνχ (ζπκβαηηθφ θαη ειεθηξνληθφ), θαηέδεημε
αμηφινγεο δηαθνξέο γηα ηνλ ζπκβαηηθφ αιιά φρη γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
(Tangen & Campbell, 2010). χκθσλα κε ηηο εξεπλήηξηεο, ην δεδνκέλν απηφ δείρλεη
φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο δελ είλαη εμίζνπ δεκνθηιήο κε ηνλ ζπκβαηηθφ. Γηα
ηνχην νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ φρη κφλν ζηηο θνηλσληθέο
αμίεο αιιά θαη ζηελ εθκάζεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ελψ
παξάιιεια επηβάιιεηαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή παξφκνηα πξνγξάκκαηα απφ ηελ
κηθξή παηδηθή ειηθία (Tangen & Campbell, 2010).
Σειεπηαία αμηνινγήζεθε ε

δξαζηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (ConRed Cyberbjullynig Prevention Program). ‘ απηφ ην
πξφγξακκα ζπκκεηείραλ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη πεξηειάκβαλε
νρηψ εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ζηελ νπνίεο ππήξρε ζπληνληζηήο εηδηθφο. ηφρνο ηνπ
ήηαλ ε αλάπηπμε γλψζεσλ γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ γηα ηηο παγίδεο πνπ θξχβνληαη ζην δηαδίθηπν θαη γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαξαδνθνχλ απφ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σα δεδνκέλα ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ αλσηέξνπ πξνγξάκκαηνο δείρλνπλ άλνδν ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ, ηεο ζπλαίζζεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ παξακνλεχνπλ ζην δηαδίθηπν, αιιά
θαη ηελ ζπλαίζζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζην ξφιν ηνπ ζχηε θαη ζην
ξφιν ηνπ ζχκαηνο. ηα θνξίηζηα σζηφζν ζεκεηψζεθε άλνδν ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ, φηαλ απηά ελζηεξλίδνληαη ην ξφιν ηνπ δξάζηε (Ortega-Ruiz, Del Rev &
Casas, 2012).
Tέινο, αμηνινγήζεθε ε δξαζηηθφηεηα δχν μερσξηζηψλ παξεκβάζεσλ, πνπ
πεξηείραλ ηελ πξνβνιή ελφο βηληενθιίπ (Let's Fight It Together, Exposed) κε ζέκα:
ηξφπνη παξέκβαζεο ζηα πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, θαη αζθαιήο ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη δξάζεηο δηεμήρζεζαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο
έδεημε ειάρηζηε ή κεδακηλή επηξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δξάζεσλ ζηηο ηερληθέο
δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, κνινλφηη ππήξρε
ζεηηθή ξνπή.
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Η έξεπλα δείρλεη φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη απηά πνπ έρνπλ:


πην κεγάιε δηάξθεηα, εληαηηθφηεηα,

πνηθηινκνξθία δξάζεσλ θαη

εκπινθή γνλέσλ εθπαηδεπηηθψλ (Hahn Fox, Farririgton, & Ttofi,
2012.


πην «νηθείν» πιηθφ, πνπ ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, φπσο είλαη
ε ρξήζε βίληεν

ε κηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ απνηππψλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ
πξνγξακκάησλ είραλ κέηξηα σο θαη αδχλακε επίπησζε ζηνπο παξαιήπηεο ηνπο
(Matjasko et al., 2012). ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηνλίδεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα
πξφιεςεο πξέπεη λα επηθεληξψλνπλ ζηελ ππεχζπλε θαη ζνβαξή ρξήζε ησλ
πνιπκέζσλ, θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ παξαθηλδπλεπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ
ρξεζηψλ ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη φρη κφλν ζηελ αιιαγή ζέζεσλ θαη απφςεψλ ηνπο
(Mishna, Cook, Saini, Wu & McFadden, 2011).
Πξναπαηηνχκελν ελφο ηειεζθφξνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο είλαη ε
αμηνιφγεζε δχν αμφλσλ: ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπ. Απηή ε αμηνιφγεζε
είλαη αλαγθαίν λα ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο (evidence-based),
νξγαλψλνληαο δξάζεηο πνπ ζα πινπνηνχληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη θαιχηεξα ζην
πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (Donlin, 2012· Pearce et al., 2011).
Δπίζεο θάηη άιιν πνπ αλαθχεηαη απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθία είλαη ε
απνπζία εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ, ηελ
ειεθηξνληθή ζπκαηνπνίεζε αιιά θαη ηελ πξφιεςή ηνπ. Δηδηθά ζην θαηλφκελν ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ αλχπαξθηα είλαη ηα δεδνκέλα γηα ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε
ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ αλεπαξθή είλαη θαη ηα δεδνκέλα πνπ δηεξεπλνχλ ηελ πξφιεςε
θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξησκέλε παξέκβαζε πνπ ζα βνεζήζεη δξαζηηθά λα
αληηκεησπηζηεί ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο.
ηελ Διιάδα νη έξεπλεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκαηνπνίεζε είλαη πάξα πνιχ
πεξηνξηζκέλεο. Άξα πξνέρεη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία εξεπλψλ πνπ ζα αθνξνχλ ηε
κνξθή θαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Με
ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα είλαη εθηθηφ λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιειεο
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παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ θαη ζα εμππεξεηνχλ ηα εηδηθά γλσξίζκαηα ηνπ ειιεληθνχ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο ζρνιηθήο κνλάδαο.

16.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Οη έξεπλεο πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ δηεμαρζεί θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ, δελ δίλνπλ νινθιεξσκέλε θαη μεθάζαξε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε
πνπ έρεη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο κε ην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη
ελήιηθεο εκπιέθνληαη ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν.
Μηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επηθεληξψζεη ζηνπο δηάθνξνπο
παξάγνληεο πνπ ίζσο εκπιέθνληαη ζηε ζρέζε απηή. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε
πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο παηδηψλ θαη γνλέσλ, ην επίπεδν γλψζεο - ελεκέξσζεο πνπ
έρνπλ νη ελήιηθεο γηα δεηήκαηα θπβεξλνρψξνπ ή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, θιπ.

Άιιε δηάζηαζε δηεξεχλεζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εθηίκεζε ησλ εθήβσλ
γηα ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ηνπο ζην κέιινλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, ε
ζπρλφηεηα απηήο ηεο εθηίκεζεο ησλ εθήβσλ, θαζψο θαη πψο απηή ζπζρεηίδεηαη κε
δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ε ζπρλφηεηα ησλ ζπκαηνπνίεζεο ή ε επηζεηηθφηεηα
ζην ζρνιείν θαη ηα ςπρνινγηθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
έθεβνη απηνί.
Δπίζεο, ζηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, εληνπίδνληαη αδπλακίεο

φπσο είλαη ε απνπζία

αμηνιφγεζεο ή επφπηεπζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ
πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ζηελ ηάμε. Απηή ε επνπηεία θαη ε αμηνιφγεζε ζα παξείρε
ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζησζεί αλ ην πξφγξακκα πξφιεςεο εθαξκφδεηαη ζσζηά θαη
κε ζπλέπεηα ζε φ,ηη αθνξά ην ζθεπηηθφ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ.
Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα εξεπλεζεί ε αζθαιήο ρξήζε ησλ
πνιπκέζσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν πεξηιακβάλνληαο θαη άιιεο δηαζηάζεηο,
φπσο είλαη ν δηάινγνο θαη ε ζπλεχξεζε κε αγλψζηνπο, ε απνθάιπςε πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ θαη θσηνγξαθηψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαζψο θαη ε
ζεμνπαιηθή παξελφριεζε κέζσ δηαδηθηχνπ.
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Δπηπιένλ νη κειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε κεγαιχηεξν
κέγεζνο δείγκαηνο ην νπνίν ζα επέηξεπε κηα πην ζθαηξηθή θαη πιήξε δηεξεχλεζε ησλ
θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ ζην δηαδίθηπν θαη ζα εζηίαδε βαζχηεξα ζηηο δηαθνξέο ηεο
ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ ησλ εθήβσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ.
Σν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγηζηεί

επξχηεξα

γεσγξαθηθά θαη λα θαηαγξάςεη ηηο απαληήζεηο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξνληθψλ
πεξηφδσλ, ψζηε νη

εξεπλεηέο λα

αμηνινγήζνπλ δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε

αιιαγέο ζηάζεσλ, απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη έθηαζεο ησλ θαηλνκέλσλ.
Ο ζπλδπαζκφο επίζεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο ίζσο λα
βνεζνχζε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην ζέκα ηνπ

θαηλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ

εζηζκνχ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ εθθνβηζκφ ζηε ρψξα καο.
Δπηπξνζζέησο ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί αλαιπηηθά ην αλ ζπλδένληαη ή
ζρεηίδνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ εθήβσλ (π.ρ. θαηάζιηςε) κε ηελ
εκπινθή ηνπο ζε πεξηζηαηηθά ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε
ζρέζε πνπ έρνπλ νη έθεβνη κε ηνπο γνλείο ηνπο (θαιή, θαθή, κέηξηα), αιιά θαη ηελ
κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο (δπζιεηηνπξγηθή, κνλνγνλετθή).
Άιιε πνιχ ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε έξεπλα πνπ ζα δηεξεπλνχζε ηε ζρέζε
αλάκεζα ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εθήβνπ θαη ζηελ εκπινθή ηνπ ζε
ειεθηξνληθέο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Σέινο, άιιεο κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ νη γνλείο δηαρεηξίδνληαη ην θαηλφκελν ηεο ειεθηξνληθήο
ζπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, θαη ην αλ νη ίδηνη σο γνλείο νξηνζεηνχλ θαη κε πνην
ηξφπν ηα παηδηά ηνπο.
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