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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα κάνει αναφορά στη διαδικτυακή πρόσβαση και χρήση, που αποτελούν
βασικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε θετική ή αρνητική εµπειρία στο διαδίκτυο. Επίσης,
παρουσιάζει µία δοµηµένη επισκόπηση των κινδύνων του διαδικτύου, εστιάζοντας στο
φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού ως νεότερη µορφή του παραδοσιακού/πρόσωπο µε
πρόσωπο εκφοβισµού και στον κυβερνοεκφοβισµό µέσω κοινωνικής δικτύωσης. Η παρούσα
εµπειρική έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της έκτασης και φύσης των εµπειριών και των
αντιλήψεων του ελληνικού φοιτητικού πληθυσµού αναφορικά µε τους διαδικτυακούς
κινδύνους, τον παραδοσιακό εκφοβισµό και κυβερνοεκφοβισµό, καθώς και στην εξέταση της
επίδρασης της κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυση του φαινοµένου του
κυβερνοεκφοβισµού. Στην έρευνα αυτή ο κυβερνοεκφοβισµός αναφέρεται σε εκφοβισµό
µέσω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. To δείγµα των ατόµων
που συµµετείχε στην έρευνα αποτελούνταν από 224 προπτυχιακούς φοιτητές
Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ελλάδας. Ένα ανώνυµο
ερωτηµατολόγιο αυτοαναφορών κατασκευάστηκε για τη συλλογή και παραγωγή ποσοτικών
δεδοµένων. Πραγµατοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική ανάλυση των δεδοµένων. Τα
αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 70.5% και 80% των συµµετεχόντων αντίστοιχα, θεωρούν ότι
το διαδίκτυο και οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ασφαλείς. Ωστόσο, η
συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο επί καθηµερινής
βάσεως και υψηλό επίπεδο διαδικτυακής χρήσης, µε κορυφαία διαδικτυακή δραστηριότητα
την κοινωνική δικτύωση. Σχεδόν ένας στους δύο φοιτητές βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω της
χρήσης του διαδικτύου κυρίως µέσω αποδοχής ανεπιθύµητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Το 34% του φοιτητικού πληθυσµού υπήρξε θύµα παραδοσιακού εκφοβισµού και το 13% είχε
εκφοβίσει άλλους µε τον παραδοσιακή τρόπο. Επίσης, το 13% ανέφερε θυµατοποίηση από
κυβερνοεκφοβισµό και το 9% θυµατοποίηση από κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας
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κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο το 5% των φοιτητών παραδέχτηκαν ότι είχαν
κυβερνοεκφοβίσει άλλους, ενώ το 3% είχε κυβερνοεκφοβίσει άλλους µέσω ιστοσελίδας
κοινωνικής δικτύωσης. Η πλειοψηφία των θυµάτων κυβερνοεκφοβισµού είναι γυναίκες, ενώ
των κυβερνοεκφοβιστών είναι άνδρες. Οι επιθέσεις κυβερνοεκφοβισµού έγιναν, κατά κύριο
λόγο, µέσω τηλεφωνηµάτων και γραπτών µηνυµάτων. Περίπου ένας στους τρείς φοιτητές, το
30%, γνώριζαν κάποιον άλλον που είχε κυβερνοεκφοβηθεί και το 12.1% γνώριζε κάποιον
που είχε κυβερνοεκφοβίσει άλλους. Τα αποτελέσµατα των χ2 τεστ δείχνουν ότι φύλο και
ηλικία δεν επηρεάζουν την εκδήλωση φαινόµενων παραδοσιακού εκφοβισµού και
κυβερνοεκφοβισµού. Επιπλέον, υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ θυµατοποίησης
από παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και µεταξύ
θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό,
που υπαινίσσεται τη σύνδεση µεταξύ παραδοσιακού εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού.
Οι κίνδυνοι που εγκυµονεί το διαδίκτυο εµφανίζουν σηµαντική συχνότητα. Αυτή η έρευνα
επιβεβαιώνει ότι ο κυβερνοεκφοβισµός είναι ένα υπαρκτό φαινόµενο µε ισχυρές συνέπειες
που αντιµετωπίζονται µε δυσκολία από τα θύµατα. Επιπρόσθετα, η κοινωνική δικτύωση
διαδραµατίζει ρόλο στην ενίσχυση του φαινοµένου. Σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό
εκφοβισµό οι συµµετέχοντες δεν ήταν σίγουροι ότι γνώριζαν εκ των προτέρων τι είναι
κυβερνοεκφοβισµός, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας
αλλά και µελλοντικών. Εντούτοις, ανέφεραν ότι γνωρίζουν τις συνέπειες του και θεωρούν
ότι δεν είναι λιγότερο σοβαρές σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό. Λαµβάνοντας υπόψη µία
σειρά από περιορισµούς της παρούσας έρευνας, συζητήθηκαν προοπτικές και κατευθύνσεις
για µελλοντική έρευνα.

Λέξεις – κλειδιά: φοιτητικός πληθυσµός, διαδίκτυο, διαδικτυακή πρόσβαση και χρήση,
διαδικτυακοί κίνδυνοι, παραδοσιακός εκφοβισµός, κυβερνοεκφοβισµός, κοινωνική δικτύωση
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Abstract
The present research refers to Internet access and usage, the two necessary conditions for any
online experience, either negative or positive. It also presents a structured overview of
Internet risks, focusing on the phenomenon of cyberbullying as a newer form of the
traditional/face to face bullying and on the cyberbullying through social networking. The aim
of this empirical research is to investigate the extent and nature of the experiences and the
perceptions of the Greek student population regarding online risks, traditional bullying and
cyberbullying as well as to examine the impact of social networking on the rise of
cyberbullying. In this research cyberbullying refers to bullying through the use of
information and communications technologies. A number of 224 undergraduate students of
University and Technological Education Institutes of Greece participated in the survey. An
anonymous self-report questionnaire was developed for the collection and production of
quantitative data. Descriptive and inferential analysis of the data were carried out. The results
show that 70.5% of the participants believe that the Internet is not safe and 80% believe that
the social networking sites are not safe. However, the vast majority of the sample had internet
access on a daily basis and high level of Internet usage and also social networking was
reported as their top online activity. Almost one out of two students was exposed to some
kind of risk due to Internet use, mainly through receiving spam e-mails. About 34% of the
student population had been victims of traditional bullying and 13% had bullied others in the
traditional way. Also 13% of the students reported cyberbullying victimization and 9%
cyberbullying victimization trough social networking sites. Only 5% of students conceded
that they had cyberbullied others while 3% had done so trough social networking sites. The
majority of the cyber-victims is females, while most of cyber-bullies are men. Cyberbullying
attacks were made mainly via phone calls and texting. Approximately one out of three
students, 30%, knew someone who had been cyberbullied and 12,1% of the sample knew
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someone who had cyberbullied others . The results of x2 test show that gender and age do not
affect the occurrence of bullying and cyberbullying. Furthermore, there is a statistically
relationship between bullying victimization and bullying and between traditional bullying
victimization and cyberbullying victimization that suggest a connection between traditional
bullying and cyberbullying. The risks posed by the Internet have a significant frequency. This
study also confirms that cyberbullying is a existing phenomenon with important consequences
which are difficult to be dealt with by the victims. It is also confirmed that social networking
plays a role in enhancing the phenomenon of cyberbullying. In contrast with
the traditional phenomenon of bullying participants were not sure that they knew in advance
what cyberbullying was, which confirms the necessity of this research and of future ones.
However, they reported that they know its consequences and believe them to be no less
serious than the ones derived from traditional bullying. After considering a number of
limitations of the present research, directions for future research are discussed.

Keywords: Student population, Internet, Internet access and usage, online risks, traditional
bullying, cyberbullying, social networking
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Εισαγωγή
Το διαδίκτυο παρέχει στο χρήστη του αµέτρητες δυνατότητες άµεσης και ευέλικτης
ενηµέρωσης, επικοινωνίας, διασκέδασης, εµπορικών και οικονοµικών συναλλαγών,
εκπαίδευσης κτλ. Η ταχύτητα εξάπλωσης της διαδικτυακής πρόσβασης και χρήσης έχει
αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι σηµερινοί άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι εργάζονται,
µορφώνονται και ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους κτλ.
Σύµφωνα µε πρόσφατες αναφορές (Internet World Stats, 2011), κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 11 ετών, έχει παρατηρηθεί στις ανεπτυγµένες χώρες µία συνεχής αύξηση της
διαδικτυακής χρήσης και πρόσβασης. Πιο συγκεκριµένα, σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει
σηµειωθεί από το 2000 µέχρι και το 2011 µία αύξηση της τάξεως του 480%. Η αύξηση αυτή
αντιστοιχεί σήµερα σε 2.095 δισεκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου παγκοσµίως, που
συνεπάγεται το 30.2% του παγκόσµιου πληθυσµού. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχειά
καταδεικνύουν ότι η κοινότητα του διαδικτύου έχει αποκτήσει παγκόσµιο χαρακτήρα µε τον
πληθυσµό της να είναι διασκορπισµένος σε όλες τις χρονικές ζώνες και ηπείρους του
πλανήτη και δείχνουν ότι το διαδίκτυο τείνει να καταστεί και να θεωρείται, ολοένα και
περισσότερο, βασικό χαρακτηριστικό του παγκόσµιου πολιτισµού. Όσον αφορά την
ελληνική επικράτεια, που µας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα, η αύξηση της διαδικτυακής
χρήσης άγγιξε για την ίδια χρονική περίοδο το 397.1%, το οποίο σηµαίνει ότι το 46.2% του
γενικού πληθυσµού στην Ελλάδα έχει σήµερα διαδικτυακή πρόσβαση.
Επιπλέον, η έκρηξη των κοινωνικών δικτύων στις αρχές της δεκαετίας δεν άφησε την
Ελλάδα ανεπηρέαστη. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας (2010), σε έρευνα που
πραγµατοποίησε µεταξύ 2008 - 2010, ο κοινωνικά δικτυωµένος πληθυσµός αυξήθηκε κατά
350%. Σήµερα το 97.1 % των πολιτών που είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο έχουν το
λιγότερο ένα λογαριασµό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Επίσης, η διείσδυση του κοινωνικού
δικτύου Facebook στην Ελλάδα είναι 32.63% σε σύγκριση µε τον πληθυσµό της χώρας και
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70.57% σε σχέση µε τον αριθµό των χρηστών του διαδικτύου. Ο συνολικός αριθµός χρηστών
Facebook στην Ελλάδα αγγίζει τα 3.508.000 και αυξήθηκε κατά 234.520 το τελευταίο
εξάµηνο (Social bakers, 2011).
Η διαρκώς αυξανόµενη σηµαντικότητα που κατέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και το
διαδίκτυο στις σύγχρονες κοινωνίες και ειδικότερα στις ζωές των νέων έχει διεγείρει µία
έντονη συζήτηση τόσο για τα οφέλη όσο και για τις προκλήσεις από τη χρήση των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών ([Τ.Π.Ε.] Palfrey & Gasser, 2008). Η συζήτηση
αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων και εκτείνεται από τις αντιληπτές δυνατότητες και
ευκαιρίες, όπως είναι για παράδειγµα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι νέες µορφές και
δραστηριότητες συµµετοχής στα κοινά, έως και τους διαδικτυακούς κινδύνους, όπως είναι ο
κυβερνοεκφοβισµός, ο εθισµός στο διαδίκτυο και η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Τα
προαναφερθέντα θέµατα δεν αποτελούν πλέον αντικείµενο συζήτησης µόνο µεταξύ γονέων
και εκπαιδευτικών, αλλά σε µεγάλο βαθµό βρίσκονται και στις ατζέντες ερευνητών, φορέων
χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου δηµόσιου κοινού. Η στρέψη της δηµόσιας προσοχής
σε τέτοιου είδους θέµατα οφείλεται στις αυξανόµενες ανησυχίες, σχετικά µε την ασφάλεια
παιδιών και νέων και τους κινδύνους που ενδεχοµένως να αντιµετωπίζουν από τη χρήση των
ψηφιακών µέσων. Επίσης, προκαλείται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(Μ.Μ.Ε.) µε εκτενείς καλύψεις τραγικών περιστατικών µε εµπλεκόµενους νέους και ψηφιακά
µέσα. Τα ολοένα και αυξανόµενα περιστατικά, η σηµαντικότητα των περιστατικών αυτών
και οι αρνητικές συνέπειες για τα άτοµα έχουν καταστήσει τα τελευταία χρόνια το ζήτηµα της
ψηφιακής ασφάλειας και κατ’ επέκταση των κινδύνων, που κρύβει η χρήση του διαδικτύου,
σηµαντικό ερευνητικό θέµα.
Έναυσµα για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας στάθηκε η αυξανόµενη
συχνότητα, η παρατήρηση και η αναφορά περιστατικών νέων ατόµων στην Ελλάδα, οι οποίοι
διέτρεξαν κάποιου είδους κίνδυνο µέσω της χρήσης του διαδικτύου και ιδιαίτερα τον κίνδυνο
COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

16
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
του κυβερνοεκφοβισµού. Επίσης, πρόσφατες έρευνες αναφορικά µε τους ιντερνετικούς
κινδύνους και την εµπλοκή των νέων σε αυτούς (Hinduja & Patchin, 2009. Juvonen & Gross,
2008. Lenhart, Madden, & Hitlin, 2005, Li, 2007. Willard, 2009) αποτέλεσαν πηγή
προβληµατισµού και υποστηρικτικό πλαίσιο αναφοράς για τη διερεύνηση του θέµατος και σε
νεαρούς ενήλικες και ειδικότερα στο φοιτητικό πληθυσµό της χώρας µας. Η επικέντρωση
στο φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού πηγάζει από το γεγονός ότι η έννοια, η έκταση και η
επίγνωση του φαινοµένου και των διαφόρων παραµέτρων του δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη
και επαρκής για το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού πληθυσµού. Επίσης, κίνητρο αποτέλεσε
ο µικρός αριθµός και η απουσία ανάλογων ερευνητικών προσπαθειών µε πανελλαδικό
χαρακτήρα σε φοιτητικό πληθυσµό. Εποµένως, µε ελάχιστες εξαιρέσεις περιορισµένες
ακαδηµαϊκές έρευνες και µε περιορισµένο θεωρητικό πλαίσιο, έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα
σχετικά µε τον κυβερνοεκφοβισµό. Επιπλέον, το διαδίκτυο έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη του κυβερνοεκφοβισµού, στην έννοια διαδίκτυο συµπεριλαµβάνουµε και την
κοινωνική δικτύωση. Μέχρι σήµερα γνωρίζουµε ότι οι νέοι χρησιµοποιούν ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook και το My Space για να εκφοβίσουνε
(Kowalski and Limber, 2007. McLoughlin, Meyricke, & Burgess, 2009. Stomfay-Stitz and
Wheeler, 2007), αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για την επιρροή των ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης στον κυβερνοεκφοβισµό. Η απουσία πρόσφατων ερευνών για τον
κυβερνοεκφοβισµό µε την παράλληλη σταθερή αύξηση της διαδικτυακής χρήσης και
πρόσβασης σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζει ετησίως η Ελλάδα,
µπορεί να συνεπάγεται αύξηση των περιστατικών κυβερνοεκφοβισµού στον ελληνικό χώρο
και θα πρέπει να διερευνηθεί. Τα ελληνικά Μ.M.Ε. επικεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, σε
ακραία και σοβαρά περιστατικά κυβερνοεκφοβισµού µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει µία
ολοκληρωµένη πληροφόρηση και εµπεριστατωµένη γνώση για πολλές από τις πτυχές και
εκφάνσεις του φαινοµένου. Η διερεύνηση του κυβερνοεκφοβισµού στην Ελλάδα είναι ακόµα
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σε αρχικό στάδιο και τα γνωστικά κενά αρκετά. Εποµένως, για τους παραπάνω λόγους
κρίθηκε σκόπιµη η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Η εν λόγω ερευνητική απόπειρα
εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κατανόησης και εξέτασης της φύσης και
έκτασης των διαδικτυακών κινδύνων και του κυβερνοεκφοβισµού στην Ελλάδα, στην
καλύτερη περιγραφή του φαινοµένου του κυβερνοεκφοβισµού και της σηµαντικότητας των
συνεπειών του, στην διερεύνηση του ρόλου της κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυση του
φαινοµένου, στην παραγωγή πολύτιµων πληροφοριών για την υπάρχουσα ελλιπή ελληνική
βιβλιογραφία, καθώς και ως υποστηρικτικό µέσο για ανάλογες µελλοντικές ερευνητικές
προσπάθειες. Επίσης, θα συνεισφέρει στην εδραίωση ενός επιπέδου ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης των εµπλεκόµενων φορέων για επέµβαση και χάραξη πολιτικής και στην
αύξηση της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και ειδικότερα του φοιτητικού
πληθυσµού για τους διαδικτυακούς κινδύνους.
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στους κινδύνους του διαδικτύου για το φοιτητικό πληθυσµό
στην Ελλάδα (βλ. Σχήµα 1) και αποτελείται από 2 µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τη
θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηρίχτηκε η έρευνα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται
αναφορά στην έννοια της ψηφιακής ασφάλειας και στους παράγοντες που επηρεάζουν την
πρόσβαση, τη χρήση και την εµφάνιση κινδύνων στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο κεφάλαιο
γίνεται λόγος για την πρόσβαση και τη χρήση του διαδικτύου ως απαραίτητες προϋποθέσεις
θετικών ή αρνητικών εµπειριών στο διαδίκτυο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι
κίνδυνοι στο διαδίκτυο, οι κατηγορίες τους, και παρατίθενται στοιχειά µε βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία και προτάσεις χάραξης πολιτικής. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες
του παραδοσιακού εκφοβισµού και του κυβερνοεκφοβισµού. Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι
ορισµοί, οι κατηγορίες, οι επιπτώσεις και οι τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου του
κυβερνοεκφοβισµού και παρατίθενται συναφείς έρευνες, όπως προέκυψαν από τη
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ΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗ
ΣΤΗΝ
Ν ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΑΔΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Σχήµα 1. Εστιασµός της Έρευνας
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βιβλιογραφική επισκόπηση, τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο. Επίσης, γίνεται
αναφορά στη διάκριση µεταξύ παραδοσιακού εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού και στον
κυβερνοεκφοβισµού µέσω κοινωνικής δικτύωσης.
Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την εµπειρική προσέγγιση. Στο κεφάλαιο 5
προσδιορίζονται ο σκοπός, οι επιµέρους στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι ερευνητικές
υποθέσεις της παρούσας έρευνας. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η µεθοδολογία που
ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται το δείγµα, το
ερευνητικό εργαλείο (ερωτηµατολόγιο) που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να αντληθούν τα
δεδοµένα, η διαδικασία συλλογής τους και η ανάλυση των δεδοµένων. Στο κεφάλαιο 7
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας σύµφωνα µε τους στόχους, τα
ερευνητικά ερωτήµατα και τις ερευνητικές υποθέσεις. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 8
επιχειρείται η κριτική αξιολόγηση των ευρηµάτων, εκτιµάται η πιθανή σχέση και σηµασία
τους σε σύγκριση µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό µέρος
και εξάγονται κάποια γενικά συµπεράσµατα. Επίσης, γίνεται αναφορά στους περιορισµούς
της έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις, που προκύπτουν τόσο από τη θεωρητική
προσέγγιση όσο και από τα αποτελέσµατα της έρευνας, για µελλοντικές ερευνητικές
εργασίες. (βλ. Σχήµα 2). Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση της ξενόγλωσσης και
ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της εργασίας.
Ακολουθούν οι πίνακες των αποτελεσµάτων και το παραρτήµατα το οποίο περιλαµβάνει το
ερωτηµατολόγιο της έρευνας.
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∆ιαδίκτυο-Φοιτητικός
Πληθυσµός

Πρόσβαση
∆ηµογραφικοί
Παράγοντες
Χρήση

∆ιαδικτυακοί Κίνδυνοι

Περιεχοµένου

Επαφής

Εµπορικοί

Συµπεριφοράς

Κοινωνική
∆ικτύωση

Κυβερνοεκφοβισµός

Επιπτώσεις
Στρατηγικές Αντιµετώπισης - Ατοµικό Επίπεδο
Χάραξη Πολιτικής - Εθνικό Επίπεδο
Άξονες ∆ράσης

Ευαισθητοποίηση
Γονέων

Εκπαιδευτικό
Σύστηµα

Νοµοθεσία/Κυβερνητικό
Επίπεδο

Σχήµα 2. Επισκόπηση της ∆οµής του Ερευνητικού Πεδίου
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Ψηφιακοί
Πολίτες
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Μέρος Πρώτο
Θεωρητική Προσέγγιση
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1.Ψηφιακή Ασφάλεια
Η ψηφιακή ασφάλεια παιδιών και νέων δεν είναι µία συνεκτικά πλαισιωµένη και
ξεκάθαρη έννοια. Θα µπορούσαµε µάλλον να πούµε ότι είναι ένας ασαφής όρος, ο οποίος
αναφέρεται σε ένα ποικίλο σύνολο θεµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους σχετίζονται είτε
άµεσα είτε έµµεσα µε τη φυσική και ψυχολογική ευεξία των νέων που χρησιµοποιούν τα
ψηφιακά µέσα. Είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε έναν περιεκτικό, επαρκώς
διατυπωµένο ορισµό της “ασφάλειας” και φαίνεται περισσότερο εποικοδοµητικό ο
προσδιορισµός των κινδύνων, οι οποίοι θα µπορούσαν να απειλήσουν την κατανόηση της
έννοιας της ψηφιακής ασφάλειας. Αρκετά χρόνια ερευνών, πάνω στο συγκεκριµένο θέµα,
δεν αφήνουν περιθώρια αµφιβολιών ότι οι ψηφιακοί κίνδυνοι είναι σηµαντικά πλαισιωµένοι
µε δύο τουλάχιστον παραδοχές. Αφενός, οι ψηφιακοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν παιδιά
και νέοι, εξαρτώνται από µικροοικονοµικούς παράγοντες (micro level factors), που
συµπεριλαµβάνουν ρυθµίσεις και µέσα πρόσβασης, πρότυπα χρήσης, στάσεις και επίπεδο
γνώσεων. Επιπλέον, η ηλικία, το φύλο, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, καθώς και η
συµπεριφορά συνοµήλικων, η µεσολάβηση-παρέµβαση γονέων και κηδεµόνων είναι
πρόσθετοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο επίπεδο του νεαρού ενήλικα ως
ξεχωριστό άτοµο και οντότητα. Αφετέρου, αρκετοί από τους παραπάνω µε επίκεντρο το
άτοµο παράγοντες επηρεάζονται από µία σειρά αλληλεπιδρώντων µακροοικονοµικών
παραµέτρων (macro level parameters), που εκτείνονται από τα ευρύτερα οικονοµικά έως τα
ευρύτερα πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (Gasser, Maclay, Palfrey, 2010).
Οι Hasebrink, Livingstone και Haddon (2008) υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση και χρήση
των διαδικτυακών τεχνολογιών πραγµατοποιείται σε ένα ευρύτερο οικογενειακό, κοινωνικό,
πολιτιστικό, πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που µπορούν
ενδεχοµένως να επηρεάζουν γενικότερα τη διαδικτυακή χρήση και ειδικότερα τους
κινδύνους που ίσως αντιµετωπίσουν τα άτοµα. Οι παραπάνω ερευνητές, για να οργανώσουν
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την απέραντη και αχανή σειρά των παραγόντων τους κατηγοριοποίησαν σε εξαρτηµένους
(dependent), ανεξάρτητους (independent), µεσολαβητικούς (mediating) και πλαισιωµένες
µεταβλητές (contextual variables).
Η εµπειρία διαδικτυακών δυνατοτήτων (π.χ., πρόσβαση σε παγκόσµιες πληροφορίες, σε
εκπαιδευτικές πηγές, κοινωνική δικτύωση) και κινδύνων διαφοροποιείται στα άτοµα ανάλογα
µε την ηλικία, το φύλο, καθώς και την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, το µορφωτικό
επίπεδο των γονέων, το αστικό ή αγροτικό περιβάλλον. Αυτοί οι κοινωνικοδηµογραφικοί
παράγοντες είναι οι βασικές ανεξάρτητες µεταβλητές που ευθύνονται για τις διαφοροποιήσεις
αναφορικά µε τις διαδικτυακές δυνατότητες/ευκαιρίες και κινδύνους. Επίσης, οι
κοινωνικοδηµογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικτυακή πρόσβαση, χρήση και τις
σχετικές στάσεις και δεξιότητες που εσωκλείουν.
Επιπρόσθετα, οι µεσολαβητικοί παράγοντες εισάγονται από τις δραστηριότητες των
άλλων ατόµων, όπως είναι οι γονείς, δάσκαλοι/καθηγητές και συνοµήλικοι και µετριάζουν
ή/και ρυθµίζουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες µε αποτέλεσµα ενδεχοµένως να
επηρεάζουν τις εµπειρίες κινδύνων.
Τέλος, οι πλαισιωµένες µεταβλητές πιθανώς να επηρεάζουν τις διαδικτυακές εµπειρίες.
Αυτοί οι εθνικοί ή µακροοικονοµικοί παράγοντες περιλαµβάνουν: α) Το περιβάλλον των
Μέσων Ενηµέρωσης (Media), β) Κανονισµούς/διατάξεις Τ.Π.Ε., γ) Ενηµέρωση του κοινού
για τη διαδικτυακή χρήση και τους πιθανούς διαδικτυακούς κινδύνους, δ) Γενικές αξίες και
στάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και τεχνολογία και ε) Το εκπαιδευτικό σύστηµα.

2.∆ιαδικτυακή Πρόσβαση και Χρήση
Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι και οι δυνατότητες/ευκαιρίες αντιστοιχούν σε αρνητικές ή
θετικές εµπειρίες που ίσως συµβούν. Οι αρνητικές ή θετικές εµπειρίες προέρχονται από
αλληλεπίδραση και συνδιαλλαγή µεταξύ των συνοµιλητών, του περιεχοµένου/υπηρεσιών που
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αυτοί προσφέρουν και του χρήστη. Οι δύο σηµαντικές προϋποθέσεις για τις παραπάνω
αλληλεπιδράσεις είναι οι εξής (Hasebrink et al., 2008):
•

Πρόσβαση: Αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για οποιαδήποτε θετική ή αρνητική

εµπειρία σχετικά µε το διαδίκτυο και εποµένως θα πρέπει να θεωρείται από µόνη της είτε ως
“κίνδυνος” είτε ως “δυνατότητα/ ευκαιρία”. Υπάρχουν διαφορές ως προς τους χώρους ή τις
περιστάσεις, όπου τα άτοµα έχουν πρόσβαση, όπως για παράδειγµα από το σπίτι, το
εκπαιδευτικό ίδρυµα, µαζί µε φίλους και ως προς το βαθµό τήρησης κανονισµών, παροχής
οδηγιών και εποπτείας από τρίτους.
•

Χρήση: Η χρήση των διαδικτυακών µέσων είναι επίσης µία βασική προϋπόθεση

κινδύνου. Όσο περισσότερη και µακροχρόνια χρήση των διαδικτυακών µέσων γίνεται και
όσο περισσότερο χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες υπηρεσίες τόσο περισσότερο πιθανό είναι
τα άτοµα να αντιµετωπίσουν συγκεκριµένες αρνητικές ή θετικές εµπειρίες. Παρά ταύτα,
πέρα από τις προτιµήσεις των ατόµων για περισσότερες ή λιγότερες επικίνδυνες διαδικτυακές
δραστηριότητες παράγοντες, όπως είναι οι διαδικτυακές δεξιότητες και ο ψηφιακός
αλφαβητισµός επιδεινώνουν ή µετριάζουν τους κινδύνους.
H Livingstone (2003) περιγραφεί την τυπική χρήση του διαδικτύου για παιδιά και νέους
µε βάση 3 διαστάσεις: α) ∆ιασκέδαση, β) Εκπαίδευση, γ) Εκπαιδευτική ψυχαγωγία. Στις 3
αυτές διαστάσεις θα µπορούσε να προστεθεί και µία τέταρτη κατηγορία που θα τόνιζε τον
καταναλωτικό ρόλο παιδιών και νέων µέσω του διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια όλο και
περισσότερο οι νεαρές ηλικίες συµπεριλαµβάνονται και λαµβάνονται υπόψη ως ενεργοί
καταναλωτές µέσω του διαδικτύου, από τη στιγµή που υιοθετούν το ηλεκτρονικό εµπόριο ή
κατακλύζονται από ηλεκτρονικά διαφηµιστικά µηνύµατα (Tufte, 2006). Σύµφωνα µε µελέτη
του OIVO- CRIOC (Centre de recherché et d'information des organizations de
consommateurs, 2008) στις νεότερες ηλικίες επικρατούσε η ενασχόληση µε τα ηλεκτρονικά
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παιχνίδια η οποία έφθινε στις µεγαλύτερες ηλικίες, γιατί έστρεφαν την προσοχή τους στα
διαδικτυακά κανάλια συζήτησης (chatrooms), στην κοινωνική δικτύωση και στη διαδικτυακή
χρήση για λόγους που σχετίζονται µε το εµπόριο ήδη από την ηλικία των 11 ετών. Η
κοινωνική δικτύωση κυριαρχεί σε όλους τους τύπους χρήσης του διαδικτύου από την ηλικία
των 13 και άνω. Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για εµπορικούς σκοπούς µπορεί να
θεωρηθεί µη αναµενόµενη, αφού σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία µόνο στην ηλικία
των 18 ετών τα άτοµα µπορούν να κάνουν αυτόνοµη χρήση του τρόπου πληρωµής µέσω του
διαδικτύου.
Εκτός από τις διαφορές αναφορικά µε τη χρήση του διαδικτύου µε βάση την ηλικία
µερικοί ερευνητές επίσης δίνουν έµφαση και στις διαφορές σχετικά µε το φύλο. Η Gros
(2004), για παράδειγµα, δεν παρατήρησε σηµαντικές διαφορές στη χρήση του διαδικτύου
µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Εντούτοις, παρατήρησε σηµαντικές διαφορές µεταξύ
αγοριών και κοριτσιών σε µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες, όπου τα αγόρια έκαναν µεγαλύτερη
χρήση του διαδικτύου. Αυτή η διαφοροποίηση δεν παρατηρήθηκε στις νεότερες ηλικιακές
οµάδες. Τα παραπάνω αποτελέσµατα υπαινίσσονται την εµφάνιση µίας “γενιάς”
επηρεασµένη από τη διαδικτυακή χρήση. Επιπρόσθετα, διέκρινε ότι τα κορίτσια τείνουν να
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο για κοινωνική δικτύωση ή για διαδικτυακή
επικοινωνία. Τα αγόρια εστίασαν περισσότερο σε δραστηριότητες σχετικές µε διασκέδαση,
παιχνίδι και ψυχαγωγία. Παρόλα αυτά, οι διαφορές µεταξύ των φύλων φαίνεται να έχουν
µικρότερη σηµασία (Brandtzeg, Heim, & Karahasanovic, 2011). Αξιοσηµείωτο είναι και το
γεγονός ότι οι παρατηρούµενοι τύποι διαδικτυακής χρήσης εξελίσσονται µε τις
µεταβαλλόµενες χρήσεις του διαδικτύου. Το διαδίκτυο έχει µεταβληθεί σε ένα περιβάλλον
που επιτρέπει την κατασκευή σε απευθείας σύνδεση ενός προσωπικού κοινωνικού χώρου
(Anderson, 2007). Η ανάπτυξη στο WEB 2.0 εφαρµογών, όπως είναι το Facebook και το My
Space, η ανταλλαγή φωτογραφιών, βίντεο και η χρήση ιστοκάµερας (web camera) έχουν
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επηρεάσει το είδος των δηµοφιλών διαδικτυακών εφαρµογών που επιλέγουν οι νέοι. Η χρήση
του διαδικτύου από τη σκοπιά των δυνητικών απειλών θα αναπτυχθεί στο επόµενο κεφάλαιο.

3.Οι Κίνδυνοι στο ∆ιαδίκτυο
Αναπτύσσοντας την Three C’s προσέγγιση το EU kids Online (Hasebrink et al., 2008)
έχει κατηγοριοποιήσει το φάσµα των διαδικτυακών κινδύνων, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1
Κατηγοριοποίηση ∆ιαδικτυακών Κινδύνων µε βάση την Three C’s προσέγγιση
Online
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Child’s
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Received unwanted
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being groomed,
meeting strangers

Contact
Tracking/
Child as
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Conduct
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actor

•

Illegal
downloads,
hacking,
gambling

Bullying or

Sending or posting

Harassing
Another

porn, sexual
Harassment
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Racism, biased
or
misleading
info/ advice
(e.g. drugs)
Self-harm,
unwelcome
persuasion

Providing
advice e.g.
suicide/proanorexic
Chat

Η κατακόρυφη διάσταση αναγνωρίζει ότι οι κίνδυνοι προέρχονται από τους τρεις

τρόπους επικοινωνίας που προσφέρει το διαδίκτυο: α) Ένας προς πολλούς (το παιδί ως
αποδέκτης µαζικά διανεµόµενου υλικού, β) Ενήλικας προς παιδί (το παιδί ως συµµετέχων σε
µία κατάσταση αλληλεπίδρασης που κατά κύριο λόγο προκαλείται από τους ενήλικες), γ)
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Συνοµήλικος προς συνοµήλικο (το παιδί ως δράστης σε µία αλληλεπίδραση κατά την οποία
ενδέχεται να είναι εµπνευστής ή δράστης).
•

Η οριζόντια διάσταση αναγνωρίζει τέσσερις κύριες µορφές κινδύνων για την ανάπτυξη

και την ευηµερία των παιδιών, τις εµπορικές, τις επιθετικές, τις σεξουαλικές απειλές και την
προσβολή-απειλή αξιών.
•

Επισηµαίνεται ότι, ενώ οι συγκεκριµένοι κίνδυνοι που αναφέρονται σε κάθε κελί ίσως

άλλαξαν µε την πάροδο του χρόνου, οι κατηγορίες κινδύνων είναι περισσότερο σταθερές.
Ο De Moor et al (2008) παρουσίασαν µία σύνοψη των διαδικτυακών κινδύνων για παιδιά
και νέους ενήλικες. Το σχήµα 3 απεικονίζει µία δοµηµενη γραφική σύνοψη αυτών των
κινδύνων. Στη βιβλιογραφία δίπλα στους όρους ασφαλής - µη ασφαλής χρήση του
διαδικτύου και διαδικτυακοί κίνδυνοι επίσης αρκετά συχνά συναντάµε και τον όρο ψηφιακή
ασφάλεια.
Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τους διαδικτυακούς κινδύνους τόσο σε δηµόσιους
όσο και σε ακαδηµαϊκούς κύκλους αλλά ακόµη αρκετά πεδία παραµένουν ανεξερεύνητα. Η
συγκέντρωση στοιχείων για τη συχνότητα εµφάνισης, τη διανοµή και τις πιθανές συνέπειες
αυτών των τύπων κινδύνων σε µία αξιόπιστη διεθνή βάση είναι σποραδική. Οι κίνδυνοι είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να οριστούν µε έναν πολιτισµικά συνεκτικό τρόπο και είναι επίσης
δύσκολο να ερευνηθούν µε έναν µεθοδολογικά αυστηρό και ηθικά υπεύθυνο τρόπο. Οι
λιγοστές µελέτες διεξάγονται συγκριτικά και η ακρίβεια των δειγµάτων, των µεθόδων και
των µετρήσεων ποικίλουν σηµαντικά (Livingstone & Haddon, 2008. Lobe et al., 2007).
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Σχήµα 3. Επισκόπηση των κινδύνων του διαδικτύου (µε βάση De Moor et al., 2008)

3.1 Κίνδυνοι Περιεχοµένου
Οι Livingstone και Haddon (2008) στη µελέτη τους, αφού επεξεργάστηκαν τα
ευρήµατα από 235 ευρωπαϊκές έρευνες για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, συµπέραναν ότι το
ποσοστό των ερευνών που επικεντρώνονταν στους κινδύνους περιεχοµένου ήταν µεγαλύτερο
σε σύγκριση µε το ποσοστό που αφορούσε τους κινδύνους από διαδικτυακή επαφή µε άλλα
άτοµα. Οι κίνδυνοι περιεχοµένου σχετίζονται µε έκθεση του ατόµου σε περιεχόµενο το οποίο
µπορεί να είναι επιβλαβές και επικίνδυνο. Για παράδειγµα, τέτοιο περιεχόµενο είναι οι
φωτογραφίες, οι εικόνες, το βίντεο και τα κείµενα που προωθούν την πορνογραφία, τη βία, το
ρατσισµό ή το µίσος. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν έχουν επηρεάσει µόνο τον τρόπο µε τον
οποίο παράγεται το επιβλαβές, προβληµατικό, ανάρµοστο και παράνοµο περιεχόµενο, αλλά
έχουν καταστήσει για τους χρήστες ευκολότερη την πρόσβαση σε τέτοιου είδους υλικό
(Muir, 2005).
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Η τελική αναφορά του µη κερδοσκοπικού οργανισµού The Internet Safety Technical
Task Force (ISTTF, 2008) µετά από µία προσεκτική επισκόπηση των υπαρχουσών ερευνών
στις Ηνωµένες Πολιτείες επιβεβαίωσε την αυξηµένη διαθεσιµότητα σε επιβλαβές
περιεχόµενο, αλλά συµπέρανε ότι το διαδίκτυο δεν οδηγεί πάντα τα άτοµα σε αυξανόµενη
έκθεση σε τέτοια περιεχόµενα. Έρευνες σε δυτικές χώρες έδειξαν ότι ναι µεν η ακούσια
έκθεση σε πορνογραφικό υλικό ήταν υπαρκτή στο διαδίκτυο, αλλά επεσήµαναν ότι εκείνοι
που έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα έκθεσης είναι εκείνοι που το αναζητούν.
Έρευνες από άλλα µέρη του κόσµου, όπως η Νότιος Κορέα, παρουσιάζουν στοιχεία που
δείχνουν αύξηση των παραπόνων αναφορικά µε τη διαδικτυακή πορνογραφία και τη µη
επιθυµητή έκθεση των νέων σε αυτή (Muir, 2005).
Μία έρευνα στην Κίνα εξετάζοντας τη σχέση µεταξύ διαδικτυακής χρήσης και γνώσης
για το Human Immunodeficiency Virus (HIV) σε µαθητές κολλεγίων και διερευνώντας τη
σχέση µεταξύ συµπεριφορών που εκδηλώνονται µέσω διαδικτυακών κινδύνων και
σεξουαλικής κατάστασης, σεξουαλικής πρόθεσης και σεξουαλικών αντιλήψεων ανέφερε ότι
οι άνδρες µαθητές παρουσίασαν πολύ υψηλότερα ποσοστά επισκεψιµότητας σε ιστότοπους
µε πορνογραφικό περιεχόµενο ή εκδήλωσαν άλλες συµπεριφορές διαδικτυακού κινδύνου
(Hong, Li, Mao, & Stanton, 2007).
Οι Valkenburg και Soeters (2001) σε έρευνα τους, που πραγµατοποίησαν στην Ολλανδία
σε παιδιά 8-13 ετών, διαπίστωσαν ότι το 4% των παιδιών είχε έρθει αντιµέτωπο µε
πορνογραφικό περιεχόµενο και ένα άλλο 4% µε βίαιο περιεχόµενο στο διαδίκτυο (The
Netherlands, N=194, 8-13 years old). Τα ποσοστά αυτά, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζουν τη
σηµερινή πραγµατικότητα. Έρευνα του Valcke (2008) έδειξε ότι περίπου το 40,7% των
παιδιών µεταξύ 10-12 ετών είχε εκτεθεί σε τέτοιο σοκαριστικό περιεχόµενο (Flanders,
N=1700, 8-12 years old).
Επίσης, ανάλογη έρευνα (Hasebrink et al., 2008) για λογαριασµό του EU Kids Online
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ανέφερε ότι σύµφωνα µε τη διάµεση απάντηση ένα ποσοστό 32% των νέων στην Ευρώπη
που είναι χρήστες του διαδικτύου είχαν έρθει αντιµέτωποι µε περιεχόµενο βίας και µίσους,
µε το µεγαλύτερο ποσοστό (90%) να παρατηρείται στην Ιρλανδία. Επίσης, η ίδια έρευνα
αποκάλυψε ότι περίπου το 40% είχε δει ανεπιθύµητο πορνογραφικό ή σεξουαλικό
περιεχόµενο στο διαδίκτυο, µε την Πολωνία να βρίσκεται στην πρώτη θέση µε 80% και να
ακολουθεί το Ηνωµένο Βασίλειο µε 57%. Στην πιο πρόσφατη έρευνα του το EU Kids Online
(O'Neill, Livingstone, & Mclaughlin, 2011) σε 25.142 διαδικτυακούς χρήστες 9-16 ετών στην
Ευρώπη ανέφερε ότι το 14 % είχε δει εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο και
το 15% (11-16 ετών) είχε λάβει µηνύµατα σεξουαλικού περιεχοµένου. Στην Ελλάδα τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 14% και 11%.
Η Kierregaard (2008) βασισµένη σε µία σειρά ευρωπαϊκών ερευνών ανέφερε ότι κατά
µέσο όρο τα παιδιά έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πορνογραφία από την ηλικία των 11
ετών. Εκτός των άλλων, λιγότερες είναι οι διαθέσιµες έρευνες που εστιάζουν σε άλλους
τύπους επικίνδυνου περιεχοµένου, όπως είναι οι ιστοσελίδες αυτοκτονιών, οι διατροφικές
διαταραχές και η χρήση ναρκωτικών.
Ένας δεύτερος κίνδυνος περιεχοµένου σχετίζεται µε τις λανθασµένες ή αναξιόπιστες
πληροφορίες. Η ακεραιότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που διανέµονται µέσω του
διαδικτύου σπανίως αµφισβητούνται (Valcke & Decraene, 2007). Οι Livingstone και Bober
(2004) έδειξαν ότι 4 στους 10 νέους εµπιστεύονται το διαδικτυακό περιεχόµενο. Μόνο το
33% των παιδιών µεταξύ 9 και 19 ετών είχε µάθει να επαληθεύει την αξιοπιστία των
διαδικτυακών πληροφοριών. Σε µελέτη, που έγινε σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(Kortum, Edwards and Richards-Kortum, 2008), βρέθηκε ότι οι µαθητές επέλεγαν και
χρησιµοποιούσαν κυρίως ανακριβείς και λανθασµένες πληροφορίες από το διαδίκτυο (USA,
N=34, 12-18 years old). Από αυτή την άποψη και µε βάση τα παραπάνω στοιχεία
υποστηρίζεται ότι είναι αναγκαία µία εκπαιδευτική παρέµβαση από τη στιγµή που οι έφηβοι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
είναι λιγότερο ικανοί και αδυνατούν να διασταυρώσουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των
πληροφοριών (Johnson, 2008).
3.2. Κίνδυνοι ∆ιαδικτυακής Επαφής (Online Contαct)
Η επαφή µέσω του διαδικτύου µπορεί να οδηγήσει σε µία ποικιλία από επικίνδυνες
καταστάσεις, όπως είναι ο κυβερνοεκφοβισµός, η σεξουαλική παρενόχληση και οι απειλές
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Έρευνες των Berson & Berson (2003b) σηµείωσαν ότι ένας σηµαντικός αριθµός
κοριτσιών υιοθέτησαν συµπεριφορές µη ασφαλούς διαδικτυακής επαφής. Οι συµπεριφορές
αυτές περιελάµβαναν αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, αποστολή προσωπικών
φωτογραφιών και πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή µετά την αρχική διαδικτυακή επαφή (USA,
N=10.800, N=347, 12-18 years old).
Σύµφωνα µε το EU Kids Online (Hasebrink et al., 2008) περίπου το 15-20% των
διαδικτυακά συνδεδεµένων εφήβων στην Ευρώπη έχουν βιώσει καταστάσεις επιθετικής
συµπεριφοράς, εκφοβισµού, παρενόχλησης και καταδίωξης µέσω του διαδικτύου, µε τα
µεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Πολωνία 52% και αµέσως µετά στην Εσθονία
31%. Επίσης, οι ίδιες έρευνες αποκάλυψαν ότι το 12% των εφήβων εµφάνισαν επιθετική
συµπεριφορά στέλνοντας απειλητικά και παρενοχλητικά µηνύµατα. Εδώ, τα υψηλότερα
ποσοστά εµφάνισε το Βέλγιο µε 18% και ακολουθούσε η Νορβηγία µε 14%.
Οι κίνδυνοι διαδικτυακής επαφής φαίνεται να σχετίζονται µε συγκεκριµένους τύπους
ιντερνετικής χρήσης, όπως είναι η χρήση ιστολογίων (Βlogs), άµεσων µηνυµάτων (Ιnstant
Messenger) και καναλιών συζήτησης (Ybarra, Mitchell, Wolak, & Finkelhor, 2006, USA,
N=1501, 10-17 years old).
Η έννοια του κυβερνοεκφοβισµού βασίζεται στην καταχρηστική χρήση του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, των άµεσων µηνυµάτων, των διαδικτυακών καναλιών
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συζήτησης ή άλλων µορφών επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα) µε σκοπό τον εκφοβισµό, την
απειλή και την προσβολή άλλων ατόµων (Insafe/Liberty Global-UPC, 2008). Παραδείγµατα
κυβερνοεκφοβισµού είναι η αποστολή απειλητικών και προσβλητικών µηνυµάτων, η
δηµιουργία ιστοσελίδων µίσους για κάποιο πρόσωπο, η λεκτική επίθεση µέσω καναλιών
συζήτησης και η διακίνηση/διανοµή εικόνων µε προσβλητικό περιεχόµενο για άλλους. Το
γεγονός ότι µπορεί κάποιος να κρύψει την ταυτότητά του και να διατηρήσει την ανωνυµία
του έχει αναγάγει τον κυβερνοεκφοβισµό σε αγαπηµένο εργαλείο εκφοβισµού µέσω του
διαδικτύου (Ybarra & Mitchell, 2004).
Η σεξουαλική παρενόχληση µέσω του διαδικτύου αυξάνεται ολοένα και περισσότερο
λόγω της χρήσης της τεχνολογίας των ιστοκαµερών και των άµεσων µηνυµάτων (Mitchell,
Finkelhor, & Wolak, 2001, 2003).
Από µελέτες της τελευταίας δεκαετίας προέκυψε ότι το 4% των εφήβων στην Αµερική
δήλωσε κατηγορηµατικά ότι είχε βιώσει καταστάσεις σεξουαλικής παρενόχλησης (USA,
N=1501, 10-17 years old).
Όσον αφορά τα γεωγραφικά πλαίσια της Αυστραλίας (Stanley, 2001) ανέφεραν ότι το
27% των εφήβων είχε εµπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης µέσω ίντερνετ και καναλιών
συζήτησης.
Έρευνες των Ybarra, Leaf και Diener-West (2004) στην Αµερική σε χρήστες του
διαδικτύου έδειξαν ότι 12% των ανδρών και το 27% των γυναικών ήρθε αντιµέτωπο τον
τελευταίο χρόνο τουλάχιστον µία φορά µε καταστάσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.
Οι Walrave, Lenaerts και De Moor (2008) ανέφεραν ότι πάνω από το 16% των εφήβων
δέχτηκαν ερωτήσεις µε σεξουαλικά υπονοούµενα, ενώ το 10% δήλωσε ότι του ζητήθηκε να
προβεί σε σεξουαλικές δραστηριότητες µέσω του διαδικτύου (Flanders, N=1318, 12-18 years
old).
Oι Livingstone, Haddon και Görzig (2011) βρήκαν ότι η πιο κοινή δραστηριότητα (30%),
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που αναφέρθηκε από παιδιά συνδεδεµένα στο διαδίκτυο, ήταν η επικοινωνία µε άτοµα τα
οποία δεν είχαν συναντήσει πρόσωπο µε πρόσωπο. Μία δραστηριότητα η οποία µπορεί να
είναι επικίνδυνη, αλλά µπορεί επίσης να είναι και διασκεδαστική (9-16 ετών, 25 χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας του EU Kids
Online (2008) σύµφωνα µε την οποία το 25% των εφήβων στην Ευρώπη έλαβε ανεπιθύµητα
σχόλια µε σεξουαλικό περιεχόµενο, το 56% στην Πολωνία συνάντησε αγνώστους µέσα στο
διαδίκτυο, το 15% στην Σουηδία υπήρξε υποκείµενο ανεπιθύµητης πίεσης να προβεί σε
συνοµιλία για σεξουαλικά θέµατα, ενώ το 32% στην Σουηδία και το 31% στο Ηνωµένο
Βασίλειο (9-19 ετών) έλαβε ανεπιθύµητα σεξουαλικά σχόλια.
Εµφανείς είναι και οι απειλές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής εξαιτίας της
ανωνυµότητας των χρηστών του ίντερνετ, µε αποτέλεσµα παιδιά και νεαροί ενήλικες να
διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία σε άλλους (De Moor
et al., 2008. Kierkegaard, 2008).
Οι µικρότερες ηλικίες έτειναν να ήταν πιο πρόθυµες να δώσουν στοιχεία σχετικά µε την
ηλικία, το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλεφωνικό νούµερο τους. Πάνω από το 70% των
παιδιών έδωσε µε άνεση σε κάποιο άλλο άτοµο τη διεύθυνση σπιτιού και ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (Kierkegaard, 2008).
Έρευνες σε παιδιά 10-12 ετών έδειξαν ότι το 26% των ερωτηθέντων δεν γνώριζε µε
ποιον συνοµιλεί στο διαδίκτυο, ενώ το 13% έδωσε προσωπικές πληροφορίες και το 12.7%
έστειλε προσωπικές φωτογραφίες (Valcke et al, 2008).
Σε µία σχετικά πρόσφατη µελέτη οι Dowell, Burgess και Cavanaugh (2009) ανέφεραν
υψηλές συχνότητες από παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής σε συνδεδεµένα µε το διαδίκτυο
άτοµα ηλικίας 9-15 ετών (USA, N=404). Τόσο τα αγόρια (31.3%) όσο και τα κορίτσια
(27%) υπέδειξαν ότι ανέβασαν προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.
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H παροχή προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων, ένας κίνδυνος που συνδέεται µε
τους περισσότερους κινδύνους διαδικτυακής επαφής, σύµφωνα µε το EU Kids Online
(Hasebrink et al., 2008) εµφάνισε υψηλά ποσοστά, µε το 51% των ευρωπαίων εφήβων να
είχε αντιµετωπίσει ανάλογες καταστάσεις. Ενδεικτικά, εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά της
Τσεχίας (91%), της Ιρλανδίας (79%) και της Πολωνίας (64%). Μία πιθανή συνέπεια της
απώλειας προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι η ανεπιθύµητη επαφή και παρενόχληση εκτός
του διαδικτύου. Εποµένως, ο κίνδυνος για την παραβίαση της ιδιωτικότητας θεωρείται
πρόγονος των εκτός διαδικτυακής σύνδεσης κινδύνων επαφής. Εντούτοις, πρόσφατες έρευνες
έδειξαν µεταβολές στις τάσεις.
Σε µία µελέτη παρακολούθησης της συµπεριφοράς της ιδιωτικής ζωής των νεαρών
χρηστών στο Μy Space (Patchin & Hinduja, 2010) βρήκαν ότι οι χρήστες σε µεταγενέστερο
στάδιο είναι περισσότερο διστακτικοί στο να εκθέτουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο
διαδίκτυο. ∆εν είναι όµως ξεκάθαρο, εάν αυτό οφείλεται σε αύξηση της εµπειρίας, σε
ευαισθητοποίηση για θέµατα ασφάλειας, σε επίβλεψη ή σε άλλα µέτρα που στοχεύουν στη
µείωση των κινδύνων σχετικά µε την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής (USA, N=2423, 16-19
years old).
3.3.Κίνδυνοι Εκτός ∆ιαδικτυακής Επαφής (Offline Contαct)
Αναφορικά µε τις εκτός διαδικτυακής σύνδεσης επαφές οι έρευνες έδειξαν ότι οι χρήστες
βρίσκονται ξεκάθαρα σε κίνδυνο. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα κεντρικό θέµα στις
ενηµερωτικές εκστρατείες των διαδικτυακών µέσων.
Ερευνητές σε αρχικές τους µελέτες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο ανέφεραν ποσοστά
επαφής εκτός διαδικτύου, που προέκυπταν από την προηγούµενη επαφή µέσω διαδικτυακής
σύνδεσης και επικοινωνίας. Οι Stahl και Fritz (2002) ανέφεραν ότι περίπου το 4% των
συµµετεχόντων προσπάθησαν να πραγµατοποιήσουν ή πραγµατοποίησαν εκτός διαδικτύου
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επαφή.
Έρευνα (Valcke, Schellens, Van Keer, & Gerarts, 2008) έδειξε ότι το 7.5% των παιδιών
µεταξύ 10-12 ετών είχε ήδη πραγµατοποιήσει µία συνάντηση µε άγνωστο πρόσωπο ως
αποτέλεσµα της απευθείας διαδικτυακής επαφής. Το ένα πέµπτο αυτών πήγε χωρίς συνοδεία
στην εκτός διαδικτύου επαφή.
Βέβαια, η συνάντηση µε άτοµα που γνώρισε κάποιος µέσω του διαδικτύου, εάν
πρόκειται για συνάντηση µε συνοµήλικους ή διαδικτυακούς φίλους ίδιας ηλικίας δεν
θεωρείται και τόσο επικίνδυνη, εντούτοις κάποιες διαδικτυακές επαφές µπορούν να
χαρακτηριστούν και να έχουν ως απώτερο σκοπό το λεγόµενο “grooming” (Kierkegaard,
2008).
Το φαινόµενο αυτό αφορά ενήλικους παραβάτες οι οποίοι σκόπιµα αναπτύσσουν
διαδικτυακή σχέση-επαφή µε µικρά παιδιά, στοχεύοντας να κερδίσουν την εµπιστοσύνη τους.
Η τελική τους πρόθεση είναι να συναντήσουν παιδιά τα οποία χαρακτηρίζονται από άγνοια
κινδύνου σε πραγµατικό χώρο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι η αποστολή άµεσων
µηνυµάτων, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και οι κοινωνικοί χώροι στο διαδίκτυο (π.χ.
κανάλια συζήτησης, διαδικτυακές πύλες συνάντησης νέων και ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης) έχουν διαµορφώσει τη διαδικασία προσέγγισης (grooming) ενός παιδιού για
σεξουαλική κακοποίηση και εκµετάλλευση (Muir, 2005).
Η εκτός διαδικτύου επαφή είναι αποτέλεσµα της διαδικτυακής επαφής και γνωριµίας που
προηγήθηκε και ελλοχεύει πραγµατικούς και σαφείς κινδύνους. Σε µία πρόσφατη µελέτη
(Dowdell, 2010) το 14.6% των νέων δήλωσε διαδικτυακή επαφή µε αγνώστους και η
πλειοψηφία αυτών (84%), των 59 πιο νέων, πραγµατοποίησε συνάντηση σε πραγµατικές
συνθήκες µε άγνωστο πρόσωπο, ενώ τρεις ανέφεραν ότι είχαν δεχθεί επίθεση (USA, N=404,
m age=14 years old).
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3.4. ∆ιαδικτυακοί Εµπορικοί Κίνδυνοι
Ο καταναλωτικός ρόλος που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει τα παιδιά και οι
νεαροί ενήλικες µέσω του διαδικτύου µπορεί επίσης να προωθήσει την εµφάνιση και
εξάπλωση των διαδικτυακών κινδύνων. Οι νέοι προσεγγίζονται µέσω περίτεχνων εµπορικών
διαφηµίσεων ήδη από πολύ µικρή ηλικία (Youn, 2008).
Σε αρκετές των περιπτώσεων οι νεαρές ηλικίες εµπλέκονται ασυναίσθητα και
αναπτύσσουν καταναλωτικές συνήθειες και δραστηριότητες ως ενεργοί καταναλωτές (Tufte
2006). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αθέλητη αγορά ήχων κλήσης για το κινητό
τηλέφωνο, που µπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση τελών του λογαριασµού µε το πρόσχηµα
της δωρεάν προσφοράς.
Η Livingstone (2003) δίνει διάφορα παραδείγµατα εµπορικής εκµετάλλευσης, όπως είναι
η τοποθέτηση εντολής ηλεκτρονικών παραγγελιών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή
παιχνίδια που υποκρύπτουν εµπορικές προσφορές. Ο Swinburn (2008) και οι συνεργάτες του
κάνουν αναφορά για προώθηση συγκεκριµένων προϊόντων φαγητού και αναψυκτικού στα
παιδιά.
Μελέτη που έγινε σε εννιάχρονα παιδιά (Costa & Damasio, 2010) απέδειξε ότι πολλά
εξαρτώνται από τις εµπειρίες (π.χ., εµπορικές αγορές, συζητήσεις µε γονείς και φίλους) που
είχαν τα παιδιά πριν την εµπλοκή τους στο διαδίκτυο. Στην ίδια µελέτη τα εννιάχρονα παιδιά
αναγνώρισαν εµπορικές µάρκες και διαφηµίσεις ακόµη και χωρίς να γνωρίζουν τα προϊόντα
που διαφηµίζονταν. Οι συγγραφείς της µελέτης τόνισαν ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν
αναπτύξει ακόµη ώριµη κριτική σκέψη, για να κατανοήσουν τι ακριβώς τους αρέσει, µε
αποτέλεσµα εύκολα να παρασύρονται από τις προτροπές των διαφηµίσεων.
Επίσης, βρέθηκε ότι οι γονείς δεν είχαν πλήρη γνώση και κατανόηση των ενδεχόµενων
εµπορικών κινδύνων (Chisholm, 2006. Livingstone & Bober, 2004).
Ένας άλλος κρυφός διαδικτυακός κίνδυνος είναι η πρόσκληση για παροχή βασικών
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πληροφοριών προς τους χρήστες του διαδικτύου. Τα άτοµα καλούνται να κάνουν εγγραφή
και να παρέχουν στοιχεία, όπως το όνοµα, η ηλικία, η ηλεκτρονική διεύθυνση και να
απαντήσουν σε µικρές έρευνες για τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τις προτιµήσεις και σε
ποιο βαθµό τους άρεσε το προϊόν. Πάνω από το 75% των εφήβων ανέφερε ότι είχε
επισκεφθεί τέτοιου είδους ιστοσελίδες (Walrave, Lenaerts, & De Moor, 2008).
Τέλος, πολλές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης εµφανίζουν πολλαπλά είδη
διαφηµίσεων (π.χ., Banner ads, Behavior ads, Demographic-based ads) που επηρεάζουν όχι
µόνο τις αγοραστικές τάσεις των ατόµων, αλλά και τις απόψεις τους για το τι είναι
φυσιολογικό. Τέτοιες ισχυρές επιρροές εµφανίζονται ήδη από την παιδική ηλικία, από τη
στιγµή έναρξης πρόσβασης και δηµοσιοποίησης στο διαδίκτυο (O'Keeffe, Clarke-Pearson, &
Council on Communications, 2011).
3.5.Επικίνδυνες ∆ιαδικτυακές Συµπεριφορές
Σύµφωνα µε την Willard (2007) κάποιες άλλες ανησυχίες, σχετικά µε επικίνδυνες
διαδικτυακές συµπεριφορές, οι οποίες θα µπορούσαν να εµπλακούν σε περιστατικά
κυβερνοεκφοβισµού περιλαµβάνουν:
3.5.1.Εθισµός στο διαδίκτυο. Εκτός των άλλων, ένας πολύ σοβαρός πιθανός κίνδυνος
που εγκυµονεί η χρήση του διαδικτύου είναι και ο εθισµός στο διαδίκτυο. Η ανεξέλεγκτη
χρήση του ίντερνετ µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική, επαγγελµατική,
ακαδηµαϊκή, οικογενειακή και διαπροσωπική ζωή του ατόµου (Baruch, 2001. Parks, 2002.
Engelberg & Sjöberg, 2004). H Ybarra (2004) διαπίστωσε ότι οι συχνοί χρήστες του
διαδικτύου, ήταν πιθανό να παρουσιάσουν καταθλιπτικά συµπτώµατα.
Οι ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει ποικίλους όρους για να περιγράψουν άτοµα τα οποία
παρουσιάζουν εθιστικές συµπεριφορές, όπως είναι εξάρτηση από τον υπολογιστή, εξάρτηση
από το διαδίκτυο, εθισµός στον κυβερνοχώρο, παθολογική χρήση του διαδικτύου και
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διαταραχή ιντερνετικού εθισµού (Whang, Lee, Chang, 2003. Lee & Shin, 2004).
Εννοιολογικά η διάγνωση είναι ψυχαναγκαστική-παρορµητική διαταραχή φάσµατος
(compulsive-impulsive spectrum disorder), περιλαµβάνει απευθείας και εκτός σύνδεσης
χρήση του υπολογιστή (Dell΄Osso, Altamura, Allen, Marazziti, Hollander, 2006. Hollander,
2006) και αποτελείται από τρεις τουλάχιστον υποκατηγορίες: α) Υπερβολικό ηλεκτρονικό
παιχνίδι, β) Σεξουαλικές ανησυχίες και γ) Αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(Block, 2007). Όλες οι παραλλαγές εµπεριέχουν τους ακόλουθους τέσσερις άξονες: α)
Υπερβολική χρήση, β) Αποµόνωση-απόσυρση, γ) Ανεκτικότητα και δ) Αρνητικές επιπτώσεις
(Block, 2007. Beard & Wolf, 2001).
Έρευνες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο
(2009) αποκαλύπτουν το ποσοστό εθισµού των εφήβων στο 8.2% στη Θεσσαλία (Siomos,
Dafouli, Braimiotis, Mouzas, & Angelopoulos, 2008), 11.3% στην Κω και 15% στην Χίο
µεταξύ των χρηστών, που τοποθετεί τη χώρα µας µαζί µε την Κίνα (2.4% - 11.3%), την
Ταιβάν (12.8%) και τη Ν. Κορέα (1.6% - 20.3%) στις χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά
εθισµού των εφήβων στο διαδίκτυο παγκοσµίως. Ο επιπολασµός του εθισµού των εφήβων
στο διαδίκτυο στην Ελλάδα έχει µεγάλη σηµασία, αν συγκριθεί µε το 2% του αντίστοιχου
εφηβικού µαθητικού πληθυσµού της Νορβηγίας (Johansson & Götestam, 2004). Εποµένως,
σε µία χώρα όπως η Νορβηγία µε το υψηλότερο ποσοστό χρηστών διαδικτύου (90%) στον
κόσµο, το χαµηλό ποσοστό των εθισµένων εφήβων στο διαδίκτυο µπορεί να εξηγηθεί µόνο
µέσα από την οµαλή διείσδυση του διαδικτύου (ποσοστό ανάπτυξης 92.5% τα έτη 20002009) και ένα πολύ συντονισµένο πρόγραµµα ψηφιακού αλφαβητισµού από τις πολύ µικρές
ηλικίες που ακολούθησε η χώρα αυτή. Αντίθετα σε χώρες όπως η Κίνα η ξαφνική και
γρήγορη διείσδυση των νέων τεχνολογιών (1500%, τα έτη 2000 - 2009), δηµιούργησε
προβλήµατα. Ο εθισµός στο διαδίκτυο αφορά το 13.7% των Κινέζων εφήβων (10
εκατοµµύρια περίπου) και ξεκίνησε η εφαρµογή πολιτικών µέτρων αντιµετώπισης του
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φαινοµένου µε περιορισµό της χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε 3 ώρες την ηµέρα.
Ο εθισµός στο διαδίκτυο αποτελεί σήµερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα δηµόσιας
υγείας για τη Ν. Κορέα και για το λόγο αυτό το 2007 εκπαιδεύτηκαν 1100 ειδικοί σε 190
δοµές ψυχικής υγείας (Block 2008).
Σε µελέτη που έγινε (Hsing et al., 2009) σε 1360 πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστηµίου
της Ταϊβάν βρέθηκε ότι το 17.9% ανήκε στην κατηγορία εθισµένων καθώς σηµείωσαν υψηλά
ποσοστά στο CIAS-R (Chinese Internet Addiction Scale-Revision).
3.5.2.Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών. Οι νέοι κυρίως αποκαλύπτουν
προσωπικές πληροφορίες επαφών και µαζικά ποσά ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών
σε δηµόσιες ιστοσελίδες ή διαµέσω προσωπικής επικοινωνίας. Οι έφηβοι εµφανίζονται να
είναι απληροφόρητοι για τη δηµόσια και αµετάβλητη φύση αυτών των αποκαλύψεων και της
δυνατότητας των άλλων να στέλνουν το υλικό αυτό σε ηλεκτρονική µορφή οπουδήποτε και
σε οποιονδήποτε.
3.5.3.∆ιαδικτυακές κοινότητες αυτοκτονιών και αυτοκαταστροφικών
συµπεριφορών. Καταθλιπτικά νεαρά άτοµα έρχονται σε επαφή µε ιστοσελίδες και οµάδες,
που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε µεθόδους αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφικών
συµπεριφορών και τους ενθαρρύνουν για τέτοιου είδους δραστηριότητες (π.χ., cutting,
anorexia).
3.5.4.Στρατολόγηση οµάδων µίσους και συµµοριών. Ιστότοποι και οµάδες οι οποίες
καλλιεργούν το µίσος κατά άλλων “προσλαµβάνουν” περιθωριοποιηµένους νέους. Μερικοί
νέοι ανεπίσηµα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, για να εµπλακούν σε παρενοχλητικές και
επικίνδυνες δραστηριότητες. Η παγκόσµια εµβέλεια του διαδικτύου σε συνδυασµό µε τη
δυσκολία στην παρακολούθηση και τον εντοπισµό των επικοινωνιών το κατέστησε

COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

40
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
πρωταρχικό µέσο για εξτρεµιστές και τροµοκράτες. Το Κέντρο Simon Wiesenthal (2009)
παρακολουθώντας τις παραπάνω εξελίξεις, για πάνω από µία δεκαετία µέσω του Digital
Terrorism and Hate Project, έδωσε στη δηµοσιότητα µία έκθεση µε τίτλο “ Facebook, You
Tube + :How Social Media Outlets Impact Digital Terrorism and Hate”. Η έκθεση
επιβεβαίωσε ότι όσο αυξάνονταν το διαδίκτυο, η αύξηση των εξτρεµιστικών και
τροµοκρατικών ιστοσελίδων συµβάδιζε σε αριθµό (πάνω από 10.000) και τεχνολογική
εξέλιξη, ειδικά µε τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.
Οι µαθητές επιδιώκουν να ανήκουν σε οµάδες µίσους, όταν αισθάνονται ότι
αποµονώνονται ή διώκονται από συµµαθητές, συνοµήλικους ή/και απορρίπτονται από τα
µέλη των οικογενειών τους. Μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο τα άτοµα αυτά αποφεύγουν
την πολυπλοκότητα της πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδρασης (Lumberg, 2001).
3.5.5.Επικίνδυνη σεξουαλική συµπεριφορά. Οι νέοι χρησιµοποιούν τις διαδικτυακές
κοινότητες και τις σχετικές υπηρεσίες για σεξουαλικές συζητήσεις και συνευρέσεις. Επίσης,
µπορεί να δηµοσιεύουν φωτογραφίες ή βίντεο µε ξεκάθαρο ή υπαινισσόµενο σεξουαλικό
περιεχόµενο.
3.5.6.Παιχνίδια µε βίαιο περιεχόµενο. Τα παιχνίδια αυτά περιλαµβάνουν συχνά
σεξουαλικές ή άλλες προδιαθέσεις βασισµένες στην επιθετικότητα. Τα άτοµα συχνά
ενασχολούνται µε διαδικτυακά παιχνίδια προσοµοίωσης τα οποία ενισχύουν την αντίληψη
ότι όλες οι διαδικτυακές επιδράσεις συµπεριλαµβανοµένου της βίας κατά άλλων προσώπων,
είναι “απλώς ένα παιχνίδι”.
3.6. Επιπλέον Κίνδυνοι
3.6.1.Sexting. O όρος είναι ένας συνδυασµός των λέξεων sex και texting (σεξ και
γραπτά µηνύµατα) και αναφέρεται στη χρήση της κάµερας του κινητού τηλεφώνου για το
τράβηγµα και την αποστολή γυµνών ή ηµίγυµνων φωτογραφιών σε άλλα κινητά τηλέφωνα ή
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σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (Chafen, 2009).
Ο οργανισµός The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (2009)
διαπίστωσε ότι ένας σηµαντικός αριθµός των εφήβων, το 22% των εφήβων κοριτσιών και το
18% των εφήβων αγοριών, είχαν αποστείλει ηλεκτρονικά ή δηµοσίευσαν στο διαδίκτυο
προσωπικές γυµνές ή ηµίγυµνες φωτογραφίες ή βίντεο. Οι νεαροί ενήλικες κατατάσσονταν
υψηλότερα µε το 36% των νεαρών ενηλίκων γυναικών και το 39% των νεαρών ενηλίκων
ανδρών να είχε δηµοσιεύσει προσωπικές φωτογραφίες. Τα µηνύµατα µε σεξουαλικά
υπονοούµενα (sms, e-mail ή άµεσα µηνύµατα) ήταν ακόµη πιο διαδεδοµένα µε το 37% των
εφήβων κοριτσιών και το 40% των εφήβων αγοριών να είχε αποστείλει µηνύµατα µε
σεξουαλικά υπονοούµενα, ενώ το 48% των εφήβων δήλωσαν ότι έλαβαν τέτοιου είδους
µηνύµατα. Οι νεαροί ενήλικες και πάλι κατατάσσονταν υψηλότερα µε το 56% των νεαρών
ενηλίκων γυναικών και το 62% των νεαρών ενηλίκων ανδρών να είχε αποστείλει, ενώ το
64% να είχε λάβει µηνύµατα µε σεξουαλικά υπονοούµενα. Ένα εύρηµα που προκάλεσε
ιδιαίτερες ανησυχίες, ήταν ότι παρόλο που τα άτοµα γνώριζαν ότι η αποστολή µηνυµάτων
προκλητικού σεξουαλικού περιεχοµένου µπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες (75%
των εφήβων, 71% των νεαρών ενηλίκων) αυτοί το έκαναν µε οποιονδήποτε τρόπο.
H Lenhart (2009) προσδιόρισε τις συνέπειες που προκαλούνται από το sexting. Οι
συνέπειες περιλαµβάνουν απουσία από το σχολείο για τους δράστες και συναισθηµατική και
ψυχική δυσφορία για τα θύµατα. Ωστόσο, σε αρκετές των περιπτώσεων τα περιστατικά
sexting δεν εκτείνονται πέρα από µία µικρή οµάδα συνοµηλίκων ή µεταξύ 2 ατόµων και δεν
έχει βρεθεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβές.
3.6.2.∆ιαδικτυακός Τζόγος/Τυχερά Παιχνίδια. Κατά την τελευταία δεκαετία η
αυξηµένη δηµοτικότητα των διαδικτυακών ιστοσελίδων τζόγου/τυχερών παιχνιδιών και η
προσαρµογή τους µε τα ψηφιακά µέσα, όπως κινητά τηλέφωνα, διαδραστική τηλεόραση και
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βιντεοπαιχνίδια προκάλεσε την ακαδηµαϊκή προσοχή (King, Delfrabbro, & Griffiths, 2008).
Οι Verbece και Dittrick-Nathan (2008) υποστηρίζουν ότι η αυξηµένη πρόσβαση σε
τυχερά παιχνίδια µέσω του διαδικτύου έχει βοηθήσει να ενσωµατωθούν τα τυχερά παιχνίδια
στη σύγχρονη κουλτούρα των νέων. Το περιβάλλον των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί
ακούσια να συµβάλει σε συµπεριφορές που προωθούν τον τζόγο, λόγω άγνοιας έλλειψης
ή/και εποπτείας. Επίσης, ο παθολογικός παίκτης θα εκδηλώσει συµπτώµατα, όπως είναι η
χαµηλή αυτοσυγκέντρωση, η χαµηλή βαθµολογία, οι απουσίες, κοινωνικά και
συµπεριφορικά προβλήµατα.
3.6.3.Κατάθλιψη του Facebook. Οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει ένα νέο φαινόµενο
που ονοµάζεται “κατάθλιψη του Facebook” και ορίζεται ως η κατάθλιψη που αναπτύσσεται,
όταν έφηβοι ξοδεύουν ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους σε ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης και στη συνέχεια αρχίζουν να παρουσιάζουν κλασσικά συµπτώµατα κατάθλιψης.
Η αποδοχή και επαφή µε συνοµήλικους είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της εφηβικής ζωής. Η
ένταση του διαδικτυακού κόσµου θεωρείται ότι µπορεί να αποτελέσει παράγονται που
πυροδοτεί την κατάθλιψη σε µερικούς εφήβους. Όπως και στην εκτός διαδικτύου
κατάθλιψη, άτοµα της προ εφηβικής και εφηβικής ηλικίας που πάσχουν από κατάθλιψη του
Facebook διατρέχουν τον κίνδυνο της κοινωνικής αποµόνωσης και µερικές φορές στρέφονται
για βοήθεια σε ιστοσελίδες και ιστολόγια (Blogs) τα οποία µπορεί να προωθούν την
κατάχρηση ουσιών, µη ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές ή επιθετικές και αυτοκαταστροφικές
συµπεριφορές (Davila et al., 2009. Selfhout, Branje, Delsing, Bogt, & Meeu, 2009).
3.7.Στατιστικά Στοιχεία µε Ενδιαφέρον
Το EU Kids Online (Hasebrink et al., 2008) βασισµένο σε αναφορές ευρωπαϊκών χωρών
σηµείωσε µία ποικιλία επιπρόσθετων κινδύνων. Οι ιοί και τα κακόβουλα µηνύµατα φαίνεται
να είναι πρόβληµα για πολλούς νέους. Στο Βέλγιο το 17% ένιωσε να απειλείται, όταν ήταν
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συνδεδεµένο στο διαδίκτυο και το 40% ένιωσε συγκλονισµένο από το διαδικτυακό
περιεχόµενο. Το 19% στην Εσθονία παρενοχλήθηκε από αγνώστους στο διαδίκτυο. Επίσης,
το 40% των κοριτσιών και το 30% των αγοριών στην Γερµανία (12-19 ετών) είχε δυσάρεστες
εµπειρίες σε κανάλια συζήτησης και το 29% είχε παρακολουθήσει ένα βιντεοσκοπηµένο
ξυλοδαρµό. Στην Αυστρία το 30% επισκέφτηκε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών και το 11%
φόρουµ αυτοκτονιών. Το 15% στην Ισλανδία ζήτησε µία γυµνή φωτογραφία του
συνδεδεµένου χρήστη.
Σε ανάλογη πρόσφατη ερευνητική απόπειρα του EU Kids Online (O’Neill, Livingstone,
& McLaughlin, 2011) τα ερευνητικά ευρήµατα έδειξαν ότι δεν είναι ασυνήθιστες πρακτικές,
όπως το αρνητικό περιεχόµενο που δηµιουργείται από το χρήστη (user-generated content).
Το 12% των Ευρωπαίων 11-16 ετών είχαν δει ιστοσελίδες µίσους και το 10% είχε επισκεφτεί
ιστοσελίδες που προωθούν την ανορεξία. Στις ηλικίες 15-16 τα παραπάνω ποσοστά
αυξάνονται (ένας στους πέντε). Το 7% και 5% αντίστοιχα είχαν δει ιστοσελίδες που
προάγουν τις αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές και τα ναρκωτικά. Το ποσοστό των παιδιών
(11-16 ετών) στην Ευρώπη που έχει έρθει αντιµέτωπο µε επιβλαβές περιεχόµενο που
δηµιουργείται από τον χρήστη ήταν 21% και στην Ελλάδα 19%.
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Ανοικτής Γραµµής για το Παράνοµο
Περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο Safeline (http://www.safeline.gr) το 2010 έγιναν συνολικά 4204
καταγγελίες που αφορούσαν κατά 25% ρατσισµό ή ξενοφοβία, 21% παραβίαση προσωπικών
δεδοµένων και υποκλοπή ταυτότητας, 14% οικονοµικές απάτες µέσω διαδικτυακών αγορών,
10% εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήµηση, 6% παιδική πορνογραφία και σε µικρότερο
ποσοστό εγκλήµατα, όπως αποπλάνηση ανηλίκων, “ψάρεµα” (phishing), ηλεκτρονικό
εκφοβισµό, παραβίαση πνευµατικής ιδιοκτησίας, παραβίαση του απορρήτου των
επικοινωνιών και απειλή.
Εξάλλου, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Γραµµής Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ
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Σεπτεµβρίου 2009 – Ιουνίου 2011 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου που
λειτουργεί στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, οι κλήσεις στη Γραµµή Βοηθείας Υποστηρίζω 8001180015 για θέµατα
συµπεριφορών εξάρτησης έφτασαν στις 829, ενώ οι κλήσεις για θέµατα εκφοβισµού και
ηλεκτρονικής παρενόχλησης ξεπέρασαν τις 100. Συνολικά στα δύο χρόνια λειτουργίας
της δέχθηκε 2.461 αναφορές /αιτήµατα για βοήθεια σε σχέση µε την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου (Σισκόπουλος, 2011). Τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης
είναι τα εξής:

•

Μεγάλος αριθµός αιτηµάτων (41,28% επί συνόλου) αφορούσε σε πληροφορίες σχετικά

µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου σε σχέση µε τα παιδιά και τους εφήβους.
•

Στη 2η θέση βρίσκουµε τα ζητήµατα εξάρτησης από το ∆ιαδίκτυο (33,69%).

•

101 κλήσεις αφορούσαν σε θέµατα διαδικτυακού εκφοβισµού και παρενόχλησης (4,1%).

•

Εντύπωση προκάλεσε ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός αναφορών µε θέµα τα δίκτυα

κοινωνικής δικτύωσης (κλοπή προσωπικών δεδοµένων: 146 αιτήµατα για βοήθεια, αναφορά
ψεύτικων προφίλ: 69 αιτήµατα για βοήθεια).
•

138 αιτήµατα αφορούσαν σε επικίνδυνο περιεχόµενο για ανηλίκους.

•

Πολύ µικρά ποσοστά κάτω του 1% αφορούσαν σε ζητήµατα ανορεξίας (παρότρυνση

µέσω ιστοσελίδων), αποπλάνησης, σεξουαλικής παρενόχλησης, εκβιασµού ή
αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς.

3.8.Χάραξη πολιτικής
Με βάση το Πρόγραµµα EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European
Children’s Use, Risk and Safety Online (O’Neill et al., 2011) για τη χάραξη πολιτικής
αναφορικά µε τους διαδικτυακούς κινδύνους προέκυψαν οι εξής τελικές κύριες προτάσεις:
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•

∆εν υπάρχει µόνο το δικαίωµα για διαδικτυακή ασφάλεια και προστασία, αλλά επίσης

θα πρέπει να αναλαµβάνουν τα άτοµα και την υποχρέωση να µένουν ασφαλή και να σέβονται
τα δικαιώµατα των άλλων στο διαδίκτυο.
•

Είναι σηµαντικό οι φορείς χάραξης πολιτικής να συνεχίσουν να δίνουν έµφαση και να

τονίζουν τις διαδικτυακές δυνατότητες.
•

Είναι αναγκαίος ένας νέος εστιασµός στη διαδικτυακή ασφάλεια των νεότερων ηλικιακά

χρηστών.
•

Τα µηνύµατα ασφαλείας θα πρέπει να προσαρµοστούν στις νέες λειτουργίες πρόσβασης.

•

Εκπαιδευτική υποστήριξη και ψηφιακός αλφαβητισµός χρειάζεται για εκείνους που δεν

έχουν προχωρήσει πολύ µακριά στην “κλίµακα των διαδικτυακών δυνατοτήτων”.
•

Το θετικό διαδικτυακό περιεχόµενο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στη χάραξη

πολιτικής.
•

Οι δεξιότητες ψηφιακής ασφάλειας είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία ανθεκτικού

διαδικτύου.
•

Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να διασφαλίσουν ότι παρέχεται η

µέγιστη δυνατή προστασία για λογαριασµούς ανηλίκων.
•

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τους διαδικτυακούς κινδύνους θα πρέπει να

είναι ισορροπηµένη και αναλογική και να απευθύνεται σε εκείνους που κινδυνεύουν
περισσότερο.
•

Η γονική ενηµέρωση για τους κινδύνους και τη διαδικτυακή ασφάλεια θα πρέπει να

ενισχυθεί.
•

Οι γονείς πρέπει να έχουν επίγνωση της πρακτικής των εκτός του διαδικτύου

συναντήσεων µέσω προηγούµενης διαδικτυακής επαφής.
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•

Πρακτικές δεξιότητες διαµεσολάβησης για γονείς θα πρέπει να αποτελούν µέρος της

συνολικής προσπάθειας για την οικοδόµηση ευαισθητοποίησης µεταξύ γονέων για τους
κινδύνους και τη διαδικτυακή ασφάλεια.
•

Οι τεχνολογίες φίλτρων προστασίας και τα λογισµικά γονικού ελέγχου πρέπει να είναι

πολύ πιο εύχρηστα και να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γονέων, προκειµένου να
βελτιωθεί η υιοθέτηση.
•

Απαιτείται ίση προσοχή για εντός και εκτός διαδικτύου περιστατικά εκφοβισµού.

•

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προσοχή σε νέους κινδύνους που

επηρεάζουν παιδιά και νέους, ειδικά αυτούς που προκύπτουν από επαφές µεταξύ
συνοµηλίκων.
•

Τα ποσοστά διαµεσολάβησης των εκπαιδευτικών είναι υψηλά, αλλά θα µπορούσαν να

είναι και υψηλότερα, από τη στιγµή που ένα µεγάλο ποσοστό δεν καθοδηγήθηκε από
εκπαιδευτικούς.
•

Η βιοµηχανία χρειάζεται να έχει πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της ευαισθητοποίησης

για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ψηφιακή Ατζέντα2, Neelie Kroes, η
ασφαλής χρήση του διαδικτύου από τους ανήλικους χρήστες είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε
την εκπαίδευση, τόσο µέσα στην οικογένεια όσο και µέσα από το σχολείο, µάλιστα
ξεκινώντας από πολύ µικρή ηλικία. Εποµένως, όλα ξεκινούν µε την εκπαίδευση. ∆ίπλα στη
σηµασία των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, η Επίτροπος επικεντρώθηκε σε 5
βασικούς άξονες (Saferinternet, 2011):

2

Η ατζέντα του συνεδρίου είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/forum_2011/agenda/ind
ex_en.htm
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•

Την υλοποίηση ενός κουµπιού αναφοράς για ανάρµοστη συµπεριφορά στο ∆ιαδίκτυο µε

ένα µόνο κλικ (report abuse button).
•

Την προστασία της ιδιωτικότητας στα προφίλ ανηλίκων εξ ορισµού. (π.χ., σε ιστότοπους

κοινωνικής δικτύωσης)
•

Την ύπαρξη εργαλείων γονικού ελέγχου σε όλες τις συσκευές που συνδέονται µε το

∆ιαδίκτυο.
•

Τον αποτελεσµατικό ηλικιακό έλεγχο και την αποτελεσµατική κατηγοριοποίηση του

διαδικτυακού περιεχοµένου.
•

Την καταπολέµηση του περιεχοµένου που αφορά στη σεξουαλική εκµετάλλευση

ανηλίκων.

4.Παραδοσιακός Εκφοβισµός και Κυβερνοεκφοβισµός
(Bullying and Cyberbullying)

4.1.Παραδοσιακός Εκφοβισµός
Στην παρούσα έρευνα, ο όρος “εκφοβισµός“ χρησιµοποιήθηκε µε την παραδοσιακή
ερµηνεία του. Ο εκφοβισµός ορίζεται ως η εσκεµµένη πρόκληση βλάβης ή τραυµατισµού ή
δυσφορίας από ένα ή περισσότερα άτοµα (Whitney & Smith, 1993. Olweus, 1999).
Ο εκφοβισµός επίσης συνεπάγεται µία ανισορροπία ή µια ασύµµετρη σχέση δύναµης µε
την έννοια ότι τα άτοµα που εκτίθενται στις παραπάνω αρνητικές πράξεις δυσκολεύονται να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους (Smith & Sharp, 1994. Rigby, 2002).
Ο εκφοβισµός έχει τα τρία σαφή χαρακτηριστικά: α) Την πρόκληση βλάβης, β) Η πράξη
γίνεται επανειληµµένα και γ) Η “µάχη” µεταξύ των εµπλεκοµένων είναι άνιση (Hazler,
Miller, Carney, & Green, 2001).
Ένας εκφοβιστής µπορεί να δράσει µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, µε σκοπό να εκφοβίσει
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κάποιο άλλο άτοµο. Ο άµεσος εκφοβισµός είναι µία ανοιχτή επίθεση σε άλλο πρόσωπο,
χρησιµοποιώντας φυσική ή λεκτική βία (Olweus, 2003). Ο έµµεσος εκφοβισµός
χρησιµοποιείται από ένα άτοµο για προκαλέσει κοινωνικό αποκλεισµό, όπως η διάδοση
φηµών (Beran & Li, 2005). Ο έµµεσος εκφοβισµός µπορεί να είναι εξίσου επιβλαβής για τη
λειτουργία ενός ατόµου όσο και ο άµεσος εκφοβισµός (Coyne, Archer, & Eslea, 2006). Οι
αναπτυξιακές αλλαγές φαίνεται να επηρεάζουν τη χρήση των άµεσων και έµµεσων
επιθέσεων. Οι Vitaro, Brendgen, και Barker (2006) εξερευνώντας την αναπτυξιακή πορεία
των επιθετικών συµπεριφορών σε παιδιά και εφήβους βρήκαν ότι κατά την περίοδο της
πρώιµης παιδικής ηλικίας η άµεση επιθετικότητα χρησιµοποιείται πιο συχνά εναντίον
συµµαθητών λόγω της έλλειψης άλλων εκφραστικών µέσων. Η έµµεση επιθετικότητα τείνει
να αντικαταστήσει την άµεση καθώς τα άτοµα αναπτύσσονται. Υπάρχει µια ξεκάθαρη τάση
για περιορισµό της χρήσης των άµεσων µέσων βιαιότητας σε µεγαλύτερες ηλικίες.
Η µελέτη των διακριτών διαφορών των δύο φύλων αναφορικά µε τη χρήση των άµεσων
και έµµεσων συµπεριφορών εκφοβισµού έδειξε ότι οι άνδρες εµφανίζονται να εκδηλώνουν
συχνότερα συµπεριφορές εκφοβισµού και να κάνουν περισσότερη χρήση των φυσικών
µορφών του εκφοβισµού (Olweus, 1993. Houbre, Tarquinio, Thuillier, & Hergott, 2006). Το
γυναικείο φύλο έχει περισσότερες πιθανότητες να συµµετέχει σε έµµεσες ενέργειες, για να
βλάψει τις διαπροσωπικές σχέσεις συνοµηλίκων, τα αισθήµατα αποδοχής και ένταξης τους
σε κοινωνικές οµάδες. Η έµµεση επίθεση µπορεί να είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για
έναν επιτιθέµενο που επιδιώκει την εκδίκηση ή την προσοχή των συνοµηλίκων του (Merrell,
Buchanan, & Tran, 2006). Η υιοθέτηση έµµεσων επιθετικών συµπεριφορών επιτρέπει στις
γυναίκες να γίνουνε µέλη µίας οµάδας και να αισθάνονται σηµαντικές µεταξύ φίλων (Owens,
Shute, & Slee, 2000).
Ο καθορισµός των χαρακτηριστικών των εκφοβιστών και των θυµάτων έχει επίσης
συµβάλλει στην κατανόηση του εκφοβισµού. Οι εκφοβιστές, σε γενικές γραµµές,
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εµφανίζουν επιθετικές, παρορµητικές, και εχθρικές τάσεις και δείχνουν έλλειψη ευαισθησίας
προς τα συναισθήµατα των άλλων (Olweus, 1993. Smokowski & Kopasz, 2005).
Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά µε τους παράγοντες που ενισχύουν την εκδήλωση
εκφοβιστικής συµπεριφοράς. Οι επιθετικές και παρορµητικές τάσεις των εκφοβιστών µπορεί
να οφείλονται σε προηγούµενη έκθεση τους σε γονικά µοντέλα επιθετικότητας (Dodge &
Schwartz, 1997). Σύµφωνα µε τους Dodge και Schwartz (1997) φοιτητές οι οποίοι
παρουσιάζουν µε µεγάλη συχνότητα επιθετική συµπεριφορά παρερµηνεύουν τις
συµπεριφορές των άλλων και συχνά δικαιολογούν τις πράξεις τους µε το αιτιολογικό ότι το
θύµα άξιζε να πάθει κακό. Εξάλλου, η σωµατική διαφορά µεταξύ ενός εκφοβιστή και του
θύµατος µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός εκφοβιστή να διεκδικεί την κυριαρχία και
τον έλεγχο και να µειώσουν τις πιθανότητες το θύµα να προβεί σε αντίποινα. Μία
ανισορροπία δύναµης µεταξύ θύτη και θύµατος, είναι συχνή σε καταστάσεις εκφοβισµού
(Atlas & Pepler, 1998).
Οι “νταήδες” των σχολείων που εκφοβίζουν είτε έµµεσα είτε άµεσα συµµαθητές τους,
που εµφανίζουν κάποιες ιδιαιτερότητες, αποτελεί κανόνα της σχολικής ζωής µε επικίνδυνες
συνέπειες, τις οποίες επιχείρησε να καταγράψει έρευνα που διενεργείται ταυτόχρονα σε 10
ευρωπαϊκά κράτη. Η έρευνα για τη σχολική βία διεξήχθη ταυτόχρονα από πανεπιστήµια της
Ελλάδας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων), της
Κύπρου, της Σλοβενίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ρουµανίας, της ΠΓ∆Μ,
της Βουλγαρίας και της Γερµανίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας ο έµµεσος
σχολικός εκφοβισµός σε βάρος µαθητών – θυµάτων χαρακτηρίζει περισσότερο την εικόνα
συµπεριφοράς µαθητών στα σχολεία των χωρών της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων,
από ότι των βόρειο-δυτικών κοινωνιών, όπου ο άµεσος εκφοβισµός είναι συχνότερος και
εντονότερος, καθώς δεν αποκλείεται να εκδηλώνεται και µέσα από συµµορίες. Οι διαφορές
αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι οι κοινωνίες των χωρών του Νότου και των Βαλκανίων,
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διατηρούν ακόµη την παραδοσιακή τους δοµή και τις ισχυρές οικογενειακές σχέσεις, σε
αντίθεση µε τις Βόρειες χώρες, όπου παρατηρείται διάρρηξη του οικογενειακού ιστού,
απουσία των γονιών από το σπίτι και αποξένωση. Σύµφωνα µε την καταγραφή των
στοιχείων από το πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µέσω ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων κατά
την περσινή σχολική χρονιά, σε 852 µαθητές από 25 σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,
της Πάτρας και των Ιωαννίνων, σχεδόν το 90% των µαθητών όλων των ηλικιών, υπήρξε
θύµα ή θύτης εκφοβισµού, µε το φαινόµενο της σχολικής βίας έχει αυξηθεί επικίνδυνα κατά
τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, οι αλλοδαποί µαθητές, µέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε
ότι θυµατοποιούνται, όταν αποτελούν τη µειοψηφία της τάξης ή του σχολείου, ενώ όταν το
ποσοστό τους φτάνει το 50-70% οµαδοποιούνται και στρέφονται κατά της κυρίαρχης
γηγενούς οµάδας µαθητών. Τέλος, ο διαδικτυακός εκφοβισµός, φαίνεται ότι "κερδίζει
έδαφος" στη µαθητική κοινότητα, ως µορφή έµµεσου εκφοβισµού, τον οποίο χρησιµοποιούν
τα κορίτσια σε ποσοστό άνω του 60%, σε αντίθεση µε τα αγόρια που καταφεύγουν στον
άµεσο εκφοβισµό σε ποσοστό 80% (Enet, 2011).
4.2.Κυβερνοεκφοβισµός
4.2.1.Ορισµοί και κατηγορίες. Νεότερη µορφή του παραδοσιακού/πρόσωπο µε
πρόσωπο εκφοβισµού είναι ο κυβερνοεκφοβισµός. Ο κυβερνοεκφοβισµός διαφέρει από τον
παραδοσιακό εκφοβισµό, κατά µείζονα λόγο, στην έκταση της απόσταση από την οποία οι
δράστες κάνουν την επίθεση. Για παράδειγµα, οι κυβερνοεκφοβιστές έχουν τη δυνατότητα να
επεκτείνουν τον εκφοβισµό πέρα από τα όρια του εκπαιδευτικού ιδρύµατος και να
ακολουθούν τα στοχοποιηµένα θύµατα ακόµη και στα σπίτια τους (Patchin & Hinduja,
2006). Ο κυβερνοεκφοβισµός αποτελεί ένα κεντρικό όρο ο οποίος σχετίζεται µε παρόµοιες
δοµές, όπως είναι ο διαδικτυακός εκφοβισµός, ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός και η διαδικτυακή
παρενόχληση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισµοί του κυβερνοεκφοβισµού, οι
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περισσότεροι από τους οποίους απορρέουν από ορισµούς του παραδοσιακού εκφοβισµού.
Κάθε ορισµός κυβερνοεκφοβισµού περιλαµβάνει επιθετική, εχθρική, επώδυνη πράξη, την
οποία διαπράττει ο εκφοβιστής διαµέσω µίας ακαθόριστης ηλεκτρονικής συσκευής. Οι
διακρίσεις ανάµεσα στους ορισµούς εµπεριέχουν λεπτοµέρειες αναφορικά µε όσους
εµπλέκονται στο περιστατικό ([π.χ., οµάδα ατόµων ή µεµονωµένα άτοµα] Belsey, 2009.
Smith et al., 2008) και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πράξης προκειµένου να
είναι εσκεµµένη, εκούσια και επαναλαµβανόµενη στο πέρασµα του χρόνου (Belsey, 2008.
Patchin & Hinduja, 2006. Smith et al., 2008).
Οι Dehue, Bolman και Vollink (2008) ισχυρίζονται ότι πρέπει να πληρούνται τρεις
βασικές προϋποθέσεις προκειµένου να χαρακτηριστεί µία κατάσταση ως
κυβερνοεκφοβισµός: α) Οι συµπεριφορές πρέπει να συµβαίνουν επανειληµµένα, β) Να
συνεπάγονται ψυχολογικές επιπλοκές και γ) Να πραγµατοποιούνται µε πρόθεση.
Ο όρος κυβερνοεκφοβισµός αποδίδεται στον Καναδό παιδαγωγό Bill Belsey. Σύµφωνα
µε τον Belsey (2004) o όρος κυβερνοεκφοβισµός περιλαµβάνει τη χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών για την υποστήριξη εσκεµµένης, επαναλαµβανόµενης και
εχθρικής συµπεριφοράς από ένα άτοµο ή µία οµάδα ατόµων µε σκοπό να βλάψει τους
άλλους.
Ο κυβερνοεκφοβισµός αναφέρεται σε εκφοβισµό και παρενόχληση µέσω της χρήσης των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνο, οι
βιντεοκάµερες, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα κανάλια/δωµάτια συζήτησης και η αποστολή
άµεσων µηνυµάτων, οι ιστοσελίδες για δηµοσίευση ή αποστολή ενοχλητικών µηνυµάτων σε
άλλα πρόσωπα (Ybarra & Mitchell, 2004).
Κυβερνοεκφοβισµός σηµαίνει να αντιµετωπίζεις µε σκληρότητα τους άλλους στέλνοντας
ή δηµοσιεύοντας επιβλαβές υλικό, ή συµµετέχοντας σε άλλες µορφές κοινωνικής
επιθετικότητας χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο ή άλλες µορφές ψηφιακής τεχνολογίας
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(Willard, 2007)
O κυβερνοεκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο εισβολής το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο
στα άτοµα (Patchin & Hinduja, 2006). O κυβερνοεκφοβισµός περιλαµβάνει παρενόχληση
άλλων µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων (Li, 2005). Ενώ κάποια άτοµα πιστεύουν ότι
ένα θύµα έχει την ικανότητα να ξεφύγει από τον εκφοβισµό, διαγράφοντας τα µηνύµατα ή
βγαίνοντας εκτός διαδικτύου, η δυνατότητα διαφυγής δεν είναι συχνά εφικτή (Brown,
Jackson, & Cassidy, 2006. Patchin & Hinduja, 2006).
Για να κατανοήσουµε το πώς ακριβώς συµβαίνει ο κυβερνοεκφοβισµός είναι σηµαντικό
να γνωρίζουµε τις µορφές του κυβερνοεκφοβισµού. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν
αναφερθεί διάφοροι τύποι κυβερνοεκφοβισµού που κυµαίνονται από το Flaming έως το
Cyberstalking. Υπάρχουν 9 κύριες και διαφορετικές κατηγορίες κοινών δράσεων
κυβερνοεκφοβισµού (Willard, 2007):
(1) Flaming (Στην πυρά): Ηλεκτρονικές/διαδικτυακές “αντιπαλότητες” µέσω
ηλεκτρονικών µηνυµάτων µε αγενή και χυδαία γλώσσα.
(2) Online harassment (∆ιαδικτυακή παρενόχληση): Η επανειληµµένη αποστολή
προσβλητικών µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλων γραπτών µηνυµάτων
(µεταξύ 2 ατόµων).
(3) Cyberstalking (Καταδίωξη στον κυβερνοχώρο): ∆ιαδικτυακή παρενόχληση η οποία
περιλαµβάνει απειλές πρόκλησης βλάβης ή υπερβολικό εκφοβισµό (µεταξύ 2 ή
περισσότερων ατόµων).
(4) Cyberthreats (Απειλές στον κυβερνοχώρο): Ορίζονται ως οι απειλές ή το “οδυνηρό
υλικό” και αποτελούν γενικές δηλώσεις που καθιστούν τον συντάκτη της δήλωσης
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συναισθηµατικά αναστατωµένο και να εξετάζει το ενδεχόµενο να βλάψει κάποιον άλλον, τον
εαυτό του, ή να αυτοκτονήσει.
(5) Denigration (∆υσφήµηση): Η αποστολή προς άλλα άτοµα επιβλαβών, αναληθών ή
σκληρών δηλώσεων/φηµών σχετικά µε ένα πρόσωπο ή δηµοσίευση τέτοιου υλικού στο
διαδίκτυο, µε σκοπό να βλάψει τη φήµη του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις.
(6) Impersonation (Μίµηση): Όταν κανείς προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος και
στέλνει ή δηµοσιοποιεί υλικό το οποίο εκθέτει αυτό το πρόσωπο, µε σκοπό να βλάψει τη
φήµη του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις.
(7) Outing (∆ηµοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων): Η αποστολή ή δηµοσίευση υλικού
σχετικά µε ένα πρόσωπο το οποίο περιέχει ευαίσθητες, προσωπικές ή ενοχλητικές
πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου της προώθησης προσωπικών µηνυµάτων ή εικόνων.
(8) Trickery (Εξαπάτηση/Εµπαιγµός): Ο κυβερνοεκφοβιστής ξεγελά το θύµα, µε σκοπό
να αποκαλύψει µυστικά και ενοχλητικές πληροφορίες και στη συνέχεια τις µοιράζεται µε
άλλους στο διαδίκτυο.
(9) Exclusion (Εξοστρακισµός): Η ωµή και σκληρή εξαίρεση και αποβολή κάποιου από
µία ηλεκτρονική οµάδα στο διαδίκτυο.
Στις παραπάνω µορφές κυβερνοεκφοβισµού η Shoemaker-Galloway (2007) προσθέτει
και διάφορες άλλες τακτικές που χρησιµοποιούνται για εκφοβισµό µέσω του διαδικτύου :
(1) Bash boards (Τελειωτικό χτύπηµα): ∆ιαδικτυακοί πίνακες ανακοινώσεων, όπου τα
άτοµα δηµοσιοποιούν οτιδήποτε επιλέξουν. Σε γενικές γραµµές, οι δηµοσιοποιήσεις αυτές
είναι πρόστυχες, µίσους και κακόβουλες.
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(2) Happy slapping (“Χαρωπό χαστούκισµα”): Είναι ένας σχετικά νέος τύπος
εκφοβισµού. Συµβαίνει, όταν ένα ανυποψίαστο θύµα δέχεται σωµατική επίθεση, προσωπικά,
καθώς ένας συνεργός βιντεοσκοπεί ή φωτογραφίζει το περιστατικό. Στη συνέχεια η εικόνα ή
το βίντεο δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο ή διανέµεται ηλεκτρονικά. Συχνά οι επιτιθέµενοι
ισχυρίζονται ότι ήταν απλά µία φάρσα ή αστείο, εξ ου και ο όρος “Happy slapping”.
(3) Text Wars/Attacks (Πόλεµοι Κειµένου): Όταν πολλά άτοµα δηµιουργούν ένα είδος
συµµορίας στέλνοντας στο στοχοποιηµένο θύµα εκατοντάδες ηλεκτρονικά και γραπτά
µηνύµατα. Εκτός από τη συναισθηµατική καταπόνηση που µπορεί να υποστεί το θύµα, ο
λογαριασµός κινητής τηλεφωνίας του θύµατος ενδέχεται να αυξηθεί.
(4) Online polls (∆ιαδικτυακές δηµοσκοπήσεις): ∆ηµοσκοπήσεις στο διαδίκτυο ζητούν
από τους αναγνώστες να ψηφίσουν επί συγκεκριµένων θεµάτων, συχνά πολύ επιβλαβών και
υποτιµητικών.
4.2.2.Σχετική Βιβλιογραφία. Τα ποσοστά επικράτησης του κυβερνοεκφοβισµού
κυµαίνονται από 5.7% έως 18.3% για θυµατοποίηση και από 9.1% έως 23.1% για θύτες
κυβερνοεκφοβισµού (Patchin & Hinduja, 2010). Μερικές έρευνες που δεν χρησιµοποιούν
αυστηρό χρονικό περιορισµό ισχυρίζονται ότι τα ποσοστά θυµατοποίησης από τον
κυβερνοεκφοβισµό είναι µεταξύ 20% - 40% (Aricak et al., 2008. Beran & Li, 2007. Breguet,
2007. Dehue, Bolman, & Vollink, 2008. Hinduja & Patchin, 2008. Li, 2006, 2007a, 2007b
2008. Patchin & Hinduja, 2006. Smith et al, 2008. Topcu, Erdur-Baker, & Capa-Aydin, 2008.
Ybarra & Mitchell, 2008. Ybarra, Mitchell, Wolak, & Finkelhor, 2006). Έρευνες που
περιορίζουν το χρονικό και χωρικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα µπορούσε να είχε συµβεί ο
κυβερνοεκφοβισµός (π.χ., περιστατικά που είχαν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του
τελευταίου χρόνου) όπως είναι φυσικό εµφανίζουν µειωµένα ποσοστά θυµατοποίησης
(Dehue et al., 2008. Williams & Guerra, 2007. Wolak, Mitchell, & Finkelhor, 2007. Ybarra,
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2004. Ybarra & Mitchell, 2004a, 2008). Ένας παράγοντας που εξηγεί την εµφάνιση υψηλών
ποσοστών κυβερνοεκφοβισµού σε σύγκριση µε άλλες µελέτες είναι και η ευρύτητα
διατύπωσης του ορισµού του κυβερνοεκφοβισµού. Για παράδειγµα, οι Juvonen και Gross
(2008) βρήκαν ότι το 72% του δείγµατος αντιµετώπισε καταστάσεις κυβερνοεκφοβισµού
τουλάχιστον 1 φορά στην ζωή του. Εντούτοις, στη µελέτη τους ο όρος εκφοβισµός
αντικαταστάθηκε από τη φράση “mean things”, η οποία ορίστηκε ως “οτιδήποτε κάνει
κάποιος που αναστατώνει ή προσβάλλει κάποιον άλλο.”
Στην Ευρώπη, 6% των διαδικτυακών χρηστών ηλικίας 9-16 ετών ανέφεραν ότι είχαν
κυβερνοεκφοβηθεί και το 3% παραδέχτηκε ότι είχε εκφοβίσει άλλους στο διαδίκτυο. Το
ποσοστό κυβερνοεκφοβιστών στην Ελλάδα ήταν 4% (O'Neill et al., 2011)
Ο κυβερνοεκφοβισµός είναι ένα διαδεδοµένο πρόβληµα, το οποίο µπορεί να το βιώσει
κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις
επιθέσεις, µε περίπου το 20-40% να αντιµετώπισε ή θα αντιµετωπίσει κάποιο τύπο
κυβερνοεκφοβισµού κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Η ηλικία, κατά την οποία τα άτοµα
είναι πιο ευπαθή στη θυµατοποίηση είναι τα 12-14 έτη (π.χ. Γυµνάσιο). Η πλειοψηφία των
ερευνών υποστηρίζει την έλλειψη συσχέτισης µεταξύ ηλικίας και κυβερνοεκφοβισµού (Beran
& Li, 2007. Didden et al., 2009. Juvonen & Gross, 2008. Katzer, Fetchenhauer, & Belschak,
2009. Patchin & Hinduja, 2006. Smith et al., 2008. Varjas, Henrich, & Meyers, 2009. Wolak,
Mitchell, & Finkelhor, 2007. Ybarra, 2004). Από την άλλη πλευρά, έρευνες τεκµηριώνουν τη
σχέση αυτή (Dehue et al., 2008. Hinduja & Patchin, 2008. Kowalski & Limber, 2007. Slonje
& Smith, 2007. Ybarra & Mitchell, 2008. Ybarra et al., 2007). Η απουσία συνοχής των
ευρηµάτων οφείλεται στο εύρος της απόκλισης των ηλικιών.
Το φύλο δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στη θυµατοποίηση από τον κυβερνοεκφοβισµό.
Από την πλειοψηφία των ερευνών προκύπτει ότι δεν στοχοποιείται ιδιαίτερα κάποιο από τα
δύο φύλα περισσότερο από το άλλο (Beran & Li, 2007. Didden et al., 2009. Patchin &
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Hinduja, 2006. Topcu et al., 2008. Varjas et al., 2009. Williams & Guerra, 2007. Wolak et al.,
2007. Ybarra, 2004. Ybarra et al., 2007). Μία µειοψηφία µελετών υποστηρίζει ότι το φύλο
είναι σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης της θυµατοποίησης (Dehue et al., 2008. Kowalski
& Limber, 2007. Ybarra & Mitchell, 2008. Ybarra et al., 2007). Οι άνδρες, κατά κύριο λόγο,
παρουσιάζονται να είναι τόσο θύµατα όσο και θύτες παραδοσιακού εκφοβισµού αλλά στον
κυβερνοεκφοβισµό δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων.
Προηγούµενη έρευνα στην Ελλάδα (Kapatzia & Sygkollitou, 2009, N=544, 14-19 years
old) διερεύνησε σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου τα περιστατικά εκφοβισµού εντός
σχολείου και κυβερνοεκφοβισµού εντός και εκτός σχολείου, µέσω κινητού τηλεφώνου και
ίντερνετ και µε χρονικό προσδιορισµό αναφοράς τους 2 τελευταίους µήνες. Τα
αποτελέσµατα, της παραπάνω έρευνας, έδειξαν ότι το 14.3% υπήρξε θύµα εκφοβισµού και το
21.1% θύµα κυβερνοεκφοβισµού κυρίως µέσω τηλεφωνηµάτων για 1 ή 2 εβδοµάδες, ενώ το
24% είχε εκφοβίσει µε τον παραδοσιακό τρόπο και το 15.8% είχε κυβερνοεκφοβίσει. Το
60.5% ήταν γνώστες άλλων περιστατικών κυβερνοεκφοβισµού µέσω κινητού τηλεφώνου και
το 45% µέσω ίντερνετ.
Με αφορµή την αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου από παιδιά και νέους, η µηκυβερνητική οργάνωση Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωµένοι Ικανοί (Ν.Ε.Ο.Ι., 2009)
πραγµατοποίησε έρευνα στο Ν. Θεσσαλονίκης από τον Απρίλιο έως Σεπτέµβριο 2009 µε
στόχο τη µελέτη και έκταση του φαινοµένου, τον τρόπο τέλεσης του και τις επιπτώσεις του
στα θύµατα. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγµα 422 παιδιών ηλικίας 13-18 ετών (275
αγόρια & 147 κορίτσια). Το 16% από τα αγόρια ηλικίας 13-18 ετών δήλωσε ότι είχε πέσει
θύµατα κυβερνοεκφοβισµού. Από αυτό το ποσοστό, το 9% δήλωσε ότι η πράξη έγινε µέσα
από ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 6% δήλωσε ότι έγινε µέσω υπηρεσιών άµεσων
µηνυµάτων και 2% στο κινητό τους τηλέφωνο. Το 32% είχαν δεχθεί εκφοβισµό µε
δηµοσίευση στο διαδίκτυο προσωπικών τους φωτογραφιών, 11% λεκτικό (αποκάλυψη
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γεγονότων προσωπικού ενδιαφέροντος) και ένα 3.5% δήλωσε ότι έγινε µε χυδαίο λεξιλόγιο/
ύβρεις. Το 10% των αγοριών είχε απαντήσει θετικά στην ερώτηση, εάν έχουν εκφοβίσει
µέσω διαδικτύου ή µε τη χρήση άλλων νέων τεχνολογιών κάποιον συµµαθητή, φίλο ή
γνωστό τους. Στο σύνολο του δείγµατος, το 42% γνώριζε ή είχε ακούσει για κάποιον γνωστό
που έχει πέσει θύµα εκφοβισµού µέσω διαδικτύου και ψηφιακών τεχνολογιών. Αναφορικά
µε το δείγµα των κοριτσιών τα ποσοστά ήταν λίγο υψηλότερα µε ένα 22% να απαντά θετικά
στο ότι είχε πέσει θύµα κυβερνοεκφοβισµού και ένα 9% να δήλωνε ότι γνώριζε τον
εκφοβιστή του.
Σύµφωνα µε στοιχεία που προέκυψαν από απογραφική έρευνα στη νήσο Κω, το 14.7%
του δείγµατος είχε δεχτεί παρενόχληση µέσω του διαδικτύου. Από το ποσοστό αυτό το
15.2% ήταν αγόρια και το 19.5% κορίτσια, µε συχνότερη την αναφορά από 17χρονους
(Ελληνική Εταιρία Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο, 2009).
Εξάλλου, έρευνα που διενεργήθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής
(2009) σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έδειξε ότι
το ποσοστό φοιτητών που δέχτηκαν κάποια µορφή κυβερνοεκφοβισµού, φτάνει έως και το
44%, το ποσοστό των θυτών αγγίζει το 16% και το ποσοστό των φοιτητών που είδαν
συµφοιτητές τους να δέχονται κάποια µορφή κυβερνοεκφοβισµού φτάνει µέχρι και 54%.
Τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς (32%) έχουν έρθει αντιµέτωποι στο σχολείο τους µε
κάποιο ζήτηµα ψηφιακής παρενόχλησης, ψηφιακού εκφοβισµού, συκοφαντικής δυσφήµισης
µέσω κινητού, Facebook ή άλλης διαδραστικής πλατφόρµας από µαθητές προς άλλους
µαθητές. Αυτό ανέδειξε κλειστή έρευνα µέσω διαδικτυακού ερωτηµατολογίου που
πραγµατοποίησε η ∆ράση Ενηµέρωσης Saferinternet (http://www.saferinternet.gr/index.php)
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου την περίοδο 10/5/2011 έως 25/9/2011 µε
αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. Στην έρευνα
ανταποκρίθηκαν 2.319 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Τα κυριότερα αποτελέσµατα της
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έρευνας σχετικά µε συµπεριφορές ανάρµοστης χρήσης του διαδικτύου ή του κινητού
τηλεφώνου από τους ανηλίκους είναι τα εξής:

•

16%, 14% και 27% αντίστοιχα επί του συνόλου των εκπαιδευτικών που απάντησαν στο

ερωτηµατολόγιο ανησυχούν πάρα πολύ, πολύ ή αρκετά σχετικά µε τη διαδικτυακή
δηµοσίευση από µαθητές δυσφηµιστικών σχολίων που τους αφορούν, βλάπτουν την
προσωπική τους ζωή, επαγγελµατική τους φήµη (π.χ., γελοιοποίηση στο You Tube, ανάρτηση
ανάρµοστων σχολίων στο Facebook).
•

Στην ερώτηση µε δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων γιατί όλο και περισσότερα παιδιά

κάτω των 13 ετών δηµιουργούν προφίλ στο Facebook δίνοντας ψευδή στοιχεία για την ηλικία
τους, παραβιάζοντας έτσι τους όρους του ιστοχώρου, 82% επί συνόλου των εκπαιδευτικών
επέλεξαν ως λόγο “Επειδή οι φίλοι τους έχουν προφίλ”, 72% “Οι γονείς δεν γνωρίζουν/
ελέγχουν τι κάνει το παιδί τους στο ∆ιαδίκτυο”, 52% “Ελλιπής έλεγχος από το ίδιο
το Facebook” και ένα 42% “Οι γονείς δεν διαβάζουν τους όρους χρήσης πριν επιτρέψουν στα
παιδιά τους να επισκεφθούν κάποιο ιστοχώρο”.


42% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηµατολόγιο

έχουν αντιµετωπίσει στο σχολείο τους ή προσωπικά κάποιο πρόβληµα υπερβολικής
ενασχόλησης µαθητών µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο σε βαθµό
εξάρτησης.

4.2.3.Οι Επιπτώσεις του Κυβερνοεκφοβισµού. Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει ότι
άτοµα τα οποία έχουν υπάρξει θύµατα εκφοβισµού υποφέρουν από δυσπροσαρµοστικότητα
και συσσώρευση προβληµάτων, όπως είναι το άγχος, η µοναξιά, η θλίψη, η ενδοτικότητα και
η ανασφάλεια (Frost, 1991. Hawker & Boulton, 2000. Olweus, 1989). Εκτός από αυτές τις
συµπεριφορές εσωτερίκευσης άτοµα τα οποία υπήρξαν θύµατα εκφοβισµού µπορούν να
εµφανίσουν εξωτερικευµένα προβλήµατα, όπως είναι η παρορµητικότητα και η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

59
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
υπερδραστηριότητα (Camodeca, Goossens, Schuengel, & Terwogt, 2003. Johnson,
Thompson, Wilkinson, Walsh, Balding, & Wright 2002). Επίσης, ο Reid (1985) ανέφερε ότι
τα παιδιά θύµατα είναι πιθανόν να αποφύγουν το σχολείο µε αποτέλεσµα να εµφανίσουν
απουσίες και ο Mellor (1990) κατέδειξε χαµηλή συγκέντρωση στις σχολικές εργασίες. Αυτές
οι συµπεριφορές ίσως να εξηγούν αναφορές για χαµηλή νοηµοσύνη και ακαδηµαϊκή επίδοση
(Roland, 1987). Οι αρνητικές συνέπειες στη ζωή κάποιου που επιφέρει η θυµατοποίηση από
κυβερνοεκφοβισµό, εκτείνονται από τα ασήµαντα επίπεδα θλίψης και απογοήτευσης έως και
σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα. Αρκετές από τις αρνητικές συνθήκες που θεωρούνται
αποτελέσµατα του κυβερνοεκφοβισµού εξαρτώνται από τη συχνότητα, την έκταση και τη
σοβαρότητα της επιβλαβούς πράξης. Ο κυβερνοεκφοβισµός που συµβαίνει χωρίς µεγάλη
συχνότητα έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει µακροχρόνια προβλήµατα
συγκριτικά µε τη συνεχή παρενόχληση. Επιπρόσθετα, σοβαροί τύποι κυβερνοεκφοβισµού
σχετίζονται µε υψηλότερη πιθανότητα εµφάνισης ψυχικών και κοινωνικών προβληµάτων σε
σύγκριση µε λιγότερο τροµακτικές συµπεριφορές.
Οι αρνητικές συνθήκες οι οποίες αναπτύσσονται µε τη θυµατοποίηση έχουν διερευνηθεί
από δύο σκοπιές. Μερικές µελέτες εξέτασαν τη σύνδεση µεταξύ θυµατοποίησης και
αξιοσηµείωτης πτώσης της ακαδηµαϊκής επίδοσης και της ποιότητας των οικογενειακών
σχέσεων (Beran & Li, 2007). Από την άλλη πλευρά, άλλες µελέτες ερεύνησαν την ανάπτυξη
ψυχολογικών προβληµάτων και διαταραχών (Didden et al., 2009. Juvoven & Gross, 2008).
Αρκετές µελέτες στον κυβερνοεκφοβισµό πρότειναν ότι άτοµα τα οποία υπήρξαν θύµατα
κυβερνοεκφοβισµού είχαν εµφανίσει παρόµοιες αρνητικές συµπεριφορές µε αυτές του
παραδοσιακού. Μερικές δηµοσιευµένες έρευνες παρέχουν ανεπίσηµα στοιχεία σχετικά µε τις
εµπειρίες των ατόµων (Keith & Martin, 2005).
Προκαταρκτικές µελέτες έχουν τεκµηριώσει διάφορες συµπεριφορές που σχετίζονται µε
τον κυβερνοεκφοβισµό συµπεριλαµβανοµένων της απογοήτευσης, του θυµού και της θλίψης
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(Beran & Li, 2005, Patchin & Hinduja, 2006). Oι Patchin & Hinduja (2006) ανέφεραν ότι
περίπου το ένα τρίτο των ατόµων που είχαν πέσει θύµα ένιωσαν ότι είχαν επηρεαστεί
αρνητικά κατά κάποιο τρόπο.
Σε ένα δείγµα αµερικανών νέων ηλικίας 10-17 ετών το 30% ανέφερε να αισθανόταν
εξαιρετικά αναστατωµένο και το 24% φοβισµένο, ως αποτέλεσµα της λήψης παρενοχλητικών
ηλεκτρονικών µηνυµάτων (Finkelhor, Olmrod, Turner, & Hamby 2005).
Οι κυβερνοεκφοβιστές επιδρούν αρνητικά στα θύµατά τους, παρά το γεγονός ότι τα
άτοµα που εµπλέκονται στον κυβερνοεκφοβισµό αναγνωρίζουν άλλους µαθητές που
εκδηλώνουν παρόµοια συµπεριφορά και πιστεύουν ότι αυτή η συµπεριφορά είναι αποδεκτή.
Τα θύµατα του κυβερνοεκφοβισµού βιώνουν τα ίδια συναισθήµατα της αδυναµίας και της
απελπισίας, όπως τα άλλα θύµατα του παραδοσιακού εκφοβισµού (Brown et al., 2006).
Η αυτοεκτίµηση µπορεί να “τραυµατιστεί” από εµπειρίες εκφοβισµού (Patchin &
Hinduja, 2006). Σκέψεις για αυτοκτονία, διατροφικές διαταραχές και χρόνιες ασθένειες είναι
µερικά από τα συµπτώµατα, ενώ άλλοι παλεύουν µε την κατάθλιψη, εγκαταλείπουν το σπίτι
τους, έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, χαµηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις και φέρουν τα σηµάδια
των επιπτώσεων για πολύ καιρό στην ενήλική ζωή (Manson, 2008). Οι ψυχολογικές
επιπτώσεις για τους ενήλικες περιλαµβάνουν προβλήµατα συµπεριφοράς, κάπνισµα,
κατανάλωση αλκοόλ και κατάθλιψη.
Από την άλλη πλευρά, οι εκφοβιστές βιώνουν µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, τα οποία
σχετίζονται µε τη συµπεριφορά τους. Οι εκφοβιστές θα συµµετάσχουν σε αντικοινωνικές
δραστηριότητες αργότερα στη ζωή τους. Περίπου, το 60% των αγοριών που είχαν
χαρακτηριστεί ως εκφοβιστές είχε καταδικαστεί για τουλάχιστον ένα έγκληµα από την ηλικία
των 24 ετών και το 40% είχε τρεις ή περισσότερες καταδίκες από την ηλικία των 24 ετών
(Olweus, 1999).
Το αµερικανικό κέντρο ελέγχου ασθενειών και πρόληψης, τµήµα πρόληψης της βίας
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(The Centers for Disease Control and Prevention’s Division of Violence Prevention, CDC’s)
συµφώνησε µε τα ευρήµατα του Olweus (1999), Ybarra, Mitchell, Wolak, & Finkelhor.,
(2006) και Manson (2008). Το CDC’s (2007) µε έρευνα του ανέφερε ότι οι παραπάνω
µελέτες κατέδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση µεταξύ θυµατοποίησης από ηλεκτρονική επίθεση
και µε µια σειρά ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και παραγόντων κινδύνου. Οι ψυχοκοινωνικές
δυσκολίες περιελάµβαναν συναισθηµατική δυσφορία, προβλήµατα στο σχολείο, οπλοφορία
στο σχολείο, χαµηλή συνεκτικότητα γονέων και εφήβου και σεξουαλική παρενόχληση.
Σύµφωνα µε τελευταίες µελέτες οι συνέπειες του κυβερνοεκφοβισµού παρουσιάζουν
οµοιότητες µε τις επιπτώσεις του παραδοσιακού εκφοβισµού (Kowalski, Limber, & Agatson,
2008).
Ο κυβερνοεκφοβισµός επηρεάζει τις ζωές των ατόµων µε διάφορους τρόπους και
προκαλεί προβλήµατα, όπως είναι η συναισθηµατική θλίψη, η ανασφάλεια, το άγχος, η
µοναξιά, η απογοήτευση, ο θυµός, η χαµηλή αυτοεκτίµηση, η κατάθλιψη και οι τάσεις
αυτοκτονίας (ABC News, 2007. Beran & Li, 2007. Breguet, 2007. Patchin & Hinduja, 2009.
Hinduja & Patchin, 2010. Ybarra et al., 2006). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα κυριότερα
ευρήµατα των παραπάνω ερευνών για τις συνέπειες του κυβερνοεκφοβισµού.
Σύµφωνα µε την Willard (2007) παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες για
τον κυβερνοεκφοβισµό όλο και περισσότερες ενδείξεις δείχνουν ότι συνδέεται µε ψυχολογική
βλάβη. Είναι πολύ πιθανό ότι η βλάβη που προκαλείται από τον κυβερνοεκφοβισµό ίσως να
είναι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε την βλάβη που προκαλείται από τον παραδοσιακό
εκφοβισµό και αυτό γιατί: α) Οι ηλεκτρονικές/διαδικτυακές επικοινωνίες µπορούν να είναι
εξαιρετικά “άγριες” και “µοχθηρές”, β) ∆εν υπάρχει τρόπος διαφυγής για εκείνους που
παρενοχλούνται στον κυβερνοχώρο, η θυµατοποίηση είναι συνεχής 24 ώρες το 24ωρο, γ) Το
υλικό του κυβερνοεκφοβισµού µπορεί να διανεµηθεί σε παγκόσµιο επίπεδο και συχνά αυτό
είναι ανεπανόρθωτο, δ) Οι κυβερνοεκφοβιστές µπορούν να διατηρούν την ανωνυµία τους και
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να ζητήσουν τη συµµετοχή αγνώστων “φίλων”, ε) Οι έφηβοι ίσως να διστάζουν να πουν
στους ενήλικες τι συµβαίνει στο διαδίκτυο, επειδή είναι συναισθηµατικά τραυµατισµένοι,
πιστεύουν ότι ήταν δικό τους λάθος, φοβούνται τη µεγαλύτερη τιµωρία ή φοβούνται ότι οι
διαδικτυακές δραστηριότητες και η χρήση του κινητού τηλεφώνου θα περιοριστεί.
Παρά το γεγονός ότι σχετικά λίγα παιδιά ανέφεραν ότι είχαν εκφοβηθεί στον
κυβερνοχώρο, αυτός ήταν ο κίνδυνος που τους αναστάτωσε πιο πολύ, περισσότερο από τις
εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου και τις συναντήσεις διαδικτυακών επαφών εκτός
διαδικτύου (O'Neill et al., 2011).

4.2.4.Στρατηγικές Αντιµετώπισης. Αρκετοί µέθοδοι αντιµετώπισης εµπειριών
κυβερνοεκφοβισµού έχουν πιστοποιηθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι οι στρατηγικές αντιµετώπισης, που βασίζονται στην τεχνολογία χρησιµοποιούνται
κατά κόρον από άτοµα που έχουν υπάρξει θύµατα κυβερνοεκφοβισµού, για να αποφύγουν
και µελλοντική θυµατοποίηση. Για παράδειγµα, οι αυστηρές ρυθµίσεις ιδιωτικότητας σε
τεχνολογίες βασισµένες στο διαδίκτυο, όπως είναι οι εφαρµογές άµεσων µηνυµάτων και το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Aricak et al., 2008. Juvonen & Gross, 2008. Smith et al., 2008)
αλλάζοντας όνοµα χρήστη ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Παθητικές στρατηγικές υιοθετούνται σπανιότερα για τη διαχείριση εµπειριών
κυβερνοεκφοβισµού. Μόνο περίπου το 25% των θυµάτων που συµµετείχε σε σχετικές
έρευνες ανέφερε ότι δεν έκανε κάποια ενέργεια σε απάντηση του κυβερνοεκφοβισµού που
δέχτηκε (Patchin & Hinduja, 2006). Το να αγνοείς τους κυβερνοεκφοβιστές µπορεί να είναι
µία εφαρµόσιµη επιλογή, εάν τα γεγονότα είναι µεµονωµένα. Όσο αυξάνεται η συχνότητα
και ο φόβος της βλάβης τόσο αξιοσηµείωτες διαφορές πιθανόν να προκύψουν σχετικά µε τη
χρήση των στρατηγικών αντιµετώπισης.
Άλλες µελέτες ανέφεραν ότι τα θύµατα αναζητούσαν ενεργητικές στρατηγικές, για να
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αποτρέψουν µελλοντικές επιθέσεις κυβερνοεκφοβισµού. Κατά προσέγγιση, το 15-35% των
νέων αντιµετωπίζουν τους κυβερνοεκφοβιστές, ζητώντας τους να σταµατήσουν (Aricak et al.,
2008. Juvonen &Gross, 2008. Patchin & Hinduja, 2006). Η παράκληση προς τους
κυβερνοεκφοβιστές να σταµατήσουν την επιθετική και βίαιη συµπεριφορά τους συχνά
συνδέεται µε απειλές πως θα το αναφέρουν σε έναν ενήλικα, εάν η συµπεριφορά του θύτη
συνεχιστεί. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω απειλές κοινοποιούνται στους εκφοβιστές,
στην πραγµατικότητα πολύ σπάνια ενηµερώνουν τους γονείς ή άλλους ενήλικες για την
επίθεση που έχουν υποστεί. Οι περισσότερες µελέτες αναφέρουν ότι τα θύµατα
κυβερνοεκφοβισµού (1-9%) πληροφορούν τους γονείς τους εκ των υστέρων (Aricak et al.,
2008. Dehue et al., 2008. Slonje & Smith, 2007). Τα θύµατα, για διάφορους λόγους, σπανίως
αναφέρουν περιστατικά κυβερνοεκφοβισµού σε ενήλικες. Αρκετοί νέοι πιστεύουν ότι το να
µάθουν πως να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη
χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας, είναι µία απαραίτητη ικανότητα την οποία θα πρέπει
να διαθέτουν (Juvonen & Gross, 2008). Η αναζήτηση γονικής βοήθειας είναι µία
συµπεριφορά που παρατηρείται µόνο στα παιδιά. Επιπλέον, τα θύµατα πιστεύουν ότι θα
περιοριστεί η ελευθερία τους, εάν γνωστοποιήσουν στους γονείς τους ότι έπεσαν θύµατα.
Παιδιά και έφηβοι είναι απρόθυµοι να το αναφέρουν στους γονείς τους από το φόβο µη
χάσουν το δικαίωµα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η προσωπική διαχείριση φαίνεται να έχει
µικρότερο κόστος σε σύγκριση µε τα πλεονεκτήµατα της συνεχούς πρόσβασης στο διαδίκτυο
(Agatston, Kowalski, & Limber, 2007). Τα θύµατα κυβερνοεκφοβισµού αντικαθιστούν την
πληροφόρηση των γονέων µε την αναζήτηση υποστήριξης και συµβουλών από φίλους
(Aricak et al., 2008. Dehue et al., 2008. Slonje & Smith, 2007. Topcu et al., 2008). Η
κοινωνική υποστήριξη που προσφέρουν οι φίλοι ίσως βοηθάει στη µείωση του άγχους το
οποίο αναπτύσσεται ως προϊόν του κυβερνοεκφοβισµού (Cohen & Wills, 1985. Segrin,

COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

64
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
2003). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις στρατηγικές αντιµετώπισης διάφορων ερευνών που
υιοθετήθηκαν από τα θύµατα.

------------------------------------------Ο Πίνακας 2 περίπου εδώ
------------------------------------------4.3.∆ιακρίσεις µεταξύ Παραδοσιακού Εκφοβισµού και Κυβερνοεκφοβισµού
Ο παραδοσιακός εκφοβισµός διαφέρει από τον κυβερνοεκφοβισµό σε αρκετά σηµεία,
παρά το γεγονός ότι οι έρευνες και η διατύπωση θεωρίας για τον κυβερνοεκφοβισµό
κατευθύνονται σε µεγάλο βαθµό από ευρήµατα που βασίζονται στη βιβλιογραφία του
παραδοσιακού εκφοβισµού. Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ κυβερνοεκφοβισµού και
παραδοσιακού εκφοβισµού (βλ. Πίνακα 3) είναι οι εξής:
Α) Ο παραδοσιακός εκφοβισµός είναι συνήθως άµεσος και οι εκφοβιστές ορατοί, ενώ
στον κυβερνοεκφοβισµό η επίθεση µπορεί να είναι ανώνυµη και οι εκφοβιστές δεν χρειάζεται
να είναι σωµατικά ισχυρότεροι ή µεγαλύτεροι από τα θύµατά τους. Οι Englander και
Muldowney (2007) χαρακτηρίζουν τον κυβερνοεκφοβισµό ως ένα ευκαιριακό αδίκηµα, από
τη στιγµή που προκαλεί βλάβη χωρίς φυσική αλληλεπίδραση, απαιτεί µικρό σχεδιασµό και
µειώνει το φόβο της σύλληψης. Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, το λιγότερο 40% - 50%
εκείνων που δέχτηκαν επιθέσεις από κυβερνοεκφοβιστές γνωρίζουν την ταυτότητα του
δράστη (Kowalski & Limber, 2007. Wolak et al., 2007).
Β) Η προσβασιµότητα του στόχου (Patchin & Hinduja, 2006. Slonje & Smith, 2007). Σε
γενικές γραµµές, σε παραδοσιακά περιστατικά εκφοβισµού οι επιθετικές συµπεριφορές
συµβαίνουν κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών και σταµατούν, όταν τα θύµατα
επιστρέφουν στο σπίτι. Αντιθέτως, ο κυβερνοεκφοβισµός διεισδύει πολύ περισσότερο στις
ζωές των θυµάτων. Οι θύτες µπορούν να προσεγγίσουν τα θύµατα τους µέσω των κινητών
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τηλεφώνων, του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των άµεσων µηνυµάτων οποιαδήποτε
στιγµή και ώρα. Η συνεχόµενη διάρκεια των εκφοβιστικών συµπεριφορών µπορεί να
συνεπάγεται ακόµη δυνατότερα αρνητικά αποτελέσµατα από τον παραδοσιακό εκφοβισµό.
Ο παραδοσιακός εκφοβισµός συµβαίνει συχνά σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώ ο
κυβερνοεκφοβισµός µπορεί να συµβεί ανά πάσα στιγµή και οπουδήποτε,
συµπεριλαµβανοµένου και του σπιτιού.
Γ) Η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο µπορεί να εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα και
ευρύτερα (π.χ., αντιγραφή και επικόλληση ενός µηνύµατος και αποστολή του οπουδήποτε).
∆) Το υλικό της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο µπορεί να αποθηκευτεί (π.χ., τα
µηνύµατα σε ένα δίσκο).
Ε) Η έλλειψη εποπτείας στα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας (Patchin & Hinduja, 2006)
και η απουσία ειδικής νοµοθεσίας και φορέων προστασίας είναι επίσης σηµαντικό πρόβληµα
στον κυβερνοεκφοβισµό. Το ∆ιδακτικό προσωπικό ή/και οι διευθυντές των σχολείων
προσδιορίζονται ως παράγοντες επιβολής των νόµων στον παραδοσιακό εκφοβισµό (Holt &
Keyes, 2004). Εντούτοις, στον κυβερνοεκφοβισµό δεν υπάρχει συγκεκριµένο άτοµο ή οµάδα
ατόµων που να ρυθµίζει παρεκκλίνουσες συµπεριφορές στο διαδίκτυο.
ΣΤ) Οι εκφοβιστές συνήθως έχουν “κακές” σχέσεις µε τους δασκάλους/καθηγητές, ενώ
οι κυβερνοεκφοβιστές µπορούν να διατηρούν καλές σχέσεις µε αυτούς (Ybarra & Mitchell,
2004). Τέλος, από την µία πλευρά ο εκφοβισµός συνήθως συµβαίνει εντός των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, ενώ ο κυβερνοεκφοβισµός συχνά συµβαίνει έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
πράγµα το οποίο κάνει πιο δύσκολη την αντιµετώπισή του.
------------------------------------------Ο Πίνακας 3 περίπου εδώ
-------------------------------------------
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4.4.Κοινωνική ∆ικτύωση και Κυβερνοεκφοβισµός
Μέχρι σήµερα ελάχιστες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την επίδραση των
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook και το My Space στο φαινόµενο
του κυβερνοεκφοβισµού. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν γρήγορα µετατραπεί σε
ένα από τα πιο δηµοφιλή µέσα διαδικτυακής επικοινωνίας.
Οι Boyd και Ellison (2007) ορίζουν ως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες
βασισµένες στο διαδίκτυο που επιτρέπουν στους χρήστες να µοιράζονται ένα δηµόσιο ή
ιδιωτικό προφίλ µε κοινούς χρήστες και να πραγµατοποιούν συνδέσεις µε άλλους µέσω της
ιστοσελίδας. Η χρήση του ίντερνετ για συνοµιλία µε φίλους και γνωριµία µε άλλους δεν
είναι κάτι καινούριο. Αυτό που κάνει τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες να ξεχωρίζουν είναι η
δυνατότητα να βλέπεις κοινωνικά δίκτυα άλλων, γεγονός το οποίο µπορεί να αποτελέσει
τρόπο επέκτασης του δικού σου κοινωνικού δικτύου.
Μόνο ένας µικρός αριθµός ερευνών, ο οποίος εστιάζει στον κυβερνοεκφοβισµό,
ενσωµατώνει και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Η πλειονότητα των ερευνών
παρέχει µία πληθώρα στατιστικών δεδοµένων (Campell, 2005. Keith & Martin, 2005.
Lenhart, 2007. Patchin and Hinduja, 2006), αλλά αδυνατεί να εξετάσει τις πραγµατικές
εµπειρίες των ατόµων. Το διαδίκτυο έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του
κυβερνοεκφοβισµού και ειδικά οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι ιστοσελίδες αυτές
έχουν εξελιχθεί σε πρωταρχικό τρόπο επικοινωνίας ιδιαίτερα για τους νέους. Αν και
προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιούνται
επίσης για δραστηριότητες εκφοβισµού (Kowalski & Limber, 2007. McLoughlin et al., 2009.
Stomfay–Stitz &Wheeler, 2007).
Η Lenhart (2007) ανακάλυψε ότι οι χρήστες κοινωνικής δικτύωσης ήταν πιο πιθανό να
έχουν πέσει θύµατα κυβερνοεκφοβισµού µε κάποιο τρόπο, σε σύγκριση µε νέους ηλικιακά
διαδικτυακούς χρήστες που δεν χρησιµοποιούσαν τα κοινωνικά δίκτυα. Η διαθεσιµότητα, η
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ανωνυµία, η απλότητα αναπαραγωγής και γρήγορης µετάδοσης ψηφιακού περιεχοµένου που
προσφέρουν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης τους καθιστά ιδανική τοποθεσία για
εκφοβιστές που επιδιώκουν να συνεχίσουν ή να συµµετέχουν σε συµπεριφορές εκφοβισµού.
The Uk’s Home Office (2008) προσδιορίζει µία σειρά κινδύνων για την ασφάλεια των
παιδιών που σχετίζονται µε την κοινωνική δικτύωση και τον εκφοβισµό, όπως η
παρενόχληση, η έκθεση σε επιβλαβές περιεχόµενο, η κλοπή προσωπικών δεδοµένων, η
αποπλάνηση ανηλίκων, η βίαιη συµπεριφορά , η προτροπή για πράξεις αυτοτραυµατισµού
και ρατσιστικών επιθέσεων.
Σύµφωνα µε έρευνα των Hinduja και Patchin (2009) οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης
είναι ιδανικοί για εκφοβισµό, επειδή είναι δηµοφιλείς και ευρέως προσβάσιµοι, ενώ ο
εκφοβιστής µπορεί να εξακολουθεί να παραµένει ουσιαστικά ανώνυµος. Ο
κυβερνοεκφοβισµός συµβαίνει σε µία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης µε τη µορφή
ανώνυµων σχολίων, διάδοσης φηµών, πληροφοριών και κλοπής ταυτοτήτων.
Η ιστοσελίδα Safeline (http://www.safeline.gr/) αναφέρει ότι για το 2010 το ποσοστό των
αναφορών για τα Συστήµατα Κοινωνικής ∆ικτύωσης ήταν ανοδικό, καθώς έφτασε το 44%
και αφορούσε κυρίως την υποκλοπή ταυτότητας, ηλεκτρονικό εκφοβισµό, αποπλάνηση
ανηλίκων, ρατσισµό και υποκλοπή κωδικών πρόσβασης.
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Μέρος ∆εύτερο
Εµπειρική Προσέγγιση
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5.Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας
Η παρούσα εµπειρική έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της έκτασης και φύσης των
εµπειριών του ελληνικού φοιτητικού πληθυσµού και των αντιλήψεων τους αναφορικά µε
τους διαδικτυακούς κινδύνους, τον κυβερνοεκφοβισµό και παραδοσιακό εκφοβισµό, καθώς
και στην εξέταση της επίδρασης της κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυση του φαινοµένου
του κυβερνοεκφοβισµού.
Με βάση την κατεύθυνση αυτή, οι επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση:
α) Της διαδικτυακής πρόσβασης και χρήσης που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις
για αρνητικές ή θετικές εµπειρίες στο διαδίκτυο, β) Της επικράτησης των µέσων
κυβερνοεκφοβισµού, γ) Της συχνότητας και διάρκειας του κυβερνοεκφοβισµού, δ) Του
προφίλ των κυβερνοεκφοβιστών, ε) Των κυρίαρχων σχολίων και παρατηρήσεων για τα
θύµατα του κυβερνοεκφοβισµού, στ) Των συνεπειών του κυβερνοεκφοβισµού για τα θύµατα,
ζ) Της πρόσβασης και χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, γενικότεροι
στόχοι της έρευνας αυτής αποτελούν η αύξηση της ευαισθητοποίησης των φοιτητών,
εκπαιδευτικών και εµπλεκόµενων φορέων χάραξης πολιτικής αναφορικά µε τους κινδύνους
που εγκυµονεί το διαδίκτυο για τους χρήστες και ειδικότερα τον κίνδυνο του
κυβερνοεκφοβισµού. H αύξηση της ευαισθητοποίησης θεωρείται απαραίτητη για την
πρόληψη των φαινοµένων. Επίσης, η πληροφόρηση και ενηµέρωση σχετικά µε τους
διαδικτυακούς κινδύνους, η ενίσχυση της κατανόησης της έννοιας του κυβερνοεκφοβισµού,
των συνεπειών και των στρατηγικών αντιµετώπισής του.
Ειδικότερα, διαµορφώνονται τα εξής ερωτήµατα:
Α) Ποια είναι η έκταση και φύση της διαδικτυακής πρόσβασης και χρήσης για τον
ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό;
B) Ποια είναι η έκταση, η φύση, οι εµπειρίες, το εύρος των διαδικτυακών κινδύνων,
καθώς και ο βαθµός και η προέλευση της πληροφόρησης/ενηµέρωσης αναφορικά µε τους
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διαδικτυακούς κινδύνους για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό;
Γ) Ποια είναι η έκταση του παραδοσιακού εκφοβισµού και η έκταση, η φύση, η
συχνότητα και η διάρκεια του κυβερνοεκφοβισµού, τα επικρατέστερα µέσα
κυβερνοεκφοβισµού, το προφίλ των κυβερνοεκφοβιστών, τα κυρίαρχα σχόλια/παρατηρήσεις
και οι κυρίαρχες επιπτώσεις του κυβερνοεκφοβισµού για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό;
∆) Ποια είναι η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η έκταση, η φύση και οι
εµπειρίες κυβερνοεκφοβισµού µέσω κοινωνικής δικτύωσης για τον ελληνικό φοιτητικό
πληθυσµό;
Ε) Ποιες είναι οι αντιλήψεις των Ελλήνων φοιτητών αναφορικά µε το βαθµό προστασίας
διαφόρων επιλογών από τους διαδικτυακούς κινδύνους, οι αντιλήψεις των θυµάτων
κυβερνοεκφοβισµού για την αποτελεσµατικότητα διαφόρων στρατηγικών αντιµετώπισης του
κυβερνοεκφοβισµού και οι στάσεις/αντιλήψεις για το φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού και
σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό και την κοινωνική δικτύωση;
Επίσης, διατυπώνονται και ελέγχονται οι εξής υποθέσεις:
Α. Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό.
Α1. Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
Α2. Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού.
Α3. Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θύτης κυβερνοεκφοβισµού.
Β. Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό.
Β1. Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
Β2. Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού.
Β3. Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θύτης κυβερνοεκφοβισµού.
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Γ. Υπάρχει σχέση µεταξύ επιπέδου γνώσης χρήσης του διαδικτύου και έκθεσης σε κίνδυνο
λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
∆. Υπάρχει σχέση µεταξύ πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι και έκθεσης σε κίνδυνο
λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
Ε. Υπάρχει σχέση µεταξύ συχνότητας χρήσης του διαδικτύου και έκθεσης σε κίνδυνο λόγω
της χρήσης του διαδικτύου.
Ε1. Υπάρχει σχέση µεταξύ συχνότητας χρήσης του διαδικτύου και θυµατοποίησης από
κυβερνοεκφοβισµό.
ΣΤ. Υπάρχει σχέση µεταξύ ωρών διαδικτυακής χρήσης κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου και έκθεσης σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
Ζ. Υπάρχει σχέση µεταξύ βαθµού ενηµέρωσης για την προστασία από τους κινδύνους του
διαδικτύου και έκθεσης σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
Η. Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης
παραδοσιακού εκφοβισµού.
Η1. Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θυµατοποίησης
από κυβερνοεκφοβισµό.
Η2. Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.
Θ. Υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και θυµατοποίησης από
κυβερνοεκφοβισµό.
Θ1. Υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και θύτης κυβερνοεκφοβισµού.
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Ι.

Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.

Κ. Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό και θυµατοποίησης από
κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
Λ. Υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης κυβερνοεκφοβισµού και θύτης κυβερνοεκφοβισµού µέσω
ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
Μ. Υπάρχει σχέση µεταξύ ωρών χρήσης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και
θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

6.Μεθοδολογία της Έρευνας
6.1.∆είγµα
Η οµάδα των ατόµων που συµµετείχε στην παρούσα έρευνα αποτελούνταν από 224
προπτυχιακούς φοιτητές που ήταν εγγεγραµµένοι σε κάποιο Πανεπιστηµιακό ή Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, έτους και
τµήµατος σπουδών, µε µοναδικό κριτήριο συµµετοχής τη χρήση του διαδικτύου το ελάχιστο
µία φορά την εβδοµάδα. Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. Ειδικότερα, το δείγµα ήταν
69 άνδρες (30.8%) και 155 γυναίκες (69.2%) και ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 21.78
έτη (Τ.Α. = 2.51). Το 83.5% του φοιτητικού πληθυσµού (n = 187) ήταν εγγεγραµµένοι
φοιτητές σε Α.Ε.Ι. και το 16.5% (n = 37) σε Τ.Ε.Ι., µε τους περισσότερους (n = 138, 61.6% )
να ήταν στο 4ο και 5ο έτος των σπουδών τους. Όσον αφορά τις βαθµολογικές επιδόσεις και
το επίπεδο διαδικτυακής γνώσης του δείγµατος, δεδοµένα ερωτήσεων αυτό-αναφοράς
έδειξαν ότι το 51.3% (n = 115) είχε συνήθως βαθµολογίες άνω του µέσου όρου, 36.2% (n =
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81) πολύ καλή γνώση του διαδικτύου, 28.6% (n = 64) καλή γνώση, 15.2% (n = 34) µέτρια
γνώση, 13.4% (n = 30) άριστη γνώση και 0.9% (n = 2) στοιχειώδης γνώση.
6.2.Μετρήσεις
Ένα αυτοσχέδιο ανώνυµο ερωτηµατολόγιο3 αυτοαναφορών (παρατίθεται στο
Παράρτηµα) κατασκευάστηκε για τη συλλογή και παραγωγή ποσοτικών δεδοµένων. Το
ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 5 σηµαντικούς και βασικούς άξονες/τοµείς διερεύνησης και
αποτελείται συνολικά από 75 ερωτήσεις:
1) ∆ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος συνολικά 6 ερωτήσεις.
2) ∆ιαδικτυακή Πρόσβαση και Χρήση συνολικά 7 ερωτήσεις.
3) ∆ιαδικτυακοί Κίνδυνοι συνολικά 11 ερωτήσεις4.
4) Κυβερνοεκφοβισµός συνολικά 32 ερωτήσεις5.
5) Κοινωνική δικτύωση και Κυβερνοεκφοβισµός συνολικά 19 ερωτήσεις.
Για την κατασκευή κάθε άξονα λήφθηκαν υπόψη τα εξής: α) Η ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας και β) Άλλα ερωτηµατολόγια που έχουν χρησιµοποιηθεί σε
αντίστοιχες έρευνες. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε κλειστές ερωτήσεις για γρήγορες και
εύκολες απαντήσεις, τόσο κλειστές δίτιµες (Nαι ή Όχι, Dichotomous) όσο και κλειστές
πολλαπλών κατηγοριών (περισσότερες από 2 επιλογές για απάντηση, Multi) που επιτρέπουν
ένα ευρύ φάσµα δυνατών απαντήσεων. Επίσης, για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των
συµµετεχόντων χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις κλίµακας τύπου Likert 5 σηµείων.
3

Live Form:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGZNb0hoMFA4Z2ZD
eDlZd3NUS1lBanc6MQ#gid=0
4
Η ερώτηση 11 περιελάµβανε 7 δηλώσεις.
5
Η ερώτηση 14 περιελάµβανε 15 δηλώσεις, η 32 ερώτηση 23 δηλώσεις.
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Το ερωτηµατολόγιο ήταν ένα πολύτιµο ερευνητικό εργαλείο στη µελέτη αυτή. Ο Punch
(2005) υποστηρίζει ότι τα ερωτηµατολόγια αποτελούν έναν τρόπο για ανακάλυψη
πραγµατικών στοιχείων και µέτρησης στάσεων, αξιών, απόψεων και αντιλήψεων. Επίσης,
είναι απλά, όχι χρονοβόρα και επιτρέπουν τις γρήγορες απαντήσεις. Επιπλέον, τα
ταξινοµηµένα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων είναι αποδοτικά, εύκολα στη διαχείριση και
κωδικοποίηση.
Ο Creswell (2008) προσδιόρισε έναν τύπο εγκυρότητας για το εργαλείο µέτρησης της
παρούσας έρευνας. Αυτός ο τύπος είναι η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) η
οποία εξετάζει την έκταση κατά την οποία οι ερωτήσεις του ερευνητικού εργαλείου και τα
αποτελέσµατα αυτών των ερωτήσεων είναι αντιπροσωπευτικά όλων των πιθανών
ερωτήσεων, που ένας ερευνητής θα µπορούσε να ζητήσει σχετικά µε το περιεχόµενο ή τις
δεξιότητες. Η εγκυρότητα περιεχοµένου εξετάστηκε από τη στιγµή που οι απαντήσεις των
ερωτήσεων ήταν κατηγορικές (Nominal). Εποµένως, εξετάσαµε την καταλληλότητα των
ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου, δηλαδή το κατά πόσο περιέχει ένα αντιπροσωπευτικό
δείγµα του περιεχοµένου που αξιολογείται και την καταλληλότητα της µορφής του για το
δείγµα της έρευνας αυτής. Πριν την αποστολή των ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων
διενεργήθηκε µία πιλοτική έρευνα για να εξετάσουµε τα επίπεδα ασάφειας και τη συνολική
ποιότητα της µέτρησης. Η πιλοτική έρευνα ενίσχυσε τη δοµή και τη σαφήνεια του
ερωτηµατολογίου και παρείχε θετική ανατροφοδότηση, µε αποτέλεσµα την ενσωµάτωση
ορισµένων πρόσθετων ερωτήσεων. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε µία οµάδα
φοιτητών, η οποία προσέφερε περαιτέρω συζήτηση και αξιολόγηση των διατυπώσεων του
ερωτηµατολογίου. Επιπρόσθετα, έγινε έλεγχος της εσωτερικής αξιοπιστίας του εργαλείου για
το κοµµάτι που περιελάµβανε ερωτήσεις κλίµακας Likert. Η ανάλυση των στοιχείων µε το
στατιστικό εργαλείο SPSS 19.0. έδειξε εσωτερική αξιοπιστία 0.77 (δείκτης Cronbach Alpha).
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6.2.1. Ερωτηµατολόγιο ∆ηµογραφικών Στοιχείων. Με ένα αυτοσχέδιο
ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για το φύλο, την
ηλικία, το εκπαιδευτικό ίδρυµα φοίτησης, το έτος σπουδών, το επίπεδο ακαδηµαϊκής
επίδοσης και το επίπεδο γνώσης του διαδικτύου.
6.2.2.Ερωτηµατολόγιο ∆ιαδικτυακής Πρόσβασης – Χρήσης και ∆ιαδικτυακών
Κινδύνων. Με ένα αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο συλλέχτηκαν πληροφορίες για το χώρο
πρόσβασης, τη συχνότητα πρόσβασης, τις ώρες χρήσης και το περιεχόµενο της χρήσης.
Επίσης, συλλέχτηκαν πληροφορίες για τη συχνότητα, τα ποσοστά και το είδος των
διαδικτυακών κινδύνων που αντιµετώπισε το δείγµα. Επιπλέον, αντλήσαµε πληροφορίες για
το βαθµό ενηµέρωσης και την αναγκαιότητα ενηµέρωσης για την προστασία από τους
κινδύνους του διαδικτύου, την προέλευση της ενηµέρωσης αυτής, το βαθµό ενηµέρωσης των
φίλων/συµφοιτητών του δείγµατος και για τις απόψεις των συµµετεχόντων αναφορικά µε
ποιο από τα δύο φύλα και ποια ηλικιακή οµάδα διέτρεχε µεγαλύτερο κίνδυνο από τη χρήση
του διαδικτύου. Τέλος, οι συµµετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε ποιο βαθµό µια
σειρά επιλογών θα τους προστάτευε από τους κινδύνους του διαδικτύου, χρησιµοποιώντας
µια πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert 5 σηµείων, όπου 1 = Καθόλου και 5 = Πάρα πολύ.
6.2.3.Ερωτηµατολόγιο Κυβερνοεκφοβισµού. Ένα Ερωτηµατολόγιο
Κυβερνοεκφοβισµού κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Μετά την
εξέταση προηγούµενων ερευνών για τον κυβερνοεκφοβισµό σε διαδικτυακές ερευνητικές
βάσεις δεδοµένων (π.χ., EBSCOhost, ScienceDirect) κατασκευάστηκε ένα ειδικά
διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο κυβερνοεκφοβισµού το οποίο βασίστηκε στο Cyberbullying
Questionnaire (Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippet, 2005) και στο ερωτηµατολόγιο της Li
Qing (2008).
To Cyberbullying Questionnaire επινοήθηκε από την ερευνητική οµάδα του Goldsmiths
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College University of London, ακολουθώντας εν µέρει τη δοµή του Olweus ’ bully/victim
questionnaire (1996). Η αρχική έκδοση του Cyberbullying Questionnaire έχει 88 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, οι οποίες καλύπτουν 7 υποκατηγορίες κυβερνοεκφοβισµού (εκφοβισµό
µέσω γραπτών µηνυµάτων, εκφοβισµό µέσω κινητού τηλεφώνου, εκφοβισµό µέσω
εικόνων/βίντεο κλιπ, εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκφοβισµό µέσω
δωµατίων συζήτησης, εκφοβισµό µέσω άµεσων µηνυµάτων, εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων).
Σε αντίθεση µε το Cyberbullying Questionnaire η παρούσα έρευνα: α) ∆εν εξέτασε
χωριστά κάθε υποκατηγορία κυβερνοεκφοβισµού, β) ∆εν είχε αυστηρό χρονικό πλαίσιο,
αλλά αφορούσε το γενικότερο παρελθόν των συµµετεχόντων και όχι συγκεκριµένη χρονική
περίοδο της ζωής τους και γ) ∆εν είχε αυστηρό χωρικό πλαίσιο (π.χ., δεν έκανε διάκριση σε
εντός και εκτός εκπαιδευτικού ιδρύµατος περιστατικά).
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιεί η Li στις έρευνες που έκανε για τον
κυβερνοεκφοβισµό έχει απλούστερη µορφή από το Cyberbullying Questionnaire και
αποτελείται από 15 ερωτήσεις (δίτιµες και πολλαπλής επιλογής), οι δύο πρώτες αναφέρονται
στον παραδοσιακό εκφοβισµό, οι επόµενες οκτώ στην έκταση, φύση, διάρκεια, µαρτυρία
θυµατοποίησης και παραδοχή κυβερνοεκφοβισµού.
Στην παρούσα έρευνα, προκειµένου να εκτιµήσουµε επιπλέον πτυχές του ζητήµατος
προστέθηκαν και άλλες ερωτήσεις πολλαπλών κατηγοριών, όπως ήταν το περιεχόµενο των
σχολίων και τα κυρίαρχα συναισθήµατα, αλλά και κάποιες δηλώσεις οι οποίες εξέταζαν το
βαθµό διαφωνίας ή συµφωνίας του δείγµατος αναφορικά µε τον εκφοβισµό, τον
κυβερνοεκφοβισµό και τον κυβερνοεκφοβισµό µέσω κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η
αναφορά του ορισµού του εκφοβισµού και η περιγραφή των διαφόρων τύπων
κυβερνοεκφοβισµού, πριν την έναρξη των ερωτήσεων, διατηρήθηκε στην πρωτότυπη µορφή
του Cyberbullying Questionnaire. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε µια σειρά από
ερωτήσεις (κλειστές, δίτιµες, πολλαπλής επιλογής, κλίµακας Likert) µε τον πυρήνα τους να
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αφορά τόσο τη διερεύνηση της έκτασης και ύπαρξης περιστατικών θυµατοποίησης όσο και
περιστατικών παραδοχής διάπραξης παραδοσιακού/πρόσωπο µε πρόσωπο εκφοβισµού και
κυβερνοεκφοβισµού, αλλά και ανάλογες εµπειρίες κυβερνοεκφοβισµού άλλων ατόµων που
ενδεχοµένως να γνωρίζουν οι συµµετέχοντες. Για παράδειγµα, α) Υπήρξατε ποτέ θύµα
παραδοσιακού εκφοβισµού; β) Έχετε ποτέ εκφοβίσει κάποιους άλλους µε τον παραδοσιακό
τρόπο εκφοβισµού; γ) Υπήρξατε ποτέ θύµα κυβερνοεκφοβισµού; δ) Έχετε ποτέ
κυβερνοεκφοβίσει άλλους; ε) Γνωρίζετε κάποιον άλλον, ο οποίος υπήρξε θύµα
κυβερνοεκφοβισµού; στ) Γνωρίζετε κάποιον άλλο, ο οποίος έχει κυβερνοεκφοβίσει άλλους;
Οι υπόλοιπες ερωτήσεις σχετίζονταν µε τη φύση, τη διάρκεια, τον αντίκτυπο και τη
συχνότητα του κυβερνοεκφοβισµού. Τέλος, για τη διερεύνηση των στάσεων/αντιλήψεων
των συµµετεχόντων για τον κυβερνοεκφοβισµό και σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό
εκφοβισµό και τον κυβερνοεκφοβισµό µέσω κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιήθηκαν
ερωτήσεις πεντάβαθµης κλίµακας τύπου Likert, όπου 1 = ∆ιαφωνώ πλήρως και 5 =
Συµφωνώ απολύτως.
6.2.4.Ερωτηµατολόγιο Κυβερνοεκφοβισµού µέσω Κοινωνικής ∆ικτύωσης. Με ένα
ειδικά διαµορφωµένο και χωρισµένο σε δύο µέρη αυτοσχέδιο ερωτηµατολόγιο
συγκεντρώθηκαν σε πρώτη φάση πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση και τη χρήση των
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο µέρος για την πρόσβαση και τη χρήση είχε
ερωτήσεις, οι οποίες περιελάµβαναν τα ακόλουθα: α) Είστε, αυτή τη στιγµή, µέλος σε
κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης; β) Εάν ναι, σε ποια είστε µέλος αυτή τη στιγµή; γ)
Από πού έχετε συνήθως πρόσβαση στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; δ) Πόση ώρα
περνάτε σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια µίας και µόνο ηµέρας της
εβδοµάδας; ε) Για ποιο λόγο χρησιµοποιείται τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης; στ)
Θεωρείτε ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι ασφαλείς; ζ) Σε ποιο βαθµό είστε
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ενήµεροι για την προστασία από τους κινδύνους των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης;
To δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου εξέταζε το φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού
µέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και η κατασκευή του βασίστηκε στη µορφή και
τον τύπο των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου για τον κυβερνοεκφοβισµό.
6.3.∆ιαδικασία
Η διανοµή του ερωτηµατολογίου και η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ένας ηλεκτρονικός σύνδεσµος του ερωτηµατολογίου της
έρευνας στάλθηκε µε τυχαία επιλογή σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις φοιτητών και τους
ζητούσε να συµµετάσχουν στην έρευνα. Η εύρεση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των
υποψηφίων συµµετεχόντων έγινε, κατά κύριο λόγο, µέσω του ιστότοπου κοινωνικής
δικτύωσης Facebook. Μέσα από επίσηµες οµάδες κοινωνικής δικτύωσης διαφόρων
τµηµάτων και σχολών των περισσότερων ελληνικών Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (π.χ., Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήµιο,
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Αιγαίου, Πατρών,
Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Χαλκίδας, Πρέβεζας, Λαµίας) εντοπίσαµε τα
προφίλ και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του φοιτητικού πληθυσµού που αποτέλεσε το δείγµα
της έρευνας. Η αποστολή των ηλεκτρονικών µηνυµάτων, εκτός από το ηλεκτρονικό
ερωτηµατολόγιο, προκειµένου να καταστήσει ευκολότερη τη συµπλήρωση του περιελάµβανε
επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την έρευνα, όπως η εξήγηση των εννοιών
παραδοσιακού εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού και µερικούς από τους στόχους της
έρευνας. Επιπλέον, ενηµέρωνε για τη δυνατότητα επικοινωνίας για διευκρινιστικές
πληροφορίες και ζητούσε από τους συµµετέχοντες την προώθηση του ερωτηµατολογίου σε
συµφοιτητές και σε άλλους φοιτητές που τυχόν γνωρίζουν. Η αποστολή και συµπλήρωση
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των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Μαΐου – Σεπτεµβρίου
2011. Η συνολική διάρκεια συµπλήρωσης του δεν ξεπερνούσε τα 20΄ λεπτά. Είναι
αυτονόητο ότι η ανωνυµία των υποκειµένων διασφαλίστηκε απολύτως.
6.4.Ανάλυση των ∆εδοµένων
Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων. Η
στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το Πακέτο Στατιστικής Ανάλυσης Κοινωνικών
Επιστηµών SPSS 19.0. Τόσο η περιγραφική όσο και η επαγωγική στατιστική
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδοµένων. Η περιγραφική ανάλυση
χρησιµοποιήθηκε, για να παρέχει υποστηρικτικές πληροφορίες για την κατανοµή των
συχνοτήτων της διαδικτυακής πρόσβασης - χρήσης και των διαδικτυακών κινδύνων, καθώς
και του κυβερνοεκφοβισµού και του κυβερνοεκφοβισµού µέσω κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον, η περιγραφική στατιστική (δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς)
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση υποκειµενικών χαρακτηριστικών που συλλέχτηκαν µε
κλίµακες Likert 5 σηµείων, όπως είναι οι αντιλήψεις των συµµετεχόντων και των θυµάτων
κυβερνοεκφοβισµού. Η αναπαράσταση των αφηρηµένων αυτών εννοιών µε τιµές έγινε µε
την παραγωγή µέσων όρων κατανοµής (M.O., Means) και τυπικών αποκλίσεων (T.A.,
Standard Deviation). Οι ερωτήσεις κλίµακας Likert είναι κατάλληλες για την αποτύπωση
µέσων όρων κατανοµής δεδοµένου ότι ο αριθµός που κωδικοποιείται µας έδωσε µία αίσθηση
προς ποια κατεύθυνση ήταν ο µέσος όρος της απάντησης. Η τυπική απόκλιση είναι επίσης
σηµαντική, καθώς µας έδωσε µία ένδειξη της απόστασης από τον µέσο όρο. H χαµηλή
τυπική απόκλιση σήµαινε ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από τον
µέσο όρο. Η υψηλή τυπική απόκλιση σήµαινε ότι υπάρχει µεγάλη ποικιλία ως προς τις
απαντήσεις.
Τέλος, για τον έλεγχο των υποθέσεων (επαλήθευση ή διάψευση της µηδενικής υπόθεσης,
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Η0 : χ2 = 0 ∆εν υπάρχει σχέση, Η1 : χ2 ≠ 0 Υπάρχει σχέση) της παρούσας έρευνας
χρησιµοποιήθηκε η επαγωγική στατιστική µε ατοµικά χ2 τεστ (chi-square tests). Το κριτήριο
χ2 είναι γνωστό ως κριτήριο ελέγχου ανεξαρτησίας (chi square test of independence) ή
κριτήριο ελέγχου πινάκων συνάφειας (contingency tables). Οι πίνακες συνάφειας ή πίνακες
διπλής εισόδου αναπτύσσονται σε γραµµές και στήλες. Το κριτήριο εξετάζει αν οι δύο
µεταβλητές που απαρτίζουν τον πίνακα διπλής εισόδου είναι ανεξάρτητες ή όχι. Πρόκειται
ουσιαστικά για στατιστικό έλεγχο ο οποίος βασίζεται στη χρήση της στατιστικής κατανοµής
χ2 σε επίπεδο σηµαντικότητας (α): α = 0.05 (sign, p < 0.05). Επίσης, για να είναι αξιόπιστα
τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20% των κελιών του πίνακα συνάφειας
να έχει αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη από 5. Το σκεπτικό του ελέγχου είναι το εξής:
Αρχικά υποθέτουµε ότι δεν υπάρχει στατιστική σχέση µεταξύ των µεταβλητών (δηλαδή είναι
ανεξάρτητες οι µεταβλητές µεταξύ τους). Μπορούµε να υπολογίσουµε τότε τις αναµενόµενες
συχνότητες, δηλαδή τις συχνότητες που αναµένουµε αν ισχύει η αρχική υπόθεση ότι δεν
υπάρχει σχέση. Στη συνέχεια τις συγκρίνουµε µε τις πραγµατικές συχνότητες, αν διαφέρουν
πολύ τότε απορρίπτουµε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και λέµε ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική σχέση µεταξύ των 2 µεταβλητών. Προκειµένου να ελεγχθεί η κάθε υπόθεση της
παρούσας έρευνας διατυπώθηκε η µηδενική της υπόθεση και εξετάστηκε η ανεξαρτησία των
δύο µεταβλητών µε εφαρµογή του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2.
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7.Αποτελέσµατα
Ερώτηµα Α: Ποια είναι η έκταση και φύση της διαδικτυακής πρόσβασης και χρήσης για τον
ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό;
7.1.∆ιαδικτυακή Πρόσβαση
7.1.1.Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και ∆ιαδικτυακή Πρόσβαση από το Σπίτι. Το
99.1% (n = 222) του δείγµατος είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή από το σπίτι του,
ενώ µόλις δυο άτοµα (0.9%) δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή. ∆ιαδικτυακή πρόσβαση από το
σπίτι είχε το 98% (n = 220).
7.1.2.Συνηθέστερη ∆ιαδικτυακή Πρόσβαση. Η περιγραφική ανάλυση των
αποτελεσµάτων6 έδειξε ότι από το σύνολο του φοιτητικού πληθυσµού (Ν = 224) µεταξύ των
επιλογών συνηθέστερης διαδικτυακής πρόσβασης το 94% (n = 211) δήλωσε ότι έχει
πρόσβαση από το σπίτι, το 28% (n = 63) από το πανεπιστήµιο, το 27% (n = 61) από το
κινητό τηλέφωνο, 26% (n = 58) από δωρεάν σηµεία ασύρµατης πρόσβασης (Wi-Fi,
Hotspots), το 10% (n = 23) από ίντερνετ καφέ και 5% (n = 11) από το χώρο εργασίας.
Λεπτοµερέστερη ανάλυση των παραπάνω αποτελεσµάτων έδειξε ότι η πλειοψηφία των
συµµετεχόντων ανέφερε συνδυασµό δυνατοτήτων διαδικτυακής πρόσβασης, ενώ πρόσβαση
αποκλειστικά από το σπίτι είχε το 45.9% (n = 102). Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία
(87%, n = 194) είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο επί καθηµερινής βάσεως σε αντίθεση µε το
12.2% (n = 27) που δήλωσε πρόσβαση αρκετές φορές την εβδοµάδα και το 1% (n = 3) µόλις
µία φορά την εβδοµάδα.

6

Οι συµµετέχοντες είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από µία επιλογές και
συνεπώς το άθροισµα των ποσοστών µπορεί να είναι περισσότερο από 100%.
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7.2.∆ιαδικτυακή Χρήση
7.2.1.∆ιαδικτυακές Ώρες Χρήσης. Εκτός από τη συχνότητα µε την οποία οι
συµµετέχοντες είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, η παρούσα έρευνα µέτρησε και τις ώρες που
ξόδευαν οι ίδιοι στο διαδίκτυο τόσο σε καθηµερινή βάση όσο και κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου. Ειδικότερα, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι το 42.9% (n = 96)
των φοιτητών του ερευνητικού δείγµατος ξοδεύει καθηµερινά 2 έως 3 ώρες από τον
ηµερήσιο χρόνο του σε διάφορες διαδικτυακές δραστηριότητες. Περίπου ένας στους τρεις
(28.6%, n = 64) καταναλώνει 4 ώρες ή περισσότερο και ένας στους τέσσερις (23.2%, n =52)
τουλάχιστον 1 ώρα. Ένα ποσοστό 4.9% (n = 11) περιορίζεται σε πρόσβαση των 30 περίπου
λεπτών, ενώ 1 άτοµο (0.4%) δεν είχε καθόλου πρόσβαση. Η διαδικτυακή πρόσβαση κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου παρουσίασε κάποιες διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα, το
ποσοστό των 4 ή περισσότερων ωρών αυξήθηκε σε 33.5% (n = 75), όπως επίσης αυξήθηκε
και η συχνότητα πρόσβασης των 30 λεπτών σε 8% (n = 18) αλλά και η καθόλου πρόσβαση
σε 3.6% (n = 8). Οι αυξήσεις αυτές οδήγησαν σε αντίστοιχη µείωση της συχνότητας των 2
έως 3 ωρών (37.1%, n = 83) και της 1 ώρας (17.9%, n = 40).
7.2.2.Το εύρος των διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Στην προηγούµενη παράγραφο
παραθέσαµε τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τα ποσοστά και τις συχνότητες των ωρών που
ξοδεύει ο φοιτητικός πληθυσµός του δείγµατος στο διαδίκτυο. Εξάλλου, για την κατανόηση
της διαδικτυακής χρήσης και των κινδύνων του διαδικτύου είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε
και το πως ξοδεύουν οι συµµετέχοντες τις ώρες διαδικτυακές πρόσβασης, δηλαδή το τι
κάνουν οι Έλληνες φοιτητές, όταν βρίσκονται συνδεδεµένοι στο ίντερνετ. Οι συµµετέχοντες
στην έρευνα (Ν =224) είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα σε 13 δραστηριότητες. Το
µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος δεν αρκέστηκε στην επιλογή µίας και µόνο δραστηριότητας,
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αλλά προχώρησε σε πολλαπλή επιλογή7. Η συντριπτική πλειοψηφία (92%) επέλεξε τη
δραστηριότητα της κοινωνικής δικτύωσης, µε δεύτερη 82% την περιήγηση/σερφάρισµα στο
διαδίκτυο, αµέσως µετά ακολουθούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 62%, το κατέβασµα
µουσικής και ταινιών 56%, τα διαδικτυακά παιχνίδια 38%, η οπτικοακουστική επικοινωνία
33%, το ανέβασµα εικόνων/βίντεο 18%, τα κανάλια συζήτησης 17%, οι διαδικτυακές αγορές
14%, η εκπόνηση εργασιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα 13%, η δηµιουργία ιστοσελίδων/
δηµοσίευση σε Blogs 11% , ο διαδικτυακός τζόγος 2% και η ηλεκτρονική παρείσφρηση/
πειρατεία 2%.
7.3.∆ιαδικτυακοί κίνδυνοι
Ερώτηµα B: Ποια είναι η έκταση, η φύση, οι εµπειρίες, το εύρος των διαδικτυακών κινδύνων,
καθώς και ο βαθµός και η προέλευση της πληροφόρησης/ενηµέρωσης αναφορικά µε τους
διαδικτυακούς κινδύνους για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό;
Το 70.5% επί του συνόλου του φοιτητικού πληθυσµού της έρευνας (n = 158) και
ειδικότερα το 21% των ανδρών (n = 47) και το 49.6% των γυναικών (n = 111) θεωρεί ότι το
διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές. Το 45.1% των συµµετεχόντων (n = 101) δήλωσε ότι είχε
βρεθεί σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου µε το 14.3% (n = 32) εξ αυτών να είναι
άνδρες και το 30.8% (n = 69) γυναίκες. Επίσης, το 75.7% (n = 81) του φοιτητικού
πληθυσµού που κινδύνευσε εµφανίζεται να διέτρεξε κάποιον κίνδυνο λιγότερο από 4 φορές,
το 11.2% (n = 12) 4 µε 10 φορές και το 13.1% (n = 14) πάνω από 10 φορές.
Οι κίνδυνοι µε τα µεγαλύτερα ποσοστά7 συχνότητας εµφάνισης ήταν η αποδοχή
ανεπιθύµητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (spam, 81%), η αποδοχή παραπλανητικών και
προκλητικών διαφηµίσεων (47%), η κοινωνική δικτύωση (32%), η σεξουαλική παρενόχληση

7

Επειδή οι συµµετέχοντες επέλεξαν περισσότερες από µία επιλογές απάντησης τα ποσοστά
υπολογίστηκαν µε βάση τον αριθµό των συµπεριφορών αντί για τον αριθµό των συµµετεχόντων.
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(31%), ο εθισµός στο διαδίκτυο (30%), η αποδοχή µηνυµάτων που προέτρεπαν σε
επικίνδυνες δραστηριότητες (26%) και η κοινωνική αποξένωση/αποµόνωση (25%). Με
µικρότερη συχνότητα εµφανίζονται διαδικτυακοί κίνδυνοι, όπως η παραβίαση δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας (21%), η παρακολούθηση σκηνών βίας (15%), οι αυξηµένες
χρεώσεις λογαριασµών χωρίς προηγούµενη έγκριση και γνώση (12%) και ο εθισµός σε
ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών/τζόγου (6%).
Εκτός των άλλων, διερευνήσαµε και το βαθµό επίγνωσης του φοιτητικού πληθυσµού
αναφορικά µε τους διαδικτυακούς κινδύνους. Η περιγραφική ανάλυση των αποτελεσµάτων
έδειξε ότι το 43.8% (n = 98) του συνόλου του δείγµατος θεωρεί τον εαυτό του “πολύ
ενήµερο”, το 25% (n = 56) “λίγο ενήµερο”, το 17% (n = 38) “ελάχιστα ενήµερο”, το 12.5%
(n = 28) “πάρα πολύ ενήµερο” και το 1.8% (n = 4) “καθόλου ενήµερο” για την προστασία
του από τους κινδύνους του διαδικτύου.
Η πληροφόρηση και η ενηµέρωση αυτή φαίνεται να πηγάζει, κατά κύριο λόγο, από τις
συζητήσεις µε άλλους 8 (66%) από προσωπική αναζήτηση (βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο,
61%), µέσω φίλων (43%) και λιγότερο από την τηλεόραση (26%), από το εκπαιδευτικό
ίδρυµα (24%), από γονείς (14%) και από ειδικά µαθήµατα/σεµινάρια (9%).
Tο µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων (n = 95, 42%) στην έρευνα θεωρεί ότι οι
φίλοι/συµφοιτητές τους είναι “λίγο πληροφορηµένοι”, το 30% (n = 67) ότι είναι “πολύ
πληροφορηµένοι”, το 25% (n = 57) θεωρεί ότι είναι “ελάχιστα πληροφορηµένοι” και το 2%
(n = 4) “καθόλου πληροφορηµένοι”. Η επιλογή “πάρα πολύ πληροφορηµένοι” εµφάνισε
µηδενικό ποσοστό.
To 65% (n = 146) του δείγµατος θεωρεί “πάρα πολύ απαραίτητη” την ενηµέρωση για
τους διαδικτυακούς κινδύνους, το 28% (n = 62) “πολύ απαραίτητη”, το 5% “λίγο

8

Επειδή οι συµµετέχοντες επέλεξαν περισσότερες από µία επιλογές απάντησης τα ποσοστά
υπολογίστηκαν µε βάση τον αριθµό των συµπεριφορών αντί για τον αριθµό των συµµετεχόντων.
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απαραίτητη” και το 2% “ελάχιστα απαραίτητη”. Η επιλογή “καθόλου απαραίτητη” δεν
επιλέχτηκε.
Το 73.7% των συµµετεχόντων (n = 165) της παρούσας έρευνας θεωρεί ότι οι γυναίκες
διατρέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο από τη χρήση του διαδικτύου. Μεταξύ των ηλικιακών
οµάδων που διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο από τη διαδικτυακή χρήση οι περισσότεροι
φοιτητές (n = 100) επέλεξαν την ηλικιακή οµάδα µεταξύ των 11-16 ετών, 90 φοιτητές την
ηλικιακή οµάδα µεταξύ των 17-21 ετών, 20 φοιτητές την ηλικιακή οµάδα µεταξύ των 22-26
και άνω και 14 φοιτητές την ηλικιακή οµάδα µεταξύ των 5-10 ετών.
7.4.Κυβερνοεκφοβισµός
Ερώτηµα Γ: Ποια είναι η έκταση του παραδοσιακού εκφοβισµού και η έκταση, η φύση, η
συχνότητα και η διάρκεια του κυβερνοεκφοβισµού, τα επικρατέστερα µέσα
κυβερνοεκφοβισµού, το προφίλ των κυβερνοεκφοβιστών, τα κυρίαρχα σχόλια/παρατηρήσεις
και οι κυρίαρχες επιπτώσεις του κυβερνοεκφοβισµού για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό;
7.4.1.Έκταση Παραδοσιακού Εκφοβισµού και Κυβερνοεκφοβισµού. Αρχικά,
εξετάσαµε το βαθµό µε τον οποίο οι φοιτητές βίωσαν εµπειρίες κυβερνοεκφοβισµού,
προκειµένου να αποκτήσουµε µία βασική κατανόηση του θέµατος. Εκτός από τον
κυβερνοεκφοβισµό διερευνήθηκαν επίσης οι ενδεχόµενες εµπειρίες των φοιτητών σε
καταστάσεις παραδοσιακού/πρόσωπο µε πρόσωπο εκφοβισµού, αναλογιζόµενοι ότι οι
εµπειρίες εκφοβισµού µπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση του φαινοµένου του
εκφοβισµού µέσω των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
Συνολικά, περίπου το ένα τρίτο (n = 76, 34%) του φοιτητικού πληθυσµού (άνδρες n = 28,
12.5%, γυναίκες n = 48, 21.4%) υπήρξαν θύµατα παραδοσιακού εκφοβισµού και κοντά στο
13% (n = 29) των φοιτητών (άνδρες n = 12, 5.4%, γυναίκες n = 17, 7.6%) είχε εκφοβίσει
άλλους µε τον παραδοσιακό τρόπο. Το 13% (n = 29) των συµµετεχόντων (άνδρες n = 11,
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4.9%, γυναίκες n = 18, 8%) είχε πέσει θύµα κυβερνοεκφοβισµού κατά το παρελθόν και
σχεδόν το 5% ([n = 11] άνδρες n = 7, 3.1%, γυναίκες n = 4, 1.8%) είχε εκφοβίσει άλλους
χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά και ψηφιακά µέσα. Εκτός των άλλων, το 11.2% ([n = 25]
άνδρες n = 10, γυναίκες n = 15) υπήρξε τόσο θύµα παραδοσιακού εκφοβισµού όσο και θύτης,
ενώ το 2.2% ([n = 5] άνδρες n = 4, γυναίκες n = 1) θύµα και θύτης κυβερνοεκφοβισµού. Το
3.6% ([n = 8] άνδρες n = 5, γυναίκες n = 3) είχε εκφοβίσει όχι µόνο µε τον παραδοσιακό
τρόπο, αλλά και µέσω της τεχνολογίας. Tο 9.8% (n = 22, άνδρες n = 9, γυναίκες n = 13)
υπήρξε θύµα παραδοσιακού εκφοβισµού και θύµα κυβερνοεκφοβισµού κατά το παρελθόν.
Επιπρόσθετα, σχεδόν το 30% (n = 64, άνδρες n = 16, γυναίκες n = 48) ανέφερε ότι γνώριζε
κάποιον ο οποίος είχε πέσει θύµα κυβερνοεκφοβισµού και το 12.1% (n = 27) γνώριζε κάποιο
άτοµο το οποίο είχε κυβερνοεκφοβίσει άλλους (βλ. Πίνακα 4).
Από το σύνολο των θυµάτων κυβερνοεκφοβισµού (n = 29) σχεδόν ένας στους δύο (n =
13) υπήρξε θύµα κυβερνοεκφοβισµού στην ηλικία µεταξύ 17-21 ετών, ενώ ένας στους τρεις
(n=10) στην ηλικία των 22-26 και άνω και 9 θύµατα µεταξύ 11-16 ετών. Καµία απάντηση
δεν είχε η επιλογή µεταξύ 5-10 ετών. Κάποια από τα θύµατα ανέφεραν περισσότερες από µία
ηλικιακές οµάδες. Από την άλλη πλευρά, αυτή των θυτών η ηλικιακή περίοδος 17-21
εµφανίζει τα µεγαλύτερα ποσοστά (n = 10) εµπλοκής στον κυβερνοεκφοβισµό και έπεται η
ηλικιακή οµάδα 22-26 ετών και άνω (n = 3). Οι υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες (5-10, 11-16)
δεν εµφάνισαν καµία συχνότητα.
------------------------------------------Ο Πίνακας 4 περίπου εδώ
-------------------------------------------
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7.4.2.Συχνότητα Κυβερνοεκφοβισµού. Το ερώτηµα αυτό περιελάµβανε τρείς
κατηγορίες απαντήσεων. Η πρώτη κατηγορία ήταν έχω υπάρξει θύµα κυβερνοεκφοβισµού
λιγότερο από 4 φορές, η δεύτερη κατηγορία 4-10 φορές και η τρίτη κατηγορία πάνω από 10
φορές. Μεταξύ του φοιτητικού πληθυσµού που υπήρξαν θύµατα κυβερνοεκφοβισµού το
58.6% (n = 17) ανήκε στην πρώτη κατηγορία, το 27.4% (n = 8) στην δεύτερη κατηγορία και
το 13.8% (n = 4) στην τρίτη κατηγορία. Όσον άφορα, τους κυβερνοεκφοβιστές του
δείγµατος επίσης την µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισε η πρώτη κατηγορία (n = 7, 63.6%) και
ακολουθεί η δεύτερη (n = 4, 36.4%). Η τρίτη κατηγορία δεν εµφάνισε καµία συχνότητα.
7.4.3.Επικράτηση Μέσων Κυβερνοεκφοβισµού. Η πρώτη στήλη δεδοµένων του
Πίνακα 5 δείχνει ότι τα τηλεφωνήµατα, τα γραπτά µηνύµατα, η διάδοση άσχηµων φηµών, το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τα κανάλια συζήτησης/άµεσα µηνύµατα είναι οι πιο κοινοί
τύποι κυβερνοεκφοβισµού. Οι φωτογραφίες/εικόνες/βίντεο κλιπ από κινητό τηλέφωνο, οι
φωτογραφίες/εικόνες/βίντεο κλιπ στο διαδίκτυο και τα διαδραστικά παιχνίδια αναφέρθηκαν
σε µικρότερο βαθµό. Η δεύτερη στήλη εµφανίζει αποτελέσµατα για φοιτητές που
παραδέχτηκαν ότι είχαν κυβερνοεκφοβίσει άλλους. Τα τηλεφωνήµατα, τα γραπτά µηνύµατα
και οι φωτογραφίες/εικόνες/βίντεο κλιπ στο διαδίκτυο παρουσιάζονται από τις πιο κοινές
µεθόδους κυβερνοεκφοβισµού. Ακολουθούν µε ίδια ποσοστά οι ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, οι φωτογραφίες/εικόνες/βίντεο κλιπ από κινητό τηλέφωνο και η διάδοση
άσχηµων/προσβλητικών φηµών.
------------------------------------------Ο Πίνακας 5 περίπου εδώ
------------------------------------------
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7.4.4.Το Προφίλ του Κυβερνοεκφοβιστή. Μέσω κάποιων ερωτήσεων έγινε
προσπάθεια να σκιαγραφήσουµε το προφίλ του κυβερνοεκφοβιστή. Με βάση τις απαντήσεις
του δείγµατος προέκυψε ότι οι περισσότεροι (n = 13, 48%) δεν γνώριζαν από ποιούς υπήρξαν
θύµατα κυβερνοεκφοβισµού, ενώ το 33% (n = 9) και το 30% (n = 8) δήλωσε αντίστοιχα ότι
είχε υπάρξει θύµα κυβερνοεκφοβισµού από συµµαθητές/συµφοιτητές και από άτοµα έξω από
το σχολείο/πανεπιστήµιο. Από την άλλη πλευρά, αυτή των κυβερνοεκφοβιστών, οι
περισσότερες επιθέσεις (n = 9) έγιναν σε άτοµα εκτός σχολείου/πανεπιστηµίου και οι
λιγότερες σε συµµαθητές/συµφοιτητές (n = 2) και σε αγνώστους (n = 2). Η δεύτερη ερώτηση
αφορούσε το φύλο των κυβερνοεκφοβιστών µε την πλειοψηφία (n = 18) να δηλώνει ότι ο
κυβερνοεκφοβιστής του ήταν άνδρας, ενώ για 10 άτοµα ήταν γυναίκα και 6 δεν γνώριζαν.
Όσον αφορά την ηλικία των κυβερνοεκφοβιστών τους η συχνότητα και τα ποσοστά ήταν
µοιρασµένα µε την απάντηση υπήρξα θύµα κυβερνοεκφοβισµού από µεγαλύτερους να
προηγείται (n = 12) και να ακολουθούν οι απαντήσεις από συνοµήλικους (n = 11), δεν ξέρω
από ποιούς (n = 10) και από µικρότερους (n = 2). Εκτός των άλλων, τα θύµατα δήλωσαν ότι
υπήρξαν θύµατα κυρίως από ένα άτοµο (n = 12), από άτοµα που δεν γνώριζαν (n = 7), από
µια οµάδα 2-3 ατόµων (n = 6), από µια οµάδα 4-9 ατόµων (n = 3) και από µια οµάδα άνω των
9 ατόµων (n = 1). Από το 5% των συµµετεχόντων που παραδέχθηκαν ότι υπήρξαν
κυβερνοεκφοβιστές µεταξύ των ατόµων που είχαν κυβερνοεκφοβίσει 9 άτοµα ήταν εκτός
σχολείου/πανεπιστηµίου, 2 συµµαθητές/συµφοιτητές και 2 θύµατα δεν τα γνώριζαν καθόλου.
Από τα θύµατα αυτά οι 6 ήταν γυναίκες, οι 5 άνδρες και ένας αγνώστου φύλου. Σχετικά µε
την ηλικία των θυµάτων τους οι 5 ανήκαν στην ίδια ηλικιακή οµάδα, οι 4 ήταν µεγαλύτεροι,
οι 2 µικρότεροι και 1 αγνώστου ηλικίας (βλ. Πίνακα 6).
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7.4.5.∆ιάρκεια Κυβερνοεκφοβισµού. Μία ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητούσε από
θύµατα και θύτες κυβερνοεκφοβισµού να µας δώσουν στοιχεία σχετικά µε το πόσο είχε
διαρκέσει ο κυβερνοεκφοβισµός. Η περιγραφική ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι
κατά κύριο λόγο ο κυβερνοεκφοβισµός είχε διαρκέσει 1 ή 2 εβδοµάδες (n = 16). Επίσης, για
µικρότερο ποσοστό ο κυβερνοεκφοβισµός είχε µεγαλύτερη διάρκεια, για 6 φοιτητές περίπου
1 µήνα, για 3 φοιτητές περίπου 6 µήνες, για 1 φοιτητή περίπου 1 χρόνο και για 3 φοιτητές
πάνω από 1 χρόνο. Όπως είδαµε και παραπάνω από το σύνολο των 11 φοιτητών που
παραδέχθηκαν ότι είχαν κυβερνοεκφοβίσει, οι µισοί περίπου (n = 7) το έκαναν για 1 ή 2
εβδοµάδες, 3 φοιτητές για περίπου 1 µήνα και 1 φοιτητής για περίπου 6 µήνες.
7.4.6.Κυρίαρχα Σχόλια και Παρατηρήσεις Θυµάτων και ∆ραστών
Κυβερνοεκφοβισµού. Το 13% του συνόλου των συµµετεχόντων που υπήρξαν θύµατα
κυβερνοεκφοβισµού ανέφεραν9 µεταξύ των σχολίων και παρατηρήσεων που ήταν αποδέκτες
το 45% αφορούσε τις σεξουαλικές τους προτιµήσεις, το 41% την εξωτερική τους εµφάνιση,
το 14% των σχολίων είχε ρατσιστικό περιεχόµενο, το 10% είχε φυλετικό περιεχόµενο, ένα
άλλο 10% αφορούσε τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τέλος ένα ποσοστό 10% ήταν
επικριτικά σχόλια για την συµπεριφορά τους. Από την σκοπιά των κυβερνοεκφοβιστών πάνω
από τα µισά σχόλιά τους αφορούν την εξωτερική εµφάνιση του θύµατός τους (55%), το 33%
τις σεξουαλικές τους προτιµήσεις, το 22% των σχολίων έκανε λόγο για φυλετικές διακρίσεις
και από ένα ποσοστό της τάξεως του 11% είχε θρησκευτικό, ρατσιστικό και σχετικό µε την
συµπεριφορά των θυµάτων περιεχόµενο.
7.4.7.Κυρίαρχα Συναισθήµατα και Εκδήλωση Επιβλαβών/Αρνητικών
Συµπεριφορών. Εκτός των άλλων, επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε και τα ποσοστά

9

Επειδή οι συµµετέχοντες επέλεξαν περισσότερες από µία επιλογές απάντησης τα ποσοστά
υπολογίστηκαν µε βάση τον αριθµό των συµπεριφορών αντί για τον αριθµό των συµµετεχόντων.
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συχνότητας εµφάνισης9 των κυρίαρχων συναισθηµάτων, διαφόρων αρνητικών συµπεριφορών
και καταστάσεων που εµφανίζουν τα θύµατα µετά από επιθέσεις κυβερνοεκφοβισµού.
Ειδικότερα, µεταξύ των αρνητικών συναισθηµάτων και καταστάσεων το 59.8% δήλωσε
ότι αισθάνθηκε θυµό, το 48% αναστάτωση, το 45% ανησυχία, το 41% φόβο και το 17%
απογοήτευση. Επίσης, ένα ποσοστό 17% δήλωσε σωµατικά άρρωστο (πόνο σε στοµάχι,
πονοκέφαλο, πονόλαιµο), το ίδιο ποσοστό εµφάνισε προβλήµατα συγκέντρωσης στο
σχολείο/πανεπιστήµιο ή στο χώρο εργασίας τους και διαφορετική συµπεριφορά απέναντι σε
φίλους. Μικρότερα ποσοστά θυµάτων, από 7%, ανέφεραν ότι είχαν εκδηλώσει διαφορετική
συµπεριφορά στο σπίτι, είχαν τάσεις αποφυγής του σχολείου/πανεπιστηµίου/εργασίας και
είχαν χάσει την όρεξή τους.
7.4.8.Γνώστες Περιστατικών Κυβερνοεκφοβισµού. Όλοι οι συµµετέχοντες στην
έρευνα απάντησαν, εάν γνώριζαν κάποιο άλλο άτοµο το οποίο υπήρξε θύµα
κυβερνοεκφοβισµού. Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, σχεδόν το 30% των
συµµετεχόντων γνώριζε κάποιο άλλο άτοµο το οποίο υπήρξε κυβερνοεκφοβιστής. Πιο
συγκεκριµένα, το 7.1% (n = 16) των συµµετεχόντων αυτών ήταν άνδρες και το 21.4%
(n = 48) γυναίκες. Σε σύγκριση µε τo ποσοστό που δήλωσαν ότι υπήρξαν θύµατα
κυβερνοεκφοβισµού, οι συµµετέχοντες γνώριζαν περισσότερα περιστατικά θυµατοποίησης.
Η πλειοψηφία του δείγµατος (n = 40) ανέφερε ότι το πρόσωπο το οποίο γνώριζαν και υπήρξε
θύµα ήταν ένας φίλος τους. Οι υπόλοιπες επιλογές απαντήσεων ήταν το γνώριζαν µέσω
άλλων (n = 27), ήταν λοιποί συγγενείς (n = 4), αδελφή τους (n = 4) και αδελφός τους (n = 2).
Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των θυµάτων που γνώριζαν ήταν γυναίκες (n = 49) και
συνοµήλικοί τους (n = 43). Τα υπόλοιπα θύµατα ήταν άνδρες (n = 12), άτοµα αγνώστων
λοιπών στοιχείων (n = 25), µικρότεροι τους (n = 19) και µεγαλύτεροί τους (n = 7). Το 12.1%
(n = 27) του συνολικού πληθυσµού γνώριζε κάποιο άτοµο, το οποίο είχε κυβερνοεκφοβίσει
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άλλους. Το παραπάνω ποσοστό κατανέµεται σε 11 άνδρες και 16 γυναίκες. Επίσης, το
δείγµα καθόρισε το είδος της σχέση που είχαν, το φύλο και την ηλικία του ατόµου που
γνώριζαν ότι υπήρξε κυβερνοεκφοβιστής. Η πλειοψηφία των κυβερνοεκφοβιστών (n = 15)
συνδέονταν φιλικά µε τους συµµετέχοντες, ενώ ένας ανάλογος αριθµός ατόµων (n = 13) δεν
γνώριζε ποιοι ήταν, αλλά το άκουσε µέσω άλλων. Επιπλέον, αναφορικά µε το φύλο και την
ηλικία των κυβερνοεκφοβιστών, οι 18 από αυτούς ήταν άνδρες, οι 7 γυναίκες και οι 3
αγνώστου φύλου. Τέλος, οι 16 ήταν συνοµήλικοι τους, οι 10 µεγαλύτεροι τους, οι 2
µικρότεροι τους και 2 αγνώστου ηλικίας.
7.5.Κοινωνική ∆ικτύωση και Κυβερνοεκφοβισµός
Eρώτηµα ∆: Ποια είναι η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η έκταση, η φύση
και οι εµπειρίες κυβερνοεκφοβισµού µέσω κοινωνικής δικτύωσης για τον ελληνικό φοιτητικό
πληθυσµό;
Η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων (219 στους 224, 98%) ανέφερε ότι ήταν
µέλος σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης10, 217 ήταν µέλη στο Facebook, 61 στο Twitter, 25 στο My space, 12 στο Google
plus, 11 στο Hi5, 6 στο Flickr, 3 στο Zoo, 2 στο Friendster, 2 στο LinkedIn, 2 στο Badoo και
από 1 στο Zino και Wayn. Επίσης, καθορίστηκε από που είχαν οι συµµετέχοντες πρόσβαση
σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Από τις απαντήσεις10 που δόθηκαν προέκυψε ότι,
µεταξύ των επιλογών πρόσβασης, το 95% (n = 207) χρησιµοποιεί τον υπολογιστή του στο
σπίτι, το 33% το κινητό του τηλέφωνο, το 23% τα δωρεάν σηµεία ασύρµατης πρόσβασης και
το 19% είχε πρόσβαση από το χώρο του πανεπιστηµίου. Μικρότερο ποσοστό συµµετεχόντων
(10%) είχε πρόσβαση από ίντερνετ καφέ και από το χώρο εργασίας (n = 6, 3%). Στην

10

Επειδή οι συµµετέχοντες επέλεξαν περισσότερες από µία επιλογές απάντησης τα ποσοστά
υπολογίστηκαν µε βάση τον αριθµό των συµπεριφορών αντί για τον αριθµό των συµµετεχόντων.
COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

92
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ερώτηση πόση ώρα περνάτε σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια µίας και
µόνο ηµέρας της εβδοµάδας το 38% (n = 84) απάντησε 2-3 ώρες, το 28% 1 ώρα (n = 62), το
17% (n = 39) 30λεπτά ή λιγότερο και το 13% (n =29) 4 ώρες ή περισσότερο. Ο
επικρατέστερος λόγος για κοινωνική δικτύωση ήταν η επικοινωνία/συνοµιλία µε φίλους
(n = 200), µε δεύτερο την επανασύνδεση µε παλιούς φίλους (n = 137). To µοίρασµα
φωτογραφιών και βίντεο (n = 67), τα παιχνίδια (n = 46) και η ενηµέρωση (n = 33) ήταν
επίσης λόγοι για κοινωνική δικτύωση. Η επιλογή “Για να κάνω καινούργιους φίλους” δεν
αποτέλεσε ιδιαίτερα κοινό λόγο κοινωνικής δικτύωσης (n = 32), ενώ µόνο 8 συµµετέχοντες
χρησιµοποίησαν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο δουλειάς. Παρόλο που
το 98% των συµµετεχόντων ήταν µέλος σε κάποια ή κάποιες ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, εντούτοις το 77% (n = 173) θεωρεί ότι οι ιστότοποι αυτοί δεν είναι ασφαλείς.
Ένα ποσοστό 9% ([n = 20], άνδρες n = 7, γυναίκες n = 13) δήλωσε ότι κατά το παρελθόν
υπήρξε θύµα κυβερνοεκφοβισµού µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Όπως στον
κυβερνοεκφοβισµό µε οποιοδήποτε µέσο, έτσι κι εδώ, η ηλικιακή οµάδα 17-21 (n = 14)
περιελάµβανε τα περισσότερα θύµατα µε αµέσως µετά τις ηλικιακές οµάδες 11-16 και 22-26
ετών και άνω να εµφανίζουν τα ίδια ποσοστά (n = 4). Ένας µόνο φοιτητής υπήρξε θύµα στην
ηλικία µεταξύ 5-10 ετών. Εξάλλου, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι περίπου το 3% των
συµµετεχόντων (n = 6, άνδρες n = 4, γυναίκες n = 2) παραδέχθηκαν πως είχαν
κυβερνοεκφοβίσει άλλους µέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Η ηλικία εµπλοκής
ήταν κυρίως το 17ο µε 21ο (n = 4) και 22ο µε 26ο και άνω έτος της ηλικίας τους (n = 3).
Αξιοσηµείωτο ήταν και το γεγονός ότι ένα ποσοστό 24% ([n = 53], άνδρες n = 11, γυναίκες n
= 42) του δείγµατος γνώριζε κάποιον άλλον, ο οποίος υπήρξε θύµα κυβερνοεκφοβισµού
µέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Ο φοιτητικός πληθυσµός ήταν γνώστης της
κατάστασης είτε γιατί τα θύµατα ήταν κατά κύριο λόγο φίλος τους είτε γιατί το άκουσαν
µέσω άλλων (n = 25). Τα υπόλοιπα περιστατικά αφορούσαν τον αδελφό τους (n = 1), την
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

93
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
αδελφή τους (n = 1) ή κάποιο άλλο άτοµο από το συγγενικό τους περιβάλλον. Επίσης,
ζητήθηκε να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία των θυµάτων αυτών. Η ανάλυση των
αποτελεσµάτων έδειξε ότι τα περιστατικά αυτά αφορούσαν 41 γυναίκες, 13 άνδρες και 3
θύµατα αγνώστου φύλου. Τα θύµατα αυτά ήταν συνοµήλικοί τους (n = 36), ένα ποσοστό
µικρότεροί τους (n = 16), µεγαλύτεροί τους (n = 6) και για 1 άτοµο δεν γνώριζαν. Εξάλλου,
τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι 17 (7.6%) φοιτητές (άνδρες n = 3, γυναίκες n
=14) του δείγµατος γνώριζαν κάποιο άλλο άτοµο, το οποίο είχε κυβερνοεκφοβίσει άλλους
µέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το φύλο των κυβερνοεκφοβιστών ήταν 11 άνδρες,
7 γυναίκες και 2 αγνώστου φύλου, ενώ οι ηλικίες εµπλοκής στον κυβερνοεκφοβισµό ήταν
µεταξύ 17-21 (n = 12), 22-26 και άνω (n = 6) και 5-10 (n = 1). Κατά τη γνώµη των
συµµετεχόντων η ηλικιακή οµάδα των 17-21 (n =140) διατρέχει τον µεγαλύτερο κίνδυνο για
κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθούν οι ηλικιακές
οµάδες 11-16 (n = 51), 22-26 και άνω (n = 31) και 5-10 (n = 3). Τέλος, αναφορικά µε το
βαθµό που ήταν ενήµεροι για την προστασία από τους κινδύνους των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης το 42% (n = 93) δήλωσε ότι ήταν πολύ ενήµερο, το 28% (n = 63) λίγο,
το 13% (n = 29) ελάχιστα, το 11% (n = 24) πάρα πολύ και το 3% (n = 6) καθόλου.
7.6.Αντιλήψεις Συµµετεχόντων και Θυµάτων Κυβερνοεκφοβισµού
Ερώτηµα Ε: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των Ελλήνων φοιτητών αναφορικά µε το βαθµό
προστασίας διαφόρων επιλογών από τους διαδικτυακούς κινδύνους, οι αντιλήψεις των
θυµάτων κυβερνοεκφοβισµού για την αποτελεσµατικότητα διαφόρων στρατηγικών
αντιµετώπισης του κυβερνοεκφοβισµού και οι στάσεις/αντιλήψεις για το φαινόµενο του
κυβερνοεκφοβισµού και σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό και την κοινωνική
δικτύωση;
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7.6.1.Αντιλήψεις των Συµµετεχόντων αναφορικά µε το Βαθµό Προστασίας
διαφόρων Επιλογών από τους ∆ιαδικτυακούς Κινδύνους. Ο φοιτητικός πληθυσµός
θεωρεί (βλ. Πίνακα 7) ότι η εγκατάσταση φίλτρων προστασίας λογισµικού και ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (Μ.Ο. = 4.01, Τ.Α. = 0.80), οι τακτικοί έλεγχοι του υπολογιστή για αρχεία µε
ύποπτο υλικό (Μ.Ο. = 3.98, Τ.Α. = 0.83), η εγκατάσταση προγραµµάτων προστασίας (Μ.Ο.
= 3.97, Τ.Α. = 0.84), η ενηµέρωση των φοιτητών στο πανεπιστήµιο
(Μ.Ο. = 3.77, Τ.Α.= 1.03) και η αναφορά σε ειδικές υπηρεσίες (Μ.Ο. = 3.62, Τ.Α. = 1.03),
µπορεί να τους προστατεύσει πολύ. Αντιθέτως, δεν θα βοηθούσε καθόλου η απαγόρευση για
τους φοιτητές να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο (Μ.Ο. = 1.55, Τ.Α. = 0.93). Τέλος, οι
συµµετέχοντες θεωρούν ότι η εποπτεία από γονείς/δασκάλους/καθηγητές θα µπορούσε να
προστατεύσει λίγο (Μ.Ο. = 3.06, Τ.Α. = 1.13).
------------------------------------------Ο Πίνακας 7 περίπου εδώ
------------------------------------------7.6.2.Αντιλήψεις των Θυµάτων Κυβερνοεκφοβισµού για την Αποτελεσµατικότητα
διαφόρων Στρατηγικών Αντιµετώπισης του Φαινοµένου. Από τους συµµετέχοντες οι
οποίοι υπήρξαν θύµατα κυβερνοεκφοβισµού (n = 29) ζητήθηκε να προσδιορίσουν πόσο
αποτελεσµατικές θεωρούν ότι ήταν µία σειρά από στρατηγικές αντιµετώπισης του
κυβερνοεκφοβισµού που ενδεχοµένως δοκίµασαν µετά την επίθεση. Ο βαθµός
αποτελεσµατικότητας προσδιορίστηκε µε κλίµακα Likert 5 σηµείων, όπου 1 = Καθόλου, 2 =
Ελάχιστα, 3 = Λίγο, 4 = Πολύ και 5 = Πάρα πολύ. Η ανάλυση των συνολικά 15 δηλώσεων
µας έδωσε τα παρακάτω αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 8). Αρχικά παρατηρήθηκε ότι και τα 29
θύµατα κυβερνοεκφοβισµού της έρευνας αυτής είχαν δοκιµάσει όλες τις στρατηγικές
αντιµετώπισης που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριµένη ερώτηση. Ειδικότερα, τα θύµατα
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κυβερνοεκφοβισµού προσδιόρισαν ως καθόλου µε µία τάση προς ελάχιστα αποτελεσµατικές
τις στρατηγικές αντιµετώπισης: α) “Το ανέφερα στον/ην αδελφό/αδελφή µου” (Μ.Ο. = 2.10,
Τ.Α. = 1.42) και β) “Εκτύπωσα το υλικό και το έδειξα σε κάποιον άλλον” (Μ.Ο =1.93,
Τ.Α=1.28). Επίσης, τα θύµατα θεώρησαν ελάχιστα αποτελεσµατικές: α) “Του είπα να
σταµατήσει” (Μ.Ο. = 2.34, Τ.Α. = 1.34), β) “Τον εκφόβισα και εγώ” (Μ.Ο. = 2.52, Τ.Α. =
1.37), γ) “Το ανέφερα στους γονείς µου” (Μ.Ο. = 2.28, Τ.Α. = 1.46), δ) “Ανέφερα τον
εκφοβισµό στον πάροχο της Κινητής τηλεφωνίας/∆ιαδικτύου” (Μ.Ο. = 2.31, Τ.Α. = 1.41),
και ε) “Άλλαξα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ψευδώνυµο” ([username] Μ.Ο. = 2.69, Τ.Α. =
1.67). Επιπλέον, τα θύµατα καθόρισαν κάποιες στρατηγικές ελάχιστα µε τάση προς λίγο
αποτελεσµατικές: α) “∆εν έκανα τίποτα” (Μ.Ο. = 2.79, Τ.Α. = 1.44), β) “Προσπάθησα να
ξεφύγω” (Μ.Ο =2.83, Τ.Α=1.36), γ) “Το ανέφερα σε έναν διαδικτυακό φίλο” (Μ.Ο. = 2.62,
Τ.Α. = 1.32), δ) ”Το ανέφερα σε ένα συµµαθητή/συµφοιτητή” (Μ.Ο. = 2.69, Τ.Α. = 1.67), και
ε) “Το διακωµώδησα/το αντιµετώπισα µε χιούµορ” (Μ.Ο. = 2.76, Τ.Α. = 1.45). Οι
συµµετέχοντες που είχαν δεχτεί επίθεση κυβερνοεκφοβισµού αναγνώρισαν ως λίγο µε τάση
προς πολύ αποτελεσµατικές τις παρακάτω ενέργειες: α) “Έµεινα αποσυνδεδεµένος” (offline,
Μ.Ο. = 3.28, Τ.Α. = 1.57), β) “Απέκλεισα το ηλεκτρονικό υλικό” (Μ.Ο. = 3.45, Τ.Α. = 1.59),
και γ) “∆ιέγραψα το προσβλητικό υλικό” (Μ.Ο. = 3.45, Τ.Α. = 1.54). Τέλος, καµία
στρατηγική αντιµετώπισης, από τις διαθέσιµες, δεν φαίνεται να ήταν πάρα πολύ
αποτελεσµατική για την αντιµετώπιση του κυβερνοεκφοβισµού.
------------------------------------------Ο Πίνακας 8 περίπου εδώ
-------------------------------------------

COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

96
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
7.6.3.Αντιλήψεις των Συµµετεχόντων για τον Κυβερνοεκφοβισµό σε Σύγκριση µε
τον Παραδοσιακό Εκφοβισµό και την Κοινωνική ∆ικτύωση. Οι συµµετέχοντες
προσδιόρισαν το βαθµό διαφωνίας ή συµφωνίας τους σχετικά µε µία σειρά δηλώσεων που
αφορούσαν τον παραδοσιακό εκφοβισµό, τον κυβερνοεκφοβισµό και τον κυβερνοεκφοβισµό
µέσω κοινωνικής δικτύωσης, απατώντας µέσω πεντάβαθµης κλίµακας τύπου Likert, όπου 1 =
∆ιαφωνώ πλήρως και 5 = Συµφωνώ απολύτως. Επίσης, οι δηλώσεις ήταν
κατηγοριοποιηµένες ως προς το φύλο. Ο συνολικός αριθµός των δηλώσεων ήταν 23. Τα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Ο φοιτητικός πληθυσµός του δείγµατος
εµφανίζεται να µην ήταν σίγουρος µε τις παρακάτω 7 δηλώσεις: α) Ο κυβερνοεκφοβισµός
είναι πιο σηµαντικό πρόβληµα από τον παραδοσιακό/πρόσωπο µε πρόσωπο εκφοβισµό
(Μ.Ο. = 3.26, Τ.Α. = 0.87), β) Ο κυβερνοεκφοβισµός είναι περισσότερο αποδεκτό πρόβληµα
από τον παραδοσιακό εκφοβισµό, γ) Τα θύµατα του κυβερνοεκφοβισµού δεν υπήρξαν
θύµατα για κάποιο συγκεκριµένο λόγο (Μ.Ο. = 3.26, Τ.Α. = 0.88), δ) Είναι ευκολότερο για
κάποιον να ξεφύγει από τον κυβερνοεκφοβισµό σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό
(Μ.Ο. = 3.05, Τ.Α. = 1.03), ε) Οι κυβερνοεκφοβιστές ζηλεύουν τα θύµατά τους (Μ.Ο. =
3.37, Τ.Α. = 0.83), στ) Τα θύµατα του κυβερνοεκφοβισµού είναι αδύναµα άτοµα (Μ.Ο. =
2.83, Τ.Α = 1.07) και ζ) Ένα θύµα κυβερνοεκφοβισµού υπήρξε συνήθως και θύµα
παραδοσιακού εκφοβισµού. Επίσης, οι συµµετέχοντες φαίνεται να συµφωνούν πως: α)
Έχουν επίγνωση των συνεπειών του κυβερνοεκφοβισµού (Μ.Ο. = 3.58, Τ.Α. = 0.87) και β)
Εάν γνώριζαν περιστατικό κυβερνοεκφοβισµού θα προσπαθούσαν να το σταµατήσουν (Μ.Ο.
= 3.89, Τ.Α. = 0 .93), ενώ συµφωνούν απολύτως πως θα αισθανόταν άσχηµα, εάν
κυβερνοεκφόβιζαν κάποιον (Μ.Ο. = 4.36, Τ.Α. = 0.93). Αντίθετα, οι συµµετέχοντες τείνουν
να διαφωνούν και θεωρούν πως: α) Αυτοί που εκφοβίζουν δεν είναι δηµοφιλείς (Μ.Ο. = 2.36,
Τ.Α.= 1.05), β) Οι συνέπειες του κυβερνοεκφοβισµού δεν είναι λιγότερο σοβαρές σε
σύγκριση µε τις συνέπειες του παραδοσιακού εκφοβισµού (Μ.Ο. = 2.43, Τ.Α. = 0.94), και γ)
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Θα αισθανόταν ενοχές, εάν κυβερνοεκφόβιζαν κάποιον (Μ.Ο. = 1.54, Τ.Α. = 0.98), ενώ
διαφωνούν πλήρως πως είναι διασκεδαστικό (Μ.Ο. = 1.44, Τ.Α.= 0.87) και συναρπαστικό
(Μ.Ο. = 1.45, Τ.Α.= 0.86) να κυβερνοεκφοβίζεις άλλους. Με µια πρώτη µατιά, οι απόψεις
των συµµετεχόντων αναφορικά µε το κατά πόσο ο παραδοσιακός εκφοβισµός, ο
κυβερνοεκφοβισµός και κυβερνοεκφοβισµός µέσω κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν περισσότερο οι άνδρες ή οι γυναίκες, τείνουν να µην είναι
σίγουροι. Τέλος, ο φοιτητικός πληθυσµός του δείγµατος φέρεται να γνώριζε εκ των προτέρων
τι είναι παραδοσιακός/πρόσωπο µε πρόσωπο εκφοβισµός (Μ.Ο. = 3.90, Τ.Α. = 1.14) σε
αντίθεση µε την έννοια του κυβερνοεκφοβισµού που δεν ήταν σίγουρος (Μ.Ο. = 3.01, Τ.Α.=
0.98).
------------------------------------------Ο Πίνακας 9 περίπου εδώ
------------------------------------------7.7. Αποτελέσµατα Ερευνητικών Υποθέσεων - X2 τεστ (chi-square tests)
Α. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό.
χ2 = (1, N=224) 1.968, p = 0.161
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 1.968, p-value (significance level) 0.161 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Α1. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
χ2 = (1, N=224) 0.794, p = 0.373
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Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 0.794, p-value (significance level) 0.373 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Α2. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού.
χ2 = (1, N=224) 1.748, p = 0.186
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 1.748, p-value (significance level) 0.186 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Α3. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θύτης κυβερνοεκφοβισµού.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και θύτης κυβερνοεκφοβισµού.
χ2 = (1, N=224) 5.850, p = 0.016
Η τιµή p-value 0.016 είναι µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =
0.05 (5%) και θα έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως
αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2, 1 κελί του πίνακα συνάφειας (25%) έχει
αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι
3.39. Για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20%
των κελιών να έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5.
Β. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό.
χ2 = (12, N=224) 14.316, p = 0.281
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Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 14.316, p-value (significance level) 0.281 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Β1. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
χ2 = (12, N=224) 15.452, p = 0.218
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 15.452, p-value (significance level) 0.218 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Β2. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού.
χ2 = (12, N=224) 22.280, p = 0.035
Η τιµή p-value 0.035 είναι µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =
0.05 (5%) και θα έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως
αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 , 14 κελιά του πίνακα συνάφειας (53.8%)
έχουν αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα
είναι 0.13. Για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το
20% των κελιών να έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5.
Β3. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θύτης κυβερνοεκφοβισµού.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ ηλικίας και θύτης κυβερνοεκφοβισµού.
χ2 = (12, N=224) 14.630, p = 0.262
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Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 14.630, p-value (significance level) 0.262 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Γ. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ επιπέδου γνώσης χρήσης του διαδικτύου και έκθεσης σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ επιπέδου γνώσης χρήσης του διαδικτύου και έκθεσης σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
χ2 = (5, N=224) 4.551, p = 0.473
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 4.551, p-value (significance level) 0.473 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
∆. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι και έκθεσης σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι και έκθεσης σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
χ2 = (1, N=224) 0.525, p = 0.469
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 0.525, p-value (significance level) 0.469 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Ε. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ συχνότητας χρήσης του διαδικτύου και έκθεσης σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
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Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ συχνότητας χρήσης του διαδικτύου και έκθεσης σε κίνδυνο
λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
χ2 = (2, N=224) 0.711, p = 0.701
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 0.711, p-value (significance level) 0.701 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Ε1.

Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ συχνότητας χρήσης του διαδικτύου και θυµατοποίησης
από κυβερνοεκφοβισµό.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ συχνότητας χρήσης του διαδικτύου και θυµατοποίησης από
κυβερνοεκφοβισµό.
χ2 = (2, N=224) 0.530, p = 0.767
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 0.530, p-value (significance level) 0.767 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.

ΣΤ. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ ωρών διαδικτυακής χρήσης κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου και έκθεσης σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
Η1:Υπάρχει σχέση µεταξύ ωρών διαδικτυακής χρήσης κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου και έκθεσης σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
χ2 = (4, N=224) 10.870, p = 0.028
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 10.870, p-value (significance level) 0.028 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται άρα οι δύο
µεταβλητές είναι εξαρτηµένες και υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση (βλ. Πίνακα 10).
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------------------------------------------Ο Πίνακας 10 περίπου εδώ
------------------------------------------Ζ. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ βαθµού ενηµέρωσης για την προστασία από τους
κινδύνους του διαδικτύου και έκθεσης σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
Η1:Υπάρχει σχέση µεταξύ βαθµού ενηµέρωσης για την προστασία από τους κινδύνους
του διαδικτύου και έκθεσης σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
χ2 = (4, N=224) 5.281, p = 0.260
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 5.281, p-value (significance level) 0.260 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Η. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης
παραδοσιακού εκφοβισµού.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης
παραδοσιακού εκφοβισµού.
χ2 = (1, N=224) 40.614, p = 0.000
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 40.614, p-value (significance level) 0.000 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται άρα οι δύο
µεταβλητές είναι εξαρτηµένες και υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση (βλ. Πίνακα 11).
------------------------------------------Ο Πίνακας 11 περίπου εδώ
-------------------------------------------
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Η1. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και
θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
Η1:Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και
θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.
χ2 = (1, N=224) 26.131, p = 0.000
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 26.131, p-value (significance level) 0.000 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι εξαρτηµένες και υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση (βλ. Πίνακα
12).
------------------------------------------Ο Πίνακας 12 περίπου εδώ
------------------------------------------Η2. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.
Η1:Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.
χ2 = (1, N=224) 4.554, p = 0.033
Η τιµή p-value 0.035 είναι µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =
0.05 (5%) και θα έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως
αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2, 1 κελί του πίνακα συνάφειας (25%) έχει
αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι

COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

104
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
3.73. Για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20%
των κελιών να έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5
Θ. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και θυµατοποίησης από
κυβερνοεκφοβισµό.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και θυµατοποίησης από
κυβερνοεκφοβισµό.
χ2 = (1, N=224) 3.702, p = 0.054
Για χ2 = (Pearson Chi-Square) 3.702, p-value (significance level) 0.054 και επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.05 (5%) η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, άρα οι
δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Θ1. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.
χ2 = (1, N=224) 36.682, p = 0.000
Η τιµή p-value 0.000 είναι µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =
0.05 (5%) και θα έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως
αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2, 1 κελί του πίνακα συνάφειας (25%) έχει
αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι
1.42. Για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20%
των κελιών να έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5.
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Ι.

Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.
Η1:Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού.
χ2 = (1, N=224) 10.874, p = 0.001
Η τιµή p-value 0.001 είναι µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =
0.05 (5%) και θα έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως
αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2, 1 κελί του πίνακα συνάφειας (25%) έχει
αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι
1.42. Για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20%
των κελιών να έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5.

Κ. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό και
θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό και θυµατοποίησης
από κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
χ2 = (1, N=224) 64.615, p = 0.000
Η τιµή p-value 0.000 είναι µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =
0.05 (5%) και θα έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως
αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2, 1 κελί του πίνακα συνάφειας (25%) έχει
αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι
2.56. Για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20%
των κελιών να έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5.
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Λ.

Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης κυβερνοεκφοβισµού και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
Η1:Υπάρχει σχέση µεταξύ θύτης κυβερνοεκφοβισµού και θύτης κυβερνοεκφοβισµού
µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
χ2 = (1, N=224) 81.199, p = 0.000
Η τιµή p-value 0.000 είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας α =0,05 και θα
έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως αξιόπιστα τα
συµπεράσµατα του ελέγχου χ2, 1 κελί του πίνακα συνάφειας (25%) έχει αναµενόµενη
συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι 0.29. Για να
είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20% των κελιών να
έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5.

Μ. Η0: ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ ωρών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και
θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
Η1: Υπάρχει σχέση µεταξύ ωρών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και
θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
χ2 = (3, N=224) 8.512, p = 0.037
Η τιµή p-value 0.037 είναι µικρότερη από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α =
0.05 (5%) και θα έπρεπε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. ∆εν είναι όµως
αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2, 2 κελιά του πίνακα συνάφειας (25%) έχουν
αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. Η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι
2.83. Για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα του ελέγχου χ2 θα πρέπει µέχρι το 20%
των κελιών να έχει αναµενόµενη συχνότητα κάτω από 5.
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8.Συζήτηση
8.1.Σηµασία, Συµπεράσµατα και Συγκρίσεις Αποτελεσµάτων
Σκοπός της παρούσας εµπειρικής έρευνας ήταν η διερεύνηση της έκτασης και φύσης των
εµπειριών του ελληνικού φοιτητικού πληθυσµού αναφορικά µε τους διαδικτυακούς
κινδύνους, τον κυβερνοεκφοβισµό και παραδοσιακό εκφοβισµό, καθώς και η εξέταση της
επίδρασης της κοινωνικής δικτύωσης στην ενίσχυση του φαινοµένου του
κυβερνοεκφοβισµού. Το διαδίκτυο είναι ένα εξελισσόµενο µέσο επικοινωνίας, εκπαίδευσης,
οικονοµικών συναλλαγών και ψυχαγωγίας κ.λπ., που παρουσιάζει συνεχώς νέες λειτουργίες
και δυνατότητες. Ο κόσµος του διαδικτύου αλλάζει συνεχώς και τα άτοµα θα
αντιµετωπίζουν παρενοχλήσεις και κινδύνους, όσο συνεχίζουν να ενισχύουν και να
επιδιώκουν την άρρηκτη σύνδεση των ενδιαφερόντων και της καθηµερινότητα τους µε το
διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η διαδικτυακή πρόσβαση και χρήση για τα άτοµα αλλάζει συνεχώς.
Αυτό απαιτεί από τα άτοµα να είναι προσεχτικοί µε τους κινδύνους που συνδέονται µε
επικίνδυνες διαδικτυακές συµπεριφορές και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
∆ιακόσοι είκοσι τέσσερις (Ν = 224) φοιτητές διαφόρων Πανεπιστηµιακών και
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ελλάδας συµµετείχαν ανώνυµα,
συµπληρώνοντας ένα ειδικά κατασκευασµένο και διαµορφωµένο για τις ανάγκες τις
παρούσας έρευνας ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο. H µεγαλύτερη οµάδα των συµµετεχόντων
ήταν γυναίκες (n = 155, 69.2%) και φοιτητές Α.Ε.Ι. (n = 187, 83.5%).
Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων στο Κεφάλαιο 7 έδωσε απαντήσεις στα
ερευνητικά ερωτήµατα και υποθέσεις µε βάση τα δεδοµένα. Η Συζήτηση που ακολουθεί
επεξηγεί τη σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών.
Το πρώτο ερώτηµα αφορά την έκταση και φύση της διαδικτυακής πρόσβασης και
χρήσης του φοιτητικού πληθυσµού. Ήταν σηµαντικό να αντλήσουµε από τους
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συµµετέχοντες πληροφορίες για τη διαδικτυακή τους πρόσβαση και χρήση, προκειµένου να
επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση του δείγµατος και η δηµιουργία ενός σηµείου σύγκρισης
και διασταύρωσης µεταξύ των µεταβλητών που σχετίζονται µε τη διαδικτυακή πρόσβαση και
χρήση του κυβερνοεκφοβισµού. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συµµετεχόντων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι και κατά δεύτερο λόγο από το
πανεπιστήµιο, δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Εξάλλου, ήταν κάτι το αναµενόµενο αν
αναλογιστεί κανείς και τα στατιστικά στοιχεία που παραθέσαµε στην Εισαγωγή, για την
ολοένα και περισσότερη αύξηση των ποσοστών πρόσβασης των Ελλήνων στο διαδίκτυο την
τελευταία δεκαετία. Το 46.2% του γενικού πληθυσµού της Ελλάδας έχει καταγραφεί ως
χρήστης του διαδικτύου, και αν εξαιρέσουµε κάποιες ηλικιακές και κοινωνικές οµάδες, οι
οποίες εκ των πραγµάτων δεν είναι χρήστες του διαδικτύου, τότε η διαδικτυακή χρήση
θεωρείται σχεδόν καθολική. Οι προσπάθειες των ελληνικών πανεπιστηµίων, µε τη
δηµιουργία κέντρων πληροφορικής/υπολογιστών, δικτύων και δυνατοτήτων ασύρµατης
πρόσβασης στο διαδίκτυο, να συµβαδίσουν µε τα ευρωπαϊκά και παγκόσµια πανεπιστηµιακά
πρότυπα και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους και ανάγκες δικαιολογεί απόλυτα τα
ποσοστά διαδικτυακής πρόσβασης από το πανεπιστήµιο των φοιτητών του δείγµατος. Η
πρόσβαση στο διαδίκτυο, µέσω των κινητών τηλεφώνων, ναι µεν αγγίζει τα ποσοστά
πρόσβασης από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά αναµέναµε να είναι υψηλότερα αν
αναλογιστεί κανείς τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα µας. Αντιθέτως, εκείνο που
µας έκανε τεράστια εντύπωση είναι η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου. Η καθηµερινή
χρήση του διαδικτύου φαίνεται αδιαπραγµάτευτη µε το µέσο όρο να αγγίζει τις 2 - 3 ώρες την
ηµέρα. Αντιπαραθέτοντας τα στοιχεία αυτά µε αντίστοιχα της αναφορά του Center for the
Digital Future (The 2011 Digital Future Project Year Ten, 2011), διαπιστώσαµε ότι
βρισκόµαστε στα επίπεδα χρήσης και το µέσο εβδοµαδιαίο χρόνο των Αµερικανών που είναι
18.3 ώρες την εβδοµάδα. Εξίσου, υψηλό είναι και το ποσοστό διαδικτυακής χρήσης του
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δείγµατός µας σε σύγκριση µε έρευνα που έγινε σε φοιτητές στο Χονγκ Κονγκ, όπου µόνο το
14.8% ανέφερε “heavy internet use (>4h/day) ” (Kim et al., 2010). Αναλογιζόµενοι τις
αµέτρητες δυνατότητες πρόσβασης, αξιοποίησης και ενσωµάτωσης του διαδικτύου στην
καθηµερινή ζωή σε µία χώρα όπως η Αµερική, θεωρούµε ότι ο µέσος όρος χρήσης των
συµµετεχόντων στην έρευνα αυτή ήταν ιδιαίτερα υψηλός και πλησιάζει το επίπεδο “heavy
users” (>24h/week). Ενδιαφέρον παρουσίασαν και κάποια από τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής αναφορικά µε το είδος των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, δηλαδή µε το που
καταναλώνουν και ξοδεύουν οι συµµετέχοντες της έρευνας όλες αυτές τις διαδικτυακές ώρες.
Οι 205 στους 224 δήλωσαν ως κορυφαία διαδικτυακή δραστηριότητά τους την κοινωνική
δικτύωση. Πράγµατι, είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα και σταθερά έχει εξαπλωθεί η
κοινωνική δικτύωση και στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας πολλές από τις
περιοχές και συνήθειες της ελληνικής κοινωνίας. Αναµενόµενα ήταν τα υψηλά ποσοστά που
εµφάνισε η περιήγηση στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που αποτελεί σηµαντικό
εργαλείο για το φοιτητή αλλά και το κατέβασµα µουσικής και ταινιών που είναι ιδιαίτερα
δηµοφιλές σε ηλικιακούς πληθυσµούς, όπως αυτούς των φοιτητών. Τα χαµηλά ποσοστά
χρήσης του διαδικτύου για την εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών αντικατοπτρίζουν και τα
επίσης χαµηλά ποσοστά διαδικτυακής χρήσης για µαθησιακούς σκοπούς (13%) σε σύγκριση
µε προηγµένες χώρες. Σύµφωνα µε την Eurostat (2010), τα ποσοστά αυτά έχουν αυξηθεί από
το 2007 (5%) και σήµερα αγγίζουν το 28% για την Ελλάδα και το 39% για την Ευρώπη των
24. Το γεγονός ότι το 99.1% των συµµετεχόντων είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι
έχει προφανή σηµασία για την ανάπτυξη πολιτικών προστασίας, µε το µεγαλύτερο αριθµό
περιπτώσεων οι γονείς να θεωρούνται οι πιο κατάλληλοι , ώστε να µετριάσουν τη
διαδικτυακή χρήση των παιδιών. Εποµένως, δηµιουργούνται ειδικές προκλήσεις για τους
γονείς. Από τη στιγµή που τα πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι
ο δεύτερος συνηθέστερος χώρος πρόσβασης για το φοιτητικό πληθυσµό, τα εκπαιδευτικά
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ιδρύµατα και κατ’ επέκταση το ακαδηµαϊκό προσωπικό διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
αναφορικά µε την εκπαίδευση, ενηµέρωση/πληροφόρηση και καθιέρωση πολιτικών
προστασίας για την ασφαλή και υπεύθυνη διαδικτυακή χρήση.
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα αφορά την έκταση, τη φύση, τις εµπειρίες, το εύρος των
διαδικτυακών κινδύνων, καθώς και το βαθµό και την προέλευση της
πληροφόρησης/ενηµέρωσης για τον Ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό. Ο φοιτητικός πληθυσµός
θεωρεί ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές, ωστόσο, όπως είδαµε προηγουµένως, η
διαδικτυακή χρήση και πρόσβαση αυξάνεται σταθερά. Επίσης, άξιου λόγου είναι και το
γεγονός ότι οι µισοί περίπου συµµετέχοντες έχουν βρεθεί σε διαδικτυακό κίνδυνο από 1 έως
4 φορές, κατά κύριο λόγο, µέσω αποδοχής ανεπιθύµητης αλληλογραφίας και αποδοχής
παραπλανητικών και προκλητικών διαφηµίσεων, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να είναι
γυναίκες. Συµπερασµατικά, οι κίνδυνοι που εγκυµονεί το διαδίκτυο είναι υπαρκτοί και
εµφανίζουν σηµαντική συχνότητα. Το παραπάνω συµπέρασµα ενισχύεται και από τα
στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Ανοικτής Γραµµής για το Παράνοµο Περιεχόµενο στο
∆ιαδίκτυο, Safeline. Ο αριθµός των καταγγελιών που έλαβε η SafeLine το 2010, έφτασε
τις 4204 (αύξηση 136.44% σε σχέση µε το 2009). Επιπρόσθετα, από αποτελέσµατα της
έρευνας συµπεραίνουµε ότι ο φοιτητικός πληθυσµός είναι σε ικανοποιητικό βαθµό
ενηµερωµένος µε βασική πηγή ενηµέρωσης τις συζητήσεις µε άλλους και την προσωπική
αναζήτηση. Αισθητή κρίνεται η απουσία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ως πηγή
ενηµέρωσης για τους διαδικτυακούς κινδύνους, γεγονός που υφίσταται ανάγκη να εξεταστεί
από τους αρµόδιους φορείς, από τη στιγµή µάλιστα που οι φοιτητές θεωρούν ότι µπορεί να
τους προστατεύσει πολύ. Ο φοιτητικός πληθυσµός θεωρεί πάρα πολύ απαραίτητη την
ενηµέρωση για τους διαδικτυακούς κινδύνους.
Ο κυβερνοεκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο, το οποίο πρόσφατα κέρδισε την προσοχή
των ερευνητών. Ως απόδειξη η αναζήτηση βιβλιογραφίας για τον κυβερνοεκφοβισµό, που
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διεξήχθη για την παρούσα έρευνα, δεν έδωσε άρθρα που δηµοσιεύτηκαν πριν το 2004. Η
ανάδειξη του κυβερνοεκφοβισµού σε αρνητικό φαινόµενο οφείλεται εν µέρει στη
δηµοσιογραφική κάλυψη των αυτοκτονιών νέων ατόµων, οι οποίες φαινοµενικά συνδέονταν
µε εµπειρίες κυβερνοεκφοβισµού. Οι αρνητικές συνέπειες και η συχνότητα του
κυβερνοεκφοβισµού έχουν οδηγήσει στο χαρακτηρισµό του, ως ενός σοβαρού κοινωνικού
προβλήµατος, που προκαλεί ανησυχίες για την υγεία των ατόµων. Επίσης, µεγάλο µέρος της
έρευνας για τον κυβερνοεκφοβισµό είναι κορεσµένο µε ανάµεικτα ευρήµατα τα οποία όχι
µόνο εµποδίζουν την πρόοδο της έρευνας για τους µελετητές, αλλά παρέχουν ελάχιστη
σαφήνεια για επαγγελµατίες των οποίων βασικός στόχος και επιδίωξη είναι πρόληψη του
φαινόµενου.
Το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα εξέτασε την έκταση του παραδοσιακού εκφοβισµού, την
έκταση, τη φύση, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τα επικρατέστερα µέσα
κυβερνοεκφοβισµού, το προφίλ των κυβερνοεκφοβιστών, τα κυρίαρχα σχόλια/παρατηρήσεις
και τις κυρίαρχες επιπτώσεις του κυβερνοεκφοβισµού για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό.
Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων προκύπτει το να είναι κάποιος θύµα παραδοσιακού
εκφοβισµού είναι περισσότερο πιθανό από το να είναι θύµα κυβερνοεκφοβισµού.
Αντίστοιχα, περισσότεροι εµφανίζονται και οι εκφοβιστές µε τον παραδοσιακό τρόπο από
τους κυβερνοεκφοβιστές. Ο κυβερνοεκφοβισµός δεν αποτελεί κοινό τύπο εκφοβισµού για
τους συµµετέχοντες, ωστόσο γνωρίζουν και είναι µάρτυρες σηµαντικότερου αριθµού
περιπτώσεων κυβερνοεκφοβισµού για άλλα άτοµα, τα οποία εµπλέκονται ως θύµατα ή θύτες.
Αν εξετάσουµε µεµονωµένα τα ποσοστά κυβερνοεκφοβισµού, συµπεραίνουµε ότι είναι
χαµηλά αλλά όχι ανύπαρκτα και κυµαίνονται κοντά στα διεθνή πλαίσια επικράτησης. Στην
περίπτωση, όµως, που συνυπολογίσουµε τις συνολικές εµπειρίες κυβερνοεκφοβισµού των
συµµετεχόντων (θύµατα, εκφοβιστές και γνώση περιστατικών) τότε τα ποσοστά αποκτούν
νέο ενδιαφέρον. Τα αξιοσηµείωτα ποσοστά γνώσης περιστατικών κυβερνοεκφοβισµού
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πιθανώς να περιλαµβάνουν και ένα µεγάλο κοµµάτι φοιτητικού πληθυσµού, το οποίο ήταν
απρόθυµο να αποκαλύψει την εµπλοκή του.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, για τους οποίους οι συµµετέχοντες σε έρευνες ίσως νιώσουν
άβολα να αποκαλύψουν την εµπλοκή τους στον εκφοβισµό ή κυβερνοεκφοβισµό. Σύµφωνα
µε τους Mischna και Alaggia (2005) άτοµα που δεν αποκαλύπτουν τον ρόλο τους στον
εκφοβισµό είναι περισσότερο εναρµονισµένα µε το ότι η αποκάλυψη ίσως κλιµακώσει την
εκφοβιστική συµπεριφορά. Τα άτοµα µπορεί να φοβούνται τις συνέπειες ή να αισθάνονται
ντροπή αποτρέποντας τον εαυτό τους να συµβιβαστεί µε την κατάσταση. Επίσης ίσως
νιώθουν την ανάγκη να απαντήσουν στις ερωτήσεις για τον εκφοβισµό µε έναν κοινωνικά
επιθυµητό τρόπο, ο οποίος ελαχιστοποιεί την εµπλοκή τους (Dehue, Bolman, & Vollink,
2008. Raskauskas & Stoltz, 2007).
Οι συµµετέχοντες πιθανώς να είχαν εµφανίσει υψηλότερο βαθµό αυτοαναφορών, εάν οι
ορισµοί εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού δεν συµπεριλαµβάνονταν στο ηλεκτρονικό
ερωτηµατολόγιο της έρευνας αυτής (Kert, 2008). Από την άλλη πλευρά, ήταν σηµαντικό το
ερωτηµατολόγιο της έρευνας να εµπεριέχει τον ορισµό του παραδοσιακού εκφοβισµού και
του κυβερνοεκφοβισµού εξαιτίας των διαφορών τους στην ερµηνεία. Η αναφορά των
ορισµών ενδεχοµένως να βοηθά τους συµµετέχοντες να διακρίνουν µεταξύ απειλητικών και
απλώς αστείων καταστάσεων (Lenhart, 2007) και να κατανοήσουν την έννοια του
κυβερνοεκφοβισµού ( Beran & Li, 2005).
Εξάλλου, µεγάλη εντύπωση µας δηµιούργησε σε αντίθεση µε τα αναµενόµενα
χαµηλότερα ποσοστά του κυβερνοεκφοβισµού, η παραδοχή από το 34% των συµµετεχόντων
ότι υπήρξε κάποια στιγµή στη ζωή του θύµα παραδοσιακού/πρόσωπο µε πρόσωπο
εκφοβισµού. Το παραπάνω ποσοστό και σε συνάρτηση µε πρόσφατες διεθνής και ελληνικές
έρευνες καθιστούν τον παραδοσιακό εκφοβισµό ένα σηµαντικό ζήτηµα που χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης, λόγω της µείζονος σοβαρότητας του. Επιπλέον, η πρόληψη και αντιµετώπιση
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του παραδοσιακού εκφοβισµού θα αποτελούσε ενδεχοµένως και τροχοπέδη εκδήλωσης
φαινοµένων κυβερνοεκφοβισµού από τη στιγµή που αρκετές έρευνες, όπως και η παρούσα,
επιβεβαιώνουν τη σύνδεση και τη στατιστική σχέση µεταξύ παραδοσιακού εκφοβισµού και
κυβερνοεκφοβισµού (Patchin & Hinduja, 2006. Didden et al., 2009. Juvonen & Gross, 2008.
Katzer, Fetchenhauer, & Belschak, 2009. Slonje & Smith, 2007.Smith et al., 2008).
Όπως και στην πλειοψηφία των σχετικών ερευνών στην παρούσα έρευνα ο
κυβερνοεκφοβισµός, κατά κύριο λόγο, είχε διάρκεια 1-2 εβδοµάδες, είχε συχνότητα 1-4
φορές, είχε πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεφωνηµάτων, γραπτών µηνυµάτων, διάδοσης φηµών,
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και δωµατίων συζήτησης και κυρίως από ένα άτοµο. Είναι
δύσκολο να ταυτοποιήσουµε το ακριβές προφίλ των κυβερνοεκφοβιστών, από τη στιγµή που
ένα υπολογίσιµο ποσοστό των συµµετεχόντων δεν τους γνώριζε. Ωστόσο, η πλειοψηφία των
κυβερνοεκφοβιστών ήταν άνδρες και µεγαλύτερης ηλικίας από τα θύµατα, ενώ οι
κυβερνοεκφοβιστές της έρευνας αυτής παραδέχτηκαν ότι εκφόβισαν κυρίως άτοµα από το
σχολείο/πανεπιστήµιο. Τα θύµατά τους ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες και συνοµήλικοι, ενώ
οι επιθέσεις έγιναν µέσω τηλεφωνηµάτων, γραπτών µηνυµάτων από το κινητό τηλέφωνο και
φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ στο διαδίκτυο. Τα γραπτά µηνύµατα αποτελούν τυπικό
µέσο κυβερνοεκφοβισµού και είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα µεταξύ των νέων. Οι Raskauskas
και Stoltz (2007) βρήκαν ότι τα γραπτά µηνύµατα ήταν ο πιο κοινός τύπος ηλεκτρονικού
εκφοβισµού και θυµατοποίησης. Το γεγονός αυτό δεν µας προκάλεσε έκπληξη,
αναλογιζόµενοι το µεγάλο αριθµό κατόχων κινητού τηλέφωνου και τη δυσκολία να ελεγχθεί
η χρήση του. Ηλικία εµπλοκής στον κυβερνοεκφοβισµό προσδιορίστηκε το 17ο - 21ο έτος.
Όσον αφορά τα σχόλια που δέχτηκαν τα θύµατα και έκαναν οι κυβερνοεκφοβιστές της
παρούσας έρευνας, αυτά αφορούσαν κυρίως τις σεξουαλικές προτιµήσεις και την εξωτερική
τους εµφάνιση.
Οι συνέπειες που κυριάρχησαν για τα θύµατα κυβερνοεκφοβισµού δεν διέφεραν κατά
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πολύ από τα ευρήµατα των περισσότερων ερευνών (π.χ. Beran & Li, 2005. Patchin &
Hinduja, 2006), Topcu et al., 2008. Ybarra, 2004). Όπως είδαµε στο θεωρητικό µέρος, ο
κυβερνοεκφοβισµός σχετίζεται µε προσωπικές δυσκολίες ,συµπεριλαµβανοµένου
ψυχολογικών προβληµάτων, µείωσης της ακαδηµαϊκής επίδοσης και προβλήµατα στο σπίτι.
Τα περισσότερα θύµατα της έρευνας αυτής εκδήλωσαν θυµό, αναστάτωση, ανησυχία, φόβο
και απογοήτευση. Σε µικρότερο βαθµό ανέπτυξαν σωµατικά και ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα. Η θλίψη και τα άσχηµα συναισθήµατα που προκαλεί η επίθεση πιθανώς να
αποσπούν τους φοιτητές από την εργασία τους και να µειώνουν την επιθυµία για
παρακολούθηση των µαθηµάτων, εντούτοις στην παρούσα έρευνα εµφάνισαν χαµηλά
ποσοστά.
Οι έρευνες, που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα, αναφορικά µε τον
κυβερνοεκφοβισµό είναι ελάχιστες. Το διαφορετικό πλαίσιο, το διαφορετικό δείγµα και
µέγεθος δείγµατος και η διαφορετική ενδεχοµένως προσέγγιση του ζητήµατος καθιστά
δύσκολη τη σύγκριση των αποτελεσµάτων και την ασφαλή διεξαγωγή συµπερασµάτων.
Συγκρίνοντας τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας µε προηγούµενες έρευνες στο διεθνή
και ελληνικό χώρο διαπιστώσαµε ότι στην παρούσα έρευνα εκτός από τα ποσοστά
παραδοσιακού εκφοβισµού που ήταν σχετικά υψηλά, όπως και στις περισσότερες, τα
ποσοστά κυβερνοεκφοβισµού ήταν χαµηλότερα. Όµως, κυµαίνονται περίπου στα διεθνή
πλαίσια επικράτησης του κυβερνοεκφοβισµού (5.7% έως 18.3% για θυµατοποίηση και από
9.1% έως 23.1% για θύτες, Patchin & Hinduja, 2010). Κοινό σηµείο αναφοράς αποτέλεσαν
τα αξιοπρόσεκτα ποσοστά γνώσης περιστατικών κυβερνοεκφοβισµού για άλλους, το µέσο
του κυβερνοεκφοβισµού (τηλεφωνήµατα), η διάρκεια του κυβερνοεκφοβισµού (1 ή 2
εβδοµάδες) και ο αριθµός των κυβερνοεκφοβιστών (κυρίως από 1 ή µερικά άτοµα).
Από τα αποτελέσµατα του τέταρτου ερευνητικού ερωτήµατος αναφορικά µε τη χρήση
των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, την έκταση, τη φύση και τις εµπειρίες
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κυβερνοεκφοβισµού µέσω κοινωνικής δικτύωσης για τον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό,
προκύπτουν επίσης κάποια συµπεράσµατα. Εντυπωσιακά κρίνονται τα ποσοστά κοινωνικής
δικτύωσης των συµµετεχόντων µε τη συντριπτική πλειοψηφία να δηλώνει µέλος της
ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες
πραγµατοποιείται, κατά κύριο λόγο, από το σπίτι και µε το µεγαλύτερο ποσοστό των
συµµετεχόντων να καταναλώνει 2-3 ώρες την εβδοµάδα. Επικρατέστεροι λόγοι κοινωνικής
δικτύωσης είναι η επικοινωνία/συνοµιλία µε φίλους και η επανασύνδεση µε παλιούς φίλους.
Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν σε αρκετά µεγάλο βαθµό µε τα αποτελέσµατα της
έρευνας που είχε διεξάγει το Ινστιτούτο Επικοινωνίας (2009). Παρά το γεγονός της
καθολικής συµµετοχής σε δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσης ο φοιτητικός πληθυσµός
θεωρεί ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ασφαλείς. Το γεγονός αυτό µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί κατά κάποιο τρόπο “αναγκαίο
κακό” για τους φοιτητές που ενώ έχουν την αίσθηση ότι κινδυνεύουν, εντούτοις επιδιώκουν
την κοινωνική δικτύωση. Αν και η κοινωνική δικτύωση είχε την τέταρτη συχνότητα
εµφάνισης, µεταξύ των διαδικτυακών κινδύνων, ωστόσο τα ποσοστά των συµµετεχόντων που
υπήρξαν θύµατα ή/και θύτες κυβερνοεκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης
είναι χαµηλά. Επίσης, στο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου που αφορούσε τον
κυβερνοεκφοβισµό η συχνότητα της κοινωνικής δικτύωσης, ως µέσο θυµατοποίησης και
επίθεσης, παρουσιάζεται µικρότερη σε σύγκριση µε τη συχνότητα στο κοµµάτι του
ερωτηµατολογίου που αφορούσε ειδικά τον κυβερνοεκφοβισµό µέσω κοινωνικής δικτύωσης.
Εποµένως, ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσµα ότι τα θύµατα κυβερνοεκφοβισµού µέσω
κοινωνικής δικτύωσης αντιστοιχούν περίπου στο 70% (n = 20) του συνολικού αριθµού των
θυµάτων κυβερνοεκφοβισµού (n = 29), ενώ οι θύτες πάνω από το 50% (n = 6) επί του
συνόλου των κυβερνοεκφοβιστών (n = 11). Από τα ευρήµατα αυτά συµπεραίνουµε ότι η
κοινωνική δικτύωση αποτέλεσε για την παρούσα έρευνα σύνηθες και δηµοφιλή µέσο
COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

116
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
κυβερνοεκφοβισµού και, ως εκ τούτου, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση του.
Συγκρίνοντας τα ποσοστά της παρούσας έρευνας µε αντίστοιχη έρευνα (Gountsιdou, 2009)
σε Έλληνες πρωτοετείς φοιτητές διαπιστώνουµε µία µικρή αύξηση των περιστατικών
κυβερνοεκφοβισµού. Η συγκεκριµένη έρευνα ανέφερε ότι το 8% υπήρξε θύµα και το 1%
θύτης κυβερνοεκφοβισµού µέσω Facebook και το 18% µάρτυρες τέτοιου είδους
περιστατικών. Η µικρή αύξηση που παρατηρήσαµε στα ποσοστά µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι αυτή οφείλεται είτε στη σταθερή αύξηση της κοινωνικής δικτύωση στην
Ελλάδα κάθε χρόνο είτε στον περιορισµό της συγκεκριµένης έρευνας στην ιστοσελίδα
κοινωνικής δικτύωσης Facebook.
Το πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα αφορούσε τις αντιλήψεις των Ελλήνων φοιτητών
αναφορικά µε το βαθµό προστασίας διαφόρων επιλογών από τους διαδικτυακούς κινδύνους,
τις αντιλήψεις των θυµάτων κυβερνοεκφοβισµού για την αποτελεσµατικότητα διαφόρων
στρατηγικών αντιµετώπισης του κυβερνοεκφοβισµού και τις στάσεις/αντιλήψεις για το
φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού και σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό και την
κοινωνική δικτύωση. Ο φοιτητικός πληθυσµός θεωρεί ότι µία σειρά ενεργειών, όπως είναι η
εγκατάσταση προγραµµάτων και φίλτρων προστασίας, τον προστατεύει σε ικανοποιητικό
βαθµό. Αντιθέτως, δεν εγκρίνουν την απαγόρευση της χρήσης του διαδικτύου και την
εποπτεία από γονείς/δασκάλους/καθηγητές.
Τη σοβαρότητα του φαινοµένου του κυβερνοεκφοβισµού επιβεβαιώνουν και τα
αποτελέσµατα αναφορικά µε τις αντιλήψεις των θυµάτων για την αποτελεσµατικότητα των
στρατηγικών αντιµετώπισης. Τα περισσότερα θύµατα δήλωσαν ότι η προσπάθεια τους να
ξεφύγουν δεν ήταν αποτελεσµατική. Τα θύµατα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα είχαν
δοκιµάσει όλες τις στρατηγικές αντιµετώπισης που τους δόθηκαν στο ερωτηµατολόγιο. Τα
παραπάνω ευρήµατα σε συνάρτηση µε το γεγονός ότι καµία από τις στρατηγικές
αντιµετώπισης δεν αποτέλεσε πάρα πολύ αποτελεσµατικό µέσο, ενώ µόλις 3 από τις 14 πολύ
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αποτελεσµατικό µέσο αποφυγής της επίθεσης µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι επιθέσεις
κυβερνοεκφοβισµού είναι ισχυρές και αντιµετωπίζονται µε δυσκολία από τα θύµατα.
Επιπλέον, η θυµατοποίηση παρουσιάζεται να αντιµετωπίζεται καλύτερα µε διαχείριση της
επίθεσης από τα ίδια τα θύµατα και όχι µε αναζήτηση βοήθειας από γονείς και αδέλφια. Η
παραπάνω διαπίστωση φαίνεται να συµφωνεί µε τους τρόπους αντιµετώπισης που επιλέγουν
τα θύµατα σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία πού είδαµε στο θεωρητικό µέρος. Για την
αντιµετώπιση του κυβερνοεκφοβισµού και των συνεπειών του τα άτοµα συχνά
συµβουλεύονται φίλους ή αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τους κυβερνοεκφοβιστές. Σπάνια, τα
θύµατα γνωστοποιούν το συµβάν στους γονείς τους ή απλώς προσπαθούν να αγνοήσουν το
πρόβληµα.
Οι συµµετέχοντες εµφανίζονται να µην είναι σίγουροι για τις περισσότερες από τις
δηλώσεις σχετικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό, τον κυβερνοεκφοβισµό και τον
κυβερνοεκφοβισµό µέσω κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίθεση µε το φαινόµενο του
παραδοσιακού εκφοβισµού ο φοιτητικός πληθυσµός δεν ήταν σίγουρος τι είναι
κυβερνοεκφοβισµός. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της
παρούσας έρευνας αλλά και µελλοντικών για την καλύτερη κατανόηση, πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των ατόµων για το φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού. Ωστόσο, ο
φοιτητικός πληθυσµός φέρεται να έχει επίγνωση των συνεπειών του κυβερνοεκφοβισµού και
θεωρεί ότι οι συνέπειες του δεν είναι λιγότερο σοβαρές σε σύγκριση µε τον παραδοσιακό
εκφοβισµό. Παρά το γεγονός ότι ο κυβερνοεκφοβισµός είναι σχετικά ένα νέο φαινόµενο και
ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες δεν γνώριζαν εκ των προτέρων τι είναι
κυβερνοεκφοβισµός και δεν είχαν βιώσει εµπειρίες κυβερνοεκφοβισµού, ο φοιτητικός
πληθυσµός έχει επίγνωση ότι είναι ένα επιβλαβές φαινόµενο για τα θύµατα. Επίσης, για τις
δηλώσεις αναφορικά για πιο από τα 2 φύλα ο παραδοσιακός εκφοβισµός, ο
κυβερνοεκφοβισµός και η κοινωνική δικτύωση είναι ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
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περισσότερο, οι απαντήσεις των συµµετεχόντων δεν προσδιορίζουν κάποια ξεκάθαρη
συµφωνία ή διαφωνία.
Τέλος, από τα αποτελέσµατα των ερευνητικών υποθέσεων, µέσω των ατοµικών ελέγχων
ανεξαρτησίας χ2 διαφόρων µεταβλητών, οδηγηθήκαµε σε κάποια ενδιαφέροντα
συµπεράσµατα. Το φύλο και η ηλικία, δεν φαίνεται να επηρεάζουν τόσο τη θυµατοποίηση
όσο και την εµπλοκή σε επιθέσεις παραδοσιακού εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού. Η
απουσία στατιστικής σχέσης µεταξύ των µεταβλητών φύλου και ηλικίας και της µεταβλητής
θυµατοποίηση από κυβερνοεκφοβισµό επιβεβαιώνεται και από την πλειοψηφία της σχετικής
βιβλιογραφίας που παρουσιάσαµε στο θεωρητικό µέρος της εργασίας. Επίσης, δεν υπάρχει
σχέση µεταξύ επιπέδου γνώσης χρήσης του διαδικτύου, διαδικτυακής πρόσβασης από το
σπίτι, συχνότητας χρήσης, βαθµού ενηµέρωσης για τους διαδικτυακούς κινδύνους και της
µεταβλητής έκθεση σε διαδικτυακούς κινδύνους, όπως και µεταξύ ωρών χρήσης ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό µέσω κοινωνικής
δικτύωσης. Επιπλέον, απορρίπτεται η στατιστική σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από
παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης κυβερνοεκφοβισµού, καθώς και η στατιστική σχέση θύτης
παραδοσιακού εκφοβισµού και θύµα κυβερνοεκφοβισµού. Υποθέσαµε ότι άτοµα, τα οποία
έχουν εκφοβηθεί µε τον παραδοσιακό τρόπο πιθανώς να εκµεταλλεύονταν τα πλεονεκτήµατα
(π.χ., ανωνυµία, απόσταση) των επιθέσεων κυβερνοεκφοβισµού, για να ανταποδώσουν την
επίθεση. Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι το διαδίκτυο επιτρέπει στα άτοµα να αισθάνονται
λιγότερο µειονεκτικά και περιορισµένοι (Ybarra & Mitchell, 2004b) κάτι τέτοιο όµως δεν
προέκυψε από την παρούσα έρευνα. Οι Raskauskas και Stoltz (2007) διαπίστωσαν επίσης ότι
η παραπάνω υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται. Επιπλέον, δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη
στατιστικής σχέσης µεταξύ της µεταβλητής θυµατοποίηση από κυβερνοεκφοβισµό και θύτης
κυβερνοεκφοβισµού, θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού, θύτης
κυβερνοεκφοβισµού και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό µέσω κοινωνικής δικτύωσης
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αλλά και θύτης κυβερνοεκφοβισµού µε τη µεταβλητή θύτης κυβερνοεκφοβισµού µέσω
κοινωνικής δικτύωσης.
Σε αντίθεση µε τις παραπάνω υποθέσεις, που απορρίφτηκαν, υπήρξαν και υποθέσεις που
επιβεβαιώθηκαν και αποτέλεσαν από τα σηµαντικότερα ευρήµατα τις έρευνας αυτής. Κατ’
αρχήν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης µεταξύ ωρών χρήσης του
διαδικτύου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και έκθεσης σε διαδικτυακούς κινδύνους.
Το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο αυξάνεται η συχνότητα των 4 ή περισσότερων ωρών
χρήσης φαίνεται να δικαιολογεί την επιβεβαίωση της σχέσης αυτής και την απόρριψη της
αντίστοιχης για τις υπόλοιπες καθηµερινές µέρες. Ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος του
Σαββατοκύριακου ενδεχοµένως να συνεπάγεται περισσότερη διαδικτυακή χρήση και κατ’
επέκταση περισσότερες πιθανότητες για διαδικτυακούς κινδύνους. Εποµένως, απαιτείται
επισταµένη προσοχή, όταν χρησιµοποιούµε το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου.
Η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης µεταξύ των µεταβλητών θυµατοποίηση από
παραδοσιακό εκφοβισµό και θύτης παραδοσιακού εκφοβισµού, µας οδηγεί στο συµπέρασµα
ότι είτε τα θύµατα ανταποδίδουν από άµυνα την επίθεση στους δράστες του εκφοβισµού είτε
µπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία να εκφοβίσουν και να επιβληθούν έναντι άλλων,
προκειµένου να υψώσουν το ανάστηµα τους και να ισοσκελίσουν την προηγούµενη
θυµατοποίηση τους. Εξίσου σηµαντική είναι και η συσχέτιση της θυµατοποίησης από
παραδοσιακό εκφοβισµό και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό. Εποµένως, η
προηγούµενη θυµατοποίηση πιθανώς να συνδέεται µε παράλληλη ή/και µελλοντική
θυµατοποίηση διαφορετικού τύπου εκφοβισµού. Επίσης, για κάποιους εκφοβιστές ο
παραδοσιακός εκφοβισµός ίσως να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε τον κυβερνοεκφοβισµό,
µε απώτερο σκοπό να µεγιστοποιήσει την επίδραση των επιβλαβών συµπεριφορών.
Τα παραπάνω συµφωνούν και µε ερευνητικά ευρήµατα ανάλογων ερευνών. Σύµφωνα µε
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τους Beran & Li (2005) θύµατα κυβερνοεκφοβισµού ανέφεραν επίσης θυµατοποίηση και από
άλλες µορφές εκφοβισµού. Επίσης, οι Raskauskas & Stoltz (2007) βρήκαν ότι όσοι ανέφεραν
ότι υπήρξαν θύµατα εκφοβισµού µέσω διαδικτύου ή γραπτών µηνυµάτων επίσης
εµπλέκονταν και σε άλλες µορφές θυµατοποίησης (π.χ., διάδοση φηµών). Έρευνα
αποκαλύπτει ότι άτοµα τα οποία είναι θύµατα κυβερνοεκφοβισµού είναι επίσης και στόχοι
παραδοσιακού εκφοβισµού. Περιγραφές για κυβερνοεκφοβιστές ‘‘moving beyond the
schoolyard” (Patchin & Hinduja, 2006) υπογραµµίζουν τη σύνδεση µεταξύ παραδοσιακού
εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού. Όλα αυτά τα ερευνητικά ευρήµατα αποδεικνύουν την
ύπαρξη σηµαντικής σχέσης µεταξύ των ποικίλλων µορφών εκφοβισµού. Οι Ybarra, DienerWest και Leaf (2007) ανέφεραν ότι 36% των παιδιών του εθνικού αντιπροσωπευτικού
δείγµατος βίωσε ταυτόχρονα παραδοσιακό εκφοβισµό και κυβερνοεκφοβισµό. Μία δεύτερη
έρευνα βρήκε ότι περίπου το 85% των παιδιών και εφήβων που υπήρξαν θύµατα ηλεκτρονικά
είναι επίσης θύµατα στο σχολείο (Juvonen & Gross, 2008). Επιπλέον, οι επιθετικές
συµπεριφορές µπορούν να προέρχονται από το ίδιο το άτοµο ή διαφορετικά (Ybarra et al.,
2007). Η στατιστική σχέση µεταξύ συχνότητας παραδοσιακού εκφοβισµού και περιστατικών
κυβερνοεκφοβισµού τεκµηριώνεται σταθερά στη βιβλιογραφία (Didden et al., 2009. Juvonen
& Gross, 2008. Katzer, Fetchenhauer, & Belschak, 2009. Slonje & Smith, 2007.Smith et
al.,2008.)
Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εκπόνηση
της παρούσας έρευνας συνοψίζονται στα εξής:
•

Ο µέσος όρος διαδικτυακής χρήσης των συµµετεχόντων της έρευνας ήταν ιδιαίτερα
υψηλός.

•

Ο φοιτητικός πληθυσµός θεωρεί ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές, ωστόσο το
χρησιµοποιεί καθηµερινά.
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•

Οι κίνδυνοι που εγκυµονεί το διαδίκτυο είναι υπαρκτοί και εµφανίζουν σηµαντική
συχνότητα.

•

Ο φοιτητικός πληθυσµός είναι σε ικανοποιητικό βαθµό ενηµερωµένος για τους
διαδικτυακούς κινδύνους.

•

Σηµαντικό πρόβληµα ο παραδοσιακός εκφοβισµός.

•

Το φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού είναι υπαρκτό.

•

Τα ποσοστά κυβερνοεκφοβισµού κυµαίνονται κοντά στα διεθνή επίπεδα επικράτησης
του κυβερνοεκφοβισµού.

•

Αξιοσηµείωτα είναι τα ποσοστά γνώσης περιστατικών κυβερνοεκφοβισµού για άλλα
άτοµα.

•

Τηλεφωνήµατα και γραπτά µηνύµατα αποτέλεσαν τον πιο κοινό τύπο ηλεκτρονικού
εκφοβισµού και θυµατοποίησης.

•

Οι συνέπειες που κυριάρχησαν για τα θύµατα κυβερνοεκφοβισµού δεν διέφεραν, κατά
πολύ, από τα ευρήµατα των περισσοτέρων ερευνών.

•

Οι επιθέσεις κυβερνοεκφοβισµού είναι ισχυρές και αντιµετωπίζονται µε δυσκολία από τα
θύµατα.

•

Ο φοιτητικός πληθυσµός δεν γνώριζε εκ των προτέρων τι είναι κυβερνοεκφοβισµός.

•

Εντυπωσιακά κρίνονται τα ποσοστά κοινωνικής δικτύωσης των συµµετεχόντων.

•

Ο φοιτητικός πληθυσµός θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι
ασφαλείς, ωστόσο αποτελεί την κορυφαία διαδικτυακή δραστηριότητα.

•

Η κοινωνική δικτύωση διαδραµατίζει ρόλο στην ενίσχυση του φαινοµένου του
κυβερνοεκφοβισµού.

•

Το φύλο και η ηλικία δεν επηρεάζουν τα φαινόµενα παραδοσιακού εκφοβισµού και
κυβερνοεκφοβισµού.
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•

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ θυµατοποίησης από παραδοσιακό
εκφοβισµό και θύτης επιθέσεων παραδοσιακού εκφοβισµού και µεταξύ θυµατοποίησης
από παραδοσιακό εκφοβισµό και θυµατοποίησης από κυβερνοεκφοβισµό.

•

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ ωρών χρήσης του διαδικτύου κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου και έκθεσης σε διαδικτυακούς κινδύνους.

8.2.Περιορισµοί
Στην παρούσα έρευνα µπορούν να αναγνωριστούν κάποιοι περιορισµοί. Ο χαµηλός
αριθµός αυτοαναφορών παραδοχής κυβερνοεκφοβισµού έκαναν δύσκολη τη διεξαγωγή
συµπερασµάτων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν διάφοροι λόγοι, οι οποίοι
απροθυµοποιούν τα άτοµα να παραδεχτούν την εµπλοκή τους στον κυβερνοεκφοβισµό. Η
ενσωµάτωση του όρου εκφοβισµός στο ερωτηµατολόγιο του κυβερνοεκφοβισµού ίσως
αύξησε τις πιθανότητες για κοινωνικά επιθυµητές απαντήσεις (Kert, 2008). Εποµένως, τα
αποτελέσµατα ίσως να µη παρουσιάζουν µε ακρίβεια τον αριθµό των συµµετεχόντων που
εµπλέκονται στον κυβερνοεκφοβισµό. Επίσης, το δείγµα ήταν µικρό και, ως εκ τούτου, τα
αποτελέσµατα δεν θα µπορούσαν να γενικευτούν για ολόκληρο τον πληθυσµό. Η παρούσα
έρευνα αποτελεί οδηγό για περαιτέρω διερεύνηση και βάση για µελλοντική διεξαγωγή της,
περιλαµβάνοντας µεγαλύτερο δείγµα συµµετεχόντων. Επιπρόσθετα, υπήρχε µία
δυσαναλογία στο δείγµα µε την πλειοψηφία των συµµετεχόντων να ήταν γυναίκες. Τέλος, η
έρευνα αυτή έχει τους περιορισµούς οποιασδήποτε έρευνας που χρησιµοποιεί τη µέθοδο των
αυτοαναφορών για την πραγµατοποίηση µετρήσεων.
8.3.Προοπτικές για Μελλοντικές Έρευνες
Καθώς η τεχνολογία γίνεται µέρος της καθηµερινότητας των ατόµων η έκθεση τους σε
διαδικτυακή παρενόχληση αυξάνεται. Ωστόσο, µόνο το 13% των συµµετεχόντων δήλωσαν
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ότι είχαν εκτεθεί σε κυβερνοεκφοβισµό. Εποµένως, αυτές οι αυτό-αναφορές µπορεί να είναι
µία υποεκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών κυβερνοεκφοβισµού µεταξύ του φοιτητικού
πληθυσµού από τη στιγµή που ο κυβερνοεκφοβισµός είναι ένα καινούριο φαινόµενο στην
Ελλάδα. Τα άτοµα πιθανώς να µην αντιλαµβάνονται την εµπειρία αυτή ως αρκετά
ενοχλητική, ώστε να την αναφέρουν, επειδή µπορεί να τη θεωρούν ως ένα µέρος της
εµπειρίας τους µε την τεχνολογία. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα
και ανάλυση για τον προσδιορισµό της ορολογίας του κυβερνοεκφοβισµού. Η ακριβής
ορολογία θα επέτρεπε στους ερευνητές να αναπτύξουν καλύτερες µετρήσεις για τον
κυβερνοεκφοβισµό και τελικά να βελτιώσουν την κατανόηση του φαινοµένου.
Επίσης, η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στη σύνδεση µεταξύ παραδοσιακού
εκφοβισµού και κυβερνοεκφοβισµού. Υπάρχει γνωστικό κενό σχετικά µε το εάν οι
εκφοβιστές, τα θύµατα και οι εκφοβιστές - θύµατα µεταφέρουν τις συµπεριφορές τους στα
εικονικά περιβάλλοντα.
Μελλοντικές έρευνες για τον κυβερνοεκφοβισµό θα πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη
προσοχή στην ποιότητα της τεχνολογίας, µέσω της οποίας λαµβάνει χώρα ο
κυβερνοεκφοβισµός, µε το ενδεχόµενο να µετριάζουν τις σχέσεις κυβερνοεκφοβισµού. Για
παράδειγµα, η πιθανότητα για ανωνυµία είναι ένα στοιχείο κλειδί στον κυβερνοεκφοβισµό
όχι εύκολα διαθέσιµο στον παραδοσιακό εκφοβισµό. Εξάλλου, όλα τα θύµατα δεν έχουν
κυβερνοεκφοβηθεί αποκλειστικά από ανώνυµους. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εξετάσουµε, εάν η σχέση µεταξύ συχνότητας του
κυβερνοεκφοβισµού και των επακόλουθων αρνητικών συνεπειών και των στρατηγικών
αντιµετώπισης µετριάζονται από την ανωνυµία του εκφοβιστή. Άλλοι τεχνολογικοί
παράγοντες οι οποίοι µπορεί να µετριάζουν τέτοιες θέσεις είναι η αντιλαµβανόµενη
γεωγραφική απόσταση µεταξύ κυβερνοεκφοβιστή και θύµατος (σε αντίθεση µε τον
παραδοσιακό εκφοβισµό, στον κυβερνοεκφοβισµό τα άτοµα δεν απαιτείται να βρίσκονται
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στον ίδιο χώρο), ο τύπος τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για εκφοβισµό, ο βαθµός
οικειότητας µε την τεχνολογία και οι αντιλήψεις για διαθέσιµη βοήθεια µέσω των
ηλεκτρονικών συσκευών.
Ένα µεγαλύτερο µέγεθος δείγµατος θα επέτρεπε µια πιο ολοκληρωµένη και πλήρη
διερεύνηση των διαδικτυακών κινδύνων και ειδικότερα του κυβερνοεκφοβισµού και
βαθύτερη εξέταση για την ύπαρξη ή όχι ηλικιακών και µεταξύ των δύο φύλων διαφορών.
Μια ευρύτερη γεωγραφική προσέγγιση η οποία θα µετρούσε τις απαντήσεις δύο ή
περισσότερων χρονικών περιόδων θα επέτρεπε στους ερευνητές να αξιολογήσουν αλλαγές
στάσεων, αντιλήψεων και έκτασης των φαινοµένων.
Η έρευνα αυτή αναγνώρισε τον κυβερνοεκφοβισµό ως ένα υπαρκτό πρόβληµα και τις
συνέπειές του να είναι εξίσου σοβαρές όσο και του παραδοσιακού εκφοβισµού. Τα
περισσότερα από αυτά που γνωρίζουµε σχετικά µε τις επιδράσεις του κυβερνοεκφοβισµού
προέρχονται από έρευνες του εξωτερικού, ωστόσο η έρευνα είναι περιορισµένη ειδικά για τις
µακροχρόνιες επιπτώσεις. Για την αποτελεσµατική διαχείριση του κυβερνοεκφοβισµού είναι
σηµαντικό να ταυτοποιήσουµε τόσο τις άµεσες όσο και τις µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Ένας συνδυασµός ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης πιθανώς να παρείχε καλύτερη
κατανόηση του θέµατος του φαινοµένου του κυβερνοεκφοβισµού στην Ελλάδα.
Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να διερευνήσουν πως διαχειρίζονται διαφορετικά οι
διαφορετικοί γονείς/εκπαιδευτικοί και οι διαφορετικές πολιτικές προστασίας, σε διαφορετικές
χώρες και για διαφορετικές ηλικιακές οµάδες τους διαδικτυακούς κινδύνους και ειδικότερα
το φαινόµενο του κυβερνοεκφοβισµού, καθώς και την εξέταση των διαφορετικών
αντιλήψεων.
Επίσης, θα µπορούσε να εξεταστεί η ύπαρξη ειδικής και ιδιαίτερης σχέσης µεταξύ των
διαφορετικών τύπων διαδικτυακών κινδύνων. Εξάλλου, σηµαντικό είναι και το ερώτηµα πως
οι διαδικτυακοί κίνδυνοι µετατρέπονται σε βλάβη για διαφορετικά άτοµα όχι µόνο σύµφωνα
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µε τους δηµογραφικούς παράγοντες, αλλά και σύµφωνα µε παράγοντες της ζωής τους, οι
οποίοι µπορεί να τους προστατεύουν ή να τους κάνουν πιο ευάλωτους. Ενδιαφέρον θα
παρουσίαζε η εξέταση της σχέσης της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης του ατόµου και της
έκθεσης σε διαδικτυακούς κινδύνους.
Προβλέπεται ότι η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, στο εγγύς µέλλον, θα
συζητηθεί περισσότερο από τον πρόσωπο µε πρόσωπο εκφοβισµό στα εκπαιδευτικά
συστήµατα. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό το ζήτηµα δεν είναι απλώς ένα εθνικό
ή τοπικό πρόβληµα, αλλά επίσης και παγκόσµιο. Ως εκ τούτου τα προγράµµατα παρέµβασης
για τον κυβερνοεκφοβισµό δεν πρέπει να περιορίζονται σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές, και
οικογένειες σε µια περιοχή, όπως µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Αντίθετα, προγράµµατα
παρέµβασης θα πρέπει να αναπτυχθούν, για την κάλυψη µιας διεθνούς ανάγκης για την
πρόληψη και αντιµετώπιση του κυβερνοεκφοβισµού.
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Ευρήµατα Βιβλιογραφίας για Θυµατοποίηση από Κυβερνοεκφοβισµό
Έρευνα
Aricak et al 2008)

Ν

Φύλο/ Ηλικία Αρνητικές Συνέπειες Στρατηγικές Αντιµετώπισης
269

-/-

-

Απέκλεισε
τα µηνύµατα (30.6%)
Του είπε να σταµατήσει
(16.4%)

Beran & Li (2007) 432

ns/ns

Απουσία από το

-

σχολείο*
Πτώση βαθµολογικής
επίδοσης*
Χαµηλή
αυτοσυγκέντρωση*
Dehue et al. (2008) 1211

sig/sig

Didden et al. (2009) 114

ns/ns

-

-

Χαµηλή αυτοεκτίµηση* -

Κατάθλιψη*
Hinduja &
Patchin (2008)

1378

ns/sig

1444

ns/ns

-

-

Juvonen &
Gross (2008)

Κοινωνικό άγχος*

Περιορισµός
µηνυµάτων/SNs (33%)
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Αλλαγή ονοµάτων (26%)
Του είπε να σταµατήσει
(25%)
Katzer et al. (2009) 1700 ns/ns

Χαµηλή

-

Αυτοαντίληψη*
Σκασιαρχείο*
Li (2006)

264

ns/-

-

-

Li (2007a)

461

ns/-

-

-

Li (2007b)

177

-

Βαθµολογικές

Το είπε σε έναν ενήλικα

επιδόσεις, ns

(34.1%)

Li (2008)

359

-

-

-

577

ns/ns

Απογοήτευση (42.5)

Του είπε να σταµατήσει

Θυµό (39.8%)

(36.3%)

Θλίψη (27.4%)

Ξέφυγε (31.9%)

Patchin &
Hinduja (2006)

∆εν έκανε τίποτα (26%)
Slonje &
Smith (2007)

360

ns/sig

-

Το είπε σε έναν ενήλικα
(35.7%)

Smith et al. (2008) 92a
528b

sig/ns

-

ns/ns

Περιορισµός
µηνυµάτων/SNs (75%)
Το ανέφερε σε κάποιον
(63.3%)
Αλλαγή διεύθυνσης/
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τηλεφώνου ( 56.7%)

Topcu et al. (2008) 183

ns/-

Θυµό (50.7%)

Το είπε σε έναν φίλο

Θλίψη (27.5%)

(46.4%)

Αψήφησε (24.6%)
Varjas et al. (2009) 437

ns/ns

Λιγότερο αντιληπτή
σχολική ασφάλεια *

-

Williams &
3339

ns/sig

-

Wolak et al. (2007) 1500

ns/ns

-

-

Ybarra (2004)dγ

ns/ns

Κατάθλιψη*

-

Guerra (2007)

1501

Συναισθηµατική θλίψη* -

Ybarra &
Mitchell (2008)

1588

sig/sig

-

Ybarra et al.(2006)dγ 1500

ns/sig

-

Ybarra et al. (2007) 1515

sig/sig

-

Σηµείωση. *Η αναφερόµενη σχέση στην µελέτη είναι σηµαντική.
α
β
γ

Από το δείγµα 1.
Από το δείγµα 2.

Χρησιµοποιήθηκε το ίδιο δείγµα.
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Πίνακας 3
∆ιακρίσεις µεταξύ Παραδοσιακού Εκφοβισµού και Κυβερνοεκφοβισµού
Παραδοσιακός Εκφοβισµός

Κυβερνοεκφοβισµός



Άµεσος – Επαφή



Έµµεσος – Ανώνυµος



Σε συγκεκριµένο



Σε οποιοδήποτε χρόνο

χρόνο και χώρο


Εξαπλώνεται αργά/

και χώρο


στενή έκταση

Εξαπλώνεται
γρήγορα/ ευρεία
έκταση



∆ύσκολη διατήρηση



Εύκολη διατήρηση
(σκληρός δίσκος)



Κακές σχέσεις µε τους



Καλές σχέσεις



Συνήθως συµβαίνει

δασκάλους/καθηγητές


Συνήθως συµβαίνει
εκτός των
εντός των
εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων
ιδρυµάτων




Έλλειψη φορέων

Ύπαρξη φορέων
εποπτείας/επιβολής
εποπτείας/επιβολής
κανονισµών
κανονισµών
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Πίνακας 4
Έκταση Παραδοσιακού Εκφοβισµού και Κυβερνοεκφοβισµού και Κυβερνοεκφοβισµού µέσω
Κοινωνικής ∆ικτύωσης
Ν=224

Ναι

Θύµα Παραδοσιακού

n = 76

Εκφοβισµού

34%

Θύµα Κυβερνοεκφοβισµού

n = 29

Άνδρες

Γυναίκες

n = 28

n = 48

n = 11

n = 18

n = 12

n = 17

n=7

n=4

n = 10

n = 15

n=4

n=1

n=9

n = 13

13%
Θύτης Παραδοσιακού

n = 29

Εκφοβισµού

13%

Θύτης

n = 11

Κυβερνοεκφοβισµού

5%

Θύµα και Θύτης

n = 25

Παραδοσιακού

11.2%

Εκφοβισµού
Θύµα και Θύτης

n=5

Κυβερνοεκφοβισµού

2.2%

Θύµα Παραδοσιακού

n = 22

Εκφοβισµού και

9.8%

Κυβερνοεκφοβισµού
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Θύτης Παραδοσιακού

n=8

Εκφοβισµού και

3.6%

n=5

n=3

n = 16

n =48

n = 11

n = 16

n=7

n = 13

n=4

n=2

n = 11

n = 42

Κυβερνοεκφοβισµού
Γνώστες Θυµατοποίησης

n = 64

Κυβερνοεκφοβισµού

30%

Γνώστες Θυτών
Κυβερνοεκφοβισµού

n = 27
12.1%

Θύµα κυβερνοεκφοβισµού

n = 20

µέσω ιστοσελίδας

9%

κοινωνικής δικτύωσης

Θύτες κυβερνοεκφοβισµού

n=6

µέσω ιστοσελίδας

3%

κοινωνικής δικτύωσης

Γνώστες Θυµάτων

n = 53

Κυβερνοεκφοβισµού µέσω

24%

ιστοσελίδας κοινωνικής
δικτύωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Γνώστες Θυτών

n = 17

Κυβερνοεκφοβισµού µέσω

7.6%

n=3

ιστοσελίδας κοινωνικής
δικτύωσης
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Πίνακας 5
Συχνότητες Επικράτησης Μέσων Κυβερνοεκφοβισµού*
Μέσα:

Ηλεκτρονικού

Υπήρξα θύµα
κυβερνοεκφοβισµού
µέσω:
n = 10

ταχυδροµείου (e-mail)

Έχω κυβερνοεκφοβίσει
µέσω:
n=1

34%

9%

n = 15

n=4

52%

36%

Φωτογραφιών/εικόνων/

n=4

n=4

βίντεο κλιπ µε εσάς στο

14%

36%

Φωτογραφιών/εικόνων/

n=6

n=2

βίντεο κλιπ µε εσάς από

21%

18%

Ιστοσελίδων κοινωνικής

n=9

n=2

δικτύωσης (π.χ. Facebook,

31%

18%

Γραπτών µηνυµάτων (sms)

διαδίκτυο

κινητό τηλέφωνο

MySpace, Τwitter)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Καναλιών-δωµατίων

n = 10

n=1

συζήτησης/Άµεσων

34%

9%

n = 16

n=4

55%

36%

∆ιαδραστικών

n=2

n=0

παιχνιδιών στο

7%

0%

∆ιάδοσης

n = 11

n=2

άσχηµων-

38%

18%

0

1

0%

9%

µηνυµάτων (π.χ.
Chatrooms/Messenger,Msn,
Yahoo, ICQ)
Τηλεφωνηµάτων

διαδίκτυο

προσβλητικών
φηµών
∆ηµιουργία µίας
προσβλητικής
ιστοσελίδας

Σηµείωση. * Επειδή οι συµµετέχοντες επέλεξαν περισσότερες από µία επιλογές απάντησης τα
ποσοστά υπολογίστηκαν µε βάση τον αριθµό των συµπεριφορών αντί για τον αριθµό των
συµµετεχόντων.
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Πίνακας 6
Το Προφίλ των Κυβερνοεκφοβιστών*
Θύµα (n = 29)

Θύτες (n = 11)

Συµµαθητές/Συµφοιτητές

n=9

n=2

Από άτοµα έξω από το

n=8

n=9

σχολείο

n = 13

n=2

Άνδρα

n = 18

n=5

Γυναίκα

n = 10

n=6

∆εν ξέρω

n=7

n=2

Συνοµήλικο

n = 11

n=5

Μικρότερο

n = 10

n =2

Μεγαλύτερο

n = 12

n=4

∆εν ξέρω

n=2

n=1

Κυρίως από 1 άτοµο

n = 12

Από µια οµάδα 2-3 ατόµων

n=6

Από µια οµάδα 4-9 ατόµων

n=3

Από µια οµάδα άνω των 9 ατόµων

n=1

∆εν ξέρω ποιος ήταν

n=7

Θύµα κυβερνοεκφοβισµού από:
Έχω κυβερνοεκφοβίσει:

∆εν ξέρω

*Θύµατα και θύτες είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από µία επιλογές.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Πίνακας 7
Αντιλήψεις των Συµµετεχόντων αναφορικά µε το Βαθµό Προστασίας διαφόρων Επιλογών από
τους ∆ιαδικτυακούς Κινδύνους
Βαθµός Προστασίας

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Πολύ

Πάρα
πολύ

Μ.Ο

Τ.Α

Η εγκατάσταση
φίλτρων προστασίας
λογισµικού και
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου

1

8

42

110

63

4.01

0.80

Οι τακτικοί έλεγχοι
του Η/Υ από τους
ίδιους για αρχεία µε
ύποπτο περιεχόµενο

1

8

44

112

59

3.98

0.83

Η εγκατάσταση
προγραµµάτων
προστασίας από ιούς

2

13

32

120

57

3.97

0.84

Η ενηµέρωση των
φοιτητών στο
πανεπιστήµιο σχετικά
µε τους κινδύνους στο
διαδίκτυο

9

18

43

100

54

3.77

1.03

Η αναφορά των
δραστηριοτήτων στο
διαδίκτυο µέσω
ειδικών υπηρεσιών

9

20

65

84

46

3.62

1.03

Η εποπτεία από γονείς/
εκπαιδευτικούς

21

49

75

54

25

3.06

1.13

Η απαγόρευση για
τους µαθητές/φοιτητές
να χρησιµοποιούν το
διαδίκτυο

153

38

19

11

3

1.55

0.93
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Πίνακας 8
Αντιλήψεις των Θυµάτων Κυβερνοεκφοβισµού για την Αποτελεσµατικότητα διαφόρων
Στρατηγικών Αντιµετώπισης του Φαινοµένου
Πόσο
αποτελεσµατικές ήταν:

Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Πολύ

Πάρα
πολύ

Μ.Ο

Τ.Α

Προσπάθησα να
ξεφύγω

6

7

6

6

4

2.83

1.36

Απέκλεισα το
ηλεκτρονικό υλικό

7

1

3

8

10

3.45

1.59

6

2

4

7

10

3.45

1.54

Έµεινα
αποσυνδεδεµένος
(offline)

7

2

5

6

9

3.28

1.57

∆εν έκανα τίποτα

10

0

8

8

3

2.79

1.44

Το διακωµώδησα/το
αντιµετώπισα µε
χιούµορ

9

3

7

6

4

2.76

1.45

Το ανέφερα σε έναν
Συµµαθητή/Συµφοιτητή

9

5

6

8

1

2.69

1.67

Άλλαξα ηλεκτρονικό
αναγνωριστικό ή
ψευδώνυµο (username)

12

3

2

6

6

2.69

1.67

Το ανέφερα σε
διαδικτυακό φίλο
(online)

8

6

6

7

2

2.62

1.32

Του είπα να σταµατήσει

10

8

5

3

3

2.34

1.34

Ανέφερα τον εκφοβισµό
στον πάροχο της
κινητής

12

5

7

1

4

2.31

1.41

∆ιέγραψα το
προσβλητικό υλικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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τηλεφωνίας/∆ιαδικτύου
Το ανέφερα στους
γονείς

14

3

5

4

3

2.28

1.46

Το ανέφερα στον/ην
αδελφό/αδελφή µου

16

3

3

5

2

2.10

1.42

Εκτύπωσα το υλικό και
το έδειξα σε κάποιον
άλλο

16

5

4

2

2

1.93

1.28
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Πίνακας 9
Αντιλήψεις των Συµµετεχόντων για τον Κυβερνοεκφοβισµό σε Σύγκριση µε τον Παραδοσιακό
Εκφοβισµό και την Κοινωνική ∆ικτύωση
∆ηλώσεις

∆ιαφωνώ
πλήρως

∆ιαφωνώ ∆εν
Συµφωνώ Συµφωνώ Μ.Ο Τ.Α
είµαι
απολύτως
σίγουρος
37
82
83
11
3.26 0.87

Ο κυβερνοεκφοβισµός
είναι πιο σηµαντικό
πρόβληµα από τον
παραδοσιακό/πρόσωπο
µε πρόσωπο εκφοβισµό

5

Ο κυβερνοεκφοβισµός
είναι περισσότερο
αποδεκτό πρόβληµα
από τον παραδοσιακό
εκφοβισµό

16

73

76

47

4

2.78 0.93

Τα θύµατα
κυβερνοεκφοβισµού,
συνήθως, δεν υπήρξαν
θύµατα για κάποιο
συγκεκριµένο λόγο

3

39

88

72

14

3.26 0.88

Είναι διασκεδαστικό να
κυβερνοεκφοβίζεις
άλλους

159

31

16

7

3

1.44 0.87

Είναι συναρπαστικό να
κυβερνοεκφοβίζεις
άλλους

155

32

15

7

3

1.45 0.86

Είναι ευκολότερο για
κάποιον να ξεφύγει από
τον κυβερνοεκφοβισµό
σε σύγκριση µε τον
παραδοσιακό

14

54

67

68

13

3.05 1.03

Αυτοί που εκφοβίζουν
είναι δηµοφιλείς

56

60

72

21

6

2.36 1.05

Έχετε επίγνωση των
συνεπειών του
κυβερνοεκφοβισµού

5

10

88

81

29

3.58 0.87

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Οι συνέπειες του
κυβερνοεκφοβισµού
είναι λιγότερο σοβαρές
σε σύγκριση µε του
παραδοσιακού

32

93

59

24

4

2.43 0.94

Οι κυβερνοεκφοβιστές
ζηλεύουν τα θύµατα
τους

5

20

98

75

16

3.37 0.83

Θα αισθανόµουν
άσχηµα, αν
κυβερνοεκφόβιζα
κάποιον

5

6

21

56

125

4.36 0.93

148

31

19

8

6

1.54 0.98

Εάν γνώριζα
περιστατικό
κυβερνοεκφοβισµού θα
προσπαθούσα να το
σταµατήσω

3

12

53

83

63

3.89 0.93

Τα θύµατα
κυβερνοεκφοβισµού
είναι αδύναµα άτοµα

23

63

75

39

15

2.83 1.07

Ένα θύµα
κυβερνοεκφοβισµού
υπήρξε, συνήθως, και
θύµα παραδοσιακού
εκφοβισµού

15

50

112

33

4

2.81 0.85

Ο παραδοσιακός
εκφοβισµός είναι ένα
πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν
περισσότερο οι άνδρες

9

64

85

52

4

2.89 0.87

Ο κυβερνοεκφοβισµός
είναι ένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν
περισσότερο οι άνδρες

19

78

103

13

0

2.53 0.73

∆εν θα αισθανόµουν
ένοχες, αν
κυβερνοεκφόβιζα
κάποιον

COPYRIGHT © ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, 2011
ALL RIGHTS RESERVED

158
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
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Ο εκφοβισµός µέσω
κοινωνικής δικτύωσης
είναι ένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν
περισσότερο οι άνδρες

14

80

106

12

0

2.55 0.69

Ο παραδοσιακός
εκφοβισµός είναι ένα
πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν
περισσότερο οι
γυναίκες

9

71

94

32

8

2.80 0.86

Ο κυβερνοεκφοβισµός
είναι ένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν
περισσότερο οι
γυναίκες

6

39

83

68

17

3.25 0.93

Ο εκφοβισµός µέσω
κοινωνικής δικτύωσης
είναι ένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν
περισσότερο οι
γυναίκες

8

36

83

68

18

3.25 0.95

Γνώριζα, εκ των
προτέρων, τι είναι
παραδοσιακός/πρόσωπο
µε πρόσωπο
εκφοβισµός

10

20

22

84

78

3.90 1.14

Γνώριζα, εκ των
προτέρων, τι είναι
κυβερνοεκφοβισµός

19

41

89

67

8

3.02 0.98
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Πίνακας 10
Ανάλυση Χ2 για ∆ιασταύρωση της Μεταβλητής Ώρες ∆ιαδικτυακής Χρήσης κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου µε τη Μεταβλητή Έκθεση σε Κίνδυνο λόγω της Χρήσης του ∆ιαδικτύου µε
Εµφάνιση των Παρατηρούµενων και Αναµενόµενων Συχνοτήτων

Έκθεση σε κίνδυνο
λόγω της χρήσης του
διαδικτύου
Ναι
Ώρες διαδικτυακής χρήσης

Καθόλου

κατά τη διάρκεια του

Count

Όχι

Total

0

8

8

Expected Count

3,6

4,4

8,0

% within Ώρες

,0%

100,0%

100,0%

,0%

6,5%

3,6%

% of Total

,0%

3,6%

3,6%

Residual

-3,6

3,6

Std. Residual

-1,9

1,7

Adjusted Residual

-2,6

2,6

9

9

18

Expected Count

8,1

9,9

18,0

% within Ώρες

50,0%

50,0%

100,0%

8,9%

7,3%

8,0%

4,0%

4,0%

8,0%

,9

-,9

Σαββατοκύριακου
διαδικτυακής χρήσης κατά
τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου
% within Έκθεση σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης
του διαδικτύου

Περίπου 30 Count
λεπτά

διαδικτυακής χρήσης κατά
τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου
% within Έκθεση σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης
του διαδικτύου
% of Total
Residual
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1ώρα

Std. Residual

,3

-,3

Adjusted Residual

,4

-,4

Count

13

27

40

Expected Count

18,0

22,0

40,0

% within Ώρες

32,5%

67,5%

100,0%

12,9%

22,0%

17,9%

5,8%

12,1%

17,9%

Residual

-5,0

5,0

Std. Residual

-1,2

1,1

Adjusted Residual

-1,8

1,8

42

41

83

Expected Count

37,4

45,6

83,0

% within Ώρες

50,6%

49,4%

100,0%

41,6%

33,3%

37,1%

18,8%

18,3%

37,1%

4,6

-4,6

,7

-,7

Adjusted Residual

1,3

-1,3

Count

37

38

75

Expected Count

33,8

41,2

75,0

% within Ώρες

49,3%

50,7%

100,0%

διαδικτυακής χρήσης κατά
τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου
% within Έκθεση σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης
του διαδικτύου
% of Total

2 έως 3 ώρες Count

διαδικτυακής χρήσης κατά
τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου
% within Έκθεση σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης
του διαδικτύου
% of Total
Residual
Std. Residual

4 ώρες ή
περισσότερο

διαδικτυακής χρήσης κατά
τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου
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% within Έκθεση σε

36,6%

30,9%

33,5%

16,5%

17,0%

33,5%

3,2

-3,2

Std. Residual

,5

-,5

Adjusted Residual

,9

-,9

101

123

224

Expected Count

101,0

123,0

224,0

% within Ώρες

45,1%

54,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

45,1%

54,9%

100,0%

κίνδυνο λόγω της χρήσης
του διαδικτύου
% of Total
Residual

Total

Count

διαδικτυακής χρήσης κατά
τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου
% within Έκθεση σε
κίνδυνο λόγω της χρήσης
του διαδικτύου
% of Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,028

13,957

4

,007

4,682

1

,030

10,870

224

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 3,61.
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Πίνακας 11
Ανάλυση Χ2 για ∆ιασταύρωση της Μεταβλητής Θυµατοποίηση από Παραδοσιακό Εκφοβισµό µε τη
Μεταβλητή Θύτης Παραδοσιακού Εκφοβισµού µε Εµφάνιση των Παρατηρούµενων και
Αναµενόµενων Συχνοτήτων

Θύτης παραδοσιακού
εκφοβισµού

Θυµατοποίηση από
παραδοσιακό
εκφοβισµό

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Total

Count

25

51

76

Expected Count

9,8

66,2

76,0

% within
Θυµατοποίηση από
παραδοσιακό
εκφοβισµό

32,9%

67,1%

100,0%

% within Θύτης
παραδοσιακού
εκφοβισµού

86,2%

26,2%

33,9%

% of Total

11,2%

22,8%

33,9%

Residual

15,2

-15,2

Std. Residual

4,8

-1,9

Adjusted Residual

6,4

-6,4

Count

4

144

148

Expected Count

19,2

128,8

148,0

% within
Θυµατοποίηση από
παραδοσιακό
εκφοβισµό

2,7%

97,3%

100,0%

% within Θύτης
παραδοσιακού
εκφοβισµού

13,8%

73,8%

66,1%

% of Total

1,8%

64,3%

66,1%

Residual

-15,2

15,2

Std. Residual

-3,5

1,3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Total

Adjusted Residual

-6,4

6,4

Count

29

195

224

Expected Count

29,0

195,0

224,0

% within
Θυµατοποίηση από
παραδοσιακό
εκφοβισµό

12,9%

87,1%

100,0%

% within Θύτης
παραδοσιακού
εκφοβισµού

100,0%

100,0%

100,0%

% of Total

12,9%

87,1%

100,0%

Chi-Square Tests

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

a

1

,000

37,979

1

,000

39,585

1

,000

40,614
b

df

Asymp. Sig. (2-

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

,000
40,433

1

,000

224

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,84.
b. Computed only for a 2x2 table
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Πίνακας 12
Ανάλυση Χ2 για ∆ιασταύρωση της Μεταβλητής Θυµατοποίηση από Παραδοσιακό Εκφοβισµό µε τη
Μεταβλητή Θυµατοποίηση από Κυβερνοεκφοβισµό µε Εµφάνιση των Παρατηρούµενων και
Αναµενόµενων Συχνοτήτων

Θυµατοποίηση από
κυβερνοεκφοβισµό
Ναι
Θυµατοποίηση από

Ναι

παραδοσιακό εκφοβισµό

Όχι

Total

Count

22

54

76

Expected Count

9,8

66,2

76,0

28,9%

71,1%

100,0%

75,9%

27,7%

33,9%

9,8%

24,1%

33,9%

12,2

-12,2

Std. Residual

3,9

-1,5

Adjusted Residual

5,1

-5,1

7

141

148

19,2

128,8

148,0

4,7%

95,3%

100,0%

24,1%

72,3%

66,1%

% of Total

3,1%

62,9%

66,1%

Residual

-12,2

12,2

Std. Residual

-2,8

1,1

Adjusted Residual

-5,1

5,1

29

195

224

29,0

195,0

224,0

12,9%

87,1%

100,0%

% within Θυµατοποίηση από
παραδοσιακό εκφοβισµό
% within Θυµατοποίηση από
κυβερνοεκφοβισµό
% of Total
Residual

Όχι

Count
Expected Count
% within Θυµατοποίηση από
παραδοσιακό εκφοβισµό
% within Θυµατοποίηση από
κυβερνοεκφοβισµό

Total

Count
Expected Count
% within Θυµατοποίηση από
παραδοσιακό εκφοβισµό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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% within Θυµατοποίηση από

100,0%

100,0%

100,0%

12,9%

87,1%

100,0%

κυβερνοεκφοβισµό
% of Total

Chi-Square Tests

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

a

1

,000

24,026

1

,000

24,807

1

,000

26,131
b

df

Asymp. Sig. (2-

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

,000
26,014

1

,000

224

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,84.
b. Computed only for a 2x2 table
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Παράρτηµα
Ερωτηµατολόγιο Έρευνας
Live Form:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGZNb0hoMFA4Z2ZDeDlZd3N
US1lBanc6MQ#gid=0

Οι Κίνδυνοι στο ∆ιαδίκτυο, το Φαινόµενο του Κυβερνοεκφοβισµού και ο Ρόλος της Κοινωνικής
∆ικτύωσης στην Ενίσχυση του:
Μία Έρευνα σε Προπτυχιακούς Φοιτητές Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων.

Αγαπητοί φοιτητές/ήτριες
Στο πλαίσιο της διπλωµατικής µου εργασίας, µε επιβλέποντες τον κ. ∆αγδιλέλη Βασίλειο και
την κα. Πλατσίδου Μαρία, αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, έχω
ετοιµάσει ένα ερωτηµατολόγιο που αφορά τους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου, τον
κίνδυνο του κυβερνοεκφοβισµού και του κυβερνοεκφοβισµού µέσω κοινωνικής δικτύωσης.
Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ ανεξαρτήτου
φύλου και ηλικίας, µε µοναδικό κριτήριο συµµετοχής τη χρήση του διαδικτύου το ελάχιστο
µία φορά την εβδοµάδα. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται online και η κατασκευή του έχει
βασιστεί, όσον αφορά τον Κυβερνοεκφοβισµό, στο Cyberbullying Questionnaire (Smith,
Mahdavi, Carvalho & Tippett, 2005) και Li, Qing (2008) Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να προωθήσετε το ερωτηµατολόγιο και στους συµφοιτητές/ήτριες σας ή/και σε
άλλους φοιτητές που τυχόν γνωρίζετε. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι σύντοµη
και ανώνυµη. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, απορία, παρατήρηση µη διστάσετε να
επικοινωνήσετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας,
Μαυρογιάννης Γεώργιος
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Φύλο:
Άνδρας
Γυναίκα
2. Ηλικία:

3. Φοιτητής/ήτρια:
Α.Ε.Ι.
Τ.Ε.Ι.
4. Έτος σπουδών:
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο +
5. Οι βαθµοί µου είναι συνήθως:
Άνω του µέσου όρου
Κοντά στο µέσο όρο
6. Το επίπεδο γνώσης χρήσης του διαδικτύου;
Στοιχειώδης
Βασική
Μέτρια
Καλή
Πολύ καλή
Άριστη
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
1. Έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι;
Ναι
Όχι
2. Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι;
Ναι
Όχι
3. Από πού έχετε συνήθως πρόσβαση στο διαδίκτυο;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές.
Από το σπίτι
Από το πανεπιστήµιο
Από το χώρο εργασίας
Από το κινητό τηλέφωνο
Από Internet cafe
Από δωρεάν σηµεία ασύρµατης πρόσβασης (Wi-Fi, Hotspots)
Από αλλού
π.χ.…………..

4. Πόσο συχνά έχετε συνήθως πρόσβαση στο διαδίκτυο;
Μία φορά την εβδοµάδα
Αρκετές φορές την εβδοµάδα
Καθηµερινά
5. Πόση ώρα περνάτε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια µίας και µόνο ηµέρας της
εβδοµάδας;
Καθόλου
Περίπου 30 λεπτά
1ώρα
2 έως 3 ώρες
4 ώρες ή περισσότερο
6. Πόση ώρα περνάτε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου;
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Καθόλου
Περίπου 30 λεπτά
1ώρα
2 έως 3 ώρες
4 ώρες ή περισσότερο
7. Τί κάνετε συνήθως, όταν είστε συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Περιήγηση/Σερφάρισµα
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email)
Κοινωνική δικτύωση (π.χ. Facebook, MySpace, Τwitter)
Κανάλια συζήτησης (Chartrooms/Messenger)
Ανέβασµα εικόνων/βίντεο
Κατέβασµα µουσικής/ταινιών
Οπτικοακουστική Επικοινωνία (π.χ. Skype)
Παιχνίδια
Τυχερά Παιχνίδια
∆ιαδικτυακές αγορές
∆ηµιουργία Ιστοσελίδων/δηµοσίευση Blogs
Ηλεκτρονική παρείσφρηση/πειρατεία (Hacking)
Εργασίες
Άλλο
π.χ.……..

ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

1. Θεωρείτε ότι το διαδίκτυο είναι ασφαλές;
Ναι
Όχι
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2. Έχετε ποτέ βρεθεί σε κίνδυνο λόγω της χρήσης του διαδικτύου;
Ναι
Όχι
3. Εάν ναι, έχω βρεθεί σε κίνδυνο:
Λιγότερο από 4 φορές
4-10 φορές
Πάνω από 10 φορές
4. Εάν ναι, επιλέξτε από τους παρακάτω κινδύνους του διαδικτύου;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές.
Αποδοχή ανεπιθύµητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Spam)
Αποδοχή µηνυµάτων που σας προέτρεπαν σε επικίνδυνες δραστηριότητες
Παρακολούθηση σκηνών βίας
Σεξουαλική παρενόχληση
Αποδοχή παραπλανητικών & προκλητικών διαφηµίσεων
Αυξηµένες χρεώσεις λογαριασµών χωρίς τη δική σας έγκριση & γνώση
Εθισµός στο διαδίκτυο
Εθισµός σε ιστοσελίδες µε τυχερά παιχνίδια (π.χ. στοίχηµα, καζίνο)
Κυβερνοεκφοβισµός(Cyberbullying) :
Όταν χρησιµοποιούµε την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (π.χ.
διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα) για να προκαλέσουµε σκόπιµη βλάβη στους άλλους.
Κοινωνική αποξένωση/αποµόνωση
Κοινωνική δικτύωση (π.χ. Facebook, MySpace, Τwitter)
Άµεση επικοινωνία µε αγνώστους (π.χ. Chatrooms, Blogs, Msn)
Παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
Άλλο
π.χ.…………

5. Σε ποιον βαθµό είστε ενήµεροι για την προστασία σας από τους κινδύνους του
διαδικτύου;
Καθόλου
Ελάχιστα
Λίγο
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Πολύ
Πάρα πολύ
6. Πώς αποκτήσατε την πληροφόρηση για τους κινδύνους του διαδικτύου;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Από προσωπική αναζήτησή (βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο)
Από συζητήσεις µε άλλους
Από φίλους
Από γονείς
Από σχολείο/πανεπιστήµιο
Από ειδικά µαθήµατα/σεµινάρια
Τηλεόραση
Άλλο
π.χ.…………

7. Σε ποιο βαθµό εκτιµάτε ότι είναι πληροφορηµένοι οι φίλοι/συµφοιτητές σας σχετικά
µε τους κινδύνους του διαδικτύου;
Καθόλου
Ελάχιστα
Λίγο
Πολύ
Πάρα πολύ
8. Κατά την άποψή σας, πόσο απαραίτητη είναι η ενηµέρωση για τους κινδύνους του
διαδικτύου;
Καθόλου
Ελάχιστα
Λίγο
Πολύ
Πάρα πολύ

9. Κατά την άποψή σας, ποιοι διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο από τη χρήση του
διαδικτύου;
Άνδρες
Γυναίκες
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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10. Κατά την άποψή σας, ποιά ηλικιακή οµάδα διατρέχει τον µεγαλύτερο κίνδυνο από
τη χρήση του διαδικτύου;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
5-10
11-16
17-21
22-26 +
11. Σε ποιο βαθµό µπορούν οι ακόλουθες επιλογές να σας προστατεύουν από τους
κινδύνους του διαδικτύου;
Καθόλου

Ελάχιστα

Η εγκατάσταση
προγραµµάτων
προστασίας από ιούς;
Η εποπτεία από
γονείς/εκπαιδευτικούς
Οι τακτικοί έλεγχοι του
υπολογιστή από εσάς, για
αρχεία µε ύποπτο
περιεχόµενο;
Η εγκατάσταση φίλτρων
προστασίας λογισµικού
και ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου;
H αναφορά των
δραστηριοτήτων στο
διαδίκτυο από ειδικές
υπηρεσίες;
Η ενηµέρωση των
φοιτητών στο
πανεπιστήµιο σχετικά
τους κινδύνους στο
διαδίκτυο;
Η απαγόρευση για τους
µαθητές/φοιτητές να
χρησιµοποιούν το
διαδίκτυο;
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Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ
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ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)
Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακολουθούν είναι σχετικά µε τη ζωή σας µέσα και
έξω από το σχολείο / πανεπιστήµιο κατά το παρελθόν,

µέχρι και σήµερα. Έτσι, όταν

απαντήσετε, θα πρέπει να σκεφτείτε για το πώς ήταν κατά το παρελθόν και όχι µόνο για το
πώς είναι τώρα.
Πριν ξεκινήσουµε µε τις ερωτήσεις, πρώτα θα καθορίσουµε και θα εξηγήσουµε τη λέξη
εκφοβισµός (Bullying). Λέµε ότι ένας µαθητής/φοιτητής είναι θύµα εκφοβισµού, όταν ένας
άλλος µαθητής/φοιτητής, ή διάφοροι άλλοι µαθητές/φοιτητές:
• Του/της επιτίθενται λεκτικά, µε τη χρήση υποκοριστικών ή µε παρατσούκλια που
σχετίζονται µε την εµφάνιση ή τον τρόπο που µιλάει.
• Τον/την αγνοούν εντελώς ή τον/την αποκλείουν σκόπιµα από την οµάδα των φίλων τους.
• Τον/την λακτίζουν, απωθούν, σπρώχνουν µε βίαιο τρόπο ή τον/την κλειδώνουν µέσα σε
ένα δωµάτιο.
• ∆ιαδίδουν ψεύτικες φήµες, ειδήσεις για το άτοµο του ή του/της στέλνουν ενοχλητικά
σηµειώµατα και προσπαθούν να κάνουν τους άλλους να τους αντιπαθήσουν.
Όταν µιλάµε για εκφοβισµό, αυτά τα πράγµατα συµβαίνουν επανειληµµένα και είναι
δύσκολο για τον µαθητή/φοιτητή, που πέφτει θύµα εκφοβισµού, να υπερασπιστεί τον εαυτό
του. Επίσης, αναφερόµαστε σε εκφοβισµό, όταν ένας µαθητής/φοιτητής παρενοχλείται
επανειληµµένα µε βίαιο και υβριστικό τρόπο. ∆εν µιλάµε, όµως, για εκφοβισµό όταν τα
πειράγµατα γίνονται µε φιλικό και παιχνιδιάρικο τρόπο και όταν δύο µαθητές, ισοδύναµοι,
διαπληκτίζονται ή παλεύουν.
Στην έρευνά µας, θα θέλαµε να επικεντρωθούµε σε ένα ιδιαίτερο είδος εκφοβισµού: τον
κυβερνοεκφοβισµό (Cyberbullying).
Ο κυβερνοεκφοβισµός περιλαµβάνει εκφοβισµό µέσω:
• Γραπτών µηνυµάτων
• Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ
• Τηλεφωνηµάτων
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• Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
• Καναλιών-δωµατίων συζήτησης
• Άµεσων µηνυµάτων
• Ιστοσελίδων
• Ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης
Ο εκφοβισµός µπορεί να συµβεί µέσω γραπτών µηνυµάτων/φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο
κλιπ/µηνυµάτων κλπ., που σας έχουν σταλεί, αλλά και όταν τα παραπάνω αποστέλλονται σε
άλλους και αφορούν εσάς.
ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING): Όταν χρησιµοποιούµε την τεχνολογία
της πληροφορίας και των επικοινωνιών (π.χ. διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα) για να
προκαλέσουµε σκόπιµη βλάβη στους άλλους.

1. Υπήρξατε ποτέ θύµα παραδοσιακού/πρόσωπο µε πρόσωπο εκφοβισµού;
Ναι
Όχι
2. Έχετε ποτέ εκφοβίσει άλλους µε τον παραδοσιακό/πρόσωπο µε πρόσωπο τρόπο
εκφοβισµού;
Ναι
Όχι
3. Υπήρξατε ποτέ θύµα κυβερνοεκφοβισµού;
Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 15)
4. Εάν ναι, υπήρξα θύµα κυβερνοεκφοβισµού µέσω:
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)
Γραπτών µηνυµάτων (sms)
Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ µε εσάς στο διαδίκτυο
Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ µε εσάς από κινητό τηλέφωνο
Ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, MySpace, Τwitter)
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Καναλιών-δωµατίων συζήτησης/Άµεσων µηνυµάτων
(π.χ.chartrooms/messenger msn, yahoo.ICQ)
Τηλεφωνηµάτων
∆ηµιουργίας µιας προσβλητικής, προς το πρόσωπο σας, ιστοσελίδας
∆ιαδραστικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο
∆ιάδοσης άσχηµων-προσβλητικών φηµών
Άλλο
π.χ.……
5. Εάν ναι, πόσες φορές υπήρξατε θύµα κυβερνοεκφοβισµού;
Λιγότερο από 4 φορές
4-10 φορές
Πάνω από 10 φορές
6. Εάν ναι, σε ποιά ηλικία υπήρξατε θύµα κυβερνοεκφοβισµού;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
5-10
11-16
17-21
22-26 +
7. Εάν ναι, από πόσα άτοµα υπήρξατε θύµα κυβερνοεκφοβισµού;
Κυρίως από 1 άτοµο
Από µια οµάδα 2-3 ατόµων
Από µια οµάδα 4-9 ατόµων
Από µια οµάδα άνω των 9 ατόµων
∆εν ξέρω ποιος ήταν

8. Εάν ναι, υπήρξατε θύµα κυβερνοεκφοβισµού από:
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Συµµαθητές/Συµφοιτητές
Από άτοµα έξω από το σχολείο
∆εν ξέρω από ποιους
9. Εάν ναι, ποιο είναι το φύλο τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Άνδρας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

177
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
Γυναίκα
∆εν ξέρω
10. Εάν ναι, ποια είναι η ηλικία τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Συνοµήλικοι
Μικρότεροι
Μεγαλύτεροι
∆εν ξέρω
11. Εάν ναι, πόσο καιρό διήρκησε ο κυβερνοεκφοβισµός;
1 ή 2 εβδοµάδες
Περίπου 1 µήνα
Περίπου 6 µήνες
Περίπου 1 χρόνο
Πάνω από 1 χρόνο
12. Εάν υπήρξατε θύµα κυβερνοεκφοβισµού µε οποιονδήποτε τρόπο, τι είδους σχόλια /
παρατηρήσεις έγιναν;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Εξωτερική Εµφάνιση
Φυλετικά
Ρατσιστικά
Θρησκευτικών πεποιθήσεων
Σεξουαλικών προτιµήσεων
Συµπεριφοράς
Άλλο
π.χ.…....
13. Εάν ναι, ο κυβερνοεκφοβισµός σας έκανε να αισθάνεστε/έχετε:
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Ανήσυχος
Θυµωµένος
Απογοητευµένος
Αναστατωµένος
Φοβισµένος
Σωµατικά άρρωστος (π.χ. πόνος στο στοµάχι, πονοκέφαλο, πονόλαιµο)
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Χάσει την όρεξή σας
Προβλήµατα ύπνου
Προβλήµατα συγκέντρωσης στο σχολείο/πανεπιστήµιο/εργασία σας
Τάσεις αποφυγής του σχολείου/πανεπιστήµιου/εργασίας σας
∆ιαφορετική συµπεριφορά απέναντι στους φίλους σας
∆ιαφορετική συµπεριφορά στο σπίτι σας
Άλλο
π.χ.……

14. ∆οκίµασα τα εξής µετά τον κυβερνοεκφοβισµό, πόσο αποτελεσµατικά ήταν;
Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Του είπα να
σταµατήσει
∆εν έκανα τίποτα
Έµεινα
αποσυνδεδεµένος
(offline)
Τον/τους εκφόβισα και
εγώ
Προσπάθησα να
ξεφύγω
Το ανέφερα σε έναν
διαδικτυακό
φίλο(online)
Το ανέφερα σε έναν
συµµαθητή/συµφοιτητή
Το ανέφερα στους
γονείς
Το ανέφερα στον/ην
αδελφό/αδελφή µου
Το διακωµώδησα /το
αντιµετώπισα µε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πολύ

Πάρα
πολύ
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Καθόλου

Ελάχιστα

Λίγο

Πολύ

χιούµορ
∆ιέγραψα το
προσβλητικό υλικό
Απέκλεισα το
ηλεκτρονικό υλικό
Άλλαξα ηλεκτρονικό
αναγνωριστικό ή το
ψευδώνυµο (username)
Εκτύπωσα το υλικό και
το έδειξα σε κάποιον
άλλον
Ανέφερα τον
εκφοβισµό στον
Πάροχο της κινητής
τηλεφωνίας /
διαδικτύου

15. Γνωρίζετε κάποιον άλλον, ο οποίος υπήρξε θύµα κυβερνοεκφοβισµού;

Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 19)
16. Εάν ναι, πώς σχετίζεται αυτό το άτοµο µε εσάς;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Αδελφός
Αδελφή
Φίλος
Λοιποί συγγενείς
Το άκουσα µέσω άλλων
17. Εάν ναι, ποιο είναι το φύλο τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Άνδρας
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Πάρα
πολύ
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Γυναίκα
∆εν ξέρω
18. Εάν ναι, ποια είναι η ηλικία τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Συνοµήλικοι
Μικρότεροι
Μεγαλύτεροι
∆εν ξέρω
19. Έχετε ποτέ κυβερνοεκφοβίσει άλλους;
Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 28)
20. Εάν ναι, έχω κυβερνοεκφοβίσει µέσω:
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e mail)
Γραπτών µηνυµάτων (sms)
Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ στο διαδίκτυο
Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ από κινητό τηλέφωνο
Ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, MySpace, Τwitter)
Καναλιών-δωµατίων συζήτησης/Άµεσων µηνυµάτων
(π.χ. Chartrooms/Messenger, Msn, Yahoo.ICQ)
Τηλεφωνηµάτων
∆ηµιουργίας µιας προσβλητικής, προς το πρόσωπο άλλου, ιστοσελίδας
∆ιαδραστικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο
∆ιάδοσης άσχηµων-προσβλητικών φηµών
Άλλο
π.χ.……

21. Εάν ναι, πόσες φορές έχετε κυβερνοεκφοβίσει άλλους;
Λιγότερο από 4 φορές
4-10 φορές
Πάνω από 10 φορές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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22. Εάν ναι, σε ποια ηλικία εµπλακήκατε στον κυβερνοεκφοβισµό;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
5-10
11-16
17-21
22-26 +
23. Εάν ναι, εκφοβίσατε:
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Συµµαθητές/Συµφοιτητές
Άτοµα έξω από το σχολείο
∆εν ξέρω ποιους
24. Εάν ναι, ποιο είναι το φύλο τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Άνδρας
Γυναίκα
∆εν ξέρω
25. Εάν ναι, ποια είναι η ηλικία τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Συνοµήλικοι
Μικρότεροι
Μεγαλύτεροι
∆εν ξέρω
26. Εάν ναι, πόσο καιρό διήρκησε ο κυβερνοεκφοβισµός;
1 ή 2 εβδοµάδες
Περίπου 1 µήνα
Περίπου 6 µήνες
Περίπου 1 χρόνο
Πάνω απο1 χρόνο

27. Εάν έχετε κυβερνοεκφοβίσει µε οποιονδήποτε τρόπο, τι είδους σχόλια /παρατηρήσεις
κάνατε;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Εξωτερική Εµφάνιση
Φυλετικά
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Ρατσιστικά
Θρησκευτικών πεποιθήσεων
Σεξουαλικών προτιµήσεων
Συµπεριφοράς
Άλλο
π.χ.……

28. Γνωρίζετε κάποιον άλλον, ο οποίος έχει κυβερνοεκφοβίσει άλλους;
Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 32)
29. Εάν ναι, πώς σχετίζεται αυτό το άτοµο µε εσάς;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Αδελφός
Αδελφή
Φίλος
Λοιποί συγγενείς
Το άκουσα µέσω άλλων
30. Εάν ναι, ποιο είναι το φύλο τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Άνδρας
Γυναίκα
∆εν ξέρω

31. Εάν ναι, ποια είναι η ηλικία τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Συνοµήλικοι
Μικρότεροι
Μεγαλύτεροι
∆εν ξέρω

32 .Οι στάσεις/αντιλήψεις σας απέναντι στον κυβερνοεκφοβισµό;
Σηµειώστε το επίπεδο συµφωνίας µε τις ακόλουθες δηλώσεις:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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∆ιαφωνώ
πλήρως

∆ιαφωνώ

Ο κυβερνοεκφοβισµός είναι πιο
σηµαντικό πρόβληµα από τον
παραδοσιακό/πρόσωπο µε
πρόσωπο εκφοβισµό
Ο κυβερνοεκφοβισµός είναι
περισσότερο αποδεκτό πρόβληµα
από τον παραδοσιακό εκφοβισµό
Τα θύµατα κυβερνοεκφοβισµού
δεν υπήρξαν συνήθως θύµατα για
κάποιο συγκεκριµένο λόγο
Είναι διασκεδαστικό να
κυβερνοεκφοβίζεις άλλους
Είναι ευκολότερο για κάποιον να
ξεφύγει από τον
κυβερνοεκφοβισµό σε σύγκριση
µε τον παραδοσιακό
Αυτοί που εκφοβίζουν είναι
δηµοφιλείς
Έχετε επίγνωση των
συνεπειών του
κυβερνοεκφοβισµού
Οι συνέπειες του
κυβερνοεκφοβισµού είναι
λιγότερο σοβαρές σε σύγκριση µε
του παραδοσιακού
Οι κυβερνοεκφοβιστές ζηλεύουν
τα θύµατα τους
Θα αισθανόµουν άσχηµα, αν
κυβερνοεκφόβιζα κάποιον
Είναι συναρπαστικό να
κυβερνοεκφοβίζεις άλλους
∆εν θα αισθανόµουν ένοχες, αν
κυβερνοεκφόβιζα κάποιον
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∆εν είµαι
Συµφωνώ
Συµφωνώ
σίγουρος
απολύτως
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∆ιαφωνώ
πλήρως

∆ιαφωνώ

Εάν γνώριζα περιστατικό
κυβερνοεκφοβισµού θα
προσπαθούσα να το σταµατήσω
Τα θύµατα κυβερνοεκφοβισµού
είναι αδύναµα άτοµα
Ένα θύµα κυβερνοεκφοβισµού
υπήρξε, συνήθως, και θύµα
παραδοσιακού εκφοβισµού
Ο παραδοσιακός εκφοβισµός
είναι ένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν περισσότερο τα
αγόρια
Ο κυβερνοεκφοβισµός είναι ένα
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
περισσότερο τα αγόρια
Ο εκφοβισµός µέσω κοινωνικής
δικτύωσης είναι ένα πρόβληµα
που αντιµετωπίζουν τα αγόρια
Ο παραδοσιακός εκφοβισµός
είναι ένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν περισσότερο τα
κορίτσια
Ο κυβερνοεκφοβισµός είναι ένα
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
περισσότερο τα κορίτσια
Ο εκφοβισµός µέσω κοινωνικής
δικτύωσης είναι ένα πρόβληµα
που αντιµετωπίζουν τα κορίτσια
Γνώριζα, εκ των προτέρων, τι
είναι παραδοσιακός/πρόσωπο µε
πρόσωπο εκφοβισµός
Γνώριζα, εκ των προτέρων, τι
είναι κυβερνοεκφοβισµός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

∆εν είµαι
Συµφωνώ
Συµφωνώ
σίγουρος
απολύτως
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

1. Είστε, αυτή τη στιγµή, µέλος σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης;
(π.χ. Facebook, MySpace, Twitter, Bebo, Hi5, Flickr, Friendster)
Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 10)
2. Εάν ναι, σε ποιο είστε µέλος αυτή τη στιγµή;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Facebook
MySpace
Twitter
Google+
Hi5
Flickr
Friendster
Bebo
Badoo
LinkedIn
Zoo
Zino
Wayn
π.χ.…...

3. Από πού έχετε συνήθως πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Από το σπίτι
Από το πανεπιστήµιο
Από το χώρο εργασίας
Από το κινητό τηλέφωνο
Από δωρεάν σηµεία ασύρµατης πρόσβασης (Wi-Fi, Hotspots)
Από Internet cafe
Από αλλού
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π.χ.…...
4. Πόση ώρα περνάτε σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια µιας και
µόνο ηµέρας της εβδοµάδας;
Καθόλου
30 λεπτά ή λιγότερο
1ώρα
2 έως 3 ώρες
4 ώρες ή περισσότερο
5. Για ποιο λόγο χρησιµοποιείται τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Για επικοινωνία/συνοµιλία µε φίλους
Για επανασύνδεση µε παλιούς φίλους
Για να κάνω νέους φίλους
Για να µοιράζοµαι φωτογραφίες και βίντεο
Παιχνίδια
Ενηµέρωση
Εργαλείο δουλειάς
Άλλο
π.χ.…...

6. Θεωρείτε ότι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι ασφαλείς;
Ναι
Όχι
7. Σε ποιο βαθµό είστε ενήµεροι για την προστασία από τους κινδύνους των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης;
Καθόλου
Ελάχιστα
Λίγο
Πολύ
Πάρα πολύ
8. Υπήρξατε ποτέ θύµα κυβερνοεκφοβισµού µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης;
Ναι
Όχι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
9. Εάν ναι, σε ποια ηλικία υπήρξατε θύµα κυβερνοεκφοβισµού µέσω ιστοσελίδας
κοινωνικής δικτύωσης;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
5-10
11-16
17-21
22-26 +
10. Γνωρίζετε κάποιον άλλον, ο οποίος υπήρξε θύµα κυβερνοεκφοβισµού µέσω
ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης;
Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 14)
11. Εάν ναι, πώς σχετίζεται αυτό το άτοµο µε εσάς;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Αδελφός
Αδελφή
Φίλος
Λοιποί συγγενείς
Το άκουσα µέσω άλλων
12. Εάν ναι, ποιό είναι το φύλο τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Άνδρας
Γυναίκα
∆εν ξέρω
13. Εάν ναι, ποιά είναι η ηλικία τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Συνοµήλικοι
Μικρότεροι
Μεγαλύτεροι
∆εν ξέρω
14. Έχετε ποτέ κυβερνοεκφοβίσει άλλους µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης;
Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 16)
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ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
15. Εάν ναι, σε ποια ηλικία εµπλακήκατε στον κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας
κοινωνικής δικτύωσης;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
5-10
11-16
17-21
22-26 +
16. Γνωρίζετε κάποιον άλλον, ο οποίος έχει κυβερνοεκφοβίσει άλλους µέσω ιστοσελίδας
κοινωνικής δικτύωσης;
Ναι
Όχι (πήγαινε στην ερώτηση 19)
17. Εάν ναι, ποιό είναι το φύλο τους;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
Άνδρας
Γυναίκα
∆εν ξέρω
18. Εάν ναι, σε ποια ηλικία εµπλακήκανε στον κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας
κοινωνικής δικτύωσης;
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
5-10
11-16
17-21
22-26 +
19. Κατά τη γνώµη σας, ποια ηλικιακή οµάδα διατρέχει τον µεγαλύτερο κίνδυνο για
κυβερνοεκφοβισµό µέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία επιλογές
5-10
11-16
16-21
22-26
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