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Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια ο διαδικτυακός εκφοβισµός αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα 

στα σχολεία. Πολλοί θεωρούν ότι είναι αποτελεί τη σύγχρονη µορφή του παραδοσιακού 

εκφοβισµού, ο οποίος ασκείται µε την χρήση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας. Οι 

µαθητές πλέον για να εκφοβίσουν, χρησιµοποιούν τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο και 

για αυτό τον λόγο ο εκφοβισµός µπορεί να συµβεί τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο. 

Το γεγονός αυτό καθιστά τον διαδικτυακό εκφοβισµό ιδιαίτερα επιβλαβή γιατί οι µαθητές 

µπορεί να εκφοβιστούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας καθώς για αυτούς η 

ηλεκτρονική επικοινωνία είναι µέρος της καθηµερινότητάς τους και της ζωής τους. Ο 

διαδικτυακός εκφοβισµός είτε συµβαίνει µέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στους µαθητές και στη γενικότερη λειτουργία της σχολικής µονάδας. ∆εδοµένου 

ότι πολλοί µαθητές, ακόµη και αποµακρυσµένων περιοχών, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και το γεγονός ότι διαδικτυακός εκφοβισµός παρουσιάζει αύξηση στο γυµνάσιο, 

δηµιουργούνται  σηµαντικά ερωτήµατα για τον διαδικτυακό εκφοβισµό και τον τρόπο µε τον 

οποίο  εκδηλώνεται µεταξύ µαθητών διαφορετικών περιοχών.  

Η παρούσα εργασία ερευνά το φαινόµενο του διαδικτυακού εκφοβισµού σε µαθητές 

γυµνασίου τριών περιοχών, αστικού κέντρου, ηµιαστικού κέντρου και επαρχίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τόπος κατοικίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του τρόπου 

ζωής και των συνηθειών των ατόµων, επιχειρείται  µία σύγκριση του διαδικτυακού 

εκφοβισµού σε µαθητές διαφορετικών περιοχών και εξετάζεται η επίδραση του φύλου, της 

ηλικίας, της σχολικής επίδοσης και του τόπου κατοικίας στον διαδικτυακό εκφοβισµό.  

Η εργασία αποτελείται από δύο µέρη, το  θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο 

µέρος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του παραδοσιακού και του διαδικτυακού 

εκφοβισµού και  στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων  

της εµπειρικής έρευνας.    

 

Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακός εκφοβισµός, φύλο, ηλικία, τόπος, σχολική επίδοση   
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Α. Θεωρητικό µέρος  

 

1. Ορισµός παραδοσιακού εκφοβισµού 

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός θεωρείται ότι είναι µία µορφή του παραδοσιακού 

εκφοβισµού. Για αυτόν τον λόγο πριν προχωρήσουµε στον ορισµό του διαδικτυακού 

εκφοβισµού κρίθηκε αναγκαίο να οριστεί  ο  παραδοσιακός εκφοβισµός. 

 Ο παραδοσιακός ή κατά πρόσωπο εκφοβισµός είναι µία µορφή επιθετικής 

συµπεριφοράς  (Salmivalli, 2010). Μπορεί να συµβεί σε διάφορους χώρους (Smith, 2004) 

όπως είναι το σχολείο, ο χώρος εργασίας ακόµα και οι φυλακές. Ο σχολικός εκφοβισµός 

είναι το είδος του εκφοβισµού που έχει ερευνηθεί περισσότερο συγκριτικά µε τα άλλα είδη 

εκφοβισµού. Ο σχολικός εκφοβισµός µελετάται συστηµατικά από τη δεκαετία του 1970. 

Ένας από τους πρώτους ερευνητές του είναι ο Dan Olweus. Σύµφωνα µε τον Olweus (1995: 

2) «ένας µαθητής εκφοβίζεται ή θυµατοποιείται όταν εκτίθεται επανειληµµένα και για ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους µαθητές». 

Πρόκειται για ενέργειες που σκόπιµα προκαλούν είτε σωµατική είτε συναισθηµατική βλάβη 

(Elinoff et al., 2004). Ωστόσο, κάθε επιθετική συµπεριφορά δεν είναι εκφοβισµός (Gendreau 

& Archer, 2005 όπως αναφέρεται από Stassen Berger, 2007). Σύµφωνα µε τoυς Nansel et 

al.(2001: 2094) «ο εκφοβισµός είναι µία ιδιαίτερη µορφή επιθετικής συµπεριφοράς κατά την 

οποία (1) η συµπεριφορά έχει σκοπό να βλάψει ή να ενοχλήσει, (2) η συµπεριφορά 

συµβαίνει επανειληµµένα και (3) υπάρχει ανισορροπία δύναµης µεταξύ ενός προσώπου ή 

µιας οµάδας που επιτίθεται σε ένα αδύναµο άτοµο».  

Οι µαθητές µπορεί να εµπλέκονται στον εκφοβισµό µε τους ρόλους του θύτη, του 

θύµατος, του θύτη/θύµατος και του παρατηρητή. Ο θύτης είναι το πρόσωπο που εκφοβίζει, το 

θύµα είναι το πρόσωπο που εκφοβίζεται, ο θύτης/θύµα είναι το πρόσωπο που και εκφοβίζει 

άλλους και εκφοβίζεται από άλλους, ο παρατηρητής είναι το πρόσωπο ενώπιον του οποίου 

εκτυλίσσεται το περιστατικό του εκφοβισµού. Ο ρόλος του παρατηρητή είναι πολύ 

σηµαντικός γιατί κατά τη διάρκεια του εκφοβισµού ο παρατηρητής µε τη στάση του µπορεί 

να γίνει βοηθός του θύτη, ενισχυτής του θύτη, υποστηρικτής του θύµατος ή ουδέτερος 

παρατηρητής (δεν υποστηρίζει ούτε τον θύτη ούτε το θύµα) (Salmivalli, 2010, Smith, 2002).  

Ο εκφοβισµός µπορεί να πάρει δύο µορφές είτε άµεση (φανερή) είτε έµµεση 

(συγκεκαλυµµένη) (Shariff, 2004). Τα είδη του εκφοβισµού είναι: α) σωµατικός εκφοβισµός: 

ο θύτης χτυπά, κλοτσά, σπρώχνει, κλπ, το θύµα, β) συµπεριφορικός εκφοβισµός: ο θύτης µε 

κάποια κακή του πράξη (όπως το να σκίσει το βιβλίο) στενοχωρεί το θύµα, γ) λεκτικός 

εκφοβισµός: ο θύτης σχολιάζει µε µη κολακευτικό τρόπο το θύµα, το προσφωνεί µε 
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υποτιµητικά ονόµατα ή διαδίδει κακόβουλες φήµες, δ) σχεσιακός εκφοβισµός: ο θύτης 

αποφεύγει να συναναστρέφεται  το θύµα ή το αγνοεί σκόπιµα, ε) διαδικτυακός εκφοβισµός : 

ο θύτης εκφοβίζει το θύµα χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές (Stassen Berger, 2007). 

Ο εκφοβισµός στο γυµνάσιο γίνεται µε πιο ύπουλο τρόπο-συγκριτικά µε τον 

εκφοβισµό στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση- καθώς οι µαθητές προτιµούν να εκφοβίζουν 

χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από το προσωπικό του σχολείου (Brunner & Lewis, 2008). Οι 

έφηβοι συνηθίζουν να εκφοβίζουν για να βελτιώσουν την κοινωνική τους θέση (Pellegrini, 

2002). Στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι θύτες επιλέγουν τα θύµατά τους µε κριτήριο τον 

σεξουαλικό τους προσανατολισµό, τις αθλητικές τους επιδόσεις και το φύλο τους (Brunner & 

Lewis, 2008). 

Οι θύτες συνήθως υπερέχουν από τα θύµατά τους λόγω της κοινωνικής τους θέσης, 

της σωµατικής τους δύναµης, των γνωστικών τους ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους ή 

της ηλικίας τους (Black & Jackson, 2007). Πρόκειται για µαθητές που συνήθως είναι 

έξυπνοι, µε υψηλή αυτοπεποίθηση (Strom & Strom, 2005) και έχουν χαµηλή ακαδηµαϊκή 

επίδοση (Milsom & Gallo, 2006). Οι θύτες είναι πιθανό να είναι δηµοφιλείς, οι σχέσεις τους 

όµως δεν είναι ουσιαστικές. Επίσης συχνά έχουν αυταρχικούς γονείς, οικογενειακά 

προβλήµατα, συµπτώµατα κατάθλιψης  και διατροφικές διαταραχές (Dake et al., 2003). Τα 

θύµατα συνήθως είναι µαθητές που δεν είναι δηµοφιλείς, είναι µοναχικοί, έχουν χαµηλή 

αυτοπεποίθηση, µπορεί να έχουν προβλήµατα υγείας και προέρχονται από οικογένειες µε 

υποστηρικτικούς γονείς (Dake et al., 2003).  

Ο εκφοβισµός έχει σοβαρές συνέπειες όχι µόνο για το θύµα αλλά για ολόκληρο το 

σχολείο (Black & Jackson, 2007), καθώς διαταράσσονται οι σχέσεις µεταξύ µαθητών και 

µαθητών-εκπαιδευτικών κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της διαδικασίας της 

µάθησης και της εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας.  

 

2. ∆ιαδικτυακός εκφοβισµός 

2.1. Ορισµός διαδικτυακού εκφοβισµού  

Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισµός έχει προκύψει την τελευταία δεκαετία (Kowalski et. 

al., 2008, Holladay,2011) και επινοήθηκε από τον Καναδό εκπαιδευτικό Bill Belsey (2000) 

(όπως αναφέρεται από Ακουµιανάκη, 2010). Πρόκειται για τον εκφοβισµό που ασκείται 

µέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Σύµφωνα µε τους Smith et al. (2008: 376) ως διαδικτυακός 

εκφοβισµός ορίζεται «µία επιθετική, σκόπιµη και επαναλαµβανόµενη πράξη η οποία 
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πραγµατοποιείται από ένα άτοµο ή µία οµάδα ατόµων, µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 

µορφών επικοινωνίας, εναντίον ενός ατόµου που δεν µπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον 

εαυτό του».  

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός µπορεί να είναι είτε άµεσος είτε έµµεσος (Kowalski et 

al., 2008). Θεωρείται ότι είναι η µορφή του εκφοβισµού που αυξάνεται µε τους πιο 

γρήγορους ρυθµούς (Cart, 2010) κάτι που ερµηνεύεται από την συνεχώς αυξανόµενη χρήση 

των ηλεκτρονικών συσκευών και του διαδικτύου. Επίσης θεωρείται και η πιο επιβλαβής 

µορφή εκφοβισµού (Cart, 2010)  καθώς το άτοµο που εκφοβίζει µπορεί να αποκρύψει την 

ταυτότητά του, να εκφοβίσει οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας (Hinduja & Patchin, 2010, 

Willard, 2007) και να γνωστοποιήσει τον εκφοβισµό οπουδήποτε και πολύ γρήγορα (Cart, 

2010).    

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός είναι πλέον ένα από τα πιο σοβαρά θέµατα που καλείται 

να αντιµετωπίσει η εκπαιδευτική κοινότητα καθώς είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται ότι 

συµβαίνει σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης (Floreno, 2011, Whitaker & Bushman, 

2009). Οι µαθητές εκφοβίζουν είτε µέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό χρησιµοποιώντας 

προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές του σχολείου (Hinduja, 2011). Έτσι, 

ενώ στον παραδοσιακό εκφοβισµό οι µαθητές εκφοβίζουν µέσα στον χώρο του σχολείου 

στον διαδικτυακό εκφοβισµό µπορούν να εκφοβίσουν και έξω από αυτόν, µε τη δυνατότητα 

που τους παρέχουν οι ηλεκτρονικές µορφές επικοινωνίας. 

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός είναι ένα πρόβληµα που αυξάνεται µε ανησυχητικούς 

ρυθµούς καθώς αυξάνεται ο αριθµός των µαθητών που χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές 

συσκευές και το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν(Gillis, 2006), να µελετήσουν και να 

ψυχαγωγηθούν.  

 

2.2. Μέσα διαδικτυακού εκφοβισµού 

Τα µέσα µε τα οποία κάποιος µπορεί να ασκήσει διαδικτυακό εκφοβισµό είναι πολλά. 

Μερικά από αυτά είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email), τα δωµάτια συζητήσεων (chat 

rooms), οι προσωπικές ιστοσελίδες, προγράµµατα ανταλλαγής άµεσων µηνυµάτων, 

ιστοσελίδες και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, (Myspace, Facebook, Twitter κ.ά.). Οι θύτες 

χρησιµοποιούν τα συγκεκριµένα µέσα γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκρύψουν την 

πραγµατική τους ταυτότητα χρησιµοποιώντας κάποιο ψεύτικο όνοµα, δεν ελέγχονται 

επαρκώς από ενηλίκους και απαριθµούν πολλά µέλη (LeBlanc, 2010). Ένα άλλο ιδιαίτερα 
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δηµοφιλές µέσο στους θύτες είναι το κινητό τηλέφωνο. Σχεδόν κάθε νέος έχει κινητό 

τηλέφωνο που πολύ εύκολα µπορεί να το χρησιµοποιήσει και για να εκφοβίσει (Anderson & 

Sturm, 2007).  

Αναλυτικότερα, οι έφηβοι συνήθως χρησιµοποιούν: 

-Προσωπικές ιστοσελίδες ή ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το 

Facebook και το Myspace. Σε αυτές τις σελίδες τα άτοµα δηµιουργούν προφίλ (profiles) 

προκειµένου να επικοινωνήσουν µε άλλα άτοµα που διαθέτουν προφίλ στην ίδια σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως στα προφίλ αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο του χρήστη ή 

κάποιο ψεύτικο όνοµα, η ηµεροµηνία γέννησης, ο τόπος κατοικίας, το σχολείο φοίτησης, οι 

δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόµου (Bendel Draa & Sydney, 2009). Επίσης, οι 

χρήστες µπορούν να δηµοσιεύουν φωτογραφίες τους και να επικοινωνούν µεταξύ τους 

ανταλλάσοντας µηνύµατα (Whitaker & Bushman, 2009). Το πλήρες ονοµατεπώνυµο του 

χρήστη αναγράφεται σχεδόν στο 9% των προφίλ, το σχολείο φοίτησης αναφέρεται στο 25%, 

στην πλειοψηφία των προφίλ υπάρχει φωτογραφία του χρήστη και στο 0,3% αναφέρεται ο 

τηλεφωνικός του αριθµός (Whitaker & Bushman, 2009). 

-Προσωπικά logs ή blogs.Πρόκειται για δικτυακούς τόπους σε απευθείας 

σύνδεση(online) όπου οι άνθρωποι δηµοσιεύουν πληροφορίες(συνήθως προσωπικές) και 

επικοινωνούν µε άλλους (Bendel Draa & Sydney, 2009).  

 -∆ιαδικτυακά δωµάτια συζητήσεων (chat rooms). Πρόκειται για  εικονικούς χώρους 

όπου άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα συγκεντρώνονται και συζητούν απευθείας (online) είτε 

µέσω εικόνας είτε µέσω κειµένου. Επίσης παρέχεται  η δυνατότητα ιδιωτικής συνοµιλίας. 

Κατά ανάλογο τρόπο λειτουργούν και τα άµεσα µηνύµατα (instant messaging). (Center for 

Safe and Responsible Internet Use, 2007 όπως αναφέρεται από Bendel Draa & Sydney, 

2009). 

 -Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email). Πρόκειται για ασύγχρονη επικοινωνία 

κειµένου, εικόνας ή ήχου. Για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία µέσω µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απαιτείται τα άτοµα που επικοινωνούν να διαθέτουν 

λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ο αποστολέας να γνωρίζει την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του παραλήπτη (Bendel Draa & Sydney, 2009).  

 -Οµάδες συζητήσεων (newsgroups) (πίνακες µηνυµάτων ή οµάδες συζήτησης) 

Πρόκειται για την ασύγχρονη επικοινωνία µιας οµάδας της οποίας τα µέλη συζητούν για ένα 

θέµα δηµοσιεύοντας σχόλια στα οποία κάποιος άλλος µπορεί να απαντήσει ή να σχολιάσει 

(Boys & Girls Club of America, 2007, Center for Safe and Responsible Internet Use, 2007 
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όπως αναφέρονται από Bendel Draa Draa & Sydney, 2009).  Οι οµάδες συζητήσεων 

διαφέρουν από τα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων και τα άµεσα µηνύµατα επειδή τα µέλη 

τους ασχολούνται µε ένα θέµα και δεν συνηθίζεται τα µέλη τους να συζητούν ιδιωτικά. 

Επίσης οι οµάδες συζήτησης συχνά αρχειοθετούνται. 

-Ψηφιακά µηνύµατα κειµένου/εικόνας. Πρόκειται για µηνύµατα ή εικόνες που 

αποστέλλονται είτε µέσω κινητών τηλεφώνων είτε µέσω φορητών υπολογιστών (Center for 

Safe and Responsible Internet Use, 2007 όπως αναφέρεται από Bendel Draa & Sydney, 

2009). 

  

 Οι πλειοψηφία των µαθητών έχει κινητό τηλέφωνο. Έρευνες που έχουν σε διάφορες 

χώρες στον κόσµο δείχνουν ότι τα ποσοστά χρήσης κινητού τηλεφώνου από µαθητές 

κυµαίνονται από 45% έως και σχεδόν 100% (Campbell, 2005). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε 

έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία προέκυψε ότι το 97% του µαθητικού πληθυσµού έχει 

κινητό τηλέφωνο (National Children’s Home, 2005). Το κινητό τηλέφωνο είναι 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής των µαθητών καθώς το χρησιµοποιούν για να 

επικοινωνήσουν µε τους φίλους τους και το κουβαλούν µαζί τους όπου και αν πάνε. Μάλιστα 

για πολλούς µαθητές η απόκτηση ενός ακριβού κινητού τηλεφώνου συνεπάγεται και 

καλύτερη κοινωνική θέση (Campbell, 2005).  

Επίσης οι έφηβοι είναι συχνοί χρήστες των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης καθώς 

µέσω αυτών επικοινωνούν µε τους φίλους τους δηµοσιεύοντας και ανταλλάσσοντας 

προσωπικές πληροφορίες, εικόνες και βίντεο. Μάλιστα, ορισµένοι έφηβοι εγγράφονται στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη γονική άδεια δηλώνοντας ψεύτικη ηλικία (Wasden, 

2006 όπως αναφέρεται από Bendel Draa & Sydney, 2009).  

Μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί από τον χρήστη της την ικανότητα 

διαχείρισης της δηµόσιας εικόνας του (Whitaker & Bushman, 2009). Ο χρήστης πρέπει να 

γνωρίζει ότι οι δηµοσιεύσεις του καθορίζουν και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη δηµόσια 

εικόνα του καθώς οι υπόλοιποι χρήστες σχηµατίζουν την γνώµη τους για αυτόν βασιζόµενοι 

στο προφίλ που ο ίδιος έχει δηµιουργήσει. Το γεγονός που µπορεί να προκαλέσει  πίεση 

στους έφηβους και στα παιδιά  (Whitaker & Bushman, 2009).    

Ορισµένοι µαθητές θέλοντας να αναρριχηθούν στην κοινωνική ιεραρχία ή να 

διατηρήσουν την υψηλή κοινωνική τους θέση προσπαθούν να υποτιµήσουν ή να 

αποκλείσουν άλλους (Stover, 2006). Κάτι τέτοιο φαίνεται να συµβαίνει γιατί ο  

αυτοσεβασµός των νέων επηρεάζεται από την ανατροφοδότηση που λαµβάνουν στα προφίλ 

τους µέσα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισηµαίνουν οι Whitaker & Bushman, 
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(2009: 1058) «η θετική ανατροφοδότηση αυξάνει τον αυτοσεβασµό ενώ η αρνητική 

ανατροφοδότηση τον ελαττώνει» και συνεχίζουν τονίζοντας ότι «καθώς οι σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης συνεχίσουν να αυξάνουν σε δηµοτικότητα, περισσότερα παιδιά και 

έφηβοι µπορεί να αντλήσουν µεγάλο µέρος της ταυτότητάς τους από τα σχόλια και τις 

αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο».  

Οι έφηβοι κατά την επικοινωνία τους µέσω ηλεκτρονικών συσκευών χρησιµοποιούν 

µία «διαδικτυακή γλώσσα». Πρόκειται για µία γλώσσα που αποτελείται από αρκτικόλεξα, 

συντµήσεις, αριθµούς και σηµεία στίξης  που αντικαθιστούν λέξεις ή και προτάσεις και την 

καθιστούν δυσνόητη (Wasden, 2006b όπως αναφέρεται από Bendel Draa & Sydney, 2009). 

Οι χρήστες των ηλεκτρονικών συσκευών χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη γλώσσα γιατί 

διευκολύνει την επικοινωνία τους καθώς γράφεται ευκολότερα και γρηγορότερα. Κάποιος 

που δεν γνωρίζει τη σηµασία των αρκτικόλεξων και των συντµήσεων δεν µπορεί να 

αποκωδικοποιήσει την διαδικτυακή γλώσσα. Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό αναφορικά µε 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς γιατί µπορεί να διαβάζουν τα γραπτά µηνύµατα των 

παιδιών ή µαθητών τους αλλά να µην µπορούν να αποκωδικοποιήσουν και κατά συνέπεια να 

κατανοήσουν τη σηµασία όσων γράφονται.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν ευθύνονται και δεν είναι η 

αιτία της προβληµατικής συµπεριφοράς των νέων στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται για 

εργαλεία που απλά επιτρέπουν και διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ των ατόµων 

(Juvonen & Gross, 2008). Οι κακές συµπεριφορές που ενδεχοµένως εκδηλώνονται στο 

πλαίσιό της είναι αποτέλεσµα ελλιπούς εκπαίδευσης  και διαπαιδαγώγησης. Άλλωστε όπως 

και στον πραγµατικό κόσµο εκδηλώνονται κακόβουλες συµπεριφορές το ίδιο ισχύει και για 

τον κυβερνοχώρο. ∆εν πρέπει να παραβλέπονται τα θετικά της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

όπως είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών και η διατήρηση των 

φιλικών σχέσεων. 

 

2.3. Μορφές του διαδικτυακού εκφοβισµού 

Σύµφωνα µε την Willard (2007) υπάρχουν επτά διαφορετικές κατηγορίες συµπεριφοράς 

διαδικτυακού εκφοβισµού οι οποίες είναι: 

- Η «online» αποστολή θυµωµένων και/ή χυδαίων µηνυµάτων εναντίον ενός ή 

περισσότερων ατόµων (flaming). 
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- Η επανειληµµένη αποστολή προσβλητικών και αγενών µηνυµάτων σε ένα πρόσωπο 

(παρενόχληση). 

- Η αποστολή ή δηµοσίευση  βλαβερών και αναληθών φηµών για ένα άτοµο µε σκοπό 

να βλάψει τη δηµόσια εικόνα του και τις κοινωνικές του σχέσεις (δυσφήµηση). 

- Η επαναλαµβανόµενη, έντονη παρενόχληση και δυσφήµηση που περιλαµβάνει 

απειλές ή δηµιουργεί σηµαντικό φόβο (cyberstalking). 

- Η παράνοµη είσοδος ενός ατόµου στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασµό ενός 

άλλου ατόµου και η αποστολή µηνυµάτων σε τρίτα άτοµα προκειµένου το θύµα να 

εµπλακεί σε προβλήµατα και να σχηµατιστεί κακή γνώµη για αυτό (µίµηση). 

- Η αποστολή ή δηµοσίευση κειµένων ή εικόνων τα οποία περιλαµβάνουν προσωπικά 

δεδοµένα ενός ατόµου, καθώς επίσης και η χρήση τεχνασµάτων από τον θύτη ώστε 

να αποκτήσει αυτά τα προσωπικά δεδοµένα µε σκοπό να τα δηµοσιεύσει προωθώντας 

µηνύµατα και εικόνες (outing and trickery). 

- Ο σκόπιµος αποκλεισµός ενός προσώπου από µια ηλεκτρονική οµάδα (exclusion).  

 

Θα πρέπει να διαχωριστεί ο όρος του διαδικτυακού εκφοβισµού από τον όρο 

«sexting».  Sexting είναι η πράξη της αποστολής ή προώθησης (κυρίως µέσω κινητών 

τηλεφώνων) µηνυµάτων και εικόνων σεξουαλικού ή πορνογραφικού περιεχοµένου (Siegle, 

2010).Πρόκειται για ένα φαινόµενο που αυξάνεται σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και 

δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη σχολική λειτουργία (Bruner & Lewis, 2010). 

 

 

2.4. Οι ρόλοι στον διαδικτυακό εκφοβισµό  

 

2.4.1. Οι θύτες 
Οι θύτες του διαδικτυακού εκφοβισµού, σε αντίθεση µε τους θύτες του 

παραδοσιακού εκφοβισµού δεν χρειάζεται να είναι σωµατικά µεγαλύτεροι και ισχυρότεροι 

από τα θύµατά τους για να µπορέσουν να τα εκφοβίσουν  (Strom & Strom, 2005). ∆εν είναι 

απαραίτητα οι άτακτοι και σκληροί µαθητές της τάξης και του προαυλίου αλλά  µπορεί να 

είναι ήσυχοι και επιµελείς µαθητές (Davis, 2011), που δεν εµπλέκονται σε καυγάδες και 

έχουν καλές κοινωνικές σχέσεις. Αντίθετα, σύµφωνα µε κάποιους άλλους οι θύτες του 

διαδικτυακού εκφοβισµού δεν έχουν καλές σχέσεις τόσο µε τους συµµαθητές τους όσο και 

µε το προσωπικό του σχολείου (Feinberg & Robey, 2009) ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι µπορεί 

να είναι  µαθητές κοινωνικοί και δηµοφιλείς οι οποίοι θέλοντας να διατηρήσουν υψηλή τη 
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δηµοτικότητά τους ντροπιάζουν και προσπαθούν να αποκλείσουν κάποιους συµµαθητές 

τους. Οι µαθητές του γυµνασίου δίνουν µεγάλη σηµασία στην κοινωνική θέση τόσο των 

ίδιων όσο και των συµµαθητών τους. Προτιµούν την παρέα των δηµοφιλών ατόµων που 

µπορεί να θαυµάζουν ή ακόµη και να ζηλεύουν. Έτσι, συχνά ορισµένοι µαθητές προσπαθούν 

να αποκτήσουν µία καλύτερη κοινωνική θέση εξευτελίζοντας τους συµµαθητές τους. 

Πρόκειται για τους «κοινωνικούς αναρριχητές» (social climbers) όπως χαρακτηρίζονται από 

την Willard  (2006a όπως αναφέρεται από Chibarro, 2007). Κάποιοι άλλοι επειδή έχουν 

χαµηλή αυτοεκτίµηση εκφοβίζουν τους συµµαθητές τους εξισορροπώντας µε αυτόν τον 

τρόπο τις αδυναµίες τους (Anderson & Sturm, 2007). 

Οι θύτες συνήθως είναι ανώνυµοι γιατί το διαδίκτυο τους επιτρέπει να χρησιµοποιούν 

ψευδώνυµα (Strom & Strom, 2005). Εξαιτίας αυτής της ανωνυµίας, σε αντίθεση µε τους 

θύτες του παραδοσιακού εκφοβισµού, είναι δύσκολο να εντοπιστούν και κατά συνέπεια να 

τιµωρηθούν για τις πράξεις τους γεγονός που λειτουργεί ενθαρρυντικά για τους ίδιους 

(Snider, 2004, Strom & Strom, 2005, Anderson & Sturm, 2007).  

Οι θύτες παρενοχλούν τα θύµατά τους για την εµφάνισή τους, τις σεξουαλικές 

προτιµήσεις τους, την σχολική τους επίδοση, την οικονοµική τους κατάσταση,  το φύλο, την 

εθνικότητα, το χρώµα, τη θρησκεία, την καταγωγή καθώς  και για τις ασθένειες ή τις 

αναπηρίες που µπορεί να έχουν (Anderson & Sturm, 2007). 

Τα πιο συνηθισµένα κίνητρα του θύτη είναι η προκατάληψη και η ζήλια (Strom & 

Strom, 2005, Bendel Draa & Sydney, 2009). Ένα άλλο κίνητρο είναι η διασκέδαση  (Conn, 

2010, Bendel Draa & Sydney, 2009) και η επίδειξη δύναµης στους συµµαθητές τους 

(Floreno, 2011). Ορισµένοι εκφοβίζουν θέλοντας να εκδικηθούν φίλους που τους έχουν 

απορρίψει δηµοσιεύοντας προσωπικές τους συζητήσεις, φωτογραφίες και µυστικά τους 

(Conn, 2010). Άλλοι εκφοβίζουν υποστηρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο κάποιο φίλο τους που 

είναι θύµα εκφοβισµού και πιστεύουν ότι είναι περισσότερο «τιµωροί» παρά θύτες (Feinberg 

& Robey, 2009). 

Άλλο κίνητρο είναι η δύναµη που νιώθει ο θύτης εξευτελίζοντας κάποιο άτοµο σε 

µαζικό ακροατήριο οποιαδήποτε στιγµή του εικοσιτετραώρου (Conn, 2010,  Feinberg & 

Robey, 2009) µε τη δυνατότητα της άµεσης πρόσβασης που του παρέχει το διαδίκτυο.  

Ακόµη, ορισµένοι έφηβοι που αντιµετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες τις οποίες 

αδυνατούν να αντιµετωπίσουν βρίσκουν εκτόνωση στον διαδικτυακό εκφοβισµό (Bendel 

Draa & Sydney, 2009). Κάποιοι άλλοι χρησιµοποιούν τον διαδικτυακό εκφοβισµό ως µέσο 

εκδίκησης για τον εκφοβισµό που οι ίδιοι δέχονται στο σχολείο (Pridgen, 2008). Βέβαια, η 

άποψη αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αντίθετα, είναι πιο πιθανό τα θύµατα του διαδικτυακού 
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εκφοβισµού να γίνουν θύτες του παραδοσιακού εκφοβισµού (Juvonen & Gross, 2008). 

Παρόλα αυτά, ο θύτης του διαδικτυακού εκφοβισµού είναι πιο πιθανό να είναι και θύµα του 

παραδοσιακού εκφοβισµού σε σχέση µε έναν µαθητή που δεν εκφοβίζει διαδικτυακά 

(Feinberg & Robey, 2009).  

Οι θύτες του διαδικτυακού εκφοβισµού αδυνατούν να καταλάβουν τη βλάβη που 

προκαλούν στα θύµατά τους καθώς απουσιάζει η κατά πρόσωπο επαφή. Επειδή δεν βλέπουν 

τα θύµατά τους όταν εκφοβίζουν είναι δύσκολο να καταλάβουν τις συνέπειες των πράξεών 

τους (Strom & Strom, 2005, Floreno, 2011).  

Οι θύτες είναι είτε φίλοι του θύµατος είτε άτοµα που δεν γνωρίζει και δεν µπορεί να 

µάθει την ταυτότητά τους γιατί χρησιµοποιούν ψευδώνυµα (Anderson & Sturm, 2007). 

Επίσης, ανεξάρτητα από το φύλο τους είναι συνήθως άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (Feinberg 

& Robey, 2009). Συνήθως τα κορίτσια εκφοβίζουν ως µέλη µίας οµάδας  και κίνητρά τους 

είναι η διασκέδαση (Kowalski, 2008)  και η ικανοποίηση που αποκοµίζουν εκφοβίζοντας 

άτοµα κοινωνικά µη αποδεκτά (Feinberg & Robey, 2009). 

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός δεν περιλαµβάνει πάντα έναν θύτη και ένα θύµα αλλά 

µπορεί να υπάρχουν συµµορίες από θύτες που εκφοβίζουν ένα άτοµο ή οµάδες ατόµων. Αυτό 

συµβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις διεξαγωγής απευθείας ψηφοφοριών στις οποίες οι µαθητές 

καλούνται να ψηφίσουν συµµαθητές τους µε κριτήριο κάποιο µη κολακευτικό 

χαρακτηριστικό του χαρακτήρα ή της εµφάνισής τους (Strom & Strom, 2005). Επιπλέον, 

όταν οι θύτες δρουν σε οµάδες ο εντοπισµός τους γίνεται ακόµη δυσκολότερος (Feinberg & 

Robey, 2009).  

Οι θύτες συχνά εµφανίζουν παραβατική συµπεριφορά, χρησιµοποιούν ναρκωτικές 

ουσίες και επισκέπτονται καθηµερινά το διαδίκτυο (Feinberg & Robey, 2009). Επίσης, ένας  

θύτης µπορεί εύκολα να εκφοβίσει χωρίς να γίνει αντιληπτός από κάποιον ενήλικο του 

σχολικού ή οικογενειακού του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση µάλιστα που γίνει αντιληπτός 

µπορεί να καταφέρει να ξεγελάσει τον ενήλικο πείθοντάς τον ότι είναι το θύµα και όχι ο 

θύτης (Anderson & Sturm, 2007, Strom & Strom, 2005).  

Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Hinduja & Patchin (2009) (όπως αναφέρεται από Brunner 

& Lewis, 2010) υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που µπορεί να φανερώσουν τον θύτη. Τέτοιες 

ενδείξεις είναι: α) ελαχιστοποίηση του «παράθυρου» ή κλείσιµο του υπολογιστή όταν 

πλησιάζει ο γονέας, β) δηµιουργία λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε διαφορετικά 

ονόµατα γ) διστακτικότητα για συζήτηση µε θέµατα σχετικά µε την δραστηριότητά του στο 

διαδίκτυο, δ) ενασχόληση µε τον υπολογιστή για πολλή  ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
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2.4.2. Τα θύµατα 

 Κάθε άτοµο είναι πιθανό να δεχθεί δικτυακό εκφοβισµό (Anderson & Sturm, 2007). 

Ωστόσο, τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού είναι κατά κύριο λόγο µαθητές µε 

χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από την πλειοψηφία (Willard, 2007). Πρόκειται για 

άτοµα παχύσαρκα, υπερκινητικά, µε διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισµό που δεν 

ωριµάζουν τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι ή για άτοµα που έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής 

(Willard, 2007). Συνήθως είναι µαθητές που όχι µόνο δεν είναι δηµοφιλείς αλλά και συχνά 

παρουσιάζουν άγχος και φοβίες που εντείνουν την µοναχικότητά τους. Ακόµη, οι µαθητές 

που έχουν αυξηµένες πιθανότητες και κινδυνεύουν να δεχθούν διαδικτυακό εκφοβισµό έχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά.  

Συνήθως είναι άτοµα που χειραγωγούνται εύκολα, έχουν µειωµένες ικανότητες 

προσαρµοστικότητας και επίλυσης προβληµάτων, επιζητούν την προσοχή και την αποδοχή 

κυρίως όταν χρησιµοποιούν το διαδίκτυο (Feinberg & Robey, 2009). Βέβαια όλα αυτά δεν 

συνεπάγονται ότι τα θύµατα είναι άτοµα ανίκανα και αδύναµα. Πρόκειται για άτοµα µε 

συναισθηµατική νοηµοσύνη και ακεραιότητα, µε χαµηλή ροπή προς τη βία, ευαίσθητα, 

ειλικρινή, δηµιουργικά και  ευσεβή (Anderson & Sturm, 2007). Μάλιστα τα χαρακτηριστικά 

αυτά είναι που τους οδηγούν να δέχονται και να αντιµετωπίζουν τον εκφοβισµό µε διάλογο 

και ηθικότητα τα οποία ο θύτης εκµεταλλεύεται (Anderson & Sturm, 2007).   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µισά από τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού είναι 

και θύµατα του παραδοσιακού εκφοβισµού (Feinberg & Robey,2009). Συνήθως διστάζουν να 

ζητήσουν τη βοήθεια των γονιών τους και να αναφέρουν σε αυτούς ή οποιονδήποτε άλλο 

ενήλικο τον εκφοβισµό που δέχονται  (Feinberg & Robey,2009). Σε σύγκριση µε τα θύµατα 

του παραδοσιακού εκφοβισµού, τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού είναι λιγότερο 

πιθανό να αναφέρουν τον εκφοβισµό που βιώνουν. Προτιµούν να αναφέρουν το περιστατικό 

εκφοβισµoύ στους φίλους τους παρά στους γονείς τους ή οποιοδήποτε άλλο ενήλικο άτοµο 

του περιβάλλοντός τους.  

Οι έφηβοι-θύµατα διστάζουν να αναφέρουν στους γονείς τους την κακοµεταχείρισή 

τους κυρίως γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να τους βοηθήσουν (Anderson & 

Sturm, 2007, Brunner & Lewis, 2008) αλλά και γιατί επειδή είναι ψυχολογικά 

τραυµατισµένοι πιστεύουν ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που υφίστανται 

(Feinberg & Robey, 2009). Επιπλέον πιστεύουν ότι σε περίπτωση αναφοράς του εκφοβισµού 

στους γονείς τους εκείνοι θα προσπαθήσουν να επιλύσουν το πρόβληµα περιορίζοντας την 

πρόσβασή τους στον υπολογιστή και στο κινητό τηλέφωνο. Έτσι επιλέγουν να αποκρύψουν 

τον εκφοβισµό παρά να τον αναφέρουν κάτι που για αυτούς θα σήµαινε λιγότερη 



15 
 

επικοινωνία µε τους φίλους τους και συνεπώς κοινωνική αποµόνωση (Strom & Strom, 2005). 

Επίσης µπορεί να διστάζουν να αναφέρουν τον εκφοβισµό γιατί φοβούνται µία πιθανή 

εκδίκηση του θύτη. Μία πιθανή ερµηνεία της απόκρυψης του εκφοβισµού από τους  

εκπαιδευτικούς και από άτοµα του σχολικού περιβάλλοντος είναι ότι οι µαθητές γνωρίζουν 

πως το σχολείο πολλές φορές δεν µπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση που ο εκφοβισµός 

συµβαίνει εκτός του σχολικού ωραρίου και της ιδιοκτησίας του σχολείου (Anderson & 

Sturm, 2007). Ακόµη, επειδή οι θύτες  γνωρίζουν ότι οι γνώσεις τόσο των γονέων όσο και 

των εκπαιδευτικών σχετικά µε την τεχνολογία είναι ελλιπείς σε σύγκριση µε τις γνώσεις των 

νέων, πιστεύουν ότι για τον λόγο αυτό δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τον θύτη 

(Anderson & Sturm, 2007).    

Υπάρχουν όµως ορισµένες ενδείξεις που µπορεί να φανερώσουν ότι κάποιος είναι 

θύµα διαδικτυακού εκφοβισµού και αυτές είναι: α) κλείνει γρήγορα ή απότοµα του 

υπολογιστή χωρίς προφανή λόγο, β) δείχνει νευρικότητα όταν λαµβάνει µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µηνύµατα τηλεφώνου και κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής 

κλήσης και ηλεκτρονικής συνοµιλίας, γ)  δεν απαντάει σε κάποιο  τηλεφώνηµα ή µήνυµα, δ) 

αποφεύγει να πάει στο σχολείο, παραµελεί τις υποχρεώσεις του και περνά µεγάλο χρονικό 

διάστηµα µε το προσωπικό του σχολείου, ε) φαίνεται θυµωµένος ή απογοητευµένος όταν 

βρίσκεται στον υπολογιστή, στ ) διστάζει να συζητήσει θέµατα σχετικά µε το διαδίκτυο 

(Hinduja & Patchin, 2009, όπως αναφέρεται από  Brunner & Lewis, 2010). 

 Οι µαθητές δεν είναι τα πρόσωπα που εκφοβίζονται µέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Στόχοι του διαδικτυακού εκφοβισµού µπορεί να είναι οι εκπαιδευτικοί ή και ολόκληρο το 

σχολείο. Είναι εύκολο για οποιονδήποτε µαθητή να διαδώσει ηλεκτρονικά ασεβείς και 

ανυπόστατες φήµες δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία 

του σχολείου, καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να τιµωρηθεί. Όταν οι µαθητές 

δηµιουργούν προβλήµατα µέσα στο σχολείο το προσωπικό του σχολείου και ο διευθυντής 

βρίσκουν µία κατάλληλη πειθαρχική γραµµή κάτι που δεν µπορεί να εφαρµοστεί και στην 

περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισµού  (Strom & Strom, 2005).  

 

 

2.4.3. Οι παρατηρητές 
 Ο ρόλος του παρατηρητή  έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στον διαδικτυακό εκφοβισµό γιατί 

µε τη στάση του µπορεί να συµβάλλει είτε θετικά είτε αρνητικά. Συνήθως ο παρατηρητής 

είναι συνοµίληκος του θύτη και του θύµατος και για αυτό ακριβώς ο ρόλος του είναι πολύ 

σηµαντικός γιατί ως συνοµίληκος µπορεί να επηρεάσει και τους άλλους παρατηρητές 
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(Bruhn, 2010). Σύµφωνα µε την Willard (2007) οι παρατηρητές διακρίνονται σε επιβλαβείς ή 

παρατηρητές που αποτελούν µέρος του προβλήµατος και σε χρήσιµους ή παρατηρητές που 

αποτελούν µέρος της λύσης του προβλήµατος. Οι χρήσιµοι παρατηρητές είναι αυτοί που  

µεσολαβούν ώστε να σταµατήσει ο εκφοβισµός ενώ οι επιβλαβείς παρατηρητές είναι αυτοί 

που µένουν αµέτοχοι ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τον εκφοβισµό. Οι λόγοι για τους 

οποίους οι παρατηρητές µπορεί να παραµένουν σιωπηλοί και να µην βοηθήσουν τα θύµατα 

του εκφοβισµού είναι επειδή αισθάνονται αδύναµοι, έχουν χαµηλή αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίµηση (Harris & Petrie, 2002 όπως αναφέρεται από Bruhn, 2010). Ωστόσο η 

πιθανότητα ενός παρατηρητή να βοηθήσει το θύµα µειώνεται όταν αυξάνεται ο αριθµός των 

παρατηρητών κάτι που είναι γνωστό και ως «η επίδραση του παρατηρητή-the bystander effect 

(Latane & Nida, 1981 όπως αναφέρεται από Bruhn, 2010). Αυτό συµβαίνει εξαιτίας τριών 

προβληµάτων που είναι σύµφωνα µε την  Bruhn (2010) η αναστολή του ακροατηρίου, η 

κοινωνική επιρροή και η διάχυση της ευθύνης.  

Σύµφωνα µε το πρώτο πρόβληµα ο παρατηρητής φοβάται την αρνητική κριτική των 

άλλων παρατηρητών σε περίπτωση που βοηθήσει το θύµα. Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι ο 

παρατηρητής επηρεάζεται από την συµπεριφορά των άλλων παρατηρητών και βλέποντας ότι 

πολλοί παρατηρούν αλλά κανείς δεν παρεµβαίνει διστάζει να αναλάβει δράση. Το τρίτο 

πρόβληµα είναι ότι κάθε παρατηρητής πιστεύει ότι κάποιος από τους υπόλοιπους 

παρατηρητές θα βοηθήσει το θύµα, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ατοµική δράση και 

ευθύνη.   

 

2.5. Συνέπειες διαδικτυακού εκφοβισµού 

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός είναι µία επιβλαβής κοινωνική συµπεριφορά για όλα τα 

πρόσωπα που εµπλέκονται σε αυτή(θύτης, θύµα, παρατηρητές) και προκαλεί σηµαντική 

συναισθηµατική και σε ακραίες περιπτώσεις και σωµατική βλάβη (Feinberg & Robey, 2009, 

Juvonen & Gross, 2008). Η ψυχολογική βλάβη που υφίστανται τα θύµατα του διαδικτυακού 

εκφοβισµού είναι το ίδιο έντονη όσο θα ήταν και στην περίπτωση που ο εκφοβισµός 

συνέβαινε κατά πρόσωπο (Stover, 2006). Τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού νιώθουν 

απελπισµένα και ανίκανα να επιλύσουν το πρόβληµα (Snider, 2004).  

 Παρουσιάζουν κατάθλιψη, αυξηµένο άγχος, πτώση της ακαδηµαϊκής τους επίδοσης, 

προβλήµατα συγκέντρωσης,  αποφυγή του σχολείου και έχουν αυξηµένες πιθανότητες να 

εγκαταλείψουν το σχολείο (Stover, 2006, Feinberg & Robey, 2009,  Ang & Goh, 2010, 

Willard, 2006). Επίσης µπορεί να εµφανίσουν θυµό , ένταση, χαµηλή αυτοεκτίµηση, 

αυτοκτονικές σκέψεις και αντικοινωνική συµπεριφορά (Anderson & Sturm, 2007, Feinberg 
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& Robey, 2009, Davis, 2011,  Patchin & Hinduja, 2010, Willard, 2006). Συχνά εξαιτίας του 

εκφοβισµού δηµιουργούνται οικογενειακά προβλήµατα (Hinduja & Patchin, 2011, Floreno, 

2011). Οι αντιδράσεις των θυµάτων του διαδικτυακού εκφοβισµού παρουσιάζουν διαφορές 

αναφορικά µε το φύλο. Συγκεκριµένα, τα κορίτσια συνήθως απογοητεύονται ενώ τα αγόρια 

συνήθως φοβούνται αλλά και σκέφτονται να εκδικηθούν (Adams, 2010). Σε ορισµένες 

περιπτώσεις ο διαδικτυακός εκφοβισµός µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες, 

χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, βία και σε ακραίες περιπτώσεις σε αυτοκτονία 

(Feinberg & Robey, 2009, Whitaker & Bushman, 2009). Οι µαθητές που είναι θύµατα 

διαδικτυακού εκφοβισµού έχουν διπλάσιες πιθανότητες να διαπράξουν αυτοκτονία σε σχέση 

µε τους µαθητές που δεν έχουν δεχθεί διαδικτυακό εκφοβισµό (Holladay, 2011,  Hinduja & 

Patchin, 2011). Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα µαθητών που λόγω του διαδικτυακού 

εκφοβισµού που δέχτηκαν έβαλαν τέλος στη ζωή τους.  Επίσης τα θύµατα του διαδικτυακού 

εκφοβισµού µπορεί να αντιµετωπίσουν προβλήµατα στο σχολείο, να οπλοφορούν και να 

παρουσιάζουν επιθετική συµπεριφορά (Whitaker & Bushman, 2009).  

Τα θύµατα αισθάνονται µπερδεµένα και δύσπιστα επειδή δεν γνωρίζουν την 

ταυτότητα του θύτη καθώς αυτός µπορεί να είναι κάποιος άγνωστος ή ακόµη και ο 

καλύτερός τους φίλος (Anderson & Sturm, 2007). Η ανωνυµία του θύτη κάνει τους έφηβους 

να φτάνουν σε ακρότητες διερευνώντας τον κοινωνικό τους περίγυρο ώστε να αποφύγουν 

τυχόν επιβλαβείς συναναστροφές (Feinberg & Robey, 2009). 

 Βέβαια, οι επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισµού διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

το περιστατικό, τον χαρακτήρα  και τον κοινωνικό περίγυρο του θύµατος. Έτσι, η εµφάνιση 

των συνεπειών του διαδικτυακού εκφοβισµού δεν είναι ίδια για όλους. Άλλοι είναι 

περισσότερο επιρρεπείς και άλλοι λιγότερο. Αναλυτικότερα, οι κοινωνικά ισορροπηµένοι 

έφηβοι που υποστηρίζονται επαρκώς τόσο από την οικογένεια όσο και από τους φίλους τους 

είναι πιθανό να έχουν καλύτερες δεξιότητες αντιµετώπισης και λήψης αποφάσεων. Συνήθως 

διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες που τους βοηθούν είτε να αγνοήσουν είτε να 

αντιµετωπίσουν τον διαδικτυακό εκφοβισµό µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντίθετα οι 

ευάλωτοι έφηβοι έχουν περιορισµένες  δεξιότητες αντιµετώπισης, κακές σχέσεις, 

προβλήµατα ψυχικής υγείας και οικογενειακά προβλήµατα (Feinberg & Robey, 2009). 

 Ο διαδικτυακός εκφοβισµός είτε συµβαίνει µέσα στο σχολείο είτε έξω από αυτό, 

εµποδίζει την εύρυθµη λειτουργία του καθώς σύµφωνα µε τον Froese-Germain (2008: 46) 

δηµιουργούνται σηµαντικά προβλήµατα και θέµατα σχετικά µε «την κατάρρευση της σχέσης 

εκπαιδευτικού-µαθητή, την βία εξαιτίας του φύλου, την ασφάλεια στο σχολείο ειδικά για 

τους αλλοδαπούς µαθητές και τη σχέση µεταξύ της ασφάλειας και της δικαιοσύνης». 
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2.6. ∆ιαφορές µεταξύ παραδοσιακού εκφοβισµού  και διαδικτυακού 

εκφοβισµού 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός ως µορφή του παραδοσιακού εκφοβισµού συχνά 

χαρακτηρίζεται από συµπεριφορές όµοιες µε εκείνες του παραδοσιακού εκφοβισµού και 

ιδιαίτερα µε την έµµεση µορφή του (διάδοση φηµών, αποκλεισµός, απειλές, παρενόχληση). 

Ωστόσο υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις δύο µορφές. Όπως  ήδη 

αναφέρθηκε τα βασικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού  εκφοβισµού είναι ότι η 

συµπεριφορά είναι επιθετική και επαναλαµβανόµενη και ο θύτης είναι σωµατικά 

δυνατότερος από το  θύµα (Kowalski et al., 2008). Αντίθετα, στον ηλεκτρονικό εκφοβισµό 

δεν είναι απαραίτητο η σωµατική δύναµη του θύτη να είναι µεγαλύτερη από τη σωµατική 

δύναµη του θύµατος (Strom & Strom, 2005). Έτσι, ένα παιδί χωρίς µεγάλη σωµατική δύναµη 

που είναι δύσκολο να εκφοβίσει το θύµα του κατά πρόσωπο µπορεί εύκολα να το επιτύχει 

όταν βρίσκεται στον κυβερνοχώρο. Η δύναµη του στον κυβερνοχώρο πολλαπλασιάζεται 

εξαιτίας της ανωνυµίας που του παρέχεται (Kowalski et al., 2008, Froese-Germain, 2008, 

(Hinduja & Patchin, 2010).  Ο θύτης έχει τη δυνατότητα να αποκρύψει την ταυτότητά του 

όταν χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τους λογαριασµούς άµεσης ανταλλαγής 

µηνυµάτων ενώ στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης µπορεί να διατηρεί την προσωπική του 

σελίδα χρησιµοποιώντας κάποιο ψευδώνυµο. Έτσι, το θύµα πολύ δύσκολα µπορεί να 

εντοπίσει τον θύτη καθώς δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο της ταυτότητάς του (Anderson & 

Sturm, 2007, Kowalski et al., 2008, Feinberg & Robey, 2009). 

 Το δεύτερο σηµείο στο οποίο διαφέρει ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός από τον 

παραδοσιακό είναι η προσβασιµότητα που έχει ο θύτης στο θύµα. Στον παραδοσιακό 

εκφοβισµό ο θύτης συνήθως εκφοβίζει το θύµα του στα µέρη που συναντώνται όπως είναι το 

σχολείο (Kowalski et al., 2008). Έτσι, το χρονικό διάστηµα που ο θύτης έχει πρόσβαση στο 

θύµα είναι περιορισµένο και συγκεκριµένο. Οι µαθητές θύµατα του παραδοσιακού 

εκφοβισµού γνωρίζουν ότι όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους βρίσκονται σε ένα ασφαλές 

µέρος όπου δεν κινδυνεύουν από τον θύτη (Strom & Strom, 2005). Αντίθετα, τα θύµατα του 

ηλεκτρονικού εκφοβισµού επιστρέφοντας στο σπίτι τους δεν νιώθουν ασφάλεια καθώς ο 

θύτης έχει πρόσβαση στο θύµα καθηµερινά και κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου 

(Kowalski et al., 2008, Hinduja & Patchin, 2010,  Hinduja & Patchin, 2011, Willard, 2007).  

Στον παραδοσιακό εκφοβισµό ο θύτης γνωρίζει ότι είναι εύκολο να αποκαλυφθεί και 

να τιµωρηθεί κάτι που δύσκολα µπορεί να συµβεί στον διαδικτυακό εκφοβισµό. Σύµφωνα µε 

τους Himduja & Patchin (2010) η έλλειψη ρυθµιστικών φορέων και αρχών  µε αρµοδιότητα 

την επίβλεψη των συνοµιλιών και της αλληλεπίδρασης των χρηστών στον κυβερνοχώρο µε 
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σκοπό την ασφάλειά τους έχει ως αποτέλεσµα να συνεχίζεται η ακατάλληλη επικοινωνία. 

Την κατάσταση αυτή δυσχεραίνει η έλλειψη επίβλεψης και καθοδήγησης των νέων χρηστών 

της τεχνολογίας από τους γονείς ή από κάποιον άλλο ενήλικο (Whitaker & Bushman, 2009).     

 Στον παραδοσιακό εκφοβισµό ο θύτης βλέπει άµεσα κάποιες από τις συνέπειες που 

προκαλεί στο θύµα ο εκφοβισµός που ο ίδιος ασκεί. Αντίθετα στον ηλεκτρονικό εκφοβισµό ο 

θύτης επειδή δεν έρχεται σε κατά πρόσωπο επαφή µε το θύµα δεν µπορεί να 

συνειδητοποιήσει τις συνέπειες των πράξεών του (Adams, 2010, Strom & Strom, 2005, 

Floreno, 2011).  

Στον διαδικτυακό εκφοβισµό η απόσταση που χωρίζει τον θύτη από το θύµα καθώς 

και το ότι «οι κανόνες, τα ήθη και οι νόµοι καθίστανται λιγότερο σηµαντικά όταν κάποιος 

εµπλέκεται σε ηλεκτρονική επικοινωνία» (Hinduja & Patchin, 2010: 615) λειτουργούν 

ενθαρρυντικά διευκολύνοντας τον θύτη να εκφοβίσει κάτι που δεν συµβαίνει στον κατά 

πρόσωπο εκφοβισµό. 

Μία άλλη διαφορά είναι ότι στον παραδοσιακό εκφοβισµό ο εκφοβισµός που βιώνει 

το θύµα γνωστοποιείται στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκουν ο 

θύτης και το θύµα. Αντίθετα, στον ηλεκτρονικό εκφοβισµό, λόγω της γρήγορης µετάδοσης 

εικόνων και κειµένων µέσω των τεχνολογικών συσκευών, ο εκφοβισµός που βιώνει το θύµα 

µπορεί να γνωστοποιηθεί οπουδήποτε και πολύ γρήγορα (Adams, 2010).   

Μεταξύ των δύο ειδών εκφοβισµού, παραδοσιακού και ηλεκτρονικού, υπάρχουν 

διαφορές αναφορικά µε τους θύτες, τα θύµατα και τους παρατηρητές. Οι θύτες του 

παραδοσιακού εκφοβισµού συνήθως προέρχονται από οικογένειες στις οποίες οι γονείς στη 

σχέση τους µε τα παιδιά τους δεν χρησιµοποιούν τον έπαινο, την ενθάρρυνση και το χιούµορ 

αλλά συνεχείς µειώσεις, σαρκασµό και υπερβολική κριτική κάτι που δεν συµβαίνει 

απαραίτητα µε τους θύτες του διαδικτυακού εκφοβισµού (Willard, 2007, Strom & Strom, 

2005).  

Όσον αφορά τους παρατηρητές των δύο ειδών εκφοβισµού, του διαδικτυακού και του 

παραδοσιακού είναι πιθανότερο για τους πρώτους να συµµετάσχουν και οι ίδιοι στον 

εκφοβισµό µε τον ρόλο του θύτη (Kowalski et al., 2008). Αυτό συµβαίνει γιατί στον 

διαδικτυακό εκφοβισµό δεν απαιτείται η σωµατική δύναµη και το θάρρος που µπορεί να 

χρειάζονται στον παραδοσιακό εκφοβισµό (Kowalski et al., 2008). 

  Συγκρίνοντας τα δύο είδη εκφοβισµού, παραδοσιακού και ηλεκτρονικού, σχετικά µε 

το φύλο δεν µπορούν να διατυπωθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Ο ρόλος του φύλου στον 

διαδικτυακό εκφοβισµό θα αναλυθεί περαιτέρω στη συνέχεια. Ωστόσο, µε µια γρήγορη µατιά 

εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι στον παραδοσιακό εκφοβισµό τα αγόρια είναι πιο πιθανό να 
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εµπλέκονται και ως θύτες και ως θύµατα κάτι που δεν µπορεί να ειπωθεί µε σιγουριά και για 

τον διαδικτυακό εκφοβισµό καθώς σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα δεν έχει 

δηµιουργηθεί µία ξεκάθαρη εικόνα. Έρευνα έδειξε ότι και τα αγόρια και τα κορίτσια είχαν 

σχεδόν ίδια ποσοστά άσκησης εκφοβισµού ωστόσο το ποσοστό άσκησης εκφοβισµού σε 

βάθος χρόνου είναι µεγαλύτερο για τα κορίτσια από ότι για τα αγόρια. Επίσης η ίδια έρευνα 

αναφέρει ότι τα ποσοστά θυµατοποίησης είναι σχεδόν ίδια και για τα αγόρια και για τα 

κορίτσια, µε τα κορίτσια να παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό θυµατοποίησης κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους (Hinduja & Patchin, 2010 όπως αναφέρεται από Slovak & Singer, 

2011). Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να µπορέσουν να προσδιοριστούν οι διαφορές 

φύλου στον ηλεκτρονικό εκφοβισµό, ωστόσο οι πρώτες αυτές έρευνες δείχνουν ότι  µεταξύ 

των δύο ειδών εκφοβισµού υπάρχουν διαφορές αναφορικά µε το φύλο και τους ρόλους του 

θύτη και του θύµατος.    

Τέλος, ο παραδοσιακός εκφοβισµός µπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτός και να 

αντιµετωπιστεί κάτι που δεν ισχύει και για τον διαδικτυακό εκφοβισµό. Οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί δύσκολα αντιλαµβάνονται τον διαδικτυακό εκφοβισµό λόγω της έλλειψης 

τεχνολογικών γνώσεων που θα τους επέτρεπαν να επιβλέπουν αποτελεσµατικότερα τη 

δραστηριότητα των εφήβων (Hinduja & Patchin, 2007,  Tokunaga, 2010).  

 

3. Έρευνες για τον διαδικτυακό εκφοβισµό 

 

3.1. Συχνότητα του διαδικτυακού εκφοβισµού 

 Η συχνότητα εµφάνισης του διαδικτυακού εκφοβισµού ήταν από τα πρώτα θέµατα 

που µελετήθηκαν στην αρχική φάση της έρευνας για τον διαδικτυακό εκφοβισµό. Ωστόσο 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί καθώς υπάρχουν ελάχιστα ερευνητικά δεδοµένα που 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αλλάζουν σηµαντικά µε το πέρασµα του χρόνου (Kift et. 

al., 2010). Οι υπάρχουσες έρευνες δείχνουν ότι ο διαδικτυακός εκφοβισµός µεταξύ των 

εφήβων κυµαίνεται από 4% έως 46% (Schrock, A., & Boyd, D. 2008, όπως αναφέρεται από 

Bruhn, 2010) ποσοστό που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το δείγµα (Junoven & Gross, 

2008, Hinduja & Patchin, 2010) και από τα µέσα εκφοβισµού.  

 Στην Αγγλία έρευνα που πραγµατοποίησε το 2002 ο οργανισµός National Children’s 

Home(NCH) σε νέους ηλικίας 11 έως 19 ετών έδειξε ότι 16% είχε δεχτεί διαδικτυακό 

εκφοβισµό (NCH, 2002 όπως αναφέρεται στο Smith et al., 2008) Σε δεύτερη έρευνα που 

πραγµατοποίησε ο ίδιος οργανισµός σε 770 µαθητές ηλικίας 11 έως 19 ετών προέκυψε ότι 

20% των µαθητών είχε δεχθεί κάποιου είδους διαδικτυακό εκφοβισµού ενώ 11% 
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παραδέχτηκε ότι είχε ασκήσει εκφοβισµό (NCH, 2005 όπως αναφέρεται από Smith et al., 

2008). Επίσης οι Smith et al. (2008) πραγµατοποίησαν έρευνα σε 92 µαθητές 14 σχολείων 

της Αγγλίας,  ηλικίας 11 έως 16 ετών στην οποία εξέτασαν τις µορφές του διαδικτυακού 

εκφοβισµού µέσω κινητού τηλεφώνου και υπολογιστή µέσα και έξω από το σχολείο, τις 

επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισµού,  τη σχέση µεταξύ ηλικίας και φύλου στον 

διαδικτυακό εκφοβισµό καθώς και την ενηµερότητα των µαθητών για τον διαδικτυακό 

εκφοβισµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι  το 22% των συµµετεχόντων είχε 

εκφοβιστεί τουλάχιστον µία φορά κατά τους δύο τελευταίους µήνες που προηγήθηκαν της 

έρευνας και ότι η συχνότητα του εκφοβισµού ήταν µεγαλύτερη έξω από ότι µέσα στο 

σχολείο. Οι Noret και Rivers (2006) (όπως αναφέρεται από Smith et al., 2008) µελέτησαν 

δείγµα 11.000 Άγγλων µαθητών για τρία χρόνια (από το 2002 έως το 2005) και από την 

έρευνά τους προέκυψε ότι το 6% των µαθητών ήταν θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού, 

ποσοστό το οποίο αυξήθηκε κατά 1% µέσα στον επόµενο χρόνο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες οι 

Ybarra και Mitchell (2004) προκειµένου να µελετήσουν τους ρόλους του διαδικτυακού 

εκφοβισµού και τα χαρακτηριστικά τους πραγµατοποίησαν το 2000 εθνική τηλεφωνική 

έρευνα, Youth Internet Safety Survey-YISS-1, στην οποία συµµετείχαν 1.501 χρήστες του 

διαδικτύου ηλικίας 10 έως 17 ετών. Προέκυψε ότι 19% των συµµετεχόντων δεν είχε 

εµπλακεί ποτέ σε περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισµού, 4% ήταν τα θύµατα, 12% ήταν οι 

θύτες και 3% ήταν θύτες/θύµατα (Ybarra & Mitchell, 2004). Επαναληπτική τηλεφωνική 

εθνική έρευνα που πραγµατοποίησαν πέντε χρόνια αργότερα οι  Ybarra et al. (2006) σε 1.500 

χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 10 έως 17 ετών έδειξε ότι 9% των συµµετεχόντων ήταν 

θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού γεγονός που όπως επισηµαίνουν  η Ybarra et al. δείχνει 

µία αύξηση 50%  από την προηγούµενη έρευνα (YISS-1), δηλαδή σηµειώθηκε  αύξηση του 

φαινοµένου του διαδικτυακού εκφοβισµού κατά 6% ετησίως (Ybarra et al., 2006). Σε άλλη 

έρευνα στις Η.Π.Α. για τον διαδικτυακό εκφοβισµό από τους Kowalski και Limber (2007) 

εξετάστηκε  δείγµα 3.767 µαθητών γυµνασίου και προέκυψε ότι 11% ήταν θύµατα 

τουλάχιστον µία φορά κατά τους δύο τελευταίους µήνες, το 7% ήταν θύτες/θύµατα και το 

4% είχε εκφοβίσει κάποιον τουλάχιστον µία φορά κατά το προηγούµενο δίµηνο. Επίσης οι 

Patchin και Hinduja (2006) προκειµένου να καθορίσουν τις εµπειρίες των µαθητών στους 

ρόλους του διαδικτυακού εκφοβισµού, ανέλυσαν δείγµα 384 µαθητών κάτω των 18 ετών από 

τους οποίους περίπου το 30% ανέφερε ότι ήταν θύµα διαδικτυακού εκφοβισµού, το 11% 

θύτες και σχεδόν οι µισοί µαθητές ήταν παρατηρητές. Σε άλλη έρευνά τους οι Hinduja και 

Patchin (2010) στην οποία εξέτασαν τη σχέση του διαδικτυακού εκφοβισµού και της 

αυτοεκτίµησης σε 1963 µαθητές ηλικίας 10 έως 17 ετών βρήκαν ότι 19% των µαθητών έχει 



22 
 

εµπλακεί σε διαδικτυακό εκφοβισµό είτε µε τον ρόλο του θύτη είτε µε τον ρόλο του θύµατος. 

Έρευνα του οργανισµού i-Safe που πραγµατοποιήθηκε το 2006-07 (όπως αναφέρεται από 

Riedel, 2008) έδειξε ότι το 21% των µαθητών του γυµνασίου και το 25% των µαθητών του 

λυκείου ανέφερε ότι κάποιος γνωστός τους έχει εκφοβιστεί. Επίσης το 17% των µαθητών του 

γυµνασίου και το 32% µαθητών του λυκείου ανέφεραν ότι είχαν ενοχλήσει κάποιον. Ακόµη, 

περισσότεροι από τους µισούς µαθητές  του λυκείου ήταν θύµατα, ποσοστό που ήταν ίδιο και 

για τους θύτες. Οι Junoven και Gross (2008) διεξήγαγαν έρευνα σε 1454 µαθητές ηλικίας 12 

έως 17 ετών τα αποτελέσµατα της οποίας έδειξαν ότι το 72% των µαθητών έχει δεχτεί 

εκφοβισµό στο διαδίκτυο τουλάχιστον µία φορά σε διάστηµα ενός έτους που προηγήθηκε της 

έρευνας, το 41% έχει εκφοβιστεί 1 έως 3 φορές, το 13% έχει εκφοβιστεί 4 έως 6 φορές και το 

19% έχει εκφοβιστεί περισσότερες από 7 φορές. Επίσης ή ίδια έρευνα δεν έδειξε µεγάλη 

διαφορά στη συχνότητα του εκφοβισµού µέσα και έξω από το σχολείο. 

 Στον Καναδά οι Beran και Li (2007) σε έρευνα τους σε δείγµα 432 µαθητών 12 έως 

15 ετών βρήκαν ότι το 58% ήταν θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού µία ή δύο φορές ή και 

πιο συχνά ενώ το 26% ήταν θύτες µία ή δύο φορές ή και πιο συχνά. Επίσης η Li (2006) 

µελέτησε 264 µαθητές γυµνασίου από τους οποίους το 25% ήταν θύµατα διαδικτυακού 

εκφοβισµού και το 17% ήταν θύτες. Σε άλλη της έρευνα η Li (2007) εξέτασε τις εµπειρίες 

177 µαθητών σχετικά µε τον διαδικτυακό εκφοβισµό, εξετάζοντας παράλληλα την αντίληψή 

τους για το κλίµα στο σχολείο. Επίσης εξετάστηκαν η σχέση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ 

του διαδικτυακού εκφοβισµού και της ακαδηµαϊκής επίδοσης, της συχνότητας χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του παραδοσιακού εκφοβισµού στο σχολείο. Το ποσοστό 

των µαθητών που ήταν θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού ήταν 15% ενώ περισσότεροι από 

τους µισούς µαθητές γνώριζαν κάποιον που ήταν θύµα διαδικτυακού εκφοβισµού. Περίπου 

το ένα τρίτο των θυµάτων ανέφερε ότι είχε εκφοβιστεί από κάποιον συµµαθητή του ενώ 

περίπου το 40% ανέφερε ότι δεν γνώριζε την ταυτότητα του θύτη. Επίσης το 60% των 

θυµάτων ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί διαδικτυακά µία έως τρεις φορές και το 22,7% των 

θυµάτων ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί περισσότερες από δέκα φορές.  

 Οι Slonje και Smith (2008) µελέτησαν τις µορφές του διαδικτυακού εκφοβισµού 

µέσα και έξω από το σχολείο σε δείγµα 360 Σουηδών µαθητών ηλικίας 12 έως 20 ετών από 

τους οποίους το 2,8% εκφοβίζονταν µέσα στο σχολείο µία – δύο φορές την εβδοµάδα και το 

2,5 % εκφοβίζονταν µέσα στο σχολείο περισσότερες από δύο φορές την εβδοµάδα. Έρευνα 

των Goh και Ang (2010) σε 396 εφήβους ηλικίας 12 έως 18 ετών έδειξε ότι το 38,7% έχει 

εµπλακεί σε περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισµού.  
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Στην Ελλάδα ο διαδικτυακός εκφοβισµός εξετάστηκε από τις Kapatzia και 

Sygkollitou (2007) σε έρευνα που πραγµατοποίησαν σε 544 µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

τα αποτελέσµατα της οποίας έδειξαν ότι το 14,7% έχει δεχθεί εκφοβισµό µία ή δύο φορές, το 

2,9% δύο ή τρεις φορές το µήνα και το 0,9% µία φορά την εβδοµάδα. 

 

 

3.2. Φύλο και διαδικτυακός εκφοβισµός 

 Τα ευρήµατα των ερευνών σχετικά µε τη σχέση µεταξύ του φύλου και του 

διαδικτυακού εκφοβισµού δεν βοηθούν να σχηµατιστεί µία βέβαιη άποψη. Τόσο τα αγόρια 

όσο και τα κορίτσια εµπλέκονται σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισµού µε ποσοστά που 

άλλοτε είναι µεγαλύτερα για τα αγόρια και άλλοτε για τα κορίτσια. Κάτι που επιβεβαιώνεται 

και από τα παρακάτω ερευνητικά δεδοµένα. 

 Στην έρευνα  των Smith et. al. (2008) τα κορίτσια ήταν πιθανότερο να είναι θύµατα 

και παραδοσιακού και διαδικτυακού εκφοβισµού από ότι τα αγόρια. Επίσης στην ίδια έρευνα 

τα ποσοστά θυµατοποίησης για τα κορίτσια ήταν µεγαλύτερα και µέσα και έξω από το 

σχολείο για όλα τα µέσα εκφοβισµού εκτός από τον εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων και 

εικόνων/βίντεο (Smith et. al., 2008). Επίσης διαφορές υπήρχαν και ως προς το µέσο 

εκφοβισµού. Βρέθηκε ότι τα κορίτσια εκφόβιζαν κυρίως µέσω γραπτών µηνυµάτων, 

τηλεφωνικών κλήσεων και άµεσων µηνυµάτων σε µηχανές  αναζήτησης (instant messaging) 

ενώ τα αγόρια εκφόβιζαν κυρίως µέσω εικόνων και βίντεο. Στην έρευνα των Ybarra et al. 

(2006) σε δείγµα 1.500 χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 10  έως 17 ετών τα κορίτσια που 

ανέφεραν ότι ήταν θύµατα ήταν περισσότερα από τα αγόρια ωστόσο η διαφορά δεν ήταν 

σηµαντική. Οι Noret και Rivers (2006) στην έρευνα τους βρήκαν ότι ο αριθµός των 

κοριτσιών που είναι θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

αριθµό των αγοριών και αυξανόταν µε το πέρασµα των χρόνων. Στην έρευνα των Kowalski 

και Limber (2007) το 15% των κοριτσιών ήταν θύµατα τουλάχιστον µία φορά τους δύο 

µήνες που προηγήθηκαν της έρευνας ενώ για τα αγόρια το αντίστοιχο ποσοστό  ήταν 7%. Το 

ποσοστό των αγοριών και των κοριτσιών ήταν θύτες/θύµατα ήταν 4% και 10% αντίστοιχα. 

Μικρή ήταν η διαφορά µεταξύ των δύο φύλων σχετικά µε τον ρόλο του θύτη µε το ποσοστό 

των κοριτσιών να είναι 4% και των αγοριών 5%. Οι Beran και Li (2007) στην έρευνά τους 

δεν βρήκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των φύλων. Η Li (2006) σε έρευνά της εξέτασε τις 

διαφορές των φύλων σε σχέση µε τον παραδοσιακό και τον διαδικτυακό εκφοβισµό. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δεν έδειξαν διαφορά αναφορικά µε τον ρόλο του θύµατος(το 

ποσοστό για τα αγόρια θύµατα ήταν 25,6% ενώ για τα κορίτσια 25%) ωστόσο το ποσοστό 
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των αγοριών θυτών ήταν σηµαντικά υψηλότερο από το ποσοστό των κοριτσιών θυτών. 

Επίσης σε άλλη έρευνα της Li (2007) βρέθηκε ότι το 60% των θυµάτων του διαδικτυακού 

εκφοβισµού ήταν κορίτσια και 52% των θυτών ήταν αγόρια. Στην έρευνα των Goh και Ang 

(2010) το 3,7% των αγοριών ήταν συχνοί θύτες ενώ το 19,9% εκφόβιζαν σπάνια αντίστοιχα 

το 0,9% των κοριτσιών εκφόβιζε συχνά και το 14,2%  εκφόβιζε σπάνια. Οι Hinduja και 

Patchin (2007) στο δείγµα µαθητών που εξέτασαν βρήκαν ότι σε 1.388 έφηβους το ποσοστό 

των κοριτσιών που ήταν θύµατα ήταν 36,3% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια ήταν 

32,4%. Στην έρευνα των Slonje και Smith (2008) βρέθηκε ότι τα κορίτσια ήταν πιο συχνά 

από τα αγόρια θύµατα εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ενώ τα αγόρια 

σε σύγκριση µε τα κορίτσια ήταν συχνότεροι θύτες σε όλες τις κατηγορίες του διαδικτυακού 

εκφοβισµού, µε σηµαντικότερη εκείνη του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων. Στην 

έρευνα των Kapatzia και Sygkollitou (2007) παρατηρείται διαφορά µεταξύ των φύλων ως 

προς το µέσο εκφοβισµού. Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι τα αγόρια εµπλέκονται συχνότερα από 

τα κορίτσια σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισµού ως θύτες µε µέσο εκφοβισµού το 

κινητό τηλέφωνο αντίθετα τα κορίτσια εµπλέκονται συχνότερα από τα αγόρια σε 

διαδικτυακό εκφοβισµό και ως θύτες και ως θύµατα µε κύριο µέσο το διαδίκτυο. 

Οι διαφορές που παρατηρούνται σχετικά µε το φύλο αφορούν στους ρόλους  και στα 

µέσα που χρησιµοποιούνται. Επίσης διαφορές µεταξύ των φύλων υπάρχουν σχετικά µε την 

αναφορά του περιστατικού του διαδικτυακού εκφοβισµού σε κάποιο άλλο άτοµο. Σύµφωνα 

µε τα ερευνητικά δεδοµένα είναι πιο πιθανό τα κορίτσια να αναφέρουν τον εκφοβισµό που 

δέχονται κάτι που συνήθως αποκρύπτουν τα αγόρια. Στην έρευνα της Li (2006) αναφέρεται 

ότι τα κορίτσια ήταν πιθανότερο να αναφέρουν τον εκφοβισµό σε κάποιον ενήλικο σε 

σύγκριση µε τα αγόρια που συνήθως δεν τον ανέφεραν και δίσταζαν να ζητήσουν βοήθεια. 

Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στην έρευνα των Kapatzia και Sygkollitou (2007) στην 

οποία  βρέθηκε ότι τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν σε κάποιον ενήλικο τον 

διαδικτυακό εκφοβισµό που δέχονται σε σύγκριση µε τα αγόρια που συνήθως τον 

απέκρυπταν κάτι  που σύµφωνα µε την Ακουµιανάκη (2010: 23) συµβαίνει γιατί τα αγόρια 

«είτε φοβούνται το στιγµατισµό λόγω στερεοτύπων είτε γιατί δεν εκλαµβάνουν ως εκφοβισµό 

µορφές βίας που δεν εµπεριέχουν σωµατική βία». 

Εξετάζοντας κανείς τα ερευνητικά δεδοµένα δεν µπορεί να δηµιουργήσει µία σαφή 

και ξεκάθαρη εικόνα για τις διαφορές των δύο φύλων στον διαδικτυακό εκφοβισµό. Όσον 

αφορά τους ρόλους στον εκφοβισµό οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια 

συνήθως είναι συχνότερα θύµατα σε σχέση µε τα αγόρια. Μία πιθανή ερµηνεία για αυτό 

είναι ότι τα κορίτσια επισκέπτονται συχνότερα δωµάτια συζητήσεων και ασχολούνται 
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περισσότερο µε την ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων (Wagner, 2008). Tα ερευνητικά 

δεδοµένα για τους ρόλους του θύτη και του θύτη/θύµατος διαφέρουν αρκετά και δεν 

βοηθούν ώστε να διατυπωθούν ασφαλή συµπεράσµατα.  

Σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές η πιθανότητα εκφοβισµού είναι ίδια και για τα δύο 

φύλα ωστόσο τα κορίτσια φαίνονται να είναι περισσότερο επιθετικοί και επικίνδυνοι θύτες 

(Conn, 2010). Τα κορίτσια συνήθως εκφοβίζουν διαδίδοντας φήµες και αποδίδοντας 

προσβλητικούς χαρακτηρισµούς στα θύµατά τους (Adams, 2010,  Holladay, 2011). Αντίθετα 

τα αγόρια συνηθίζουν να εκφοβίζουν δηµοσιεύοντας εικόνες και βίντεο που γελοιοποιούν τα 

θύµατά τους (Adams, 2010, Holladay, 2011).  

 

 

3.3. Ηλικία και διαδικτυακός εκφοβισµός 

Σχετικά µε την ηλικία και τον διαδικτυακό εκφοβισµό δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα 

καθώς η έρευνα για αυτό το θέµα είναι περιορισµένη και τα ερευνητικά δεδοµένα ποικίλουν. 

Οι Smith et al. (2008) στην έρευνά τους αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν διαφορές ως προς την 

ηλικία των µαθητών. Ωστόσο, σε άλλη έρευνα του αναφέρει ότι είναι πιο πιθανό οι 

µεγαλύτεροι µαθητές να είναι θύτες του διαδικτυακού εκφοβισµού (Smith et al., 2008). Στην 

έρευνα των Kowalski και Limber (2007) το ποσοστό των θυµάτων ήταν αυξηµένο στις 

µεγαλύτερες τάξεις συγκριτικά µε τις µικρότερες ενώ το ποσοστό των θυτών ήταν 

µεγαλύτερο στην έβδοµη τάξη από ότι στην έκτη και στην όγδοη. 

Έτσι, αν και σε κάποιες έρευνες αναφέρεται ότι τα θύµατα του διαδικτυακού 

εκφοβισµού είναι πιο πιθανό να είναι µεγαλύτερα από ότι τα θύµατα του παραδοσιακού 

εκφοβισµού (Wolak et al., 2007 όπως αναφέρεται από Slovak & Singer, 2011) τα 

αποτελέσµατα άλλων ερευνών δείχνουν αυξηµένα ποσοστά του διαδικτυακού εκφοβισµού 

στο γυµνάσιο τα οποία ελαττώνονται στο λύκειο (Smith et. al., 2008), άποψη που φαίνεται 

να είναι και η επικρατέστερη (Slovak & Singer, 2011). Σύµφωνα µε την Willard (2007) 

παράγοντας που καθορίζει την ηλικία κατά την οποία οι µαθητές εµπλέκονται σε 

καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισµού είτε ως θύτες είτε ως θύµατα,  είναι η ηλεκτρονική 

εγγραµµατοσύνη τους (computer literacy) δηλαδή η ικανότητά τους να γράφουν και να 

επικοινωνούν ηλεκτρονικά. Επίσης όσον αφορά στον εκφοβισµό µέσω κινητού τηλεφώνου η 

ηλικία σε περιπτώσεις εκφοβισµού εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την ηλικία 

απόκτησης κινητού τηλεφώνου. Οι περισσότεροι µαθητές αποκτούν κινητό τηλέφωνο στην 

ηλικία των 12-14 για λόγους ασφάλειας ή κοινωνικού γοήτρου (Campbell, 2005).  
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Η Willard (2007) υπογραµµίζει ότι σχετικά µε την ηλικία και τον διαδικτυακό 

εκφοβισµό δεν µπορούµε να βασιστούµε σε ερευνητικά δεδοµένα τα οποία προέκυψαν µέσα 

σε διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους καθώς τα ποσοστά της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών από τους νέους παρουσιάζουν ταχύτατη αύξηση µε το πέρασµα του χρόνου 

(Willard, 2007). Το συµπέρασµα που απορρέει από τα ερευνητικά δεδοµένα είναι ότι ο 

διαδικτυακός εκφοβισµός αυξάνεται στο γυµνάσιο και στη συνέχεια ελαττώνεται στο λύκειο 

(Slovak & Singer, 2011, Willard, 2007). 

  

 

3.4. Τόπος κατοικίας 

 Οι ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας και το διαδίκτυο πλέον χρησιµοποιούνται 

ευρέως. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 76,7% του παγκόσµιου πληθυσµού χρησιµοποιεί το 

διαδίκτυο (Internet World Stats, 2011). Στην Ελλάδα όπως αναφέρουν οι Κουντζέρης και 

Κωνσταντάτος (2010: 4) «στα νοικοκυριά µε σύνδεση στο διαδίκτυο το ποσοστό των 

νοικοκυριών µε ευρωζωνική σύνδεση αυξήθηκε κατά 51,7% (από 7,3% το 2005 σε 59% το 

2008) και το ποσοστό των πολιτών που χρησιµοποιεί συχνά το διαδίκτυο (σχεδόν κάθε µέρα) 

αυξήθηκε από 11% σε 26% την ίδια περίοδο». Το έτος 2010 το ποσοστό των νοικοκυριών 

που είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν 46% και το 84% των κατοίκων της χώρας είχαν 

κινητό τηλέφωνο (Βέργη, 2011). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2,7% των νέων (16-24 ετών) δεν 

έχει χρησιµοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο και το 2% δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ υπολογιστή 

(Βέργη, 2011). Επίσης δεν παρατηρούνται διαφορές στην χρήση του διαδικτύου ανά 

γεωγραφική περιφέρεια. Συγκεκριµένα, το 32% των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας, το 33% 

των κατοίκων της Κεντρικής Ελλάδας, το 51% των κατοίκων της Αττικής και το 36% των 

νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου (Βέργη, 2011). 

Παρατηρείται δηλαδή ότι τόσο οι κάτοικοι των αστικών περιοχών όσο και οι κάτοικοι των 

ηµιαστικών περιοχών και της επαρχίας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Ωστόσο, ύστερα από ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας προέκυψε 

ότι δεν έχει µελετηθεί επαρκώς ο διαδικτυακός εκφοβισµός όσον αφορά στον τόπο 

κατοικίας. Οι περισσότερες έρευνες για τον διαδικτυακό εκφοβισµό έχουν διεξαχθεί σε 

αστική περιοχή (Carter, 2011) ενώ ελάχιστες είναι οι έρευνες που εξετάζουν τον διαδικτυακό 

εκφοβισµό σε ηµιαστική περιοχή και σε επαρχία. Παρόµοια είναι η εικόνα και για τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό καθώς ελάχιστες έρευνες εξετάζουν τις διαφορές του εκφοβισµού 

ανά περιοχή (Kowalski et al., 2008). Σε έρευνα των Nansel et al. (2001) (όπως αναφέρεται 

από Kowalski et al., 2008) δεν προέκυψε σηµαντική διαφορά µεταξύ των µαθητών της 
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αστικής περιοχής, της προαστιακής, της πόλης και της αγροτικής περιοχής αναφορικά µε τον 

ρόλο του θύµατος. Αναφορικά µε τον ρόλο του θύτη βρέθηκε ότι ήταν µικρότερο το ποσοστό 

των µαθητών της προαστιακής περιοχής (συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων περιοχών) 

που εκφόβιζε µέτρια ενώ ήταν µεγαλύτερο το ποσοστό των µαθητών της αγροτικής περιοχής 

(συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων περιοχών) που δεν είχε ασκήσει ποτέ εκφοβισµό. 

 

 

4. Η νοµοθεσία για τον διαδικτυακό εκφοβισµό 

 Ο διαδικτυακός εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο που όπως αναφέρθηκε επηρεάζει 

ένα µεγάλο µέρος της µαθητικής κοινότητας και είναι τόσο επιβλαβής που µπορεί να 

οδηγήσει ακόµη και στην αυτοκτονία του ατόµου που εκφοβίζεται. Κρίνεται λοιπόν 

επιτακτική η ανάγκη για θεσµοθέτηση νόµων που να προστατεύουν τα θύµατα του 

διαδικτυακού εκφοβισµού. Ωστόσο, σε λίγες χώρες του κόσµου εφαρµόζονται νόµοι 

αποκλειστικά για τον διαδικτυακό εκφοβισµό.   

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις Η.Π.Α. από τις 44 πολιτείες που έχουν νόµους για τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό οι τριάντα από αυτές έχουν νόµους για την ηλεκτρονική 

παρενόχληση ενώ µόνο πέντε πολιτείες έχουν νόµους σχετικά µε τον διαδικτυακό εκφοβισµό 

(Calvert, 2010). Στις περισσότερες περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων διαδικτυακού 

εκφοβισµού εφαρµόζεται η σχετική είτε µε την δυσφήµηση είτε µε την παρενόχληση 

νοµοθεσία, η οποία ωστόσο αποδεικνύεται ανεπαρκής (King, 2010). Είναι όµως βασικό, στις 

περιπτώσεις εκδίκασης του διαδικτυακού εκφοβισµού, να εφαρµόζεται η κατάλληλη 

νοµοθεσία που θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για το θύµα γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση το θύµα µπορεί να αισθανθεί αδικηµένο και να θελήσει να εκδικηθεί τον θύτη, 

ασκώντας και ο ίδιος διαδικτυακό εκφοβισµό, διαιωνίζοντας µε τον τρόπο αυτό το φαινόµενο 

του διαδικτυακού εκφοβισµού (King, 2010). Επίσης στις περιπτώσεις εκδίκασης του 

διαδικτυακού εκφοβισµού δεν είναι ξεκάθαρο αν θα πρέπει να τιµωρηθεί ο θύτης όταν ο 

εκφοβισµός συµβαίνει έξω από το σχολείο γιατί ο ίδιος µπορεί να επικαλεστεί το δικαίωµα 

της ελευθερίας του λόγου (King, 2010, Trager, 2009, Calvert, 2010, McQuade et al., 2009). 

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νοµοθεσία για τον διαδικτυακό εκφοβισµό. Ο θύτης του 

διαδικτυακού εκφοβισµού τιµωρείται βάσει της υπάρχουσας νοµοθεσίας (Spryopoulos, 2010, 

Gountsidou & Nouskalis, 2010) και θεωρείται ποινικά υπεύθυνος εφόσον έχει συµπληρώσει 

το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του (Spryopoulos, 2010). Στα σχολεία δεν εφαρµόζονται 

µέτρα για την αντιµετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισµού (Gountsidou & Nouskalis, 2010), 
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ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης απαγορεύεται να 

έχουν στο σχολείο και να χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο (Spryopoulos, 2010).  

 

5. Αντιµετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισµού 

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός δεν αντιµετωπίζεται απαγορεύοντας στους µαθητές να 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας. Πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι το διαδίκτυο δεν είναι η αιτία του διαδικτυακού εκφοβισµού, εποµένως, η 

απαγόρευση της χρήσης του από τους µαθητές δεν είναι η λύση στο πρόβληµα. Αντίθετα, η 

εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου θα οδηγούσε στην  κοινωνική αποµόνωση των µαθητών 

καθώς χρησιµοποιούν το διαδίκτυο όχι µόνο για να µελετήσουν αλλά και για να 

ενηµερωθούν και να επικοινωνήσουν µε τους φίλους τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο να 

ληφθούν µέτρα για την πρόληψη και την αντιµετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισµού.   

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισµού απαραίτητη και 

σηµαντικότερη προϋπόθεση είναι η συνεργασία µεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών, µαθητών και 

των αρµόδιων κρατικών φορέων (Kingston, 2011). Οι προσπάθειες για την καταπολέµηση 

του φαινοµένου πρέπει να εστιαστούν στην συνειδητοποίηση, ενηµέρωση, πρόληψη, 

παρέµβαση, συµβουλευτική (Kingston, 2011, Ford, 2009). Ο όρος «συνειδητοποίηση» 

αναφέρεται στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν εκπαιδευτικοί  και γονείς 

προκειµένου να αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ανάλογες µε εκείνες των 

µαθητών και των παιδιών τους.  Εκτός όµως από τις τεχνολογικές γνώσεις, θα πρέπει να 

γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο συνηθίζουν να επικοινωνούν οι 

µαθητές στο διαδίκτυο και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Kingston, 2011, Murray & 

Lopez, 2008). Μόνο αν κατανοήσουν το διαδίκτυο θα είναι σε θέση να συµβάλλουν στην 

αντιµετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισµού.  

Επίσης, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς πρέπει να ενηµερωθούν για τον 

διαδικτυακό εκφοβισµό. Πρέπει να µάθουν τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισµός, ποιες είναι οι 

µορφές του, ποιες είναι οι συνέπειες του καθώς, ποιες είναι οι ενδείξεις που µπορεί να 

φανερώσουν ότι ένας µαθητής είναι είτε θύτης είτε θύµα (Feinberg & Robey, 2009) και πώς 

να αντιµετωπίζουν τα περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισµού (Kowalski et al., 2008). Η 

ενηµέρωση βέβαια, δεν θα πρέπει να αφορά µόνο εκπαιδευτικούς και γονείς αλλά και 

µαθητές. Στόχος της θα πρέπει να είναι οι µαθητές όχι µόνο να κατανοήσουν ποιες πράξεις 

συνιστούν διαδικτυακό εκφοβισµό αλλά και να πιστέψουν ότι ο διαδικτυακός εκφοβισµός 

µπορεί να αντιµετωπιστεί. Πολλοί µαθητές πιστεύουν ότι εξαιτίας της ανωνυµίας που 

παρέχει το διαδίκτυο είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο θύτης του διαδικτυακού εκφοβισµού και 
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κατά συνέπεια δεν αναφέρουν σε κάποιον ενήλικο τον εκφοβισµό γιατί νοµίζουν ότι δεν θα 

µπορέσουν να τον αντιµετωπίσουν. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουν ότι τίποτα δεν µένει κρυφό 

στο διαδίκτυο και ότι ο θύτης του διαδικτυακού εκφοβισµού είναι δυνατό να εντοπιστεί 

(Franek, 2006).  

Αναφορικά µε την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισµού πολλά µέτρα µπορούν να 

εφαρµοστούν και από το σχολείο και από την οικογένεια των µαθητών. Σχετικά µε τα µέτρα 

που µπορούν να ληφθούν από τους γονείς τα κυριότερο είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά µε 

την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η τοποθέτησή του σε κεντρικό σηµείο του 

σπιτιού ώστε οι γονείς να ελέγχουν καλύτερα τη δραστηριότητα των παιδιών τους (Feinberg 

& Robey, 2009). Ο έλεγχος της δραστηριότητας των παιδιών µπορεί να επιτευχθεί είτε µε 

την χρήση ειδικού λογισµικού είτε µε την απλή παρατήρηση και συµµετοχή των γονέων στις 

δραστηριότητές τους (Siegle, 2010).   

Το σχολείο από την πλευρά του πρέπει να θεσπίσει κανόνες που να απαγορεύουν τον 

διαδικτυακό εκφοβισµό και να εκπαιδεύσει τους µαθητές στην σωστή χρήση του διαδικτύου 

(Hinduja & Patchin, 2009a, 2009b, όπως αναφέρεται από Siegle, 2010). Οι µαθητές θα 

πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ της «κανονικής» και της 

«διαδικτυακής» ζωής (Franek, 2006) και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να συµπεριφέρονται 

στο διαδίκτυο όπως ακριβώς συµπεριφέρονται και στην πραγµατική τους ζωή (Hinduja & 

Patchin, 2009a, 2009b όπως αναφέρεται από Siegle, 2010). Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουν 

κάποιους πρακτικούς κανόνες προκειµένου να αποφύγουν πιθανούς θύτες. Έτσι, πρέπει να 

ξέρουν ότι δεν πρέπει να δίνουν σε αγνώστους προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. κωδικοί, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και να καταλάβουν ότι όταν συνοµιλούν µε 

αγνώστους είναι πιθανό οι συνοµιλητές τους να παρουσιάζουν ψεύτικα στοιχεία για την 

ταυτότητά τους (Strom & Strom, 2005). Ακόµη, µέσα από παιχνίδι ρόλων µπορούν να 

µάθουν να αντιδρούν σωστά σε κάποιο περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισµού (Hinduja & 

Patchin, 2011). Οι εκπαιδευτικοί µπορούν στο µέσα στην τάξη να γίνουν ιδιαίτερα 

δηµιουργικοί προκειµένου να ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές και να τονίσουν τις 

συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισµού. Μπορούν για παράδειγµα να διαβάζουν άρθρα 

εφηµερίδων ή να προβάλλουν αποσπάσµατα ταινιών σχετικών µε διαδικτυακό εκφοβισµό 

(Bendel Draa & Sydney, 2009) ή ακόµη και να κάνουν µία εργασία για αυτό το θέµα.  

Σε περίπτωση που κάποιος µαθητής εκφοβιστεί διαδικτυακά θα πρέπει να ξέρει ότι η 

καλύτερη αντιµετώπιση για να αποφύγει τον θύτη είναι να τον αγνοήσει (Feinberg & Robey, 

2009). Θα πρέπει επίσης να αποθηκεύσει τα εκφοβιστικά µηνύµατα και να µπλοκάρει άλλα 

εισερχόµενα µηνύµατα από τον συγκεκριµένο χρήστη (Feinberg & Robey, 2009). Οι γονείς 
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πρέπει να κρατήσουν το εκφοβιστικό υλικό, να επικοινωνήσουν µε το σχολείο και αν 

κρίνουν ότι είναι απαραίτητο να ενηµερώσουν και τις αρµόδιες αρχές. Αν ο εκφοβισµός 

συµβαίνει µέσα στο σχολείο είναι εύκολο οι εκπαιδευτικοί µπορούν άµεσα να δράσουν για 

την αντιµετώπισή του γιατί είναι µέσα στις αρµοδιότητές τους. Αποθηκεύουν τα εκφοβιστικά 

µηνύµατα, εντοπίζουν τον δράστη, τον τιµωρούν και επιλέγουν την κατάλληλη για την 

περίπτωση παρέµβαση. Ωστόσο, αν ο εκφοβισµός συµβαίνει εκτός σχολείου η κατάσταση 

περιπλέκεται εξαιτίας της ελλιπούς νοµοθεσίας. Μία λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα είναι 

η υπογραφή συµφωνητικών µεταξύ των γονέων και του σχολείου µε τα οποία οι γονείς 

επιτρέπουν στο σχολείο να αντιµετωπίσει περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισµού τα οποία 

συµβαίνουν εκτός σχολείου (Davis, 2011).  

Στόχος όλων των προσπαθειών είναι οι µαθητές µέσα από τη διαρκή εκπαίδευση όχι 

µόνο να µπορούν να αντιµετωπίζουν επιτυχώς περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισµού αλλά 

κυρίως να διαµορφώσουν εκείνο το ήθος που δεν θα τους επιτρέπει να εκφοβίζουν Μόνο µε 

αυτό τον τρόπο µπορεί να αντιµετωπιστεί ο διαδικτυακός εκφοβισµός και να δηµιουργηθεί 

ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους τους µαθητές.  

 

6. Ερευνητικά ερωτήµατα   

Ύστερα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε το θέµα, προέκυψε ότι ο 

διαδικτυακός εκφοβισµός αν και εµφανίστηκε σχετικά πρόσφατα, παρουσιάζει υψηλή 

συχνότητα εµφάνισης µεταξύ των µαθητών τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο και 

προκαλεί σηµαντική ψυχολογική και σε ακραίες περιπτώσεις και σωµατική βλάβη, όπως 

είναι η αυτοκτονία. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα ο διαδικτυακός εκφοβισµός 

αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα και στα ελληνικά σχολεία, καθώς έχει  αποδειχθεί ότι 

συµβαίνει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Όµως οι περισσότερες έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί σε δείγµα µαθητών αστικών κέντρων. ∆εν έχει εξεταστεί το φαινόµενο του 

διαδικτυακού εκφοβισµού σε µαθητές ηµιαστικών περιοχών και σε µαθητές που ζουν στην  

επαρχία. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µαθητές που ζουν σε διαφορετικές περιοχές είναι πιθανό 

να µην έχουν την ίδια πρόσβαση στην τεχνολογία καθώς επίσης ότι ο τόπος κατοικίας 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του τρόπου ζωής και των συνηθειών των ατόµων 

επιχειρήθηκε µία σύγκριση του διαδικτυακού εκφοβισµού σε µαθητές διαφορετικών 

περιοχών και συγκεκριµένα, αστικής, ηµιαστικής και επαρχίας. Θα παρουσίαζε λοιπόν 

ενδιαφέρον η διερεύνηση και διασαφήνιση των παρακάτω ερωτηµάτων:  
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1. Υπάρχει διαφορά στους ρόλους του διαδικτυακού εκφοβισµού για κάθε µέσο 

εκφοβισµού µέσα και έξω από το σχολείο ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας (αστικό 

κέντρο, ηµιαστικό κέντρο, επαρχία).  

2. Υπάρχει διαφορά στους ρόλους του διαδικτυακού εκφοβισµού για κάθε µέσο 

εκφοβισµού µέσα και έξω από το σχολείο ανάλογα µε το φύλο και µε τον τόπο 

κατοικίας (αστικό κέντρο, ηµιαστικό κέντρο, επαρχία); 

3. Υπάρχει διαφορά στους ρόλους του διαδικτυακού εκφοβισµού για κάθε µέσο 

εκφοβισµού µέσα και έξω από το σχολείο ανάλογα µε την ηλικία και τον τόπο 

κατοικίας (αστικό κέντρο, ηµιαστικό κέντρο, επαρχία);  

4. Υπάρχει διαφορά στους ρόλους του διαδικτυακού εκφοβισµού για κάθε µέσο 

εκφοβισµού µέσα και έξω από το σχολείο ανάλογα µε την σχολική επίδοση και τον 

τόπο κατοικίας (αστικό κέντρο, ηµιαστικό κέντρο, επαρχία);  
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Β. Ερευνητικό µέρος 

 

7. Μεθοδολογία της έρευνας  

 

7.1. Περιοχή έρευνας 

 Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 

συγκεκριµένα, γυµνασίων της πόλης και του νοµού Θεσσαλονίκης καθώς και της πόλης των 

Σερρών. Αναλυτικότερα, συµµετείχαν µαθητές των γυµνασίων Θεσσαλονίκης, Σερρών και 

Ν.Μαδύτου. Η επιλογή των σχολείων έγινε µε κριτήριο τον πληθυσµό κάθε τόπου έτσι ώστε 

οι µαθητές να προέρχονται από αστικό κέντρο, ηµιαστικό κέντρο και επαρχία. Για κάθε 

περίπτωση (αστικό κέντρο, ηµιαστικό κέντρο, επαρχία) επιλέχθηκαν σχολεία στα οποία 

εργάζονταν εκπαιδευτικοί που γνώριζαν την ερευνήτρια και µπορούσαν να συνεργαστούν 

µαζί της στην διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας. 

 

7.2. Συµµετέχοντες 

 Μοιράστηκαν 245 ερωτηµατολόγια από τα οποία συµπληρώθηκαν σωστά τα 229. 

Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές και των τριών τάξεων του γυµνασίου. Τα ερωτηµατολόγια 

συµπληρώθηκαν από µαθητές τεσσάρων σχολείων. Συγκεκριµένα, τα σχολεία αυτά είναι το 

6ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 2ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου, το 1ο Γυµνάσιο Σερρών και το 

Γυµνάσιο Νέας Μαδύτου του νοµού Θεσσαλονίκης. 

 

7.3. Ερευνητική διαδικασία 

 Αρχικά πραγµατοποιήθηκε είτε τηλεφωνική είτε κατά πρόσωπο επικοινωνία µε τους 

διευθυντές των σχολικών µονάδων κατά την οποία ενηµερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας 

και παρουσιάστηκε το ερευνητικό εργαλείο. Ακολούθησε συνάντηση και συζήτηση της 

ερευνήτριας µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων προκειµένου να δοθούν οδηγίες καθώς 

στα δύο από τα τέσσερα σχολεία η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους µαθητές 

έγινε µε τη βοήθεια και τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών.  

 Ακολούθησε η πιλοτική έρευνα σε δείγµα 30 µαθητών της πρώτης, της δευτέρας και 

της τρίτης γυµνασίου (επιλέχθηκαν 10 µαθητές από κάθε τάξη) του Πειραµατικού Γυµνασίου 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το 

«Cyberbullying Questionnaire» του καθηγητή Peter Smith στο Goldsmiths College του 

Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, το οποίο είχε χρησιµοποιηθεί σε έρευνα σχετική µε τον 

διαδικτυακό εκφοβισµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έχουν δηµοσιευτεί στο περιοδικό 
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Journal of Child Psycology and Psychiatry µε τον τίτλο «Cyberbullying: its nature and 

impact in secondary school students».  Μετά από την πιλοτική έρευνα διορθώθηκαν κάποιες 

ασάφειες σε ορισµένες ερωτήσεις ενώ κάποιες άλλες που φάνηκε να µπερδεύουν τους 

µαθητές διατυπώθηκαν απλούστερα.  

 Στη συνέχεια ακολούθησε η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους µαθητές 

των τεσσάρων σχολείων. Η ερευνήτρια ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης 

των ερωτηµατολογίων στα δύο από τα τέσσερα σχολεία ενώ στα άλλα δύο σχολεία οι 

οδηγίες για την συµπλήρωση και οι απαντήσεις σε τυχόν απορίες των µαθητών δόθηκαν από 

τον εκπαιδευτικό της τάξης. Η διαδικασία της συµπλήρωσης διήρκεσε 30-40 λεπτά. Οι 

µαθητές αρχικά ενηµερώνονταν είτε από την ερευνήτρια είτε από τον εκπαιδευτικό της τάξης 

για τον σκοπό της έρευνας και συµµετείχαν µόνο όσοι το επιθυµούσαν. Επίσης 

διευκρινιζόταν ότι η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων γινόταν ανώνυµα, τα 

ερωτηµατολόγια εξετάζονταν µόνο από την ερευνήτρια  και δεν βαθµολογούνταν για τις 

απαντήσεις τους. 

 Πριν από την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων προηγείτο µία σύντοµη συζήτηση 

µε τους µαθητές σχετικά µε τον διαδικτυακό εκφοβισµό και τις διαφορές του από τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό και διαβάζονταν οι οδηγίες του ερωτηµατολογίου. Κατά τη 

διάρκεια της συµπλήρωσης οι µαθητές µπορούσαν να ρωτούν την ερευνήτρια ή τον 

εκπαιδευτικό για τυχόν απορίες που είχαν. Μετά από την συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων η ερευνήτρια ευχαριστούσε τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους 

διευθυντές για την πολύτιµη βοήθειά τους.  

 Η διαδικασία της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων και στα τέσσερα σχολεία 

διήρκεσε µία εβδοµάδα. 

 

7.4. Ερευνητικό εργαλείο 

 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το «Cyberbullying 

Questionnaire» του καθηγητή Peter Smith το οποίο µετά από άδειά του µεταφράστηκε σε 

δόκιµο νεοελληνικό λόγο. Η µετάφραση έγινε από µεταφραστή ενώ ακολούθησε και 

αντίστροφη µετάφραση από την ελληνική στην  αγγλική γλώσσα προκειµένου να ελεγχθεί η 

πιστότητα και εγκυρότητα της µετάφρασης. 

  Στο πρώτο τµήµα του ερωτηµατολογίου οι µαθητές καλούνταν να συµπληρώσουν τα 

κοινωνικο-δηµογραφικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια δινόταν ο ορισµός του παραδοσιακού 

εκφοβισµού διατυπωµένος µε τέτοιο λόγο ώστε να είναι κατανοητός από µαθητές γυµνασίου. 

Ακολουθούσε µία δήλωση για τον διαδικτυακό εκφοβισµό και αναφέρονταν τα επτά µέσα µε 



34 
 

τα οποία αυτός πραγµατοποιείται: γραπτά µηνύµατα, εικόνες και βίντεο, τηλεφωνήµατα, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, δωµάτια συζητήσεων, συνεχής ηλεκτρονική ανταλλαγή 

µηνυµάτων µέσω µηχανών αναζήτησης και ιστοσελίδες. Στη συνέχεια οι µαθητές 

απαντούσαν σε 88 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, από τις οποίες ορισµένες συνοδεύονταν 

από µία ερώτηση ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις εξέταζαν τον διαδικτυακό εκφοβισµό µέσα 

και έξω από το σχολείο στο χρονικό διάστηµα των δύο προηγούµενων µηνών από τον χρόνο 

διεξαγωγής της έρευνας. Αρχικά οι µαθητές απαντούσαν σε δύο γενικές ερωτήσεις. Η πρώτη 

ρωτούσε αν οι µαθητές έχουν δεχτεί εκφοβισµό (παραδοσιακό) στο σχολείο τους δύο 

τελευταίους µήνες και η δεύτερη ρωτούσε αν έχουν δεχτεί διαδικτυακό εκφοβισµό στο 

σχολείο τους δύο τελευταίους µήνες. Οι µαθητές µπορούσαν να επιλέξουν µία µόνο 

απάντηση σε µία πεντάβαθµη κλίµακα (ποτέ, 1 ή 2 φορές, 2 ή 3 φορές, 2 ή 3 φορές τον µήνα, 

περίπου 1 φορά την εβδοµάδα, πολλές φορές την εβδοµάδα). Στη συνέχεια το 

ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από επτά τµήµατα τα οποία αντιστοιχούσαν στα επτά µέσα 

µε τα οποία πραγµατοποιείται ο διαδικτυακός εκφοβισµός(γραπτά µηνύµατα, εικόνες και 

βίντεο, τηλεφωνήµατα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, δωµάτια συζητήσεων, συνεχής 

ηλεκτρονική ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω µηχανών αναζήτησης και ιστοσελίδες). Για κάθε 

µέσο χωριστά οι µαθητές ερωτούνταν:  

 πόσο συχνά έχουν δεχθεί και πόσο συχνά έχουν ασκήσει διαδικτυακό εκφοβισµό 

τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο (ποτέ, 1 ή 2 φορές, 2 ή 3 φορές, 2 ή 3 φορές 

τον µήνα, περίπου 1 φορά την εβδοµάδα, πολλές φορές την εβδοµάδα) 

 αν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων τους 

τελευταίους δύο µήνες (ναι ή όχι) 

 ποια θεωρούν ότι είναι η επίδραση του διαδικτυακού εκφοβισµού σε σχέση µε τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό (έχει µικρότερη, την ίδια ή µεγαλύτερη επίδραση) 

 ποιος είναι ο αριθµός των θυτών 

 ποια είναι η ηλικία του θύτη/των θυτών 

 ποιο είναι το φύλο του θύτη/των θυτών 

 ποια είναι η τάξη του θύτη/των θυτών 

 πόσο διήρκεσε ο εκφοβισµός 

 αν ανέφεραν και σε ποιον τον εκφοβισµό 

 αν πιστεύουν ότι η απαγόρευση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων µπορεί 

να βοηθήσει στην αποφυγή του διαδικτυακού εκφοβισµού 

Επίσης υπήρχαν ερωτήσεις ανοικτού τύπου στις οποίες οι µαθητές µπορούσαν να 

εξηγήσουν τους λόγους για την επίδραση που θεωρούν ότι έχει ο διαδικτυακός εκφοβισµός, 
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να δώσουν παραδείγµατα διαδικτυακού εκφοβισµού και να κάνουν προτάσεις για την 

διακοπή του διαδικτυακού εκφοβισµού. 

Στο τέλος του ερωτηµατολογίου υπήρχαν δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου που ζητούσαν 

από τους µαθητές να αναφέρουν παραδείγµατα διαδικτυακού εκφοβισµού και να προτείνουν 

ή να σχολιάσουν οτιδήποτε σχετικό µε τον διαδικτυακό εκφοβισµό. 

 

 

7.5. Εγκυρότητα ερωτηµατολογίου  

Για τη διερεύνηση της εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, δηλαδή κατά πόσο οι 

διάφορες κλίµακές του µετρούν αυτό που ισχυρίζονται ότι µετρούν έγινε παραγοντική 

ανάλυση. Το σκεπτικό είναι ότι όλες οι ερωτήσεις που µετρούν µια εννοιολογική κατασκευή 

θα αποτελούν ένα διακριτό παράγοντα συνεπώς από την παραγοντική ανάλυση θα προκύψει 

ένας παράγοντας. Για παράδειγµα, όλες οι ερωτήσεις που µετρούν την εµπειρία του 

εκφοβισµού µέσα στο σχολείο θα αποτελούν ένα παράγοντα. 

Πίνακας 1: ανάλυση παραγόντων ερωτηµατολογίου  

Εµπειρία θύµατος 

µέσα στο σχολείο 

Εµπειρία θύµατος 

έξω από το σχολείο 

Εµπειρία θύτη 

µέσα στο σχολείο 

Εµπειρία θύτη 

έξω από το σχολείο 

 Παράγοντες  Παράγοντας  Παράγοντας  Παράγοντες

 1 2  1  1  1 2 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσα στα 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο 

,868  

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε εκφοβισµό 

µέσω ιστοσελίδων 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το 

σχολείο; 

,885 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

,866 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το  

σχολείο; 

,901  

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

,844  

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε εκφοβισµό 

µέσω εικόνων ή 
βίντεο τους 

τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

,823 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους  µέσω 

ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

,861 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

,892  

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
συνεχούς κατά την 
χρήση των µηχανών 
αναζήτησης(π.χ. 

YAHOO,MSN κλπ) 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

,801  

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε εκφοβισµό 
µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

,821 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

τηλεφωνηµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

,811 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

τηλεφωνηµάτων 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το  

σχολείο; 

,855  
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Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

,742 ,464

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε εκφοβισµό 

µέσα στα 
ηλεκτρονικά δωµάτια 
συζητήσεων τους 

τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο 

,755 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

,806 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 

άλλους µέσα στα 
ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων  τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το στο 

σχολείο; 

,823  

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

 ,909

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε εκφοβισµό 

µέσω συνεχούς 
επικοινωνίας µέσα 
στους µηχανισµούς 
αναζήτησης (π.χ 

YAHOO,MSN κλπ)  
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το 

σχολείο; 

,740 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 

άλλους µέσα στα 
ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων  τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

,780 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους  µέσω 

ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το στο 

σχολείο; 

,776  

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

,566 ,637

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε εκφοβισµό 

µέσω 
τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

,728 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

,741 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

,726  

Πόσο συχνά έχετε 
δεχθεί εκφοβισµό 

µέσω γραπτών 
µηνυµάτων  µέσα 
στο σχολείο τους 

τελευταίους 2 µήνες 

 ,379

Πόσο συχνά έχετε 
δεχθεί εκφοβισµό 

µέσω γραπτών 
µηνυµάτων έξω από 
το σχολείο τους 

τελευταίους 2 µήνες;

,509 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
γραπτών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

έξω από το  
σχολείο; 

,395 

Έχετε ακούσει να 
γίνεται εκφοβισµός 

µέσω γραπτών 
µηνυµάτων µέσα 
στο σχολείο ή σε 
κύκλο φίλων τους 
τελευταίους 2 

µήνες; 

 ,998

 

 

Στον πίνακα 1 φαίνεται ότι το ερωτηµατολόγιο έχει µια καλή εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής. Ειδικότερα οι κλίµακες που µετρούν την εµπειρία του θύµατος έξω από το 

σχολείο και την εµπειρία του θύτη µέσα στο σχολείο αποτελούν ένα µόνο διακριτό 

παράγοντα που σηµαίνει ότι πράγµατι µετρούν τις συγκεκριµένες µεταβλητές. Βέβαια και οι 

άλλες δύο κλίµακες που µετρούν την εµπειρία του θύµατος µέσα στο σχολείο και την 

εµπειρία του θύτη έξω από αυτό έχουν καλή εγκυρότητα καθώς οι περισσότερες των 

ερωτήσεων φορτώνουν έναν παράγοντα.  
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8. Κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά  

 

8.1. Τόπος κατοικίας και φύλο 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται ο τόπος κατοικίας και το φύλο των µαθητών. Όπως 

φαίνεται από τους 229 µαθητές του δείγµατος οι 101 προέρχονταν από αστική περιοχή. 

Συγκεκριµένα το 55,4% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή είναι αγόρια ενώ το 

44,6% είναι κορίτσια. Στο σύνολο του δείγµατος 58 µαθητές προέρχονταν από ηµιαστική 

περιοχή από τους οποίους το 51,7% ήταν αγόρια ενώ το 48,3% ήταν κορίτσια. Οι µαθητές 

που προέρχονταν από επαρχία ήταν 70 εκ των οποίων το 50% ήταν αγόρια και το 50% ήταν 

κορίτσια.  

 

  Πίνακας 2: φύλο και τόπος κατοικίας 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική περιοχή Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Φύλο 

Αγόρι 
N 56 30 35 121 
% 55,4% 51,7% 50,0% 52,8% 

Κορίτσι 
N 45 28 35 108 
% 44,6% 48,3% 50,0% 47,2% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

8.2. Ηλικία  

 Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3 ο µέσος όρος της ηλικίας των µαθητών ήταν τα 

14,03 έτη µε ελάχιστη ηλικία τα 13 έτη και µέγιστη τα 19 έτη. 

          

               Πίνακας 3: ηλικία των µαθητών 

  N Ελάχιστο Μέγιστο  Μέσος 
όρος  

Τυπική 
απόκλιση 

Ηλικία 229 13 19 14,03 1,042 
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8.3. Εθνικότητα  

 Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η εθνικότητα των µαθητών ανά περιοχή (αστική, 

ηµιαστική, επαρχία). Από τους 101 µαθητές που ζουν σε αστική περιοχή και όπως φαίνεται 

στον πίνακα 3 το 96% είναι Έλληνες και το 4% είναι αλλοδαποί, από τους 58 µαθητές που 

ζουν σε ηµιαστική περιοχή το 96,6% είναι Έλληνες και το 3,4% είναι αλλοδαποί, από τους 

70 µαθητές που ζουν σε επαρχία το 96,1% είναι Έλληνες και το 3,9% είναι αλλοδαποί. 

 

                     Πίνακας 4: εθνικότητα µαθητών ανά περιοχή 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Εθνικότητα

Έλληνας 
N 97 56 67 220 
% 96,0% 96,6% 95,7% 96,1% 

Αλλοδαπός 
N 
% 4 2 3 9 

% 4,0% 3,4% 4,3% 3,9% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

8.4. Τάξη και επίδοση 

 Σχετικά µε την τάξη των µαθητών όπως φαίνεται στον πίνακα 5 από τους 229 

µαθητές το 38,9% φοιτούσε στην Α΄ Γυµνασίου, το 29,3% φοιτούσε στην Β΄ Γυµνασίου και 

το 31,9% φοιτούσε στην Γ΄ Γυµνασίου. Αναλυτικότερα, από τους 101 µαθητές της αστικής 

περιοχής το 37,6% φοιτούσε στην Α΄ Γυµνασίου, το 29,7% φοιτούσε στην Β΄ Γυµνασίου και 

το 32,7% φοιτούσε στην Γ΄ Γυµνασίου. Από τους 58 µαθητές της ηµιαστικής περιοχής το 

36,2% φοιτούσε στην Α΄ Γυµνασίου, το 31% φοιτούσε στην Β΄ Γυµνασίου και το 32,8% 

φοιτούσε στην Γ΄ Γυµνασίου. Στο σύνολο των 70 µαθητών της επαρχίας το 42,9% ήταν 

µαθητές Α΄ Γυµνασίου, το 27,1% ήταν µαθητές της Β΄ Γυµνασίου και το 30% ήταν µαθητές 

της Γ΄ Γυµνασίου. 

 

Πίνακας 5: τάξη ανά περιοχή 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική περιοχή Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Τάξη Α1 
N 38 21 30 89 
%  37,6% 36,2% 42,9% 38,9% 
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 Στον πίνακες 6,7 και 8 φαίνεται η επίδοση των µαθητών για κάθε τάξη ανά περιοχή. 

Όσον αφορά στους µαθητές της Α΄ τάξης η βαθµολογία προέκυψε από τον µέσο όρο της 

βαθµολογίας των δύο πρώτων τριµήνων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6 στο σύνολο των 84 

µαθητών της Α΄ τάξης και των τριών περιοχών η πλειοψηφία των µαθητών (50%) είχε 

βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18), το 33,3% των µαθητών είχε βαθµολογία «άριστα» 

(18,1-20), το 14,3% είχε βαθµολογία «καλώς» (13,1-16) και το 2,4% των µαθητών είχε 

βαθµολογία «σχεδόν καλώς» (9,5-13). Αναλυτικότερα, από τους 38 µαθητές της αστικής 

περιοχής το 55,3% είχε βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18). Το 39,5% των µαθητών ήταν 

αριστούχοι µε βαθµολογία 18,1-20, το 5,3% των µαθητών είχε βαθµολογία «καλώς» (13,1-

16) ενώ δεν υπήρχε κανένας µαθητής µε βαθµολογία χαµηλότερη του 13. Στο σύνολο των 16 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής το 43,8% είχε βαθµολογία λίαν καλώς (16,1-18). Ίδια 

ήταν τα ποσοστά των µαθητών (25%) που είχαν βαθµολογία «καλώς» (13,1-16) και 

«άριστα» (18,1-20) ενώ το 6,2% των µαθητών είχε βαθµολογία µεταξύ 9,5-13. Από τους 30 

µαθητές της επαρχίας το 46,7% είχε βαθµολογία 16,1-18, το 30% ήταν αριστούχοι, το 20% 

είχε βαθµολογία 13,1-16 και το 3,3% είχε βαθµολογία 9,5-13. 

 

             Πίνακας 6: βαθµολογία µαθητών Α΄ τάξης 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Βαθµός Α΄ τάξης

9,5 – 13 σχεδόν καλώς
N 0 1 1 2 
% ,0% 6,2% 3,3% 2,4% 

13,1 – 16 καλώς 
N 2 4 6 12 
% 5,3% 25,0% 20,0% 14,3% 

16,1 – 18 λίαν καλώς
N 21 7 14 42 
% 55,3% 43,8% 46,7% 50,0% 

18,1 – 20 άριστα 
N 15 4 9 28 
% 39,5% 25,0% 30,0% 33,3% 

Σύνολο 
N 38 16 30 84 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Β2 
N 30 18 19 67 
%  29,7% 31,0% 27,1% 29,3% 

Γ3 
N 33 19 21 73 
%  32,7% 32,8% 30,0% 31,9% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Όσον αφορά στην βαθµολογία των µαθητών της Β΄ τάξης πρόκειται για τον βαθµό µε 

τον οποίο αποφοίτησαν από την Α΄ τάξη. Στον πίνακα 7 φαίνεται η βαθµολογία των µαθητών 

της Β΄ τάξης ανά περιοχή. Στο σύνολο των 67 µαθητών της Β΄ τάξης και των τριών περιοχών 

η πλειοψηφία των µαθητών (44,8%) είχε βαθµό «άριστα» (18,1-20), το 28,4% είχε 

βαθµολογία «καλώς» (13,1-16), το 26,9% είχε βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18) ενώ δεν 

υπήρχε κανένας µαθητής µε βαθµολογία χαµηλότερη του 13. Αναλυτικότερα, από τους 30 

µαθητές της αστικής περιοχής το 53,3% είχε βαθµολογία «άριστα» (18,1-20) ενώ ίδια ήταν 

τα ποσοστά των µαθητών (23,3%) που είχαν βαθµολογία «καλώς» (13,1-16) και «λίαν 

καλώς» (16,1-18). Στο σύνολο των 18 µαθητών της ηµιαστικής περιοχής το 44,4% είχε 

βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18), το 38,9% είχε βαθµολογία «άριστα» (18,1-20) και το 

16,7% είχε βαθµολογία «καλώς» (13,1-16). Από τους 19 µαθητές της επαρχίας το 47,4% των 

µαθητών είχε βαθµολογία «καλώς» (13,1-16), το 36,8% είχε βαθµολογία «άριστα» (18,1-20) 

και το 15,8% των µαθητών είχε βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18). 

 

              Πίνακας 7: βαθµολογία µαθητών Β΄ τάξης 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Βαθµός Β΄ τάξης

13,1 – 16 καλώς 
N 7 3 9 19 
% 23,3% 16,7% 47,4% 28,4% 

16,1 – 18 λίαν καλώς
N 7 8 3 18 
% 23,3% 44,4% 15,8% 26,9% 

18,1 – 20 άριστα 
N 16 7 7 30 
% 53,3% 38,9% 36,8% 44,8% 

Σύνολο 
N 30 18 19 67 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

   

Η βαθµολογία των µαθητών της Γ΄ τάξης αναφέρεται στον βαθµό µε τον οποίο 

αποφοίτησαν από την Β΄ τάξη. Όπως φαίνεται στον πίνακα 8 από τους 72 µαθητές της Γ΄ 

τάξης και των τριών περιοχών η πλειοψηφία των µαθητών 34,7% είχε βαθµολογία «λίαν 

καλώς» (16,1-18), το 33,3% είχε βαθµολογία «καλώς» (13,1-16), το 23,6% είχε βαθµολογία 

«άριστα» (18,1-20) και το 8,3% των µαθητών είχε βαθµολογία «σχεδόν καλώς» (9,5-13). 

Αναλυτικότερα, από τους 33 µαθητές της αστικής περιοχής το 33,3% είχε βαθµολογία 

«άριστα» (18,1-20), το 27,3% είχε βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18), το 24,2% είχε 

βαθµολογία «καλώς» (13,1-16) και το 15,2% των µαθητών είχε βαθµολογία «σχεδόν καλώς» 

(9,5-13). Από τους 19 µαθητές της ηµιαστικής περιοχής το 47,4% είχε βαθµολογία «καλώς» 
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(13,1-16), το 42,1% είχε βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18), το 10,5% είχε βαθµολογία 

«άριστα» (18,1-20) ενώ δεν υπήρχε κανένας µαθητής µε βαθµολογία µεταξύ 9,5-13. Στο 

σύνολο των 20 µαθητών της επαρχίας το 40% είχε βαθµολογία «λίαν καλώς» (16,1-18), το 

35% είχε βαθµολογία «καλώς» (13,1-16), το 20% είχε βαθµολογία «άριστα» (18,1-20) και το 

5% είχε βαθµολογία «σχεδόν καλώς» (9,5-13). 

 

             Πίνακας 8: βαθµολογία µαθητών Γ΄ τάξης 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Βαθµός Γ΄ τάξης

9,5 – 13 σχεδόν καλώς
N 5 0 1 6 
% 15,2% ,0% 5,0% 8,3% 

13,1 – 16 καλώς 
N 8 9 7 24 
% 24,2% 47,4% 35,0% 33,3% 

16,1 – 18 λίαν καλώς
N 9 8 8 25 

% 27,3% 42,1% 40,0% 34,7% 

 
18,1 – 20 άριστα 

N 11 2 4 17 
% 33,3% 10,5% 20,0% 23,6% 

Σύνολο 
N 33 19 20 72 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

8.5. Επάγγελµα γονέων 

 Σχετικά µε τα επαγγέλµατα των γονέων εξετάστηκαν ξεχωριστά τα 

επαγγέλµατα του πατέρα και της µητέρας. Τα επαγγέλµατα ταξινοµήθηκαν σε 12 κατηγορίες. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9 από τους 101 ερωτηθέντες µαθητές της αστικής περιοχής το 

23,8% των πατέρων τους είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, το 17,8% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

το 15,8% είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη/δάσκαλοι/καθηγητές, το 11,9% είναι 

τεχνίτες/εργάτες/χειριστές µεταφορικών µέσων, το 8,9% είναι έµποροι ή πωλητές, το 7,9% 

είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το 5% είναι υπάλληλοι γραφείων, το 4% είναι στρατιωτικοί, το 

2% εργάζεται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών και ψυχαγωγίας, το 2% είναι άνεργοι και 

το 1% ασχολείται µε την γεωργία/αλιεία/υλοτοµία. Όσον αφορά στο επάγγελµα του πατέρα 

των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής προέκυψε ότι το 27,6% είναι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες, το 17,2% είναι τεχνίτες/εργάτες/χειριστές µεταφορικών µέσων, το 13,8% 

είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 12,1% είναι ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη/δάσκαλοι/καθηγητές, το 10,3% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το 6,9% είναι 

γεωργοί/αλιείς/υλοτόµοι, το 5,2%είναι στρατιωτικοί, το 3,4% είναι έµποροι ή πωλητές, το 
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1,7% είναι υπάλληλοι γραφείων ποσοστό που είναι ίδιο και για τους συνταξιούχους ή 

εισοδηµατίες. Σχετικά µε το επάγγελµα του πατέρα των µαθητών της επαρχίας φαίνεται ότι 

το 55,7% είναι τεχνίτες/εργάτες/χειριστές µεταφορικών µέσων, το 10% είναι 

γεωργοί/αλιείς/υλοτόµοι, το 7,1% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το 4,3% είναι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι ποσοστό που είναι ίδιο και για αυτούς που είναι στρατιωτικοί, το 2,9% είναι 

έµποροι ή πωλητές ποσοστό που είναι ίδιο και για τους συνταξιούχους και εισοδηµατίες, το 

1,4% είναι ανώτερα διευθυντικά στελέχη/δάσκαλοι/καθηγητές και το ίδιο ποσοστό (1,4%) 

είναι άνεργοι. Εξετάζοντας το επάγγελµα του πατέρα στο σύνολο των 229 µαθητών και των 

τριών περιοχών η πλειοψηφία (26,6%) είναι τεχνίτες/εργάτες/χειριστές µεταφορικών µέσων, 

το 20,1% είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, το 12,7% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 10,5% είναι 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη/δάσκαλοι/καθηγητές, το 8,3% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το 

5,7% είναι έµποροι ή πωλητές, το 5,2% ασχολείται µε την γεωργία/αλιεία/υλοτοµία, το 4,4% 

υπηρετεί τις ένοπλες δυνάµεις, το 2,6% είναι υπάλληλοι γραφείων, το 1,3% είναι 

συνταξιούχοι ή εισοδηµατίες ποσοστό που είναι ίδιο και για όσους εργάζονται στον τοµέα 

παροχής υπηρεσιών και ψυχαγωγίας καθώς και για τους άνεργους.  

 

Πίνακας 9: επάγγελµα πατέρα 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Επάγγελµα πατέρα 

Συνταξιούχοι, 
εισοδηµατίες, ανάπηροι 

κλπ. 

N 0 1 2 3 

% ,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

Ένοπλες δυνάµεις 
N 4 3 3 10 

% 4,0% 5,2% 4,3% 4,4% 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι 
N 18 8 3 29 
% 17,8% 13,8% 4,3% 12,7% 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι 
N 8 6 5 19 
% 7,9% 10,3% 7,1% 8,3% 

Παροχή υπηρεσιών, 
ψυχαγωγία 

N 2 0 1 3 

% 2,0% ,0% 1,4% 1,3% 

Τεχνίτες, εργάτες, 
χειριστές µεταφορικών 

µέσων 

N 12 10 39 61 

% 11,9% 17,2% 55,7% 26,6% 

Γεωργοί, αλιείς, 
υλοτόµοι κλπ. 

N 1 4 7 12 
% 1,0% 6,9% 10,0% 5,2% 

Έµποροι, πωλητές 
N 9 2 2 13 
% 8,9% 3,4% 2,9% 5,7% 

Υπάλληλοι γραφείων N 5 1 0 6 
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% 5,0% 1,7% ,0% 2,6% 
Ανώτερα 

διοικητικά/διευθυντικά 
στελέχη, καθηγητές, 

∆άσκαλοι 

N 16 7 1 24 

% 15,8% 12,1% 1,4% 10,5% 

Ελεύθερα επαγγέλµατα 
N 24 16 6 46 
% 23,8% 27,6% 8,6% 20,1% 

άνεργοι 
N 2 0 1 3 
% 2,0% ,0% 1,4% 1,3% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σχετικά µε το επάγγελµα της µητέρας των  µαθητών της αστικής περιοχής όπως 

φαίνεται στον πίνακα 10 το 25,7% ασχολείται µε οικιακά, το 16,8% είναι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι ποσοστό που είναι ίδιο και για εκείνες που είναι ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη/δασκάλες/καθηγήτριες, το 10,9% είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ποσοστό που είναι 

ίδιο και για όσες εργάζονται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών και ψυχαγωγίας, το 7,9% είναι 

υπάλληλοι γραφείων, το 5% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 3% είναι άνεργες, το 1% είναι 

έµποροι ή πωλήτριες ποσοστό που είναι ίδιο για τις κατηγορίες των ενόπλων δυνάµεων και 

συνταξιούχων καθώς και  των εισοδηµατιών ή ανάπηρων. Όσον αφορά στο επάγγελµα της 

µητέρας στην ηµιαστική περιοχή το 27,6% ασχολείται µε οικιακά, το 20,7% είναι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, το 15,5% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το 13,8% είναι ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη/δασκάλες/καθηγήτριες, το 12,1% είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, το 5,2% είναι 

άνεργες, το 1,7% είναι υπάλληλοι γραφείου ποσοστό που είναι ίδιο για όσες απασχολούνται 

στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών και ψυχαγωγίας καθώς και για όσες ασχολούνται µε την 

γεωργία/αλιεία/υλοτοµία. Σχετικά µε το επάγγελµα της µητέρας των µαθητών της επαρχίας 

το προέκυψε ότι το 67,1% ασχολούνται µε οικιακά, το 12,9% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το 

5,7% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 4,3% είναι ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη/δασκάλες/καθηγήτριες, το 2,9% είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ποσοστό που είναι 

ίδιο και για όσες είναι έµποροι ή πωλήτριες, το 1,4% εργάζεται στον τοµέα παροχής 

υπηρεσιών και ψυχαγωγίας ποσοστό που είναι ίδιο και για όσες ασχολούνται µε την 

γεωργία/αλιεία/υλοτοµία. Αναφορικά µε το επάγγελµα της µητέρας στο σύνολο των 229 

µαθητών και των τριών περιοχών η πλειοψηφία (38,9%) ασχολείται µε οικιακά, το 14,4% 

είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 12,2% είναι  ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη/δασκάλες/καθηγήτριες, το 10% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, το 8,7% είναι ελεύθερες 

επαγγελµατίες, το 5,7% εργάζεται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών και ψυχαγωγίας, το 

3,9% είναι υπάλληλοι γραφείων, το 2,6% είναι άνεργες, το 1,3% είναι έµποροι ή πωλήτριες, 
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το 0,9% είναι συνταξιούχοι, εισοδηµατίες ή άτοµα µε αναπηρία ποσοστό που είναι ίδιο και 

για όσες απασχολούνται στους τοµείς της γεωργίας/αλιείας/υλοτοµίας και 0,4% είναι 

στρατιωτικοί. 

 

      Πίνακας 10: επάγγελµα µητέρας 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο

Επάγγελµα 
µητέρας 

Συνταξιούχοι, εισοδηµατίες, 
ανάπηροι κλπ. 

N 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Ένοπλες δυνάµεις 
N 1 0 0 1 
% 1,0% ,0% ,0% ,4% 

Επαγγέλµατα που δεν ταξινοµούνται 
(οικιακά) 

N 26 16 47 89 
% 25,7% 27,6% 67,1% 38,9%

Ιδιωτικοί υπάλληλοι 
N 17 12 4 33 
% 16,8% 20,7% 5,7% 14,4%

∆ηµόσιοι υπάλληλοι 
N 5 9 9 23 
% 5,0% 15,5% 12,9% 10,0%

Παροχή υπηρεσιών, ψυχαγωγία 
N 11 1 1 13 
% 10,9% 1,7% 1,4% 5,7% 

 

Γεωργοί, αλιείς, υλοτόµοι κλπ. 
N 0 1 1 2 
% ,0% 1,7% 1,4% ,9% 

Έµποροι, πωλητές 
N 1 0 2 3 
% 1,0% ,0% 2,9% 1,3% 

Υπάλληλοι γραφείων 
N 8 1 0 9 
% 7,9% 1,7% ,0% 3,9% 

Ανώτερα διοικητικά/διευθυντικά 
στελέχη, καθηγητές, ∆άσκαλοι 

N 17 8 3 28 
% 16,8% 13,8% 4,3% 12,2%

Ελεύθερα επαγγέλµατα 
N 11 7 2 20 
% 10,9% 12,1% 2,9% 8,7% 

άνεργοι 
N 3 3 0 6 
% 3,0% 5,2% ,0% 2,6% 

 Σύνολο 
 101 58 70 229 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

8.6. Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 

 Εξετάστηκε χωριστά το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της µητέρας. Οι γονείς 

ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης τους ταξινοµήθηκαν σε 8 κατηγορίες. Στο κατώτερο 

επίπεδο εκπαίδευσης τοποθετήθηκαν όσοι γονείς δεν έχουν αποφοιτήσει από το δηµοτικό 

σχολείο και στο ανώτερο τοποθετήθηκαν οι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων. Στα ενδιάµεσα 

επίπεδα τοποθετήθηκαν οι απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου, οι απόφοιτοι γυµνασίου, οι 
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απόφοιτοι λυκείου, οι πτυχιούχοι τεχνικών επαγγελµατικών σχολών, οι πτυχιούχοι ΤΕΙ και οι 

πτυχιούχοι ΑΕΙ. Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα των µαθητών της αστικής 

περιοχής όπως φαίνεται και στον πίνακα 11 το 28,7% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 18,8% είναι 

πτυχιούχοι τεχνικής επαγγελµατικής σχολής, το 14,9% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 12,9% 

είναι απόφοιτοι γυµνασίου, το 11,9% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, το 9,9% είναι κάτοχοι 

µεταπτυχιακών τίτλων, το 3% είναι απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου ενώ δεν υπάρχει κανένας 

πατέρας που να µην έχει τελειώσει το δηµοτικό. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης του 

πατέρα των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής το 24,1% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 19% 

είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 13,8% είναι πτυχιούχοι τεχνικής επαγγελµατικής σχολής ποσοστό 

που είναι ίδιο και για τους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων, το 12,1% είναι απόφοιτοι 

δηµοτικού σχολείου και το 8,6% είναι απόφοιτοι γυµνασίου ποσοστό που είναι ίδιο και για 

τους πτυχιούχους ΤΕΙ ενώ δεν υπάρχει κανένας πατέρας που να µην έχει αποφοιτήσει από το 

δηµοτικό. Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα των µαθητών της επαρχίας 

προέκυψε ότι το 31,4% είναι απόφοιτοι γυµνασίου, το 30% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 

14,3% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, το 12,9% είναι πτυχιούχοι τεχνικής επαγγελµατικής 

σχολής, το 7,1% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 2,9% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, το 1,4% δεν έχει 

αποφοιτήσει από το δηµοτικό ενώ δεν υπάρχουν κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων. Σχετικά µε 

το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα των 229 µαθητών και των τριών περιοχών (αστική, 

ηµιαστική, επαρχία) η πλειοψηφία (21,8%) είναι απόφοιτοι λυκείου, το 19,7% είναι 

πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 17,5% είναι απόφοιτοι γυµνασίου, το 15,7% είναι πτυχιούχοι τεχνικής 

επαγγελµατικής σχολής, το 8,7% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, το 8,3% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, 

το 7,9% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων και το 0,4% δεν έχει τελειώσει το δηµοτικό. 

 

      Πίνακας 11: επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 
πατέρα 

δεν τελείωσε το δηµοτικό 
σχολείο 

N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

απολυτήριο δηµοτικού 
σχολείου 

N 3 7 10 20 
% 3,0% 12,1% 14,3% 8,7% 

τελείωσε την Γ’ 
γυµνασίου 

N 13 5 22 40 
% 12,9% 8,6% 31,4% 17,5% 

απολυτήριο λυκείου 
N 15 14 21 50 
% 14,9% 24,1% 30,0% 21,8% 

πτυχίο Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής

N 19 8 9 36 
% 18,8% 13,8% 12,9% 15,7% 
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πτυχιούχος ΤΕΙ 
N 12 5 2 19 
% 11,9% 8,6% 2,9% 8,3% 

πτυχιούχος ΑΕΙ 
N 29 11 5 45 
% 28,7% 19,0% 7,1% 19,7% 

κάτοχος µεταπτυχιακού 
τίτλου 

N 10 8 0 18 
% 9,9% 13,8% ,0% 7,9% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης της µητέρας των µαθητών της αστικής περιοχής 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 12 το 30,7% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 27,7% είναι 

πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 15,8% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, το 10,9% είναι πτυχιούχοι τεχνικής 

επαγγελµατικής σχολής, το 7,9% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων και το 6,9% είναι 

απόφοιτοι γυµνασίου. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης της µητέρας των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής το 29,3% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 25,9% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 

10,3% είναι πτυχιούχοι τεχνικής επαγγελµατικής σχολής ποσοστό που είναι ίδιο και για τις 

αποφοίτους γυµνασίου, το 8,6% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ποσοστό που είναι ίδιο και για τις 

κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων και το 6,9% είναι απόφοιτοι δηµοτικού. Αναφορικά µε το 

επίπεδο εκπαίδευσης της µητέρας των µαθητών της επαρχίας το 31,4% είναι απόφοιτοι 

λυκείου, το 25,7% είναι απόφοιτοι γυµνασίου, το 17,1% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, το 10% 

είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, το 8,6% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 4,3% είναι πτυχιούχοι τεχνικής 

επαγγελµατικής σχολής, το 1,4% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων ποσοστό που είναι ίδιο 

και για όσες δεν αποφοίτησαν από το δηµοτικό. Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης της 

µητέρας των 229 µαθητών και των τριών περιοχών (αστική, ηµιαστική, επαρχία) η 

πλειοψηφία (29,7%) είναι απόφοιτοι λυκείου, το 22,3% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, το 13,5% είναι 

απόφοιτοι γυµνασίου, το 12,2% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 8,7% είναι πτυχιούχοι τεχνικής 

επαγγελµατικής σχολής, το 7% είναι απόφοιτοι δηµοτικού, το 6,1% είναι κάτοχοι 

µεταπτυχιακού τίτλου και το 0,4% δεν έχει τελειώσει το δηµοτικό. 

 

       Πίνακας 12: επίπεδο εκπαίδευσης µητέρας 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

µητέρας 

δεν τελείωσε το δηµοτικό 
σχολείο 

N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

απολυτήριο δηµοτικού σχολείου N 0 4 12 16 
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% ,0% 6,9% 17,1% 7,0% 

τελείωσε την Γ’ γυµνασίου 
N 7 6 18 31 
% 6,9% 10,3% 25,7% 13,5% 

απολυτήριο λυκείου 
N 31 15 22 68 
% 30,7% 25,9% 31,4% 29,7% 

πτυχίο Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής 

N 11 6 3 20 
% 10,9% 10,3% 4,3% 8,7% 

πτυχιούχος ΤΕΙ 
N 16 5 7 28 
% 15,8% 8,6% 10,0% 12,2% 

πτυχιούχος ΑΕΙ 
N 28 17 6 51 
% 27,7% 29,3% 8,6% 22,3% 

κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
N 8 5 1 14 
% 7,9% 8,6% 1,4% 6,1% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

9. Στατιστική ανάλυση – αποτελέσµατα 

 

9.1. Περιγραφική στατιστική  

 

9.1.1. Συχνότητα εµφάνισης παραδοσιακού και διαδικτυακού εκφοβισµού 

 Στον πίνακα 13 παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις των µαθητών (ανά 

περιοχή) σχετικά µε το πόσο συχνά έχουν δεχθεί εκφοβισµό και διαδικτυακό εκφοβισµό στο 

σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες. Παρατηρείται ότι οι πλειοψηφία των µαθητών του 

δείγµατος ανέφερε ότι δεν έχει δεχθεί ούτε παραδοσιακό εκφοβισµό ούτε διαδικτυακό. 

Αναλυτικότερα, το 84,2% των µαθητών αστικής περιοχής, το 79,3% των µαθητών 

ηµιαστικής περιοχής και το 75,7% των µαθητών που ζουν στην επαρχία αναφέρουν ότι δεν 

έχουν δεχτεί εκφοβισµό στο σχολείο τους τελευταίους 2 µήνες. Επίσης, το 81,2% των 

µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, το 82,8% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική 

περιοχή και το 61,4% των µαθητών που ζουν σε επαρχία δεν έχει δεχθεί διαδικτυακό 

εκφοβισµό. Αναφορικά µε τους µαθητές που δέχονται παραδοσιακό εκφοβισµό, φαίνεται ότι 

ο εκφοβισµός, συµβαίνει τις περισσότερες φορές «1 ή 2 φορές» (σε διάστηµα 2 µηνών) και 

δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών των τριών περιοχών. 

Συγκεκριµένα, «1 ή 2 φορές» έχει δεχθεί εκφοβισµό το 12,9% των µαθητών που ζουν σε 

αστική περιοχή, το 10,3% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 17,1% των 

µαθητών που ζουν σε επαρχία. Ωστόσο, σηµαντική διαφορά παρατηρείται µεταξύ των 

µαθητών που είναι θύµατα διαδικτυακού εκφοβισµού «1 ή 2 φορές» καθώς το ποσοστό των 
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µαθητών της επαρχίας είναι 37,1%  ενώ για τους µαθητές της αστικής περιοχής το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 15,8% και για τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής το ποσοστό είναι 12,1%.  

Μικρότερα είναι το ποσοστά των µαθητών και των τριών περιοχών (αστικής, 

ηµιαστικής, επαρχίας) που έχουν δεχθεί εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα», «περίπου 1 φορά 

την εβδοµάδα» και «πολλές φορές την εβδοµάδα» και δεν παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των τριών οµάδων. Αναλυτικότερα, σχετικά µε τον παραδοσιακό 

εκφοβισµό το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής 

περιοχής και το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δήλωσε ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό 

«2 ή 3 φορές το µήνα». Το 1% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή δήλωσε ότι έχει 

δεχθεί εκφοβισµό «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» ποσοστό που για τους µαθητές που ζουν 

σε ηµιαστική περιοχή είναι 1,7% και για τους µαθητές που ζουν σε επαρχία είναι 4,3%. Το 

ποσοστό των µαθητών που έχει δεχθεί εκφοβισµό «πολλές φορές την εβδοµάδα» για τους 

µαθητές που ζουν σε αστική περιοχή είναι 1%, για τους µαθητές που ζουν σε επαρχία είναι 

1,4% ενώ για τους µαθητές που ζουν σε ηµιαστική περιοχή είναι αρκετά µεγαλύτερο (5,2%).  

 Αναφορικά µε τον διαδικτυακό εκφοβισµό το ποσοστό των µαθητών που απάντησε 

ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα» είναι 3% για τους µαθητές που ζουν σε 

αστική περιοχή, 3,4% για τους µαθητές που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και 1,4% για τους 

µαθητές που ζουν σε επαρχία. Το ποσοστό των µαθητών που έχουν δεχθεί εκφοβισµό 

«περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» είναι για τους  µαθητές της ηµιαστικής περιοχής 1,7% ενώ 

κανένας από τους µαθητές που ζουν σε αστική περιοχή και σε επαρχία δεν δήλωσε να έχει 

δεχθεί εκφοβισµό «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα».  
 

 

Πίνακας 13: συχνότητα εµφάνισης παραδοσιακού και διαδικτυακού εκφοβισµού    µέσα στο σχολείο 

ανά τόπο κατοικίας  

 
 
 
 
 
 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό στο 
σχολείο τους 
τελευταίους 2 

µήνες 

έχετε δεχτεί ποτέ εκφοβισµό στο σχολείο 
τους τελευταίους 2 µήνες 

σκεφτείτε τον διαδικτυακό εκφοβισµό, πόσο 
συχνά τον έχετε δεχθεί στο σχολείο τους 

τελευταίους 2 µήνες 

Τόπος κατοικίας Τόπος κατοικίας  

Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο Αστική 

περιοχή 
Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 
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85 
84,2% 

46 
79,3% 

53 
75,7% 

184 
80,3% 

82 
81,2% 

48 
82,8% 

43 
61,4% 

173 
75,5% 

Συνέβη µόνο 1 
ή 2 φορές 

13 
12,9% 

6 
10,3% 

12 
17,1% 

31 
13,5% 

16 
15,8% 

7 
12,1% 

26 
37,1% 

49 
21,4% 

2 ή 3 φορές το 
µήνα 

1 
1,0% 

2 
3,4% 

1 
1,4% 

4 
1,7% 

3 
3,0% 

2 
3,4% 

1 
1,4% 

6 
2,6% 

Περίπου 1 
φορά την 
εβδοµάδα 

1 
1,0% 

1 
1,7% 

3 
4,3% 

5 
2,2% 

0 
,0% 

1 
1,7% 

0 
,0% 

1 
,4% 

Πολλές φορές 
την εβδοµάδα 

1 
1,0% 

3 
5,2% 

1 
1,4% 

5 
2,2% 

0 
,0% 

0 
,0% 

0 
,0% 

0 
,0% 

Σύνολο 101 
100,0% 

58 
100,0% 

70 
100,0% 

229 
100,0% 

101 
100,0% 

58 
100,0% 

70 
100,0% 

229 
100,0% 

 

 

9.1.2. Τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού µέσα στο σχολείο 

 Εξετάστηκε για κάθε µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού (γραπτό µήνυµα, εικόνες ή 

βίντεο, τηλεφωνήµατα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων, 

ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανισµών αναζήτησης, ιστοσελίδες) πόσο συχνά έχουν 

δεχθεί οι µαθητές/τριες εκφοβισµό µέσα στο σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες. 

Γραπτό µήνυµα εκφοβισµού 

 Σχετικά µε τον εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων ύστερα από στατιστική 

ανάλυση και όπως φαίνεται στον πίνακα 14 βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των µαθητών του 

δείγµατος και συγκεκριµένα το 92,1% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, το 93,1% 

των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 80% των µαθητών που ζουν σε επαρχία 

δεν έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων στο σχολείο τους τελευταίους δύο 

µήνες. Συνήθως οι µαθητές εκφοβίζονται «1 ή 2 φορές» καθώς το 7,9% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 18,6% των µαθητών 
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της επαρχίας απάντησαν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων «1 ή 2 

φορές» ενώ «2 ή 3 φορές το µήνα» απάντησε ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό γραπτών µηνυµάτων 

το 3,4% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή, το 1,4% των µαθητών που ζουν σε 

επαρχία και κανένας από τους µαθητές που ζουν σε αστική περιοχή. 

 

Πίνακας 14: εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά έχετε 
δεχθεί εκφοβισµό 

µέσω γραπτών 
µηνυµάτων  µέσα 
στο σχολείο τους 

τελευταίους 2 µήνες 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσα στο 

σχολείο τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 93 54 56 203 

% 92,1% 93,1% 80,0% 88,6% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 8 2 13 23 
% 7,9% 3,4% 18,6% 10,0% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 2 1 3 
% ,0% 3,4% 1,4% 1,3% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Εικόνες ή βίντεο (στο κινητό) 

 Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν δεχθεί οι µαθητές εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο µέσα στο σχολείο τους 

τελευταίους δύο µήνες. Από τα δεδοµένα του πίνακα συνάγεται ότι ένας µικρός αριθµός 

µαθητών έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο. Αναλυτικότερα, το  2% των 

µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, το 5,2% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή 

και το 8,6% των µαθητών που ζουν σε επαρχία απάντησαν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω 

εικόνων ή βίντεο «1 ή 2 φορές». Λιγότεροι είναι οι µαθητές που έχουν εκφοβιστεί µέσω 

εικόνων ή βίντεο «2 ή 3 φορές το µήνα». Συγκεκριµένα, το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας φαίνεται να έχει εκφοβιστεί µέσω εικόνων 

ή βίντεο «2 ή 3 φορές το µήνα».  
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Πίνακας 15: εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας  

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή  βίντεο 
µέσα στο σχολείο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 98 55 62 215 

% 97,0% 94,8% 88,6% 93,9% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 2 3 6 11 
% 2,0% 5,2% 8,6% 4,8% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Αναφορικά µε τον εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων µέσα στο σχολείο και όπως 

φαίνεται στον πίνακα 16 συνάγεται ότι ο εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων τις περισσότερες 

φορές συµβαίνει «1 ή 2 φορές» και παρατηρείται διαφορά µεταξύ των µαθητών των τριών 

περιοχών καθώς το 5,9% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 5,2% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής απάντησαν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό τηλεφωνηµάτων «1 ή 2 φορές» 

ποσοστό που είναι µεγαλύτερο για τους µαθητές της επαρχίας (17,1%). Μικρότερο είναι το 

ποσοστό των µαθητών που έχουν εκφοβιστεί «2 ή 3 φορές το µήνα» και «περίπου 1 φορά 

την εβδοµάδα» χωρίς να παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών των 

τριών περιοχών. Συγκεκριµένα, «2 ή 3 φορές το µήνα» έχει δεχθεί εκφοβισµό το 2% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ενώ µόλις το 1% των 

µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή και το 1,4% των µαθητών που ζουν σε επαρχία 

απάντησαν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό τηλεφωνηµάτων «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα».  

 

Πίνακας 16: εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά ∆εν έχω δεχτεί N 92 54 55 201 
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δεχθήκατε 
εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

εκφοβισµό µέσω 
τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

µέσα στο σχολείο 

% 91,1% 93,1% 78,6% 87,8% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 6 3 12 21 
% 5,9% 5,2% 17,1% 9,2% 

 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 2 0 2 4 
% 2,0% ,0% 2,9% 1,7% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 1 1 0 2 
% 1,0% 1,7% ,0% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Στον πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν δεχθεί οι µαθητές εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Από τα 

δεδοµένα του πίνακα συνάγεται ότι η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος δεν έχει δεχθεί 

εκφοβισµό ενώ για τους µαθητές που ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί φαίνεται ότι τις 

περισσότερες φορές ο εκφοβισµός συνέβη «1 ή 2 φορές». Αναλυτικότερα, το 98% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 98,3% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

91,4% των µαθητών της επαρχίας δήλωσαν ότι δεν έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες. ∆ιαφορά 

παρατηρείται µεταξύ των µαθητών των τριών περιοχών που ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί 

µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «1 ή φορές» καθώς για τους µαθητές της επαρχίας το 

ποσοστό είναι 7,1% ενώ για τους µαθητές της αστικής και της ηµιαστικής περιοχής τα 

ποσοστά είναι 1% και 1,7% αντίστοιχα. Μόνο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας απάντησε 

ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό ηλεκτρονικών µηνυµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ «πολλές 

φορές την εβδοµάδα» έχει δεχθεί εκφοβισµό ηλεκτρονικών µηνυµάτων το 1% των µαθητών 

που ζουν σε αστική περιοχή. 

Πίνακας 17: εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο

Πόσο συχνά ∆εν έχω δεχτεί N 99 57 64 220 
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δεχθήκατε 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων η τους 
τελευταίους 2 µήνες 

µέσα στο σχολείο 

% 98,0% 98,3% 91,4% 96,1% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 1 1 5 7 
% 1,0% 1,7% 7,1% 3,1% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

 
Πολλές φορές την 

εβδοµάδα 
N 1 0 0 1 
% 1,0% ,0% ,0% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

 Ύστερα από στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων µέσα στο 

σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες και όπως φαίνεται στον πίνακα 18 συνάγεται ότι το 

ποσοστό των µαθητών που έχει εκφοβιστεί µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

κυµαίνεται από 0,4% έως 6,9%. Ο εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

συµβαίνει «1 ή 2 φορές» και «2 ή 3 φορές το µήνα». Αναλυτικότερα, «1 ή 2 φορές» έχει 

δεχθεί εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων το 2% των µαθητών του 

δείγµατος που ζουν σε αστική περιοχή, το 6,9% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή 

και το 1,4% των µαθητών που ζουν σε επαρχία. Επίσης, το 1,4% των µαθητών της επαρχίας 

έχει δεχθεί εκφοβισµό στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ 

κανένας από τους µαθητές που ζουν σε αστική περιοχή και σε επαρχία δεν έχει δεχθεί 

εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα».  

Πίνακας 18: εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσα στα 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων

N 68 36 47 151 

% 67,3% 62,1% 67,1% 65,9% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο 

N 31 18 20 69 

% 30,7% 31,0% 28,6% 30,1% 
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Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 2 4 1 7 
% 2,0% 6,9% 1,4% 3,1% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Σύµφωνα µε την στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών του δείγµατος 

σχετικά µε το πόσο συχνά έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την 

χρήση των µηχανών αναζήτησης(YAHOO, MSN κλπ.) και όπως φαίνεται και στον πίνακα 

19 η πλειοψηφία των µαθητών είτε δεν χρησιµοποιεί µηχανές αναζήτησης είτε δεν έχει 

δεχθεί εκφοβισµό µέσω αυτών. Συγκεκριµένα, το 42,6% των µαθητών που ζουν σε αστική 

περιοχή, το 51,7% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 45,7% των µαθητών 

που ζουν σε επαρχία δεν χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης ενώ το 44,8% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής και το 45,7% των µαθητών της επαρχίας δεν έχουν δεχθεί 

εκφοβισµό µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την χρήση µηχανών αναζήτησης. Σχετικά µε 

τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί οι περισσότεροι ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός συνέβη «1 ή 

2 φορές» χωρίς να παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών των τριών 

περιοχών. Συγκεκριµένα, «1 ή 2 φορές» έχει δεχθεί εκφοβισµό το 2% των µαθητών που ζουν 

σε αστική περιοχή, το 1,7% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 4,3% των 

µαθητών που ζουν σε επαρχία. Ένα µικρό ποσοστό µαθητών φαίνεται να εκφοβίζεται «2 ή 3 

φορές την εβδοµάδα» και «πολλές φορές την εβδοµάδα». Πιο αναλυτικά, το 2,9% των 

µαθητών της επαρχίας έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την χρήση 

µηχανών αναζήτησης «2 ή 3 φορές το µήνα» και το 1,7% των  µαθητών που ζουν σε 

ηµιαστική περιοχή έχει δεχθεί εκφοβισµό «πολλές φορές την εβδοµάδα» . 

 

Πίνακας 19: εκφοβισµός ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω µηχανών αναζήτησης µέσα   στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 

∆εν χρησιµοποιώ 
µηχανισµούς 
αναζήτησης 

N 43 30 32 105 

% 42,6% 51,7% 45,7% 45,9% 
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συνεχούς συνοµιλίας  
κατά την χρήση των 

µηχανών 
αναζήτησης(π.χ. 

YAHOO,MSN κλπ) 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο 

N 56 26 32 114 

% 55,4% 44,8% 45,7% 49,8% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 2 1 3 6 
% 2,0% 1,7% 4,3% 2,6% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 1 0 1 
% ,0% 1,7% ,0% ,4% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ιστοσελίδες 

 Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν δεχθεί οι µαθητές του δείγµατος εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων µέσα στο 

σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες. Η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος ανέφερε ότι 

δεν έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων ενώ για τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός συνέβη «1 ή 2 φορές» µε τους µαθητές της 

επαρχίας να παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά µε τους µαθητές της αστικής και 

της ηµιαστικής περιοχής. Συγκεκριµένα το 97% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, 

το 98,3% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 92,6% των µαθητών που ζουν 

σε επαρχία δεν έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων. Το 2% των µαθητών που ζουν σε 

αστική περιοχή, το 1,7% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 4,3% των 

µαθητών που ζουν σε επαρχία έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων «1 ή 2 φορές». Το 

1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας έχουν δεχθεί 

εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ κανένας από τους µαθητές που 

ζουν σε ηµιαστική περιοχή δεν ανέφερα να έχει δεχθεί  εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων «2 ή 3 

φορές το µήνα». Το 1,4% των µαθητών του δείγµατος που ζουν σε επαρχία συµπλήρωσε την 

επιλογή «άλλο» που δινόταν στο ερωτηµατολόγιο ως απάντηση σχετικά µε την συχνότητα 

του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων. 
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Πίνακας 20: εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων µέσα στο σχολείο 
   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

µέσα στο σχολείο 

Ν 98 57 65 220 

% 97,0% 98,3% 92,9% 96,1% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

Ν 2 1 3 6 
% 2,0% 1,7% 4,3% 2,6% 

2 ή 3 φορές το µήνα
Ν 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Άλλο 
Ν 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
Ν 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

9.1.3. Τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού έξω από το σχολείο 

 Εξετάστηκε για κάθε µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού (γραπτό µήνυµα, εικόνες ή 

βίντεο, τηλεφωνήµατα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων, 

ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανισµών αναζήτησης, ιστοσελίδες) πόσο συχνά έχουν 

δεχθεί οι µαθητές του δείγµατος εκφοβισµό έξω από το σχολείο τους δύο προηγούµενους 

µήνες από τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας.  

Γραπτά µηνύµατα 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 21 ένα σηµαντικό ποσοστό µαθητών έχει εκφοβιστεί 

µέσω γραπτών µηνυµάτων. Το ποσοστό κυµαίνεται από 1,4% έως και 20%. Συγκεκριµένα, 

ύστερα από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το 19,8% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 20% των µαθητών που ζουν 

σε επαρχία έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων «1 ή 2 φορές». Μικρότερα 

είναι τα ποσοστά των µαθητών που έχουν εκφοβιστεί «2 ή 3 φορές το µήνα» και «πολλές 

φορές την εβδοµάδα». Αναλυτικότερα, το 1,4% των µαθητών που ζουν σε επαρχία έχει 

δεχθεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ κανένας από τους  

µαθητές που ζουν σε αστική και ηµιαστική περιοχή δεν δήλωσε να έχει δεχθεί εκφοβισµό 

µέσω γραπτών µηνυµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα». Επίσης, «πολλές φορές την εβδοµάδα» 

έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων το 1,7% των µαθητών που ζουν σε 
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ηµιαστική περιοχή και το 4,3% των µαθητών που ζουν σε επαρχία ενώ κανένας από τους 

µαθητές της αστική περιοχής δεν έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων «πολλές 

φορές την εβδοµάδα». 

Πίνακας 21: εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά έχετε 
δεχθεί εκφοβισµό 

µέσω γραπτών 
µηνυµάτων έξω από 
το σχολείο τους 

τελευταίους 2 µήνες; 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό έξω από 
το σχολείο τους 

τελευταίους 2 µήνες

N 81 53 52 186 

% 80,2% 91,4% 74,3% 81,2% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 20 4 14 38 

% 19,8% 6,9% 20,0% 16,6% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 1 1 

% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 1 3 4 

% ,0% 1,7% 4,3% 1,7% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Ύστερα από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών/τριών του 

δείγµατος σχετικά µε το πόσο συχνά έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο έξω 

από το σχολείο και όπως φαίνεται στον πίνακα 22 προέκυψε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό 

µαθητών έχει εκφοβιστεί. Αναλυτικότερα, το ποσοστό κυµαίνεται µεταξύ 0,4 – 18,6%. 

∆ιαφορά παρατηρείται µεταξύ των µαθητών που έχουν δεχθεί εκφοβισµό «1 ή 2 φορές» 

καθώς το ποσοστό για τους µαθητές/ της επαρχίας είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό των µαθητών της αστικής και της ηµιαστικής περιοχής. Συγκεκριµένα, το 3% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής έχουν 

δεχθεί εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο «1 ή 2 φορές» ποσοστό που για τους µαθητές της 

επαρχίας είναι 18,6. Επίσης διαφορά παρατηρείται µεταξύ των µαθητών που δέχθηκαν 

εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα» καθώς το 2,9% των µαθητών που ζουν σε επαρχία 
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ανέφερε ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ 

κανένας από τους µαθητές που ζουν σε αστική και ηµιαστική περιοχή δεν έχει δεχθεί 

εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο «2 ή 3 φορές το µήνα».  

 

Πίνακας 22: εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας  

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το 

σχολείο; 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή  βίντεο 
έξω από το σχολείο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 98 54 54 206 

% 97,0% 93,1% 77,1% 90,0% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 3 4 13 20 
% 3,0% 6,9% 18,6% 8,7% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν δεχθεί οι µαθητές του δείγµατος εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων έξω από το 

σχολείο. Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το ποσοστό των µαθητών που 

έχουν εκφοβιστεί µέσω τηλεφωνηµάτων έξω από το σχολείο κυµαίνεται από 0,4% - 18,6%.  

Αναλυτικότερα, το 8,9% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 5,2% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων «1 ή 2 φορές» ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές της επαρχίας είναι 18,6%. Αναφορικά µε τους µαθητές 

που ανέφεραν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα» και «περίπου 1 φορά την  

εβδοµάδα» τα ποσοστά των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής είναι µεγαλύτερα σε σχέση µε 

τα αντίστοιχα ποσοστά των µαθητών της αστικής περιοχής και της επαρχίας. Συγκεκριµένα, 

το 2% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, το 5,2% των µαθητών που ζουν σε 

ηµιαστική περιοχή και το 4,3% των µαθητών που ζουν σε επαρχία έχουν δεχθεί εκφοβισµό 

µέσω τηλεφωνηµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα». «Περίπου 1 φορά την  εβδοµάδα» έχει δεχθεί 
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εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

2,9% των µαθητών της επαρχίας. 

 
Πίνακας 23: εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό  µέσω 
τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο 

N 88 50 51 189 

% 87,1% 86,2% 72,9% 82,5% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 9 3 13 25 
% 8,9% 5,2% 18,6% 10,9% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 2 3 3 8 
% 2,0% 5,2% 4,3% 3,5% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 2 2 4 
% ,0% 3,4% 2,9% 1,7% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 2 0 0 2 
% 2,0% ,0% ,0% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Από τα δεδοµένα του πίνακα 24 συνάγεται ότι µικρό ποσοστό µαθητών το οποίο 

κυµαίνεται από 0,4% έως 14,3% έχει εκφοβιστεί µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων έξω από το 

σχολείο. Οι περισσότεροι µαθητές έχουν εκφοβιστεί «1 ή 2 φορές» ενώ µικρότερο είναι το 

ποσοστό των µαθητών που έχουν εκφοβιστεί «2 ή 3 φορές το µήνα» και «περίπου 1 φορά 

την εβδοµάδα».  ∆ιαφορά παρατηρείται µεταξύ των µαθητών που έχουν δεχθεί εκφοβισµό «1 

ή 2 φορές» καθώς το ποσοστό για τους µαθητές της επαρχίας (14,3%) είναι µεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών της αστικής (5%) και της ηµιαστικής περιοχής (8,6%). 

Μόνο οι µαθητές που ζουν στην επαρχία και συγκεκριµένα το 2,9% αυτών έχει δεχθεί 

εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ «περίπου 1 φορά την 

εβδοµάδα» έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων µόνο οι µαθητές της 

ηµιαστικής περιοχής και συγκεκριµένα το 3,4%.   
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Πίνακας 24: εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έξω από το σχολείο 
 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων η τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο 

N 96 51 57 204 

% 95,0% 87,9% 81,4% 89,1% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 5 5 10 20 
% 5,0% 8,6% 14,3% 8,7% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 2 0 2 
% ,0% 3,4% ,0% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων  

 Στον πίνακα 25 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν δεχθεί οι µαθητές του δείγµατος εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια 

συζητήσεων έξω από το σχολείο. Εξετάζοντας τα δεδοµένα του πίνακα συνάγεται ότι το 

ποσοστό των µαθητών που έχουν εκφοβιστεί µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

κυµαίνεται από 0,4% έως και 5,7%. Οι µαθητές έχουν εκφοβιστεί κυρίως «1 ή 2 φορές» και 

παρατηρούνται µικρές διαφορές µεταξύ των µαθητών των τριών περιοχών. Συγκεκριµένα, το 

3% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, το 5,2% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική 

περιοχή και το 5,7% των µαθητών που ζουν σε επαρχία έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων «1 ή 2 φορές». Μικρότερα είναι τα ποσοστά των µαθητών 

που έχουν εκφοβιστεί «2 ή 3 φορές το µήνα» και «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα». 

Αναλυτικότερα, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της 

επαρχίας έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων «2 ή 3 φορές 

το µήνα» ενώ µόνο το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία «περίπου 1 φορά την 

εβδοµάδα» έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. 
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Πίνακας 25: εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων έξω από το σχολείο  

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσα στα 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το 

σχολείο 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων

N 62 37 45 144 

% 61,4% 63,8% 64,3% 62,9% 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο 

N 35 18 18 71 

% 34,7% 31,0% 25,7% 31,0% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 3 3 4 10 
% 3,0% 5,2% 5,7% 4,4% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Ύστερα από την στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών του δείγµατος 

σχετικά µε το πόσο συχνά έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την 

χρήση των µηχανών αναζήτησης(YAHOO, MSN κλπ.) έξω από το σχολείο τους δύο 

τελευταίους µήνες, προέκυψε όπως φαίνεται στον πίνακα 26 ότι οι περισσότεροι µαθητές 

είτε δεν χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης είτε δεν έχουν δεχθεί εκφοβισµό. 

Αναλυτικότερα, το 40,6% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, το 51,7% των µαθητών 

που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 44,3% των µαθητών της επαρχίας δεν χρησιµοποιούν 

µηχανές αναζήτησης. Επίσης, το 52,5% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 44,8% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 42,9% των µαθητών της επαρχίας δεν έχουν δεχθεί 

εκφοβισµό µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την χρήση των µηχανών αναζήτησης. 

Αναφορικά µε τους µαθητές που εκφοβίζονται, προέκυψε ότι οι πλειοψηφία εκφοβίστηκε «1 

ή 2 φορές» και ιδιαίτερα οι µαθητές της επαρχίας συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων 

δύο περιοχών. Συγκεκριµένα, το 5,9% των µαθητών που ζουν σε αστική περιοχή, το 1,7% 



62 
 

των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 10% των µαθητών που ζουν σε επαρχία 

έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την χρήση των µηχανών 

αναζήτησης «1 ή 2 φορές». Πολύ λίγοι είναι οι µαθητές που έχουν εκφοβιστεί «2 ή 3 φορές 

το µήνα» και «πολλές φορές την εβδοµάδα». Ειδικότερα, το 1% των µαθητών που ζουν σε 

αστική περιοχή και το 1,4% των µαθητών που ζουν σε επαρχία έχουν δεχθεί εκφοβισµό 

µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την χρήση των µηχανών αναζήτησης «2 ή 3 φορές το 

µήνα». «Πολλές φορές την εβδοµάδα» έχει δεχθεί εκφοβισµό έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω 

συνεχούς επικοινωνίας κατά την χρήση των µηχανών αναζήτησης µόνο το 1,7% των 

µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή.  

 

Πίνακας 26: εκφοβισµός µέσω συνεχούς επικοινωνίας κατά την χρήση µηχανών αναζήτησης έξω 

από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
συνεχούς 

επικοινωνίας µέσα 
στους µηχανισµούς 
αναζήτησης (π.χ 

YAHOO,MSN κλπ)  
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το 

σχολείο; 

∆εν χρησιµοποιώ 
µηχανισµούς 
αναζήτησης 

N 41 30 31 102 

% 40,6% 51,7% 44,3% 44,5% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο 

N 53 26 30 109 

% 52,5% 44,8% 42,9% 47,6% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 6 1 7 14 
% 5,9% 1,7% 10,0% 6,1% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 1 0 1 
% ,0% 1,7% ,0% ,4% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ιστοσελίδες 

 Στον πίνακα 27 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν δεχθεί οι µαθητές του δείγµατος εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων έξω από το 

σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες. Από τα δεδοµένα του πίνακα συνάγεται ότι η 

πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος και συγκεκριµένα το 97% των µαθητών που ζουν σε 



63 
 

αστική περιοχή, το 96,6% των µαθητών που ζουν σε ηµιαστική περιοχή και το 88,6% των 

µαθητών που ζουν σε επαρχία δεν έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων. Αναφορικά µε 

τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί για τους περισσότερους ο εκφοβισµός συνέβη «1 ή 2 

φορές». Αναλυτικότερα, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων «1 ή 2 φορές» ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές της επαρχίας είναι µεγαλύτερο(7,1%). Επίσης 

λιγότεροι είναι οι µαθητές που εκφοβίστηκαν «2 ή 3 φορές το µήνα». Παρατηρείται ότι το 

µόνο οι µαθητές της ηµιαστικής περιοχής και συγκεκριµένα το 1,7% έχει δεχθεί εκφοβισµό 

ιστοσελίδων «2 ή 3 φορές το µήνα». Τέλος, «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» έχει δεχθεί 

εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων µόνο το 2,9% των µαθητών που ζουν σε επαρχία.  

Πίνακας 27: εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Πόσο συχνά 
δεχθήκατε 

εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

∆εν έχω δεχτεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο 

N 98 56 62 216 

% 97,0% 96,6% 88,6% 94,3% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 3 1 5 9 
% 3,0% 1,7% 7,1% 3,9% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 1 0 1 
% ,0% 1,7% ,0% ,4% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

9.1.4. Συχνότητα άσκησης του διαδικτυακού εκφοβισµού µέσα στο   σχολείο 

 Εξετάστηκε για κάθε µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού (γραπτό µήνυµα, εικόνες ή 

βίντεο, τηλεφωνήµατα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων, 

ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης, ιστοσελίδες) πόσο συχνά έχουν ασκήσει 

οι µαθητές/τριες εκφοβισµό µέσα στο σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες.  
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Γραπτά µηνύµατα 

 Σχετικά µε την άσκηση εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο 

προέκυψε και όπως φαίνεται στον πίνακα 28 ότι η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος 

δεν έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο. Από τα 

δεδοµένα του πίνακα προκύπτει ότι οι περισσότεροι από τους µαθητές που έχουν εκφοβίσει 

ανέφεραν ότι εκφόβισαν «1 ή 2 φορές» µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό ενώ ελάχιστοι και µόνο οι µαθητές της επαρχίας άσκησαν εκφοβισµό 

«πολλές φορές την εβδοµάδα». Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση το 7,9% των µαθητών 

αστικής περιοχής, το 3,4% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 12,9% των µαθητών 

που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων «1 ή 2 φορές». 

Μικρό είναι το ποσοστό των µαθητών που έχουν εκφοβίσει συχνότερα. Ειδικότερα, το 1% 

των µαθητών αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής έχουν 

ασκήσει εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα». «Περίπου 1 φορά την 

εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων το 3% των µαθητών 

αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία. «Πολλές φορές την 

εβδοµάδα» έχει εκφοβίσει µέσω γραπτών µηνυµάτων µόνο το 1,4% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία. 

Πίνακας 28: άσκηση εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει  
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

γραπτών µηνυµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσα στο 

σχολείο τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 89 55 59 203 

% 88,1% 94,8% 84,3% 88,6% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 8 2 9 19 
% 7,9% 3,4% 12,9% 8,3% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 1 0 2 
% 1,0% 1,7% ,0% ,9% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 3 0 1 4 
% 3,0% ,0% 1,4% 1,7% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Εικόνες ή βίντεο 

 Αναφορικά µε την άσκηση εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο µέσα στο σχολείο, 

από τα δεδοµένα του πίνακα 29 συνάγεται ότι µικρός αριθµός µαθητών έχει εκφοβίσει µέσω 

εικόνων ή βίντεο. Το ποσοστό κυµαίνεται από 0,4% έως 7,1%. Συγκεκριµένα, από τη 

στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το 6,9% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 7,1% 

των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο «1 ή 

2 φορές» ενώ για τους µαθητές της αστικής περιοχής το αντίστοιχο ποσοστό είναι µικρότερο 

(3%). Λιγότεροι είναι οι µαθητές που έχουν εκφοβίσει «πολλές φορές την εβδοµάδα». 

Ειδικότερα, «πολλές φορές την εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο 

το 1% των µαθητών αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 

1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία. 

Πίνακας 29: άσκηση εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας  

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή  βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 97 53 63 213 

% 96,0% 91,4% 90,0% 93,0% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 3 4 5 12 
% 3,0% 6,9% 7,1% 5,2% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 1 1 1 3 
% 1,0% 1,7% 1,4% 1,3% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Στον πίνακα 30 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν ασκήσει εκφοβισµό σε άλλους µέσω τηλεφωνηµάτων µέσα στο σχολείο. Η 

πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος δεν έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων έξω από το σχολείο. Αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν ασκήσει 

εκφοβισµό οι περισσότεροι ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» ενώ οι λιγότεροι 

και συγκεκριµένα µόνο οι µαθητές της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει «πολλές 

φορές την εβδοµάδα».  
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Αναλυτικότερα,  το 95% των µαθητών αστικής περιοχής, το 93,1% των µαθητών 

ηµιαστικής περιοχής και το 84,3% των µαθητών που ζουν στην  επαρχία δεν έχουν ασκήσει 

εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων έξω από το σχολείο. Το 3% των µαθητών αστικής 

περιοχής, το 6,9% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 8,6% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων «1 ή 2 φορές». Μικρότερο 

είναι το ποσοστό των µαθητών που έχουν εκφοβίσει συχνότερα, όπως «2 ή 3 φορές το 

µήνα», «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» και «πολλές φορές την εβδοµάδα». Αναλυτικότερα, 

το 2% των µαθητών αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία 

έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα», «περίπου 1 φορά 

την εβδοµάδα» έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων το 1,4% των µαθητών που 

ζουν στην και το 2,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων «πολλές φορές την εβδοµάδα».  

 

Πίνακας 30: άσκηση εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική περιοχή Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 96 54 59 209 

% 95,0% 93,1% 84,3% 91,3% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 3 4 6 13 
% 3,0% 6,9% 8,6% 5,7% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 2 0 1 3 
% 2,0% ,0% 1,4% 1,3% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Σχετικά µε την άσκηση εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων (αποστολή 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων στον λογαριασµό του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) µέσα στο 

σχολείο από τα δεδοµένα του πίνακα 31 συνάγεται ότι ένας µικρός αριθµός µαθητών έχει 

εκφοβίσει µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Το ποσοστό κυµαίνεται από 0,4% έως 4,3%. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση το 3,4% των µαθητών ηµιαστικής 

περιοχής και το 4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα». Λιγότεροι είναι οι µαθητές που έχουν 

εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» , «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» και «πολλές φορές την 

εβδοµάδα». Αναλυτικότερα, το 1% των µαθητών αστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών 

που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «1 ή 2 

φορές». Επίσης, «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων το 1% των µαθητών αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία Τέλος, «πολλές φορές την εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό το 1,7% των 

µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία.  

Πίνακας 31: άσκηση εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 99 55 60 214 

% 98,0% 94,8% 85,7% 93,4% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 1 0 3 4 
% 1,0% ,0% 4,3% 1,7% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 2 3 5 
% ,0% 3,4% 4,3% 2,2% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 1 2 3 
% ,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

 Στον πίνακα 32 παρουσιάζεται η συχνότητα άσκησης εκφοβισµού µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων µέσα στο σχολείο. Ύστερα από στατιστική ανάλυση των 

δεδοµένων, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των µαθητών είτε δεν χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων είτε δεν εκφοβίζει µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. 

Συγκεκριµένα, το 65,3% των µαθητών αστικής περιοχής, το 65,5% των µαθητών ηµιαστικής 

περιοχής και το 64,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων. Επίσης, το 33,7% των µαθητών αστικής περιοχής, το 29,3% των 

µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 28,6% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν έχουν 

ασκήσει εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων µέσα στο σχολείο. Σχετικά 

µε τους µαθητές που εκφόβισαν οι περισσότεροι ανέφεραν ότι έχουν ασκήσει εκφοβισµό «1 

ή 2 φορές» µε τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής να εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό. 

Αναλυτικότερα, το 2,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία και το 1% των µαθητών της 

αστικής περιοχής έχουν ασκήσει εκφοβισµό «1 ή 2 φορές» ενώ για τους µαθητές της 

ηµιαστικής περιοχής το αντίστοιχο ποσοστό είναι 5,2%. Ένα πολύ µικρός αριθµός µαθητών 

έχει εκφοβίσει συχνότερα, όπως «2 ή 3 φορές το µήνα», «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» και 

«πολλές φορές την εβδοµάδα». Συγκεκριµένα, το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία 

έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων «2 ή 3 φορές το µήνα» 

και «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια 

συζητήσεων µέσα στο σχολείο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας.  

Πίνακας 32: άσκηση εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 

άλλους µέσα στα 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 

µήνες µέσα στο 
σχολείο; 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων

N 66 38 45 149 

% 65,3% 65,5% 64,3% 65,1% 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 34 17 20 71 

% 33,7% 29,3% 28,6% 31,0% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 1 3 2 6 
% 1,0% 5,2% 2,9% 2,6% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Περίπου 1 φορά την N 0 0 1 1 
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εβδοµάδα % ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Όσον αφορά στην άσκηση εκφοβισµού ηλεκτρονικής συνοµιλίας όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 33 η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος είτε δεν χρησιµοποιεί µηχανές 

αναζήτησης είτε δεν έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας. Σχετικά µε 

τους µαθητές που ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει οι περισσότεροι, κυρίως οι µαθητές της 

αστικής περιοχής και της επαρχίας, ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» και οι 

λιγότεροι πολλές φορές την εβδοµάδα».   

Αναλυτικότερα, το 41,6% των µαθητών αστικής περιοχής, το 50% των µαθητών 

ηµιαστικής περιοχής και το 47,1% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν χρησιµοποιούν 

µηχανές αναζήτησης µέσα στο σχολείο. Το 57,4% των µαθητών αστικής περιοχής, το 48,3% 

των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 45,7% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν 

έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας. Το ποσοστό των µαθητών που 

έχουν ασκήσει εκφοβισµό ηλεκτρονικής συνοµιλίας είναι µικρό και κυµαίνεται από 0,4% 

έως 4,3%. Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση το 1% των µαθητών αστικής περιοχής και το 

4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικής 

συνοµιλίας «1 ή 2 φορές». «Περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω 

ηλεκτρονικής συνοµιλίας µόνο το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία και «πολλές 

φορές την εβδοµάδα» έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας µόνο το 1,7% 

των µαθητών ηµιαστικής περιοχής.  

Πίνακας 33: άσκηση εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

∆εν χρησιµοποιώ  
µηχανές αναζήτησης

N 42 29 33 104 
% 41,6% 50,0% 47,1% 45,4% 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό  µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες

N 58 28 32 118 

% 57,4% 48,3% 45,7% 51,5% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 N 1 0 3 4 
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φορές % 1,0% ,0% 4,3% 1,7% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 1 0 1 
% ,0% 1,7% ,0% ,4% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ιστοσελίδες 

 Στον πίνακα 34 παρουσιάζεται η συχνότητα άσκησης εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων 

µέσα στο σχολείο. Σύµφωνα µε την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων η πλειοψηφία των 

µαθητών του δείγµατος και συγκεκριµένα το 97% των µαθητών αστικής περιοχής, το 93,1% 

των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 88,6% των µαθητών που ζουν σε επαρχία δεν 

έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων. Αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν 

εκφοβίσει οι περισσότεροι ανέφεραν ότι εκφόβισαν «1 ή 2 φορές» µε τους µαθητές της 

ηµιαστικής περιοχής και της επαρχίας να εµφανίζουν ποσοστά διπλάσια συγκριτικά µε τους 

µαθητές της αστικής περιοχής. Αναλυτικότερα, το 5,2% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής 

και το 5,7% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό «1 ή 2 φορές» 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές της αστικής περιοχής ήταν 2% . Μικρότερο 

είναι το ποσοστό των µαθητών που έχουν εκφοβίσει «2 ή 3 φορές το µήνα» και «πολλές 

φορές την εβδοµάδα». Συγκεκριµένα, το 1% των µαθητών αστικής περιοχής και το 1,4% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ 

«πολλές φορές την εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων το 1,7% των 

µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία.  

Πίνακας 34: άσκηση εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων µέσα στο σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους  µέσω 

ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
µέσα στο σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό  µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 98 54 62 214 

% 97,0% 93,1% 88,6% 93,4% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 2 3 4 9 
% 2,0% 5,2% 5,7% 3,9% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 
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Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 1 2 3 
% ,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

9.1.5. Συχνότητα άσκησης του διαδικτυακού εκφοβισµού έξω από το σχολείο 

 Εξετάστηκε για κάθε µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού (γραπτό µήνυµα, εικόνες ή 

βίντεο, τηλεφωνήµατα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων, 

ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης, ιστοσελίδες) πόσο συχνά έχουν ασκήσει 

οι µαθητές εκφοβισµό έξω από το σχολείο τους τελευταίους δύο µήνες.  

Γραπτά µηνύµατα 

 Στον πίνακα 35 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το πόσο 

συχνά έχουν ασκήσει οι µαθητές εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων έξω από το σχολείο. 

Από τα δεδοµένα του πίνακα προκύπτει ότι το ποσοστό των µαθητών που έχουν ασκήσει 

εκφοβισµό κυµαίνεται από 0,4% έως 9,9%. Σχετικά µε τους µαθητές που εκφόβισαν οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» ενώ οι λιγότεροι «περίπου 1 φορά 

την εβδοµάδα». Συγκεκριµένα, το 9,9% των µαθητών αστικής περιοχής  και το 8,6% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων «1 ή 2 

φορές» ενώ για τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5,2% ενώ 

«περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» έχει ασκήσει εκφοβισµό το 2,9% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία. Επίσης, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 3,4% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής έχουν ασκήσει εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα. «Πολλές φορές 

την εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό το 2% των µαθητών αστικής περιοχής και το 4,3% 

των µαθητών που ζουν στην επαρχία. 

 

Πίνακας 35: άσκηση εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 
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Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

γραπτών µηνυµάτων 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το  

σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό έξω από 
το σχολείο τους 

τελευταίους 2 µήνες

N 87 53 58 198 

% 86,1% 91,4% 82,9% 86,5% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 10 3 6 19 
% 9,9% 5,2% 8,6% 8,3% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 2 2 0 4 
% 2,0% 3,4% ,0% 1,7% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 2 0 3 5 
% 2,0% ,0% 4,3% 2,2% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Σχετικά µε την άσκηση εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο έξω από το σχολείο όπως 

φαίνεται στον πίνακα 36 η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος και συγκεκριµένα το 

95% των µαθητών αστικής περιοχής, το 94,8% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 

82,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω εικόνων ή 

βίντεο έξω από το σχολείο. Αναφορικά µε τους µαθητές που εκφόβισαν το ποσοστό είναι 

µικρό και κυµαίνεται από 0,4% έως 8,6% ενώ οι περισσότεροι ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει 

«1 ή 2 φορές» ενώ οι λιγότεροι ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει «περίπου µία φορά την 

εβδοµάδα». Αναλυτικότερα, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των 

µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 8,6% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν 

ασκήσει εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο «1 ή 2 φορές» ενώ «περίπου 1 φορά την 

εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο το 1% των µαθητών της 

αστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας. Μικρότερα είναι τα ποσοστά για 

τους µαθητές που έχουν εκφοβίσει «2 ή 3 φορές το µήνα» και «πολλές φορές την εβδοµάδα». 

Ειδικότερα, το 1% των µαθητών αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών ηµιαστικής 

περιοχής και το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω 

εικόνων ή βίντεο «2 ή 3 φορές το µήνα» ενώ «πολλές φορές την εβδοµάδα» έχει ασκήσει 

εκφοβισµό µόνο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας.  
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Πίνακας 36: άσκηση εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 
Σύνολο 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το  

σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή  βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 96 55 58 209 

% 95,0% 94,8% 82,9% 91,3% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 3 2 6 11 
% 3,0% 3,4% 8,6% 4,8% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 1 1 3 
% 1,0% 1,7% 1,4% 1,3% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 1 0 3 4 
% 1,0% ,0% 4,3% 1,7% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Στον πίνακα 37 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τη 

συχνότητα άσκησης εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων έξω από το σχολείο. Από τα 

δεδοµένα του πίνακα συνάγεται ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών έχει ασκήσει 

εκφοβίσει µέσω τηλεφωνηµάτων από τους οποίους οι περισσότεροι ανέφεραν ότι έχουν 

εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό άσκησης εκφοβισµού συγκριτικά µε τους µαθητές της αστικής και της ηµιαστικής 

περιοχής. Συγκεκριµένα, το 7,9% των µαθητών αστικής περιοχής, το 10,3% των µαθητών 

ηµιαστικής περιοχής και το 18,6% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχουν ασκήσει 

εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων «1 ή 2 φορές». Λιγότεροι είναι οι µαθητές οι οποίοι έχουν 

εκφοβίσει συχνότερα, όπως «2 ή 3 φορές το µήνα», «περίπου 1 φορά την εβδοµάδα» και 

«πολλές φορές την εβδοµάδα». Αναλυτικότερα, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής, 

το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών/ που ζουν στην 

επαρχία έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων «2 ή 3 φορές το µήνα», «περίπου 1 

φορά την εβδοµάδα» έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων µόνο το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία έχει 

ασκήσει εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων «πολλές φορές την εβδοµάδα».  
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Πίνακας 37: άσκηση εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 

τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το  σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 91 50 50 191 

% 90,1% 86,2% 71,4% 83,4% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 8 6 13 27 
% 7,9% 10,3% 18,6% 11,8% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 2 1 3 6 
% 2,0% 1,7% 4,3% 2,6% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 0 1 0 1 
% ,0% 1,7% ,0% ,4% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 0 3 3 
% ,0% ,0% 4,3% 1,3% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Σχετικά µε την συχνότητα άσκησης εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων έξω 

από το σχολείο από τα δεδοµένα του πίνακα 38 συνάγεται ότι ένας µικρός αριθµός µαθητών 

έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Συγκεκριµένα, το ποσοστό 

κυµαίνεται από 0,4% έως 5,7%. Οι περισσότεροι από τους θύτες ανέφεραν ότι έχουν 

εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» και ειδικότερα, το 3% των µαθητών αστικής περιοχής, το 3,4% των 

µαθητών/τριών ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών που ζουν στην επαρχία. 

Λιγότεροι είναι οι µαθητές που έχουν εκφοβίσει «2 ή 3 φορές το µήνα» και «πολλές φορές 

την εβδοµάδα». Αναλυτικότερα, το 1% των µαθητών αστικής περιοχής και το 2,9% των 

µαθητών της επαρχίας έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «2 ή 3 

φορές το µήνα» ενώ «πολλές φορές την εβδοµάδα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων το 1,7% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία.  
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Πίνακας 38: άσκηση εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 97 55 61 213 

% 96,0% 94,8% 87,1% 93,0% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 3 2 4 9 
% 3,0% 3,4% 5,7% 3,9% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 0 2 3 
% 1,0% ,0% 2,9% 1,3% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 1 2 3 
% ,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων  

 Στον πίνακα 39 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τη 

συχνότητα άσκησης εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων έξω από το 

σχολείο. Η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος είτε δεν χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων είτε δεν εκφοβίζει µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. 

Συγκεκριµένα, το 62,4% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 63,8% των µαθητών της  

ηµιαστικής περιοχής και το 62,9% των µαθητών της επαρχίας ενώ το 36,6% των µαθητών 

της αστικής περιοχής, το 32,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 27,1% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων. Σχετικά µε τους µαθητές που άσκησαν εκφοβισµό οι περισσότεροι 

ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν 

το µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τους µαθητές των άλλων δύο περιοχών. Παρατηρείται 

ότι το 1% των µαθητών αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής 

έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων «1 ή 2 φορές» ενώ 

για τους µαθητές της επαρχίας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 4,3%. Λιγότεροι είναι οι µαθητές 

που έχουν ασκήσει εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα» και «πολλές φορές την εβδοµάδα». 

Αναλυτικότερα, «2 ή 3 φορές το µήνα» έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων το 1,7% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών 
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που ζουν στην επαρχία ενώ «πολλές φορές την εβδοµάδα» έχει εκφοβίσει µόνο το 2,9% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία.  

Πίνακας 39: άσκηση εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 

άλλους µέσα στα 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 
µήνες έξω από το 
στο σχολείο; 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων

N 63 37 44 144 

% 62,4% 63,8% 62,9% 62,9% 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 37 19 19 75 

% 36,6% 32,8% 27,1% 32,8% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 1 1 3 5 
% 1,0% 1,7% 4,3% 2,2% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 1 1 2 
% ,0% 1,7% 1,4% ,9% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Σχετικά µε την συχνότητα άσκησης εκφοβισµού ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω 

µηχανών αναζήτησης (Yahoo, MSN, ICQ κλπ.) από τα δεδοµένα του πίνακα 40 προκύπτει 

ότι ένα µικρό ποσοστό µαθητών εκφοβίζει µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας καθώς οι 

περισσότεροι µαθητές είτε δεν χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης είτε δεν εκφοβίζουν. 

Όσον αφορά στους θύτες οι περισσότεροι έχουν εκφοβίσει οι «1 ή 2 φορές» µε τους µαθητές 

της επαρχίας να παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους µαθητές των 

άλλων δύο περιοχών. Αναλυτικότερα, το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% 

των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της επαρχίας αναφέρουν ότι 

έχουν ασκήσει εκφοβισµό ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω µηχανών αναζήτησης «1 ή 2 

φορές». Λιγότεροι είναι οι µαθητές που ανέφεραν ότι έχουν ασκήσει εκφοβισµό «2 ή 3 φορές 

το µήνα» χωρίς να παρατηρούνται µεγάλες διαφορές µεταξύ των µαθητών των τριών 

περιοχών. Συγκεκριµένα, το 1% των µαθητών/τριών της αστικής περιοχής και το 1,7% των 
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µαθητών της ηµιαστικής έχουν ασκήσει  εκφοβισµό ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω µηχανών 

αναζήτησης «2 ή 3 φορές το µήνα» Επίσης, παρατηρείται ότι το 2,9% των µαθητών της 

επαρχίας έχει εκφοβίσει «πολλές φορές την εβδοµάδα».   

Πίνακας 40: άσκηση εκφοβισµού ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω µηχανών αναζήτησης έξω από το 

σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το σχολείο; 

∆εν χρησιµοποιώ 
µηχανές αναζήτησης

N 39 30 31 100 
% 38,6% 51,7% 44,3% 43,7% 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό  µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες

N 57 25 32 114 

% 56,4% 43,1% 45,7% 49,8% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 4 2 4 10 
% 4,0% 3,4% 5,7% 4,4% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 1 1 0 2 
% 1,0% 1,7% ,0% ,9% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Ιστοσελίδες  

Αναφορικά µε την συχνότητα άσκησης εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων έξω από το 

σχολείο όπως φαίνεται στον πίνακα 41 η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος και 

συγκεκριµένα το 97% των µαθητών αστικής περιοχής, το 93,1% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 87,1% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι δεν 

έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων έξω από το σχολείο. Σχετικά µε τους µαθητές 

που έχουν ασκήσει εκφοβισµό οι περισσότεροι ανέφεραν ότι έχουν εκφοβίσει «1 ή 2 φορές» 

µε τους µαθητές της αστικής περιοχής να παρουσιάζουν µικρότερο ποσοστό άσκησης 

εκφοβισµού συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων δύο περιοχών. Αναλυτικότερα, το 6,9% 

των µαθητών της ηµιαστικής και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας δήλωσαν ότι έχουν 

ασκήσει εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων «1 ή 2 φορές» ενώ µόλις το 1% των µαθητών της 

αστικής περιοχής έχει εκφοβίσει «1 ή 2 φορές». Μικρότερο είναι το ποσοστό των µαθητών 
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που ανέφεραν ότι εκφοβίζουν συχνότερα, όπως «2 ή 3 φορές το µήνα», «περίπου 1 φορά την 

εβδοµάδα» και «πολλές φορές την εβδοµάδα». Συγκεκριµένα, το 2,9% των µαθητών που 

ζουν στην επαρχία έχει ασκήσει εκφοβισµό «2 ή 3 φορές το µήνα», «περίπου 1 φορά την 

εβδοµάδα» έχει ασκήσει εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και «πολλές φορές την εβδοµάδα» έχει εκφοβίσει το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία. 

Πίνακας 41: άσκηση εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων έξω από το σχολείο 

   Τόπος κατοικίας 

   Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Έχετε ασκήσει 
εκφοβισµό σε 
άλλους  µέσω 

ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 
έξω από το στο 

σχολείο; 

∆εν έχω ασκήσει 
εκφοβισµό  µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες

N 98 54 61 213 

% 97,0% 93,1% 87,1% 93,0% 

Συνέβη µόνο 1 ή 2 
φορές 

N 1 4 5 10 
% 1,0% 6,9% 7,1% 4,4% 

2 ή 3 φορές το µήνα
N 0 0 2 2 
% ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Περίπου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

N 1 0 0 1 
% 1,0% ,0% ,0% ,4% 

Πολλές φορές την 
εβδοµάδα 

N 1 0 1 2 
% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Άλλο 
N 0 0 1 1 
% ,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 101 58 70 229 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

9.1.6. Ενηµερότητα για τον διαδικτυακό εκφοβισµό 

 Εξετάστηκε κατά πόσο είναι ενήµεροι οι µαθητές σχετικά µε περιστατικά 

διαδικτυακού εκφοβισµού που συµβαίνουν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Συγκεκριµένα οι 

µαθητές ερωτήθηκαν για κάθε είδος διαδικτυακού εκφοβισµού (γραπτά µηνύµατα, εικόνες ή 

βίντεο, τηλεφωνήµατα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων, 

ηλεκτρονική συνοµιλία, ιστοσελίδες) αν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσα στο 

σχολείο ή σε  κύκλο φίλων.  

 Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης για την συγκεκριµένη ερώτηση 

παρουσιάζονται στον πίνακα 42. Σχετικά µε τον εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων η 

πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος και συγκεκριµένα το 63,4% των µαθητών της 
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αστικής περιοχής, το 65,5% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 70% των µαθητών 

που ζουν στην επαρχία δεν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων 

µέσα στο σχολείο ή σε  κύκλο φίλων.  Το 36,6% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 

34,5% των µαθητών/τριών της ηµιαστικής περιοχής και το 30% των µαθητών της επαρχίας 

έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο ή σε  

κύκλο φίλων.   

 Όσον αφορά στον εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο η πλειοψηφία των µαθητών του 

δείγµατος και των τριών περιοχών απάντησε αρνητικά στην συγκεκριµένη ερώτηση. 

Αναλυτικότερα, το 82,2% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 74,1% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και 80% των µαθητών της επαρχίας δεν έχουν ακούσει να γίνεται 

εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων. Αντίθετα, το 17,8% 

των µαθητών της αστικής περιοχής, το 25,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

20% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω 

εικόνων ή βίντεο.  

 Αναφορικά µε τον εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων προέκυψε ότι το 68,3% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 79,35% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

72,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω 

τηλεφωνηµάτων µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων σε αντίθεση µε το 31,7% των µαθητών 

της αστικής περιοχής, το 20,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 27,1% των 

µαθητών της επαρχίας που δήλωσαν ότι έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω 

τηλεφωνηµάτων. 

 Σχετικά µε τον εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος και συγκεκριµένα το 81,2% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 87,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

87,1% των µαθητών της επαρχίας δεν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων. Ωστόσο, το 18,8% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 12,1% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

12,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία γνώριζαν να έχει συµβεί εκφοβισµός µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων.  

 Για τον εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων προέκυψε ότι το 

85,1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 87,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

και το 90% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός 

µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων. Αντίθετα, 

το 14,% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 12,1% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 
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και το 10% των µαθητών της επαρχίας έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων.  

 Όσον αφορά στον εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας προέκυψε ότι το 76,2% 

των µαθητών της αστικής περιοχής, το 84,5% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

87,1% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω 

ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων ενώ το 23,8% των µαθητών 

της αστικής περιοχής, το 15,5% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 12,9% των 

µαθητών της επαρχίας έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας.  

 Αναφορικά µε τον εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων η πλειοψηφία των µαθητών του 

δείγµατος και των τριών περιοχών δεν έχει ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων 

µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων. Αναλυτικότερα, το 83,2% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 82,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 92,9% των µαθητών που 

ζουν στην επαρχία δεν έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων. Αντίθετα, το 

16,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 17,2% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας έχουν ακούσει να γίνεται εκφοβισµός µέσω 

ιστοσελίδων µέσα στο σχολείο ή σε κύκλο φίλων. 

 

Πίνακας 42 : ενηµερότητα των µαθητών για τον διαδικτυακό εκφοβισµό 

   Τόπος κατοικίας  
Έχετε ακούσει να 

γίνεται  
εκφοβισµός µέσα 
στο σχολείο ή σε 
κύκλο φίλων τους 
τελευταίους 2 

µήνες; 

  αστική 
περιοχή 

ηµιαστική 
περιοχή επαρχία σύνολο 

γραπτό µήνυµα 
ναι 

N 37 20 21 78 
% 36,6% 34,5% 30,0% 34,1% 

όχι 
N 64 38 49 151 
% 63,4% 65,5% 70,0% 65,9% 

εικόνες 
ή 

βίντεο 

ναι 
N 18 15 14 47 
% 17,8% 25,9% 20,0% 20,5% 

όχι 
N 83 43 56 182 
% 82,2% 74,1% 80,0% 79,5% 

τηλεφωνήµατα 
ναι 

N 32 12 19 63 
% 31,7% 20,7% 27,1% 27,5% 

όχι 
N 69 46 51 166 
% 68,3% 79,3% 72,9% 72,5% 

ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 

 

ναι 
N 19 7 9 35 
% 18,8% 12,1% 12,9% 15,3% 

όχι N 82 51 61 194 
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% 81,2% 87,9% 87,1% 84,7% 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων 

ναι 
N 15 7 7 29 
% 14,9% 12,1% 10,0% 12,7% 

όχι 
N 86 51 63 200 
% 85,1% 87,9% 90,0% 87,3% 

ηλεκτρονική 
συνοµιλία 

ναι 
N 24 9 9 42 
% 23,8% 15,5% 12,9% 18,3% 

όχι 
N 77 49 61 187 
% 76,2% 84,5% 87,1% 81,7% 

ιστοσελίδες 
 

ναι 
N 17 10 5 32 
% 16,8% 17,2% 7,1% 14,0% 

όχι N 84 48 65 197 
% 83,2% 82,8% 92,9% 86,0% 

 

9.1.7. Επίδραση του διαδικτυακού εκφοβισµού  

 Εξετάστηκε η άποψη των µαθητών σχετικά µε την επίδραση του διαδικτυακού 

εκφοβισµού. Συγκεκριµένα, οι  µαθητές του δείγµατος ερωτήθηκαν για κάθε µέσο 

διαδικτυακού εκφοβισµού ποια πιστεύουν ότι είναι η επίδρασή του στο θύµα σε σχέση µε 

την επίδραση του παραδοσιακού εκφοβισµού. Στον πίνακα 43 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ερώτησης.  

Σύµφωνα µε την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων σχετικά µε τον εκφοβισµό 

µέσω γραπτών µηνυµάτων προέκυψε ότι  το 24,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 

20,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 21,4% των µαθητών της επαρχίας 

πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων «έχει λιγότερη επίδραση στο θύµα» 

σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Αντίθετα, το 19,8% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 10,3% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 28,6% των µαθητών που 

ζουν στην επαρχία θεωρούν ότι ο εκφοβισµός µέσω γραπτών  µηνυµάτων έχει «µεγαλύτερη 

επίδραση» στο θύµα σε σχέση µε την επίδραση του παραδοσιακού εκφοβισµού.  Επίσης 

αρκετοί µαθητές και συγκεκριµένα, το 18,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 27,6% 

των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 18,6% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν 

ότι ο εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων «έχει την ίδια επίδραση» σε σχέση µε τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό.  

Όσον αφορά στην επίδραση του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο σε σχέση µε τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό µεγαλύτερη πιστεύουν ότι είναι το 24,8% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 19% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 47,1% των µαθητών της 

επαρχίας. Αντίθετα, το 13,9% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 13,8% των µαθητών 
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της ηµιαστικής περιοχής και το 12,9% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι ο 

εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο έχει λιγότερη επίδραση στο θύµα σε σχέση µε τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό. Το 16,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 24,1% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 14,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία 

δήλωσαν ότι ο εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο έχει την ίδια επίδραση µε τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό.  

Αναφορικά µε την επίδραση του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων σε σχέση µε την 

επίδραση του παραδοσιακού εκφοβισµού προέκυψε ότι 15,8% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 20,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 12,9% των µαθητών/τριών 

της επαρχίας πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων έχει λιγότερη επίδραση 

συγκριτικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Αντίθετα, το 15,8% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 13,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 24,3% των µαθητών της 

επαρχίας δήλωσαν ότι ο εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων έχει µεγαλύτερη επίδραση στο 

θύµα σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Ίδια επίδραση θεωρούν ότι έχει ο 

εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων συγκριτικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό το 30,7% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 24,1% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

25,7% των µαθητών που ζουν στην επαρχία.  

Σχετικά µε την επίδραση του εκφοβισµού µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου συγκριτικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό το 24,8% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 15,5% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 14,3% των 

µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων έχει 

λιγότερη επίδραση σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Αντίθετα, το 6,9% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 10,3% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

17,1% των µαθητών που ζουν στην επαρχία θεωρούν ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων έχει µεγαλύτερη επίδραση συγκριτικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Το 24,8% 

των µαθητών της αστικής περιοχής, το 31% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

25,7% των µαθητών που ζουν στην επαρχία πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων έχει την ίδια επίδραση στο θύµα µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό.  

Όσον αφορά στην επίδραση του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια 

συζητήσεων σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό προέκυψε το 15,8% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 13,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 21,4% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια 

έχει λιγότερη επίδραση συγκριτικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό σε αντίθεση µε το 9,9% 

των µαθητών της αστικής περιοχής, το 12,1% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 
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12,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία οι οποίοι πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων έχει µεγαλύτερη επίδραση συγκριτικά µε τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό. Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των µαθητών που πιστεύουν ότι ο 

εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων έχει την ίδια επίδραση στο θύµα σε 

σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό και συγκεκριµένα, το 24,8% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 32,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 18,6% των 

µαθητών της επαρχίας. 

 Αναφορικά µε την επίδραση του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας 

σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το 15,8% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 13,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 21,4% των µαθητών της 

επαρχίας πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας έχει λιγότερη επίδραση 

στο θύµα σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Αντίθετα, το 12,9% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 10,3% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 7,1% των µαθητών 

της επαρχίας θεωρούν ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας έχει µεγαλύτερη 

επίδραση στο θύµα σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Επίσης, το 28,7% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 27,6% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

25,7% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο  εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικής 

συνοµιλίας έχει την ίδια επίδραση στο θύµα σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. 

 Σχετικά µε την επίδραση που έχει στο θύµα ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων σε 

σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό προέκυψε ότι το 18,8% των µαθητών αστικής 

περιοχής, το 13,8% των µαθητών ηµιαστικής περιοχής και το 22,9% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία πιστεύουν ότι ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων έχει λιγότερη επίδραση στο 

θύµα συγκριτικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Αντίθετα, το 8,9% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 13,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 17,1% των 

µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων έχει µεγαλύτερη 

επίδραση στο θύµα συγκριτικά µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό. Σηµαντικό ποσοστό 

µαθητών και πιστεύει ότι ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων έχει την ίδια επίδραση στο θύµα 

σε σχέση µε τον παραδοσιακό εκφοβισµό και πιο συγκεκριµένα, το 22,8% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 31% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 17,1% των µαθητών 

που ζουν στην επαρχία. 
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                     Πίνακας 43:επίδραση του διαδικτυακού εκφοβισµού 

   Τόπος κατοικίας 
Θεωρείτε ότι ο 
διαδικτυακός  
εκφοβισµός 
σχετίζεται µε 
τον κανονικό, 
παραδοσιακό, 

τυπικό 
εκφοβισµό… 

  αστική 
περιοχή 

ηµιαστική 
περιοχή επαρχία σύνολο 

γραπτό 
µήνυµα 

έχει 
λιγότερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 25 12 15 52 

% 24,8% 20,7% 21,4% 22,7% 

έχει την 
ίδια 

επίδραση 
στο θύµα 

N 19 16 13 48 

% 18,8% 27,6% 18,6% 21,0% 

έχει 
µεγαλύτερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 20 6 20 46 

% 19,8% 10,3% 28,6% 20,1% 

δεν ξέρω N 37 24 22 83 
% 36,6% 41,4% 31,4% 36,2% 

εικόνες 
ή 

βίντεο 

έχει 
λιγότερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 14 8 9 31 

% 13,9% 13,8% 12,9% 13,5% 

έχει την 
ίδια 

επίδραση 
στο θύµα 

N 17 14 10 41 

% 16,8% 24,1% 14,3% 17,9% 

έχει 
µεγαλύτερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 25 11 33 69 

% 24,8% 19,0% 47,1% 30,1% 

δεν ξέρω N 45 25 18 88 
% 44,6% 43,1% 25,7% 38,4% 

τηλεφωνήµατα 

έχει 
λιγότερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 16 12 9 37 

% 15,8% 20,7% 12,9% 16,2% 

έχει την 
ίδια 

επίδραση 
στο θύµα 

N 31 14 18 63 

% 30,7% 24,1% 25,7% 27,5% 

έχει 
µεγαλύτερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 16 8 17 41 

% 15,8% 13,8% 24,3% 17,9% 

δεν ξέρω N 38 24 26 88 
% 37,6% 41,4% 37,1% 38,4% 

ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 

έχει 
λιγότερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 25 9 10 44 

% 24,8% 15,5% 14,3% 19,2% 

έχει την 
ίδια 

N 25 18 18 61 
% 24,8% 31,0% 25,7% 26,6% 
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επίδραση 
στο θύµα 
έχει 

µεγαλύτερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 7 6 12 25 

% 6,9% 10,3% 17,1% 10,9% 

δεν ξέρω N 44 25 30 99 
% 43,6% 43,1% 42,9% 43,2% 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων 

έχει 
λιγότερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 16 8 15 39 

% 15,8% 13,8% 21,4% 17,0% 

έχει την 
ίδια 

επίδραση 
στο θύµα 

N 25 19 13 57 

% 24,8% 32,8% 18,6% 24,9% 

έχει 
µεγαλύτερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 10 7 9 26 

% 9,9% 12,1% 12,9% 11,4% 

δεν ξέρω N 50 24 33 107 
% 49,5% 41,4% 47,1% 46,7% 

ηλεκτρονική 
συνοµιλία 

έχει 
λιγότερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 16 8 15 39 

% 15,8% 13,8% 21,4% 17,0% 

έχει 
την ίδια 
επίδραση 
στο θύµα 

N 29 16 18 63 

% 28,7% 27,6% 25,7% 27,5% 

έχει 
µεγαλύτερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 13 6 5 24 

% 12,9% 10,3% 7,1% 10,5% 

δεν ξέρω N 43 28 32 103 
% 42,6% 48,3% 45,7% 45,0% 

ιστοσελίδες 

έχει 
λιγότερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 19 8 16 43 

% 18,8% 13,8% 22,9% 18,8% 

έχει την 
ίδια 

επίδραση 
στο θύµα 

N 23 18 12 53 

% 22,8% 31,0% 17,1% 23,1% 

έχει 
µεγαλύτερη 
επίδραση 
στο θύµα 

N 9 8 12 29 

% 8,9% 13,8% 17,1% 12,7% 

δεν ξέρω N 50 24 30 104 
% 49,5% 41,4% 42,9% 45,4% 
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9.1.8. Ταυτότητα των θυτών  

 Στο ερωτηµατολόγιο υπήρχαν τρεις ερωτήσεις σχετικά µε την ταυτότητα των θυτών 

του διαδικτυακού εκφοβισµού. Συγκεκριµένα, η πρώτη αφορούσε στην τάξη των θυτών , η 

δεύτερη στο φύλο και η τρίτη στον αριθµό. 

 

9.1.8.1. Τάξη των θυτών  

 Οι µαθητές ερωτήθηκαν για κάθε µέσο εκφοβισµού σε ποια τάξη βρίσκεται ο 

µαθητής ή οι µαθητές που τους εκφοβίζουν. Οι απαντήσεις που µπορούσαν να επιλέξουν 

ήταν: «δεν έχω δεχθεί εκφοβισµό τους τελευταίους 2 µήνες», «στην τάξη µου», «σε 

διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας βαθµίδας/χρονιάς», «σε µεγαλύτερη τάξη», «σε µικρότερη 

τάξη», «σε διαφορετικές τάξεις», «όχι στο σχολείο µου», «δεν ξέρω ποιος 

στέλνει…»(γραπτά µηνύµατα/εικόνες ή βίντεο κλπ. ανάλογα µε το µέσο του διαδικτυακού 

εκφοβισµού). 

 

Γραπτά µηνύµατα 

 Στον πίνακα 44 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την τάξη 

του θύτη του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων. Από τα δεδοµένα του πίνακα 

προκύπτει ότι αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί η πλειοψηφία των µαθητών 

ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί από κάποιον συµµαθητή τους. Αναλυτικότερα, το 5% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο θύτης 

φοιτά στην τάξη τους ενώ µικρότερο ήταν το αντίστοιχο ποσοστό (1,7%) για τους µαθητές 

της ηµιαστικής περιοχής. Σχεδόν ίδια είναι τα ποσοστά των µαθητών που ανέφεραν ότι ο 

θύτης φοιτά σε «µεγαλύτερη τάξη», «όχι στο σχολείο µου» και «διαφορετική τάξη αλλά της 

ίδιας χρονιάς», Συγκεκριµένα, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 8,6% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι  ο 

θύτης του εκφοβισµού φοιτά σε µεγαλύτερη τάξη. Επίσης, το 5% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής έχουν εκφοβιστεί µέσω γραπτών  

µηνυµάτων από µαθητή που φοιτά σε άλλη τάξη αλλά είναι της ίδιας σχολικής βαθµίδας. Το 

4% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών εκφοβίζονται από µαθητή 

που δεν φοιτά στο σχολείο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές της επαρχίας είναι 

7,1%. Επίσης, µόνο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο θύτης του 

εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων  φοιτά σε µικρότερη τάξη. Το 1% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών 

της επαρχίας δήλωσαν ότι οι θύτες του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων φοιτούν σε 



87 
 

διαφορετικές τάξεις.. Τέλος, το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας δεν γνωρίζουν 

ποιος τους εκφοβίζει µέσω γραπτών µηνυµάτων.  

 

      Πίνακας 44: τάξη θυτών εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Σε ποια τάξη 
βρίσκεται ο µαθητής 
ή οι µαθητές που 
σας εκφοβίζουν 
µέσω γραπτών 

µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 

γραπτών µηνυµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

Ν 
% 

79 51 48 178 

78,2% 87,9% 68,6% 77,7% 

Στην τάξη µου N 
% 

5 1 5 11 

5,0% 1,7% 7,1% 4,8% 
Σε διαφορετική τάξη 

αλλά της ίδιας 
βαθµίδας/χρονιάς 

N 
% 

5 2 0 7 

5,0% 3,4% ,0% 3,1% 

Σε µεγαλύτερη τάξη N 
% 

3 1 6 10 
3,0% 1,7% 8,6% 4,4% 

Σε µικρότερη τάξη N 
% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σε διαφορετικές 
τάξεις 

N 
% 

1 1 2 4 
1,0% 1,7% 2,9% 1,7% 

Όχι στο σχολείο µου N 
% 

4 1 5 10 
4,0% 1,7% 7,1% 4,4% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τα 
µηνύµατα 

N 
% 

4 1 3 8 

4,0% 1,7% 4,3% 3,5% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Στον πίνακα 45 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την τάξη 

του θύτη του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο. Από τον πίνακα συνάγεται ότι τα 

περισσότερα θύµατα του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο εκφοβίζονται από µαθητή 

µεγαλύτερης τάξης, µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό. 
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Αναλυτικότερα, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής δήλωσαν ότι ο/ θύτης του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο φοιτά σε 

µεγαλύτερη τάξη ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές της επαρχίας είναι 5,7. 

Επίσης, αρκετοί ήταν οι µαθητές που ανέφεραν ότι ο θύτης φοιτά στην τάξη τους. 

Συγκεκριµένα, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο θύτης του 

εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο είναι κάποιος συµµαθητής τους. Το 3,4% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο θύτης του 

εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο φοιτά σε διαφορετική τάξη αλλά είναι της ίδιας χρονιάς. 

Το 2,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφερε ότι οι θύτες του εκφοβισµού µέσω 

εικόνων ή βίντεο φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις, το 4,3% των µαθητών της επαρχίας 

δήλωσε ότι ο θύτης του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο δεν φοιτά στο σχολείο τους και 

τέλος, το 1,7% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας 

δήλωσαν ότι δεν ξέρουν ποιος τους εκφοβίζει µέσω εικόνων ή βίντεο. 

 

     Πίνακας 45: τάξη θύτη εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο 

  Τόπος κατοικίας  

Σε ποιες τάξεις 
βρίσκονται ο 
µαθητής ή οι 

µαθητές που σας 
εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν µέσω 
εικόνων ή βίντεο; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 
% 

97 52 56 205 

96,0% 89,7% 80,0% 89,5% 

Στην τάξη µου N 
% 

1 2 2 5 

1,0% 3,4% 2,9% 2,2% 
Σε διαφορετική τάξη 

αλλά ίδιας 
βαθµίδας/χρονιάς 

N 
% 

0 2 1 3 

,0% 3,4% 1,4% 1,3% 

Σε µεγαλύτερη τάξη N 
% 

3 1 4 8 
3,0% 1,7% 5,7% 3,5% 

Σε διαφορετικές 
τάξεις 

N 
% 

0 0 2 2 
,0% ,0% 2,9% ,9% 

Όχι στο σχολείο µου N 
% 

0 0 3 3 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιός N 0 1 2 3 
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στέλνει τις εικόνες ή 
τα βίντεο 

% ,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Όσον αφορά στην τάξη των θυτών του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων από τα 

δεδοµένα του πίνακα 46 προκύπτει ότι τα περισσότερα θύµατα έχουν εκφοβιστεί από 

κάποιον συµµαθητή τους. Αναλυτικότερα, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 

3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών που ζουν στην 

επαρχία απάντησαν ότι ο θύτης του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων φοιτά στην τάξη 

τους. Επίσης, αρκετοί µαθητές και συγκεκριµένα το  2% των µαθητών της αστικής περιοχής 

και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας εκφοβίζονται µέσω τηλεφώνου από άτοµο 

διαφορετικής τάξης αλλά της ίδιας χρονιάς ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές της 

ηµιαστικής περιοχής είναι µεγαλύτερο (3,4%) των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής. 

Μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των µαθητών που δεν γνωρίζουν από ποιον εκφοβίζονται και 

συγκεκριµένα, το 7,9% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 5,2% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 11,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία. Επίσης, αρκετοί 

µαθητές ανέφεραν ότι ο θύτης φοιτά σε µεγαλύτερη τάξη και συγκεκριµένα, το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της επαρχίας. Αντίθετα, το 1% 

των µαθητών της αστικής περιοχής ανέφερε ότι ο θύτης του εκφοβισµού µέσω 

τηλεφωνηµάτων φοιτά σε µικρότερη τάξη. Μόνο το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής 

περιοχής δήλωσε ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων από άτοµο διαφορετικής 

τάξης. Το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας 

απάντησαν ότι ο θύτης του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων δεν φοιτά στο σχολείο τους.  

 

Πίνακας 46: τάξη θύτη εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Σε ποιες τάξεις βρίσκονται ο µαθητής ή οι µαθητές 
που σας εκφοβίζει ή σας εκφοβίζουν µέσω 

τηλεφωνηµάτων; 
 Αστική 

περιοχή 
Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων 
τους τελευταίους 2 µήνες N% 

87 49 50 186 

86,1% 84,5% 71,4% 81,2% 

Στην τάξη µου N 2 2 4 8 
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% 2,0% 3,4% 5,7% 3,5% 

Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας 
βαθµίδας/χρονιάς 

N 
% 

2 2 2 6 
2,0% 3,4% 2,9% 2,6% 

Σε µεγαλύτερη τάξη N 
% 

0 1 4 5 
,0% 1,7% 5,7% 2,2% 

Σε µικρότερη τάξη N 
% 

1 0 0 1 

1,0% ,0% ,0% ,4% 

Σε διαφορετικές τάξεις N 
% 

0 1 0 1 
,0% 1,7% ,0% ,4% 

Όχι στο σχολείο µου N 
% 

1 0 2 3 
1,0% ,0% 2,9% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιός παίρνει τηλέφωνο N 
% 

8 3 8 19 

7,9% 5,2% 11,4% 8,3% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Στον πίνακα 47 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την τάξη 

του θύτη εκφοβισµού µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σύµφωνα µε τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι η πλειοψηφία των θυµάτων εκφοβίζονται 

από µαθητές µεγαλύτερων τάξεων. Αναλυτικότερα, το 2% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής έχουν εκφοβιστεί µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων από µαθητή µεγαλύτερης τάξης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

µεγαλύτερο (5,7%) για τους µαθητές της επαρχίας. Αντίθετα, το 2,9% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί από µαθητή µικρότερης τάξης. Περισσότεροι ήταν 

οι µαθητές και συγκεκριµένα το 5,7% των µαθητών της επαρχίας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν 

γνωρίζουν την ταυτότητα του θύτη. Επίσης, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 

5,2% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν ότι ο θύτης του εκφοβισµού µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων είναι συµµαθητής τους. Ακόµη, το 2% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής έχουν εκφοβιστεί µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων από µαθητή διαφορετικής τάξης αλλά της ίδιας βαθµίδας. Μόνο 

το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων από µαθητές διαφορετικών τάξεων ενώ το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής 

περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας απάντησαν ότι έχουν εκφοβιστεί µέσω 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων από µαθητή άλλου σχολείου.  
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      Πίνακας 47: τάξη θύτη εκφοβισµού µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου     

  Τόπος κατοικίας  

Σε ποιες τάξεις 
βρίσκονται ο 
µαθητής ή οι 

µαθητές που σας 
εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν µέσω 
ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων  τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

96 51 57 204 

95,0% 87,9% 81,4% 89,1% 

Στην τάξη µου N 
% 

1 3 0 4 

1,0% 5,2% ,0% 1,7% 
Σε διαφορετική τάξη 

αλλά της ίδιας 
βαθµίδας/χρονιάς 

N 
% 

2 2 0 4 

2,0% 3,4% ,0% 1,7% 

Σε µεγαλύτερη τάξη N 
% 

2 1 4 7 
2,0% 1,7% 5,7% 3,1% 

Σε µικρότερη τάξη N 
% 

0 0 2 2 

,0% ,0% 2,9% ,9% 

Σε διαφορετικές 
τάξεις 

N 
% 

0 0 1 1 
,0% ,0% 1,4% ,4% 

Όχι στο σχολείο µου N 
% 

0 1 2 3 
,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τα 
ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 
% 

0 0 4 4 

,0% ,0% 5,7% 1,7% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

 Στον πίνακα 48 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την τάξη 

του θύτη του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. Αναφορικά µε τους 

µαθητές που εκφοβίστηκαν οι περισσότεροι ανέφεραν ότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο θύτης. 

Συγκεκριµένα, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν 

ποιος τους εκφοβίζει µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. Παρατηρείται ότι οι πιο 

λίγοι µαθητές ανέφεραν ότι εκφοβίστηκαν από θύτες που φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις. 
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Αναλυτικότερα, το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων από µαθητή διαφορετικών τάξεων. Επίσης, το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι 

έχουν εκφοβιστεί µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων από συµµαθητή τους. Το 

1,7% των µαθητών/τριών της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών/τριών της 

επαρχίας απάντησαν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

από µαθητή διαφορετικής τάξης αλλά της ίδιας βαθµίδας. Μόνο το 4,3% των µαθητών 

ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί µέσα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων από µαθητή 

µεγαλύτερης τάξης. Τέλος, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των 

µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια 

συζητήσεων από µαθητή  που δεν φοιτά στο σχολείο τους.  

 

       Πίνακας 48: τάξη θύτη εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

  Τόπος κατοικίας  

Σε ποιες τάξεις 
βρίσκονται ο 
µαθητής ή οι 

µαθητές που σας 
εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν µέσα 
στα ηλεκτρονικά 

δωµάτια 
συζητήσεων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων 

N% 

63 34 41 138 

62,4% 58,6% 58,6% 60,3% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

34 21 19 74 

33,7% 36,2% 27,1% 32,3% 

Στην τάξη µου N 
% 

0 1 1 2 
,0% 1,7% 1,4% ,9% 

Σε διαφορετική τάξη 
αλλά της ίδιας 

βαθµίδας/χρονιάς 

N 
% 

0 1 1 2 

,0% 1,7% 1,4% ,9% 

Σε µεγαλύτερη τάξη N 
% 

0 0 3 3 

,0% ,0% 4,3% 1,3% 

Σε διαφορετικές 
τάξεις 

N 
% 

0 0 1 1 
,0% ,0% 1,4% ,4% 

Όχι στο σχολείο µου N 1 0 1 2 
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% 1,0% ,0% 1,4% ,9% 
∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τα 
ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 
% 

3 1 3 7 

3,0% 1,7% 4,3% 3,1% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Σχετικά µε την τάξη του θύτη εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας σύµφωνα 

µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 49 ότι οι 

περισσότεροι από τους µαθητές που εκφοβίζονται ανέφεραν ότι ο θύτης είναι συνήθως 

µεγαλύτερης τάξης ή κάποιος που δεν γνωρίζουν. Αναλυτικότερα, το 2% των µαθητών της 

αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας έχουν εκφοβιστεί µέσω 

ηλεκτρονικής συνοµιλίας από µαθητή µεγαλύτερης τάξης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής είναι 5,2%. Επίσης, το 4% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει µέσω 

ηλεκτρονικής συνοµιλίας. Ακόµη, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής ανέφερε ότι 

έχει εκφοβιστεί µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας από κάποιον συµµαθητή του και το 1,4% των 

µαθητών της επαρχίας ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί από µαθητή διαφορετικής τάξης αλλά της 

ίδιας χρονιάς Μόνο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας έχει εκφοβιστεί µέσω ηλεκτρονικής 

συνοµιλίας από µαθητή µικρότερης τάξης και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας έχει 

εκφοβιστεί µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας από µαθητή που φοιτά σε άλλο σχολείο. 

      Πίνακας 49: τάξη θύτη εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας 

  Τόπος κατοικίας  

Σε ποιες τάξεις 
βρίσκονται ο 
µαθητής ή οι 

µαθητές που σας 
εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ 
µηχανισµούς 
αναζήτησης 

N 
% 

40 28 29 97 

39,6% 48,3% 41,4% 42,4% 
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∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

54 27 31 112 

53,5% 46,6% 44,3% 48,9% 

Στην τάξη µου N 
% 

1 0 0 1 
1,0% ,0% ,0% ,4% 

Σε διαφορετική τάξη 
αλλά της ίδιας 

βαθµίδας/χρονιάς 

N 
% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σε µεγαλύτερη τάξη N 
% 

2 3 2 7 

2,0% 5,2% 2,9% 3,1% 

Σε µικρότερη τάξη N 
% 

0 0 1 1 
,0% ,0% 1,4% ,4% 

Όχι στο σχολείο µου N 
% 

0 0 3 3 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τα 
ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 
% 

4 0 3 7 

4,0% ,0% 4,3% 3,1% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ιστοσελίδες 

 Στον πίνακα 50 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την τάξη 

του θύτη εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων. Σχετικά µε τους µαθητές που εκφοβίζονται, οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι ο θύτης φοιτά στην ίδια τάξη. Αναλυτικότερα, το 3% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής έχουν 

εκφοβιστεί µέσω ιστοσελίδων από κάποιον συµµαθητή τους. Ακόµη αρκετοί µαθητές 

ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν την ταυτότητα του θύτη. Συγκεκριµένα. το 1% των µαθητών της 

αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ποιος 

τους εκφοβίζει µέσω ιστοσελίδων. Επίσης, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί µέσω ιστοσελίδων 

από µαθητή διαφορετικής τάξης αλλά ίδιας χρονιάς. Μόνο οι µαθητές της επαρχίας έχουν 

εκφοβιστεί από µαθητή µεγαλύτερης τάξης, από µαθητές διαφορετικών τάξεων και από 

µαθητή άλλου σχολείου και συγκεκριµένα το 2,9%, το 1,4% και το 4,3% αντίστοιχα.  

      Πίνακας 50: τάξη θύτη εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων 

  Τόπος κατοικίας  

Σε ποιες τάξεις 
βρίσκονται ο  Αστική 

περιοχή 
Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 



95 
 

µαθητής ή οι 
µαθητές που σας 
εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν µέσω 
των ιστοσελίδων; 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων  τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

97 56 60 213 

96,0% 96,6% 85,7% 93,0% 

Στην τάξη µου N 
% 

3 1 0 4 

3,0% 1,7% ,0% 1,7% 
Σε διαφορετική τάξη 

αλλά της ίδιας 
βαθµίδας/χρονιάς 

N 
% 

0 1 2 3 

,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

Σε µεγαλύτερη τάξη N 
% 

0 0 2 2 
,0% ,0% 2,9% ,9% 

Σε διαφορετικές 
τάξεις 

N 
% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Όχι στο σχολείο µου N 
% 

0 0 3 3 
,0% ,0% 4,3% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιος 
δηµιούργησε την 

ιστοσελίδα 

N 
% 

1 0 2 3 

1,0% ,0% 2,9% 1,3% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

9.1.8.2. Φύλο των θυτών 

 Οι µαθητές ερωτήθηκαν για κάθε µέσο εκφοβισµού αν έχουν δεχθεί εκφοβισµό από 

αγόρια ή από κορίτσια. Οι απαντήσεις που µπορούσαν να επιλέξουν ήταν: «δεν 

χρησιµοποιώ…»(τηλέφωνο, µηχανές αναζήτησης κλπ. ανάλογα κάθε φορά το µέσο 

εκφοβισµού για το οποίο ερωτούνταν), «δεν έχω δεχθεί εκφοβισµό», «κυρίως από ένα 

κορίτσι», «από πολλά κορίτσια», «κυρίως από ένα αγόρι», «από πολλά αγόρια», «και από 

αγόρια και από κορίτσια», «δεν ξέρω ποιος στέλνει…» (γραπτά µηνύµατα, εικόνες ή βίντεο, 

τηλεφωνήµατα, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ. ανάλογα κάθε φορά το µέσο 

εκφοβισµού για το οποίο ερωτούνταν).  

Γραπτά µηνύµατα 

 Στον πίνακα 51 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το φύλο 

του θύτη του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων. Από τα δεδοµένα του πίνακα 
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συνάγεται ότι τα περισσότερα θύµατα του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων ανέφεραν 

ότι εκφοβίστηκαν «και από αγόρια και από κορίτσια» ενώ οι λιγότεροι «από πολλά 

κορίτσια». Αναλυτικότερα, το 7,9% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 5,7% των 

µαθητών της επαρχίας έχουν εκφοβιστεί και από αγόρια και από κορίτσια ενώ για τους 

µαθητές της ηµιαστικής το αντίστοιχο ποσοστό είναι µικρότερο (1,7%). Το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της επαρχίας έχουν εκφοβιστεί 

µέσω γραπτών µηνυµάτων «από πολλά κορίτσια». Το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής 

και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο 

«κυρίως από ένα κορίτσι» ενώ το ποσοστό για τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής είναι 

1,7%. Αντίθετα, «κυρίως από ένα αγόρι» έχουν εκφοβιστεί το 4% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

µαθητές της ηµιαστικής περιοχής  είναι 1,7%. Τέλος, αρκετοί µαθητές του δείγµατος και 

συγκεκριµένα, το 7,9% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία, ανέφεραν ότι δεν 

ξέρουν ποιος στέλνει τα γραπτά µηνύµατα. 

   

      Πίνακας 51: φύλο θύτη εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Έχετε δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 

γραπτών µηνυµάτων 
από αγόρια ή από 

κορίτσια; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 

γραπτών µηνυµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 
% 

79 51 48 178 

78,2% 87,9% 68,6% 77,7% 

Κυρίως από ένα 
κορίτσι 

N 
% 

4 1 5 10 

4,0% 1,7% 7,1% 4,4% 

Από πολλά κορίτσια N 
% 

0 1 4 5 
,0% 1,7% 5,7% 2,2% 

Κυρίως από ένα 
αγόρι 

N 
% 

4 1 3 8 
4,0% 1,7% 4,3% 3,5% 

Από πολλά αγόρια N 
% 

2 2 3 7 

2,0% 3,4% 4,3% 3,1% 

Και από αγόρια και 
από κορίτσια 

N 
% 

8 1 4 13 
7,9% 1,7% 5,7% 5,7% 
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∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τα 
µηνύµατα 

N 
% 

4 1 3 7 

4,0% 1,7% 4,3% 3,5% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της ερώτησης σχετικά µε το 

φύλο του θύτη του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο προέκυψε όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 52 όσον αφορά στους µαθητές που εκφοβίστηκαν οι περισσότεροι ανέφεραν ότι 

έχουν εκφοβιστεί «κυρίως από ένα αγόρι». Συγκεκριµένα, το 5,2% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί 

µέσω εικόνων ή βίντεο κυρίως από ένα αγόρι ενώ µικρότερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους µαθητές της αστικής περιοχής (1%). Τα µικρότερα ποσοστά παρατηρούνται για τους 

µαθητές που έχουν εκφοβιστεί «από πολλά κορίτσια» και «από πολλά αγόρια». 

Αναλυτικότερα, το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφερε ότι έχει δεχθεί 

εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο «από πολλά κορίτσια» ενώ το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής ανέφερε ότι έχουν εκφοβιστεί µέσω εικόνων ή βίντεο «από πολλά 

αγόρια». Ακόµη, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της 

επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί µέσω εικόνων ή βίντεο «κυρίως από ένα κορίτσι». 

Το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί «και από αγόρια και 

από κορίτσια». Τέλος, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν 

ποιος στέλνει τις εικόνες ή τα βίντεο.  

      

      Πίνακας 52: φύλο θύτη εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο 

  Τόπος κατοικίας  

Έχετε δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
από αγόρια ή από 

κορίτσια; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί N 97 52 57 206 
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εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

% 

96,0% 89,7% 81,4% 90,0% 

Κυρίως από ένα 
κορίτσι 

N 
% 

2 0 4 6 
2,0% ,0% 5,7% 2,6% 

Από πολλά κορίτσια N 
% 

0 0 1 1 
,0% ,0% 1,4% ,4% 

Κυρίως από ένα 
αγόρι 

N 
% 

1 3 3 7 
1,0% 5,2% 4,3% 3,1% 

Από πολλά αγόρια N 
% 

0 1 0 1 

,0% 1,7% ,0% ,4% 

Και από αγόρια και 
από κορίτσια 

N 
% 

1 1 2 4 
1,0% 1,7% 2,9% 1,7% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τις εικόνες ή 

τα βίντεο 

N 
% 

1 1 2 3 

1,0% 1,7% 2,9% 1,7% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Στον πίνακα 53 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το φύλο 

του θύτη εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων. Από τα δεδοµένα του πίνακα συνάγεται ότι τα 

περισσότερα θύµατα του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν 

ποιος τους εκφοβίζει. Αναλυτικότερα, το 6,9% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 5,2% 

των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 10% των µαθητών που ζουν στην επαρχία 

ανέφεραν ότι δεν ξέρουν ποιος τους εκφοβίζει. Πολλοί λίγοι είναι οι µαθητές που έχουν 

εκφοβιστεί «από πολλά αγόρια».  Συγκεκριµένα, το 1,7% των επαρχίας µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών έχουν δεχθεί εκφοβισµό «από πολλά 

αγόρια». Αντίθετα, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί 

«κυρίως από ένα αγόρι». Σχετικά µε τους θύτες που είναι κορίτσια προέκυψε ότι το 5,2% 

των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι 

έχουν δεχθεί εκφοβισµό τηλεφωνηµάτων «κυρίως από ένα κορίτσι» ενώ το 7,1% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία έχει δεχθεί εκφοβισµό τηλεφωνηµάτων «από πολλά 

κορίτσια». Επίσης, το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της 
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ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών/τριών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι 

έχουν δεχθεί εκφοβισµό τηλεφωνηµάτων «και από αγόρια και από κορίτσια».  

      

      Πίνακας 53: φύλο θύτη εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Έχετε δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
τηλεφωνηµάτων 
από αγόρια ή από 

κορίτσια; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N% 

87 49 49 185 

86,1% 84,5% 70,0% 80,8% 

Κυρίως από ένα 
κορίτσι 

N 
% 

0 3 4 7 

,0% 5,2% 5,7% 3,1% 

Από πολλά κορίτσια N 
% 

0 0 5 5 
,0% ,0% 7,1% 2,2% 

Κυρίως από ένα 
αγόρι 

N 
% 

3 1 3 7 
3,0% 1,7% 4,3% 3,1% 

Από πολλά αγόρια N 
% 

0 1 1 2 

,0% 1,7% 1,4% ,9% 

Και από αγόρια και 
από κορίτσια 

N 
% 

4 1 1 6 
4,0% 1,7% 1,4% 2,6% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τις εικόνες ή 

τα βίντεο 

N 
% 

7 3 7 17 

6,9% 5,2% 10,0% 7,4% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  

 Σχετικά µε το φύλο του θύτη του εκφοβισµού µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 54 ότι οι περισσότεροι από τους 

µαθητές έχουν εκφοβιστεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου «κυρίως από ένα αγόρι». 

Αναλυτικότερα, το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών 

της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί µέσω  ηλεκτρονικών µηνυµάτων «κυρίως από 

ένα αγόρι». Το πιο µικρό ποσοστό παρατηρείται για τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί «και 

από αγόρια και από κορίτσια» καθώς µόνο το 1% των µαθητών αστικής περιοχής έχουν 
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δεχθεί εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «και από αγόρια και από κορίτσια». 

Επίσης, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας 

ανέφεραν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «κυρίως από ένα 

κορίτσι» ποσοστό που είναι µικρότερο για τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής. Αντίθετα, 

«από πολλά κορίτσια» έχουν εκφοβιστεί το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 

1,4% των µαθητών που ζουν στην. Όσον αφορά στα αγόρια-θύτες το 3,4% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί 

«από πολλά αγόρια». Επίσης, το 4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι δεν 

ξέρουν ποιος στέλνει τα ηλεκτρονικά µηνύµατα εκφοβισµού.  

 

      Πίνακας 54: φύλο θύτη εκφοβισµού µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού    ταχυδροµείου 

  Τόπος κατοικίας  

Έχετε δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων  από 
αγόρια ή από 
κορίτσια; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N% 

96 51 57 204 

95,0% 87,9% 81,4% 89,1% 

Κυρίως από ένα 
κορίτσι 

N 
% 

3 1 3 7 

3,0% 1,7% 4,3% 3,1% 

Από πολλά κορίτσια N 
% 

1 0 1 2 
1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Κυρίως από ένα 
αγόρι 

N 
% 

0 4 4 8 
,0% 6,9% 5,7% 3,5% 

Από πολλά αγόρια N 
% 

0 2 2 4 

,0% 3,4% 2,9% 1,7% 

Και από αγόρια και 
από κορίτσια 

N 
% 

1 0 0 1 
1,0% ,0% ,0% ,4% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τις εικόνες ή 

τα βίντεο 

N 
% 

0 0 3 3 

,0% ,0% 4,3% 1,3% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων  

 Στον πίνακα 55 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το φύλο 

του θύτη εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. Σύµφωνα µε τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι σχετικά µε τους µαθητές  που 

εκφοβίστηκαν οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει. Αναλυτικότερα, το 2% 

των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής δεν 

ξέρουν ποιος τους εκφοβίζει µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους µαθητές που ζουν στην επαρχία είναι 4,3%. Αναφορικά µε τα κορίτσια - 

θύτες σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι το 2,9% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία έχει εκφοβιστεί στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων «κυρίως από ένα 

κορίτσι». Αντίθετα, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής έχει δεχθεί εκφοβισµό 

µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων «από πολλά κορίτσια». Σχετικά µε τα αγόρια – 

θύτες προέκυψε ότι το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί 

«κυρίως από ένα αγόρι» ενώ «από πολλά αγόρια» ανέφερε ότι έχει εκφοβιστεί το 2,9% των 

µαθητών της επαρχίας. Επίσης, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των 

µαθητών της επαρχίας έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

«και από αγόρια και από κορίτσια».  

 

      Πίνακας 55: φύλο θύτη εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

  Τόπος κατοικίας  

Έχετε δεχθεί 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων από 
αγόρια ή από 
κορίτσια; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων 

N% 

62 33 41 136 

61,4% 56,9% 58,6% 59,4% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

35 22 19 76 

34,7% 37,9% 27,1% 33,2% 

Κυρίως από ένα N 0 0 2 2 
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κορίτσι % ,0% ,0% 2,9% ,9% 

Από πολλά κορίτσια N 
% 

0 1 0 1 
,0% 1,7% ,0% ,4% 

Κυρίως από ένα 
αγόρι 

N 
% 

1 1 2 4 

1,0% 1,7% 2,9% 1,7% 

Από πολλά αγόρια N 
% 

0 0 2 2 
,0% ,0% 2,9% ,9% 

Και από αγόρια και 
από κορίτσια 

N 
% 

1 0 1 2 
1,0% ,0% 1,4% ,9% 

∆εν ξέρω ποιός  
στέλνει ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 
% 

2 1 3 6 

2,0% 1,7% 4,3% 2,6% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων σχετικά µε το φύλο του θύτη 

εκφοβισµού ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω µηχανών αναζήτησης προέκυψε όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 56 ότι αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί οι περισσότεροι 

δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει ενώ οι λιγότεροι έχουν εκφοβιστεί «από πολλά 

κορίτσια». Συγκεκριµένα, το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 4,3% των 

µαθητών της επαρχίας δεν ξέρουν ποιος είναι ο θύτης. Επίσης, το 2,9% των µαθητών της 

επαρχίας ανέφερε ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας «από πολλά 

κορίτσια» ενώ «κυρίως από ένα κορίτσι» έχουν εκφοβιστεί το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της 

επαρχίας. Αντίθετα, «κυρίως από ένα αγόρι» έχουν εκφοβιστεί το 2% των µαθητών της 

αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ενώ «από πολλά αγόρια» 

έχουν εκφοβιστεί το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των 

µαθητών/τριών της επαρχίας.  

      

      Πίνακας 56: φύλο θύτη εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας 

  Τόπος κατοικίας  

Έχετε δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας από 
αγόρια ή από 
κορίτσια; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ N 41 29 29 99 
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µηχανές 
αναζήτησης 

% 

40,6% 50,0% 41,4% 43,2% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

53 26 31 110 

52,5% 44,8% 44,3% 48,0% 

Κυρίως από ένα 
κορίτσι 

N 

% 

1 2 1 4 

1,0% 3,4% 1,4% 1,7% 

Από πολλά κορίτσια 
N 

% 

0 0 2 2 

,0% ,0% 2,9% ,9% 

Κυρίως από ένα 
αγόρι 

N 

% 

2 0 2 4 

2,0% ,0% 2,9% 1,7% 

Από πολλά αγόρια 
N 

% 

0 1 2 3 

,0% 1,7% 2,9% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιός  
στέλνει ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 

% 

4 0 3 7 

4,0% ,0% 4,3% 3,1% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ιστοσελίδες 

 Στον πίνακα 57 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε το φύλο 

του θύτη του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων. Από τα δεδοµένα του πίνακα προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι από τους µαθητές-θύµατα έχουν εκφοβιστεί «κυρίως από ένα κορίτσι» ενώ οι 

λιγότεροι έχουν εκφοβιστεί «και από αγόρια και από κορίτσια». Αναλυτικότερα, το 2% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν 

εκφοβιστεί µέσω ιστοσελίδων κυρίως από ένα κορίτσι. Επίσης, το 1,4% των µαθητών της 

επαρχίας ανέφερε ότι έχει δεχθεί εκφοβισµό ιστοσελίδων «και από αγόρια και από 

κορίτσια». Ακόµη, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών 

της επαρχίας ανέφεραν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων «από πολλά κορίτσια» 

ενώ το 4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί «από 

πολλά αγόρια». «Κυρίως από ένα αγόρι» έχουν εκφοβιστεί το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 1,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής. Τέλος, το 1% των µαθητών της 
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αστικής περιοχής και 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ποιος 

τους εκφοβίζει µέσω ιστοσελίδων. 

       

      Πίνακας 57: φύλο θύτη εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων 

  Τόπος κατοικίας  

Έχετε δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων  από 
αγόρια ή από 
κορίτσια; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

97 56 60 213 

96,0% 96,6% 85,7% 93,0% 

Κυρίως από ένα 
κορίτσι 

N 
% 

2 0 2 4 

2,0% ,0% 2,9% 1,7% 

Από πολλά κορίτσια N 
% 

0 2 1 3 
,0% 3,4% 1,4% 1,3% 

Κυρίως από ένα 
αγόρι 

N 
% 

1 0 1 2 
1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Από πολλά αγόρια N 
% 

0 0 3 3 

,0% ,0% 4,3% 1,3% 

Και από αγόρια και 
από κορίτσια 

N 
% 

0 0 1 1 
,0% ,0% 1,4% ,4% 

∆εν ξέρω ποιός 
δηµιούργησε την 

ιστοσελίδα 

N 
% 

1 0 2 3 

1,0% ,0% 2,9% 1,3% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

9.1.8.3. Αριθµός θυτών  

Οι µαθητές ερωτήθηκαν για κάθε µέσο εκφοβισµού από πόσους µαθητές συνήθως 

εκφοβίζονται. Οι απαντήσεις που µπορούσαν να επιλέξουν ήταν: «δεν έχω δεχθεί 

εκφοβισµό», «κυρίως από έναν µαθητή», «από µία οµάδα 2-3 µαθητών», «από µία οµάδα 4-9 

µαθητών», «από µία οµάδα µε περισσότερους από 9 µαθητές», «από πολλούς διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες µαθητών», «δεν ξέρω ποιος στέλνει…» (γραπτά µηνύµατα, εικόνες ή 

βίντεο, τηλεφωνήµατα, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλπ. ανάλογα κάθε φορά το 

µέσο εκφοβισµού για το οποίο ερωτούνταν).   
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Γραπτό µήνυµα  

 Στον πίνακα 58 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τον 

αριθµό των θυτών του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων. Από τα δεδοµένα του πίνακα 

προέκυψε ότι αναφορικά µε τα θύµατα του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων η 

πλειοψηφία ανέφερε ότι εκφοβίζεται «κυρίως από έναν µαθητή» µε τους µαθητές της 

επαρχίας να παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων δύο 

περιοχών. Αναλυτικότερα, το 8,9% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 3,4% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν ότι συνήθως εκφοβίζονται µέσω γραπτών 

µηνυµάτων από έναν µαθητή ποσοστό που για τους µαθητές της επαρχίας είναι 15,7%. 

Επίσης, σηµαντικό ποσοστό µαθητών ανέφερε ότι εκφοβίζεται από «µία οµάδα 2-3 

µαθητών» µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση 

µε τους µαθητές των άλλων δύο περιοχών. Συγκεκριµένα, το 6,9% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν ότι συνήθως τους/τις 

εκφοβίζει «µία οµάδα 2-3 µαθητών» ενώ για τους µαθητές της επαρχίας το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 10%. Επίσης, παρατηρείται ότι είναι µικρό το ποσοστό των µαθητών που 

εκφοβίζονται από «µία οµάδα 4-9 µαθητών» και από «µία οµάδα µε περισσότερους από 9 

µαθητές». Αναλυτικότερα, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των 

µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι συνήθως εκφοβίζονται µέσω γραπτών µηνυµάτων από 

«µία οµάδα 4-9 µαθητών». Επίσης, µικρό ποσοστό µαθητών και συγκεκριµένα, το 1% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών/τριών της επαρχίας ανέφεραν ότι 

συνήθως εκφοβίζονται µέσω γραπτών µηνυµάτων από «µία οµάδα µε περισσότερους από 9 

µαθητές». Ακόµη, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 3,4% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν ότι συνήθως δέχονται εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων 

από «πολλούς διαφορετικούς µαθητές ή οµάδες µαθητών». Τέλος, το 3% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών 

της επαρχίας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει.  

      Πίνακας 58: αριθµός θυτών εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Από πόσους 
µαθητές δέχεστε 

συνήθως εκφοβισµό 
µέσω γραπτών 

µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 
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∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 

γραπτών µηνυµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 

% 

79 51 48 178 

78,2% 87,9% 68,6% 77,7% 

Κυρίως από έναν 
µαθητή 

N 

% 

9 2 11 22 

8,9% 3,4% 15,7% 9,6% 

Από µια οµάδα 2-3 
µαθητών 

N 

% 

7 2 7 16 

6,9% 3,4% 10,0% 7,0% 

Από µια οµάδα 4-9 
µαθητών 

N 

% 

1 0 1 2 

1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Από µια οµάδα µε 
περισσότερους από 

9 µαθητές 

N 

% 

1 0 1 2 

1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Από πολλούς 
διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες 
µαθητών 

N 

% 

1 2 0 3 

1,0% 3,4% ,0% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τα 
µηνύµατα 

N 

% 

3 1 2 6 

3,0% 1,7% 2,9% 2,6% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση σχετικά µε τον αριθµό των θυτών του 

εκφοβισµού προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 59 ότι σχετικά µε τους µαθητές που 

εκφοβίζονται οι περισσότεροι ανέφεραν ότι εκφοβίζονται «κυρίως από έναν µαθητή» ενώ 

ένα σηµαντικό ποσοστό µαθητών εκφοβίζεται από «µία οµάδα 2-3 µαθητών». Παρατηρείται 

ότι και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό των µαθητών της επαρχίας είναι υψηλότερο 

συγκριτικά µε τους µαθητές της αστικής και της ηµιαστικής περιοχής. Αναλυτικότερα, το 3% 
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των µαθητών της αστικής περιοχής, το 5,2% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

10% των µαθητών της επαρχίας εκφοβίζονται µέσω εικόνων ή βίντεο «κυρίως από έναν 

µαθητή». Επίσης, ο 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών 

της επαρχίας ανέφεραν ότι δέχονται εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο από «µία οµάδα 2-3 

µαθητών». Λιγότεροι είναι οι µαθητές που εκφοβίζονται από «µια οµάδα 4-9 µαθητών» και 

από «πολλούς διαφορετικούς µαθητές ή οµάδες µαθητών». Συγκεκριµένα, το 1% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι 

δέχονται συνήθως εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο από «µία οµάδα 4-9 µαθητών». Μόνο 

το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν ότι συνήθως δέχονται εκφοβισµό 

µέσω εικόνων ή βίντεο «από πολλούς διαφορετικούς µαθητές ή οµάδες µαθητών»». Τέλος, 

το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας 

ανέφεραν ότι «δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει µέσω εικόνων ή βίντεο».  

      Πίνακας 59: αριθµός θυτών εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο 

  Τόπος κατοικίας  

Από πόσους 
µαθητές δέχεστε 

συνήθως εκφοβισµό 
µέσω εικόνων ή 

βίντεο; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 
% 

97 52 55 204 

96,0% 89,7% 78,6% 89,1% 

Κυρίως από έναν 
µαθητή 

N 
% 

3 3 7 13 

3,0% 5,2% 10,0% 5,7% 

Από µια οµάδα 2-3 
µαθητών 

N 
% 

0 1 4 5 
,0% 1,7% 5,7% 2,2% 

Από µια οµάδα 4-9 
µαθητών 

N 
% 

1 0 3 4 
1,0% ,0% 4,3% 1,7% 

Από πολλούς 
διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες 
µαθητών 

N 
% 

0 1 0 1 

,0% 1,7% ,0% ,4% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει τις εικόνες ή 

τα βίντεο 

N 
% 

0 1 1 2 

,0% 1,7% 1,4% ,9% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Τηλεφωνήµατα 

 Στον πίνακα 60 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τον 

αριθµό των θυτών του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων. Από τα δεδοµένα του πίνακα 

συνάγεται ότι αναφορικά µε τους µαθητές που εκφοβίζονται οι περισσότεροι ανέφεραν ότι 

δεν ξέρουν ποιος τους εκφοβίζει µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν το 

υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τους/τις µαθητές των άλλων δύο περιοχών. Επίσης, αρκετοί 

ήταν οι µαθητές που ανέφεραν ότι εκφοβίζονται «κυρίως από έναν µαθητή» µε τους µαθητές 

της επαρχίας να παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό. Γενικά, παρατηρείται ότι οι µαθητές 

της επαρχίας (για κάθε κατηγορία αριθµού θυτών) παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

εκτός από την περίπτωση του εκφοβισµού που ασκείται από «πολλούς διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες µαθητών» όπου παρατηρείται ότι οι µαθητές της ηµιαστικής περιοχής 

έχουν υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τους µαθητές της αστικής περιοχής και της επαρχίας. 

Αναλυτικότερα, το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 6,9% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 8,6% των  µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι συνήθως 

δέχονται εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων «κυρίως από έναν µαθητή». Το 2% των µαθητών 

της αστικής περιοχής και το 8,6% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι συνήθως 

εκφοβίζονται µέσω τηλεφωνηµάτων από µία οµάδα 2-3 µαθητών. Το 1% των µαθητών της 

αστικής περιοχής δήλωσε ότι δέχεται εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων από «µία οµάδα 4-9 

µαθητών». Μόνο οι µαθητές που ζουν στην επαρχία και συγκεκριµένα το 1,4% αυτών 

ανέφερε ότι συνήθως εκφοβίζεται µέσω τηλεφωνηµάτων από «µία οµάδα µε περισσότερους 

από 9 µαθητές». Επίσης, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των 

µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι συνήθως εκφοβίζονται από «πολλούς διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες µαθητών». 

      Πίνακας 60: αριθµός θυτών εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Από πόσους 
µαθητές δέχεστε 

συνήθως εκφοβισµό 
µέσω 

τηλεφωνηµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί N 87 49 49 185 
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εκφοβισµό µέσω 
τηλεφωνηµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

% 

86,1% 84,5% 70,0% 80,8% 

Κυρίως από έναν 
µαθητή 

N 

% 

3 4 6 13 

3,0% 6,9% 8,6% 5,7% 

Από µια οµάδα 2-3 
µαθητών 

N 

% 

2 0 6 8 

2,0% ,0% 8,6% 3,5% 

Από µια οµάδα 4-9 
µαθητών 

N 

% 

1 0 0 1 

1,0% ,0% ,0% ,4% 

Από µια οµάδα µε 
περισσότερους από 

9 µαθητές 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Από πολλούς 
διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες 
µαθητών 

N 

% 

0 2 1 3 

,0% 3,4% 1,4% 1,3% 

∆εν ξέρω ποιός 
παίρνει τηλέφωνο 

N 

% 

8 3 7 18 

7,9% 5,2% 10,0% 7,9% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Σχετικά µε τον αριθµό των θυτών του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων 

σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 61 ότι η πλειοψηφία των θυµάτων του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

εκφοβίζεται «κυρίως από έναν µαθητή». Το ποσοστό κυµαίνεται από 2% έως και 10%. 

Αναλυτικότερα, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 8,6% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 10% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι συνήθως δέχονται 

εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «κυρίως από έναν µαθητή». Μικρό είναι το 
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ποσοστό των µαθητών που εκφοβίζονται από «µία οµάδα 2-3 µαθητών» και συγκεκριµένα, 

το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 3,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν 

ότι εκφοβίζονται µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων συνήθως από «µία οµάδα 2-3 µαθητών». 

Μόνο το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι εκφοβίζονται συνήθως από 

«πολλούς διαφορετικούς µαθητές ή οµάδες µαθητών» όπως επίσης, το 1,4% των µαθητών 

της επαρχίας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων.  

      Πίνακας 61: αριθµός θυτών εκφοβισµού µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
  Τόπος κατοικίας  

Από πόσους 
µαθητές δέχεστε 

συνήθως εκφοβισµό 
µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

97 51 57 205 

96,0% 87,9% 81,4% 89,5% 

Κυρίως από έναν 
µαθητή 

N 

% 

2 5 7 14 

2,0% 8,6% 10,0% 6,1% 

Από µια οµάδα 2-3 
µαθητών 

N 

% 

1 0 3 4 

1,0% ,0% 4,3% 1,7% 

Από µια οµάδα µε 
περισσότερους από 

9 µαθητές 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Από πολλούς 
διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες 
µαθητών 

N 

% 

1 2 1 4 

1,0% 3,4% 1,4% 1,7% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο N 101 58 70 229 
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% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων  

 Στον πίνακα 62 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τον αριθµό των θυτών 

του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. Σύµφωνα µε τη στατιστική 

ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι σχετικά µε τους µαθητές που εκφοβίζονται οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι συνήθως εκφοβίζονται «κυρίως από έναν µαθητή» και οι 

λιγότεροι  ανέφεραν ότι εκφοβίζονται από «µία οµάδα 4-9 µαθητών». Οι µαθητές που ζουν 

στην επαρχία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά για κάθε οµάδα, ωστόσο στις 

περιπτώσεις του εκφοβισµού που ασκείται από «µία οµάδα 4-9 µαθητών» και από «πολλούς 

διαφορετικούς µαθητές» το ποσοστό των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής είναι υψηλότερο 

από το αντίστοιχο των µαθητών της αστικής περιοχής και της επαρχίας. Αναλυτικότερα, το 

1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και 

το 5,7% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι εκφοβίζονται µέσα στα ηλεκτρονικά 

δωµάτια συζητήσεων «κυρίως από έναν µαθητή». Μόνο το 2,9% των µαθητών που ζουν 

στην επαρχία ανέφερε ότι εκφοβίζεται από «µία οµάδα 2-3 µαθητών» και µόνο το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφερε ότι εκφοβίζεται από «µία οµάδα 4-9 µαθητών». 

Επίσης, το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφερε ότι δέχεται εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια  συζητήσεων από «µία οµάδα µε περισσότερους από 9 µαθητές». 

Μόνο, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής 

απάντησαν ότι µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων συνήθως εκφοβίζονται από 

«πολλούς διαφορετικούς µαθητές ή οµάδες µαθητών». Τέλος, το 2% των µαθητών της 

αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ποιος 

τους εκφοβίζει µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων.  

      Πίνακας 62: αριθµός θυτών εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

  Τόπος κατοικίας  

Από πόσους 
µαθητές δέχεστε 

συνήθως εκφοβισµό 
µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 
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∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων 

n 

% 

62 32 41 135 

61,4% 55,2% 58,6% 59,0% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσα σε 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

35 23 19 77 

34,7% 39,7% 27,1% 33,6% 

Κυρίως από έναν 
µαθητή 

N 

% 

1 1 4 6 

1,0% 1,7% 5,7% 2,6% 

Από µια οµάδα 2-3 
µαθητών 

N 

% 

0 0 2 2 

,0% ,0% 2,9% ,9% 

Από µια οµάδα 4-9 
µαθητών 

N 

% 

0 1 0 1 

,0% 1,7% ,0% ,4% 

Από µια οµάδα µε 
περισσότερους από 

9 µαθητές 

N 

% 

0 0 2 2 

,0% ,0% 2,9% ,9% 

Από πολλούς 
διαφορετικούς 

µαθητές ή οµάδες 
µαθητών 

N 

% 

1 1 0 2 

1,0% 1,7% ,0% ,9% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 

% 

2 0 2 4 

2,0% ,0% 2,9% 1,7% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Σχετικά µε τον αριθµό των θυτών του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 63. Από τα δεδοµένα του πίνακα συνάγεται ότι οι 
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περισσότεροι µαθητές που είναι θύµατα εκφοβισµού ηλεκτρονικής συνοµιλίας ανέφεραν ότι 

εκφοβίζονται «κυρίως από έναν µαθητή» χωρίς να παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των µαθητών των τριών περιοχών. Αναλυτικότερα, το 3% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της 

επαρχίας ανέφεραν ότι δέχονται εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας «κυρίως από 

έναν µαθητή». Επίσης, αρκετοί ήταν και οι µαθητές που ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ποιος 

τους εκφοβίζει. Συγκεκριµένα, το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 5,7% των 

µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει. Λιγότεροι ήταν οι 

µαθητές που εκφοβίζονται από «µία οµάδα 2-3 µαθητών» και από «µία οµάδα 4-9 µαθητών». 

Συγκεκριµένα, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της 

επαρχίας ανέφεραν ότι από «µία οµάδα 2-3 µαθητών» και µόνο το 1,4% των µαθητών που 

ζουν στην επαρχία ανέφερε ότι εκφοβίζεται από «µία οµάδα 4-9 µαθητών».  

      Πίνακας 63: αριθµός θυτών εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας 

  Τόπος κατοικίας  

Από πόσους 
µαθητές δέχεστε 

συνήθως εκφοβισµό 
µέσω ηλεκτρονικής 

συνοµιλίας; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ 
µηχανισµούς 
αναζήτησης 

N 

% 

38 26 28 92 

37,6% 44,8% 40,0% 40,2% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

56 29 32 117 

55,4% 50,0% 45,7% 51,1% 

Κυρίως από έναν 
µαθητή 

N 

% 

3 2 3 8 

3,0% 3,4% 4,3% 3,5% 

Από µια οµάδα 2-3 
µαθητών 

N 

% 

0 1 2 3 

,0% 1,7% 2,9% 1,3% 
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Από µια οµάδα 4-9 
µαθητών 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

∆εν ξέρω ποιός 
στέλνει ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 

N 

% 

4 0 4 8 

4,0% ,0% 5,7% 3,5% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ιστοσελίδες 

 Αναφορικά µε τον αριθµό των θυτών του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων προέκυψε 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 64 ότι σχετικά µε του µαθητές που εκφοβίζονται οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι εκφοβίζονται «κυρίως από έναν µαθητή» και οι λιγότεροι από 

«µία οµάδα 4-9 µαθητών». Παρατηρείται ότι οι µαθητές της επαρχίας παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά (για κάθε οµάδα αριθµού θυτών) συγκριτικά µε τους µαθητές της 

αστικής και της ηµιαστικής περιοχής. Αναλυτικότερα, το 3% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 5,7% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι συνήθως εκφοβίζονται µέσω 

ιστοσελίδων κυρίως από έναν µαθητή. Το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

5,7% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν εκφοβίζονται συνήθως από «µία οµάδα 2-3 

µαθητών» και µόνο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας δήλωσαν ότι συνήθως εκφοβίζονται 

από «µία οµάδα 4-9 µαθητών». Τέλος, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 

1,4% των µαθητών της επαρχίας δεν γνωρίζουν ποιος τους εκφοβίζει µέσω ιστοσελίδων.  

      Πίνακας 64: αριθµός θυτών εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων 

  Τόπος κατοικίας  

Από πόσους 
µαθητές δέχεστε 

συνήθως εκφοβισµό 
µέσω ιστοσελίδων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

96 56 60 212 

96,0% 96,6% 85,7% 93,0% 
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Κυρίως από έναν 
µαθητή 

N 

% 

3 0 4 7 

3,0% ,0% 5,7% 3,1% 

Από µια οµάδα 2-3 
µαθητών 

N 

% 

0 2 4 6 

,0% 3,4% 5,7% 2,6% 

Από µια οµάδα 4-9 
µαθητών 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

∆εν ξέρω ποιός 
δηµιούργησε την 

ιστοσελίδα 

N 

% 

1 0 1 2 

1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Σύνολο 
N 

% 

100 58 70 228 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

9.1.9. ∆ιάρκεια του διαδικτυακού εκφοβισµού  

 Οι µαθητές ερωτήθηκαν για κάθε µέσο εκφοβισµού πόσο καιρό διήρκεσε ο 

εκφοβισµός. Οι απαντήσεις που µπορούσαν να επιλέξουν ήταν: «δεν έχω δεχθεί εκφοβισµό», 

«διήρκεσε 1 ή 2 εβδοµάδες», «διήρκεσε περίπου ένα µήνα», «διήρκεσε περίπου 6 µήνες», 

«διήρκεσε περίπου ένα χρόνο», «συνεχιζόταν για πολλά χρόνια».  

Γραπτά µηνύµατα 

 Σχετικά µε τη διάρκεια του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων προέκυψε όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 65 ότι αναφορικά µε τους µαθητές που εκφοβίστηκαν οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες» µε τους µαθητές της 

ηµιαστικής περιοχής να παρουσιάζουν αρκετά µικρότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους 

µαθητές της αστικής περιοχής και της επαρχίας. Επίσης, για αρκετούς µαθητές η διάρκεια 

του εκφοβισµού ήταν «περίπου ένας µήνας» χωρίς να παρουσιάζονται µεγάλες διαφορές 

µεταξύ των µαθητών των τριών περιοχών. Αναλυτικότερα, το 17,8% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 20% των µαθητών 

που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων διήρκεσε «1 ή 

2 εβδοµάδες» και το 3% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 5,2% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός 
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διήρκεσε «περίπου ένα µήνα». Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής ανέφερε ότι ο εκφοβισµός είχε διάρκεια «περίπου ένα χρόνο» και µόνο το 4,3% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφερε ότι ο εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων 

συνεχιζόταν για πολλά χρόνια. 

      Πίνακας 65: διάρκεια εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Για πόσο καιρό 
διήρκεσε ο 

εκφοβισµός µέσω 
γραπτών 

µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 

γραπτών µηνυµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 

% 

79 51 48 178 

78,2% 87,9% 68,6% 77,7% 

∆ιήρκεσε 1 ή 2 
εβδοµάδες 

N 

% 

18 4 14 36 

17,8% 6,9% 20,0% 15,7% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα µήνα 

N 

% 

3 3 5 11 

3,0% 5,2% 7,1% 4,8% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα χρόνο 

N 

% 

1 0 0 1 

1,0% ,0% ,0% ,4% 

Συνεχιζόταν για 
πολλά χρόνια 

N 

% 

0 0 3 3 

,0% ,0% 4,3% 1,3% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Στον πίνακα 66 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τη 

διάρκεια του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο. Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των 

δεδοµένων προέκυψε ότι όσον αφορά στους µαθητές που έχουν δεχθεί εκφοβισµό για τους 
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περισσότερους ο εκφοβισµός διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες» και παρατηρείται ότι το ποσοστό 

των µαθητών που ζουν στην επαρχία είναι σχεδόν  διπλάσιο ποσοστό από το αντίστοιχο των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και σχεδόν πενταπλάσιο ποσοστό από το αντίστοιχο 

ποσοστό των µαθητών της αστικής περιοχής. Αναλυτικότερα, το 3% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 15,7% των µαθητών 

της επαρχίας ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο διήρκεσε «1 ή 2 

εβδοµάδες». Μικρό είναι το ποσοστό των µαθητών που ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός είχε 

διάρκεια «περίπου ένα µήνα» και πιο συγκεκριµένα, το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών/τριών 

της επαρχίας. Μόνο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφερε ότι ο εκφοβισµός διήρκεσε 

«περίπου 6 µήνες» και µόνο το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφερε ότι 

εκφοβιζόταν µέσω εικόνων ή βίντεο για «ένα περίπου χρόνο». 

      Πίνακας 66: διάρκεια εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο 

  Τόπος κατοικίας  

Για πόσο καιρό 
διήρκεσε ο 

εκφοβισµός µέσω 
εικόνων ή βίντεο; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 

% 

97 52 56 205 

96,0% 89,7% 80,0% 89,5% 

∆ιήρκεσε 1 ή 2 
εβδοµάδες 

N 

% 

3 4 11 18 

3,0% 6,9% 15,7% 7,9% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα µήνα 

N 

% 

1 1 2 4 

1,0% 1,7% 2,9% 1,7% 

∆ιήρκεσε περίπου 6 
µήνες 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα χρόνο 

N 

% 

0 1 0 1 

,0% 1,7% ,0% ,4% 
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Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Όσον αφορά στη διάρκεια του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων όπως φαίνεται 

στον πίνακα 67 αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων ο εκφοβισµός για τους περισσότερους συνήθως διαρκούσε  «1 ή 2 

εβδοµάδες» µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό σε σχέση 

µε το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών της αστικής περιοχής και της επαρχίας. 

Συγκεκριµένα, το 9,9% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 6,9% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 17,1% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι ο 

εκφοβισµός διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες». Αρκετοί ήταν οι µαθητές και συγκεκριµένα, το 2% 

των µαθητών της αστικής περιοχής, το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

8,6% των µαθητών της επαρχίας, που ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός είχε διάρκεια «περίπου ένα 

µήνα». Επίσης, µόνο το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός 

διήρκεσε «περίπου 6 µήνες». Τέλος, µόνο το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής ανέφερε 

ότι εκφοβιζόταν µέσω τηλεφωνηµάτων «για ένα περίπου χρόνο». 

      Πίνακας 67: διάρκεια εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Για πόσο καιρό 
διήρκεσε ο 

εκφοβισµός µέσω 
τηλεφωνηµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
τηλεφωνηµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

n 

% 

87 49 51 187 

86,1% 84,5% 72,9% 81,7% 

∆ιήρκεσε 1 ή 2 
εβδοµάδες 

N 

% 

10 4 12 26 

9,9% 6,9% 17,1% 11,4% 
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∆ιήρκεσε περίπου 
ένα µήνα 

N 

% 

2 4 6 12 

2,0% 6,9% 8,6% 5,2% 

∆ιήρκεσε περίπου 6 
µήνες 

N 

% 

1 1 1 3 

1,0% 1,7% 1,4% 1,3% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα χρόνο 

N 

% 

1 0 0 1 

1,0% ,0% ,0% ,4% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Στον πίνακα 68 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τη 

διάρκεια του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Από τα δεδοµένα του πίνακα 

συνάγεται ότι οι περισσότεροι από τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί οι ανέφεραν ότι ο 

εκφοβισµός διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες» µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων δύο περιοχών (και ιδιαίτερα 

τους µαθητές της αστικής περιοχής). Αναλυτικότερα, το 4% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 8,6% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 11,4% των µαθητών της 

επαρχίας ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διήρκεσε «1 ή 2 

εβδοµάδες». Λιγότεροι ήταν οι µαθητές που εκφοβίστηκαν για «ένα περίπου µήνα» και 

συγκεκριµένα, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της 

επαρχίας. Μόνο το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφερε ότι ο εκφοβισµός 

διήρκεσε «περίπου 6 µήνες». Τέλος, µόνο το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

ανέφερε ότι εκφοβιζόταν µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων «για ένα περίπου χρόνο».  

      Πίνακας 68: διάρκεια εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

  Τόπος κατοικίας  

Για πόσο καιρό 
διήρκεσε ο 

εκφοβισµός µέσω 
ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 
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∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

96 51 58 205 

95,0% 87,9% 82,9% 89,5% 

∆ιήρκεσε 1 ή 2 
εβδοµάδες 

N 

% 

4 5 8 17 

4,0% 8,6% 11,4% 7,4% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα µήνα 

N 

% 

1 0 4 5 

1,0% ,0% 5,7% 2,2% 

∆ιήρκεσε περίπου 6 
µήνες 

N 

% 

0 1 0 1 

,0% 1,7% ,0% ,4% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα χρόνο 

N 

% 

0 1 0 1 

,0% 1,7% ,0% ,4% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων  

 Σχετικά µε τη διάρκεια του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 69 ότι όσον αφορά στους µαθητές/τριες που έχουν 

εκφοβιστεί για τους περισσότερους ο εκφοβισµός διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες». 

Συγκεκριµένα, το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 5,2% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 10% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός 

διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες». Επίσης, µόνο το 2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφερε ότι ο 

εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων διήρκεσε «περίπου ένα µήνα».  

      Πίνακας 69: διάρκεια εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

  Τόπος κατοικίας  

Για πόσο καιρό 
διήρκεσε ο 

εκφοβισµός µέσα 
στα ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 
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συζητήσεων; 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων 

N 

% 

61 33 42 136 

60,4% 56,9% 60,0% 59,4% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

36 22 19 77 

35,6% 37,9% 27,1% 33,6% 

∆ιήρκεσε 1 ή 2 
εβδοµάδες 

N 

% 

4 3 7 14 

4,0% 5,2% 10,0% 6,1% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα µήνα 

N 

% 

0 0 2 2 

,0% ,0% 2,9% ,9% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Στον πίνακα 70 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε τον 

εκφοβισµό ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω µηχανών αναζήτησης. Από τα δεδοµένα του 

πίνακα προέκυψε ότι αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων η πλειοψηφία ανέφερε ότι η διάρκεια του εκφοβισµού 

ήταν «1 ή 2 εβδοµάδες». Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

τριών περιοχών καθώς το 6,9% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 5,2% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός 

ηλεκτρονικής συνοµιλίας διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες». Επίσης, µόνο το 4,3% των µαθητών 

που ζουν στην επαρχία ανέφερε ότι ο εκφοβισµός διήρκεσε «περίπου ένα µήνα». Ακόµη, 

µόνο το 1,4% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφερε ότι εκφοβιζόταν «περίπου 6 

µήνες» και τέλος, µόνο το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφερε ότι ο εκφοβισµός 

«συνεχιζόταν για πολλά χρόνια».  
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      Πίνακας 70: διάρκεια εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας 

  Τόπος κατοικίας  

Για πόσο καιρό 
διήρκεσε ο 

εκφοβισµός µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ 
µηχανισµούς 
αναζήτησης 

N 

% 

37 26 28 91 

36,6% 44,8% 40,0% 39,7% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας τους 

τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

57 29 32 118 

56,4% 50,0% 45,7% 51,5% 

∆ιήρκεσε 1 ή 2 
εβδοµάδες 

N 

% 

7 3 5 15 

6,9% 5,2% 7,1% 6,6% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα µήνα 

N 

% 

0 0 3 3 

,0% ,0% 4,3% 1,3% 

∆ιήρκεσε περίπου 6 
µήνες 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Συνεχιζόταν για 
πολλά χρόνια 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ιστοσελίδες 

 Σχετικά µε τη διάρκεια του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων προέκυψε όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 71 ότι σχετικά µε τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί µέσω ιστοσελίδων οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός είχε διάρκεια «1 ή 2 εβδοµάδες» µε τους µαθητές 

της επαρχίας να παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους µαθητές των άλλων 

δύο περιοχών. Αναλυτικότερα, το 4% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι ο 

εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων διήρκεσε «1 ή 2 εβδοµάδες». Επίσης, µόνο το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός είχε διάρκεια «περίπου ένα  µήνα». Τέλος, µόνο το 1,4% των 

µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων διήρκεσε 

«περίπου 6 µήνες».  

      Πίνακας  71: διάρκεια εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων 

  Τόπος κατοικίας  

Για πόσο καιρό 
διήρκεσε ο 

εκφοβισµός µέσω 
ιστοσελίδων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 

% 

97 56 61 214 

96,0% 96,6% 87,1% 93,4% 

∆ιήρκεσε 1 ή 2 
εβδοµάδες 

N 

% 

4 1 4 9 

4,0% 1,7% 5,7% 3,9% 

∆ιήρκεσε περίπου 
ένα µήνα 

N 

% 

0 1 4 5 

,0% 1,7% 5,7% 2,2% 

∆ιήρκεσε περίπου 6 
µήνες 

N 

% 

0 0 1 1 

,0% ,0% 1,4% ,4% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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9.1.10. Αναφορά του περιστατικού του διαδικτυακού εκφοβισµού 

 Οι µαθητές ερωτήθηκαν για κάθε µέσο εκφοβισµού αν ανέφεραν ποτέ σε κανέναν ότι 

δέχονται εκφοβισµό. Οι απαντήσεις που µπορούσαν να επιλέξουν ήταν: «δεν έχω δεχθεί 

εκφοβισµό», «στον δάσκαλο της τάξης µου», «σε κάποιον άλλο ενήλικο µέσα στο σχολείο», 

«στους γονείς/κηδεµόνες µου», «στους φίλους µου», «σε κάποιον άλλο». 

Γραπτά µηνύµατα 

 Όσον αφορά στην αναφορά της εµπειρίας του θύµατος του εκφοβισµού µέσω 

γραπτών µηνυµάτων όπως φαίνεται και στον πίνακα 72 προέκυψε ότι οι περισσότεροι από 

τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί µέσω γραπτών µηνυµάτων και συγκεκριµένα το 12,9% 

των µαθητών της αστικής περιοχής, το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

10% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν στους φίλους τους  ότι δέχονται εκφοβισµό. 

Επίσης, αρκετοί µαθητές δεν ανέφεραν σε κανέναν για τον εκφοβισµό και παρατηρείται ότι 

είναι υψηλότερο το ποσοστό των µαθητών της επαρχίας συγκριτικά µε το αντίστοιχο 

ποσοστό των µαθητών της αστικής και της ηµιαστικής περιοχής. Αναλυτικότερα, το 3% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 14,3% 

των µαθητών της επαρχίας δήλωσαν ότι δεν ανέφεραν σε κανέναν τον εκφοβισµό που 

δέχονται. Λιγότεροι είναι οι µαθητές που ανέφεραν τον εκφοβισµό στους γονείς τους. 

Συγκεκριµένα, στους γονείς/κηδεµόνες φαίνεται πως ανέφεραν τον εκφοβισµό µόνο το 1% 

των µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

4,3% των µαθητών της επαρχίας. Τέλος, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 

2,9% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι δέχονται εκφοβισµό σε κάποιον άλλο ενήλικο 

µέσα στο σχολείο. 

      Πίνακας 72: αναφορά του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Είπατε ποτέ σε 
κανέναν ότι δέχεστε 
εκφοβισµό µέσω 

γραπτών 
µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί N 80 51 48 179 
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εκφοβισµό µέσω 
γραπτών µηνυµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

% 

79,2% 87,9% 68,6% 78,2% 

Σε κάποιον άλλο 
ενήλικο µέσα στο 

σχολείο 

N 

% 

2 0 2 4 

2,0% ,0% 2,9% 1,7% 

Στους γονείς 
µου/κηδεµόνες µου 

N 

% 

1 2 3 6 

1,0% 3,4% 4,3% 2,6% 

Στους φίλους µου 
N 

% 

13 4 7 24 

12,9% 6,9% 10,0% 10,5% 

∆εν το είπα σε 
κανέναν 

N 

% 

3 2 10 14 

3,0% 3,4% 14,3% 7% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Σχετικά µε την αναφορά της εµπειρίας του θύµατος του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή 

βίντεο προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 73 αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν 

εκφοβιστεί οι περισσότεροι ανέφεραν τον εκφοβισµό στους φίλους τους και αρκετοί δεν 

µίλησαν σε κανέναν για τον εκφοβισµό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολύ λίγοι µαθητές 

ανέφεραν τον εκφοβισµό στους γονείς ή στον δάσκαλο της τάξης τους.  

Αναλυτικότερα, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 3,4% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν στους φίλους τους ότι δέχονται εκφοβισµό ενώ για τους 

µαθητές της επαρχίας το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µεγαλύτερο (10%). Επίσης από τους 

µαθητές και των τριών περιοχών µόνο οι µαθητές της επαρχίας και συγκεκριµένα το 7,1%, 

δεν ανέφερε σε κανέναν τον εκφοβισµό που δέχεται. Μόνο το 1% των µαθητών της αστικής 

περιοχής και το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν τον εκφοβισµό που 

δέχονται στον δάσκαλο της τάξης. Οµοίως, µόνο το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής 

και το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής µίλησαν στους γονείς τους για τον 
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εκφοβισµό που δέχονται. Τέλος, το 4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν σε 

κάποιον άλλο ενήλικο ότι δέχονται εκφοβισµό.   

 

       Πίνακας 73: αναφορά του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο 

  Τόπος κατοικίας  

Είπατε ποτέ σε 
κανέναν ότι δέχεστε 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 

% 

97 54 55 206 

96,0% 93,1% 78,6% 90,0% 

Στον δάσκαλο της 
τάξης µου 

N 

% 

1 1 0 2 

1,0% 1,7% ,0% ,9% 

Σε κάποιον άλλο 
ενήλικο µέσα στο 

σχολείο 

N 

% 

0 0 3 3 

,0% ,0% 4,3% 1,3% 

Στους γονείς 
µου/κηδεµόνες µου 

N 

% 

1 1 0 2 

1,0% 1,7% ,0% ,9% 

Στους φίλους µου 
N 

% 

2 2 7 11 

2,0% 3,4% 10,0% 4,8% 

∆εν το είπα σε 
κανέναν 

N 

% 

0 0 5 5 

,0% ,0% 7,1% 2,2% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Τηλεφωνήµατα 

 Στον πίνακα 74 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την 

αναφορά της εµπειρίας του θύµατος του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων. Σύµφωνα µε τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν 

εκφοβιστεί προέκυψε ότι οι περισσότεροι ανέφεραν στους φίλους τους ότι εκφοβίζονται, 

χωρίς να παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών των τριών περιοχών. 

Συγκεκριµένα, το 8,9% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 6,9% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν στους φίλους τους ότι 

εκφοβίζονται µέσω τηλεφωνηµάτων. Επίσης, αρκετοί µαθητές δεν είπαν σε κανέναν ότι 

εκφοβίζονται και παρατηρείται ότι το ποσοστό των µαθητών της επαρχίας είναι υψηλότερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών της αστικής και της ηµιαστικής περιοχής. 

Αναλυτικότερα, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 12,9% των µαθητών της επαρχίας δεν είπαν σε κανέναν ότι 

δέχονται εκφοβισµό. Επίσης, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 5,7% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν στους 

γονείς τους ότι δέχονται εκφοβισµό. Λίγοι µαθητές ανέφεραν τον εκφοβισµό στον δάσκαλο 

της τάξης και συγκεκριµένα µόνο το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των 

µαθητών της επαρχίας. Τέλος, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής ανέφεραν σε κάποιον άλλο ότι εκφοβίζονται. 

 

      Πίνακας 74: αναφορά του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Είπατε ποτέ σε 
κανέναν ότι δέχεστε 
εκφοβισµό µέσω 
τηλεφωνηµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω  
τηλεφωνηµάτων 
τους τελευταίους 2 

µήνες 

N 

% 

87 49 51 187 

86,1% 84,5% 72,9% 81,7% 

Στον δάσκαλο της 
τάξης µου 

N 

% 

1 0 1 2 

1,0% ,0% 1,4% ,9% 
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Στους γονείς 
µου/κηδεµόνες µου 

N 

% 

2 2 4 8 

2,0% 3,4% 5,7% 3,5% 

Στους φίλους µου 
N 

% 

9 4 5 18 

8,9% 6,9% 7,1% 7,9% 

Σε κάποιον άλλο 
N 

% 

1 1 0 2 

1,0% 1,7% ,0% ,9% 

∆εν το είπα σε 
κανέναν 

N 

% 

1 2 9 12 

1,0% 3,4% 12,9% 5,2% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  

 Όσον αφορά στην αναφορά της εµπειρίας του θύµατος του εκφοβισµού µέσω 

µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 75 ότι 

σχετικά µε τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί οι περισσότεροι ανέφεραν στους φίλους τους 

ότι εκφοβίζονται. Αναλυτικότερα, το 6,9% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

8,6% των µαθητών που ζουν στην επαρχία ανέφεραν στους φίλους τους ότι δέχονται 

εκφοβισµό ποσοστό που είναι µικρότερο (2%) για τους µαθητές της αστικής περιοχής. 

Επίσης αρκετοί µαθητές και συγκεκριµένα, το 5,2% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας είπαν στον δάσκαλο της τάξης τους ότι εκφοβίζονται. 

Από τους µαθητές των τριών περιοχών µόνο οι µαθητές της επαρχίας και συγκεκριµένα το 

5,7%, δεν ανέφερε σε κανέναν ότι εκφοβίζεται. Μικρό ποσοστό  µαθητών και συγκεκριµένα, 

το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής ανέφερε στους γονείς του ότι δέχεται εκφοβισµό. 

Επίσης,  το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας 

ανέφεραν ότι εκφοβίζονται σε κάποιον άλλο ενήλικο µέσα στο σχολείο. Τέλος, το 1,7% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας δήλωσαν ότι 

µίλησαν σε κάποιο άλλο πρόσωπο για τον εκφοβισµό που δέχονται.  
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       Πίνακας 75: αναφορά του εκφοβισµού µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

  Τόπος κατοικίας  

Είπατε ποτέ σε 
κανέναν ότι δέχεστε 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

n 

% 

96 50 57 203 

95,0% 86,2% 81,4% 88,6% 

Στον δάσκαλο της 
τάξης µου 

N 

% 

0 3 1 4 

,0% 5,2% 1,4% 1,7% 

Σε κάποιον άλλο 
ενήλικο µέσα στο 

σχολείο 

N 

% 

2 0 1 3 

2,0% ,0% 1,4% 1,3% 

Στους γονείς 
µου/κηδεµόνες µου 

N 

% 

1 0 0 1 

1,0% ,0% ,0% ,4% 

Στους φίλους µου 
N 

% 

2 4 6 12 

2,0% 6,9% 8,6% 5,2% 

Σε κάποιον άλλο 
N 

% 

0 1 1 2 

,0% 1,7% 1,4% ,9% 

∆εν το είπα σε 
κανέναν 

N 

% 

0 0 4 4 

,0% ,0% 5,7% 1,7% 

Σύνολο 
N 

% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων  

 Στον πίνακα 76 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την 

αναφορά της εµπειρίας του θύµατος του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια 

συζητήσεων. Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι αναφορικά 

µε τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί οι περισσότεροι ανέφεραν στους φίλους τους τον 

εκφοβισµό ενώ το µικρότερο ποσοστό παρατηρείται για όσους ανέφεραν στον δάσκαλό τους 

ότι εκφοβίζονται. Αναλυτικότερα, το  2% των  µαθητών της αστικής περιοχής, το 3,4% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 7,1% των µαθητών της επαρχίας είπαν στους 

φίλους τους ότι δέχονται εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Μόνο οι µαθητές της 

επαρχίας και συγκεκριµένα το 5,7% δεν είπαν σε κανένα ότι εκφοβίζονται. Επίσης, µόνο το 

1% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής 

είπαν στους γονείς τους ότι εκφοβίζονται. Τέλος, το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής 

και το 1,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής είπαν στο δάσκαλο της τάξης ότι 

δέχονται εκφοβισµό. 

 

       Πίνακας 76: αναφορά του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

  Τόπος κατοικίας  

Είπατε ποτέ σε 
κανέναν ότι δέχεστε 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ 
ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων 

N 
% 

62 33 43 138 

61,4% 56,9% 61,4% 60,3% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσα στα 

ηλεκτρονικά 
δωµάτια 

συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

35 22 17 74 

34,7% 37,9% 24,3% 32,3% 

Στον δάσκαλο της 
τάξης µου 

N 
% 

1 0 1 2 
1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Στους γονείς 
µου/κηδεµόνες µου 

N 
% 

1 1 0 2 
1,0% 1,7% ,0% ,9% 

Στους φίλους µου N 2 2 5 9 
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% 2,0% 3,4% 7,1% 3,9% 

∆εν το είπα σε 
κανέναν 

N 
% 

0 0 4 4 
,0% ,0% 5,7% 1,7% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων σχετικά µε την αναφορά της 

εµπειρίας του θύµατος του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας προέκυψε όπως 

φαίνεται και στον πίνακα 77 ότι όσον αφορά στους µαθητές που εκφοβίζονται παρατηρείται 

ότι οι µαθητές συνήθως είτε αναφέρουν στους φίλους τους ότι εκφοβίζονται είτε 

αποκρύπτουν τον εκφοβισµό. Αναλυτικότερα, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής και 

το 5,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής είπαν στους φίλους τους ότι δέχονται 

εκφοβισµό ηλεκτρονικής συνοµιλίας. Επίσης, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 

1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 4,3% των µαθητών της επαρχίας δεν 

είπαν σε κανέναν ότι εκφοβίζονται. Μικρότερο είναι το ποσοστό των µαθητών και 

συγκεκριµένα, το 2% των µαθητών της αστικής περιοχής και το 2,9% των µαθητών της 

επαρχίας, που ανέφεραν στους γονείς τους ότι εκφοβίζονται. Επίσης, το 3,4% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής και το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής είπαν στον δάσκαλο 

της τάξης ότι δέχονται εκφοβισµό. Τέλος, µόνο το 1% των µαθητών της αστικής περιοχής 

και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν σε κάποιον άλλο ότι δέχονται εκφοβισµό 

µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας.  

 

      Πίνακας 77: αναφορά του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας 

  Τόπος κατοικίας  

Είπατε ποτέ σε 
κανέναν ότι δέχεστε 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

∆εν χρησιµοποιώ 
µηχανισµούς 
αναζήτησης 

N 
% 

37 25 27 89 

36,6% 43,1% 38,6% 38,9% 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ηλεκτρονικής 

N 
% 

56 30 33 119 

55,4% 51,7% 47,1% 52,0% 
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συνοµιλίας τους 
τελευταίους 2 µήνες 
Στον δάσκαλο της 

τάξης µου 
N 
% 

1 2 0 3 
1,0% 3,4% ,0% 1,3% 

Στους γονείς 
µου/κηδεµόνες µου 

N 
% 

2 0 2 4 
2,0% ,0% 2,9% 1,7% 

Στους φίλους µου N 
% 

2 0 4 6 

2,0% ,0% 5,7% 2,6% 

Σε κάποιον άλλο N 
% 

1 0 1 2 
1,0% ,0% 1,4% ,9% 

∆εν το είπα σε 
κανέναν 

N 
% 

2 1 3 6 
2,0% 1,7% 4,3% 2,6% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ιστοσελίδες 

 Στον πίνακα 78 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ερώτησης σχετικά µε την 

αναφορά της εµπειρίας του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων. Σύµφωνα µε τη στατιστική 

ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι αναφορικά µε τους µαθητές που έχουν εκφοβιστεί 

µέσω ιστοσελίδων προέκυψε ότι στο σύνολο των µαθητών το µεγαλύτερο ποσοστό 

παρατηρείται για τους µαθητές που ανέφεραν τον εκφοβισµό σε κάποιον άλλο και το 

µικρότερο ποσοστό για τους µαθητές που ανέφεραν ότι εκφοβίζονται σε κάποιον ενήλικο 

µέσα στο σχολείο. Ωστόσο, παρατηρούνται αρκετές διαφορές µεταξύ των µαθητών των 

τριών περιοχών. Αναλυτικότερα, το 4,3% των µαθητών που ζουν στην επαρχία δεν ανέφεραν 

σε κανέναν ότι δέχονται εκφοβισµό. Το 4,3% των µαθητών της επαρχίας και το 1% των 

µαθητών της αστικής περιοχής είπαν στους φίλους τους ότι δέχονται εκφοβισµό. Μόνο το 

1% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και 

το 1,4% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν στο δάσκαλο της τάξης τους ότι εκφοβίζονται. 

Σε κάποιον άλλο ενήλικο µέσα στο σχολείο ανέφεραν τον εκφοβισµό µόνο το 1% των 

µαθητών της αστικής περιοχής και το 1,4% των µαθητών της επαρχίας. Τέλος, το 2% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 1,7% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 2,9% 

των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν σε κάποιον άλλο ότι εκφοβίζονται.  
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      Πίνακας 78: αναφορά του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων 

  Τόπος κατοικίας  

Είπατε ποτέ σε 
κανέναν ότι δέχεστε 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή 

Επαρχία Σύνολο 

∆εν έχω δεχθεί 
εκφοβισµό µέσω 
ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 µήνες 

N 
% 

96 56 60 212 

95,0% 96,6% 85,7% 92,6% 

Στον δάσκαλο της 
τάξης µου 

N 
% 

1 1 1 3 

1,0% 1,7% 1,4% 1,3% 

Σε κάποιον άλλο 
ενήλικο µέσα στο 

σχολείο 

N 
% 

1 0 1 2 

1,0% ,0% 1,4% ,9% 

Στους φίλους µου 
N 
% 

1 0 3 4 

1,0% ,0% 4,3% 1,7% 

Σε κάποιον άλλο 
N 
% 

2 1 2 5 

2,0% 1,7% 2,9% 2,2% 

∆εν το είπα σε 
κανέναν 

N 
% 

0 0 3 3 

,0% ,0% 4,3% 1,3% 

Σύνολο 
N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

9.1.11. Απόψεις των µαθητών για την παρεµπόδιση του διαδικτυακού   

εκφοβισµού 

 Οι µαθητές ερωτήθηκαν για κάθε µέσο εκφοβισµού αν η απαγόρευσή του µέσα στο 

σχολείο θα µπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού. Οι απαντήσεις που 

µπορούσαν να επιλέξουν ήταν: «ναι», «όχι, γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν 

κρυφά…(κινητό τηλέφωνο ή ιντερνέτ)», «όχι, γιατί απλά θα στέλνουν ή θα δέχονται (γραπτά 

µηνύµατα/εικόνες ή βίντεο/ηλεκτρονικά µηνύµατα κλπ. ανάλογα µε το µέσο εκφοβισµού) 

αφού σχολάσουν από το σχολείο».  
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Γραπτά µηνύµατα 

 Σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 79 ότι η πλειοψηφία των µαθητών πιστεύει ότι η απαγόρευση των τηλεφώνων 

δεν συµβάλλει στην αποφυγή του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν κρυφά το 

τηλέφωνό τους.  

Αναλυτικότερα, το 54,5% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 44,8% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 47,8% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η 

απαγόρευση κινητών τηλεφώνων µέσα στα σχολεία δεν µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή 

του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν τα κινητά 

τους τηλέφωνα κρυφά. Αντίθετα, το 21,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 39,7% 

των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 30,4% των µαθητών της επαρχίας πιστεύει ότι 

α απαγόρευση κινητών τηλεφώνων µπορεί να φανεί αποτελεσµατική στην αποφυγή του 

εκφοβισµού. Επίσης, το 23,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 15,5% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής και το 21,7% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η 

απαγόρευση κινητών τηλεφώνων µέσα στα σχολεία δεν µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή 

του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα στέλνουν ή θα δέχονται µηνύµατα αφού σχολάσουν. 

   

 
       Πίνακας 79: απόψεις µαθητών για την αποφυγή του εκφοβισµού µέσω γραπτών µηνυµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση κινητών 
τηλεφώνων µέσα στα 
σχολεία µπορεί να 
βοηθήσει στην 

αποφυγή εκφοβισµού 
µέσω γραπτών 

µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Ναι N% 
22 23 21 66 

21,8% 39,7% 30,4% 28,9% 

Όχι, γιατί οι 
µαθητές θα 

χρησιµοποιούν τα 
κινητά τους 

τηλέφωνα κρυφά 

N 
% 

55 26 33 114 

54,5% 44,8% 47,8% 50,0% 

Όχι, απλά θα 
στέλνουν ή θα 
δέχονται τα 

µηνύµατα αφού 
σχολάσουν από το 

σχολείο 

N 
% 

24 9 15 48 

23,8% 15,5% 21,7% 21,1% 
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Σύνολο N 
% 

101 58 69 228 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Εικόνες ή βίντεο 

 Σχετικά µε την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων για την αποφυγή του 

εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 80 ότι η 

πλειοψηφία των µαθητών και συγκεκριµένα, το 50,5% των µαθητών της αστικής περιοχής, 

το 41,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 52,9% των µαθητών που ζουν στην 

επαρχία πιστεύουν ότι η απαγόρευση δεν θα βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού γιατί 

οι µαθητές θα χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κρυφά. Αντίθετα, το 25,7% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 34,5% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 

28,6% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων 

µέσα στο σχολείο µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή 

βίντεο. Τέλος, το 23,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 24,1% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 18,6% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η απαγόρευση 

των κινητών τηλεφώνων δεν µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού µέσω 

εικόνων ή βίντεο γιατί οι µαθητές θα στέλνουν ή θα δέχονται εικόνες αφού σχολάσουν. 

       Πίνακας 80: απόψεις µαθητών για την αποφυγή του εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο 

  Τόπος κατοικίας  

Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση 

κινητών τηλεφώνων 
µέσα στα σχολεία 

µπορεί να βοηθήσει 
στην αποφυγή 

εκφοβισµού µέσω 
εικόνων ή βίντεο; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Ναι N 
% 

26 20 20 66 

25,7% 34,5% 28,6% 28,8% 

Όχι, γιατί οι 
µαθητές θα 

χρησιµοποιούν τα 
κινητά τους 

τηλέφωνα κρυφά 

N 
% 

51 24 37 112 

50,5% 41,4% 52,9% 48,9% 

Όχι, απλά θα 
στέλνουν ή θα 

δέχονται τις εικόνες 

N 
% 

24 14 13 51 

23,8% 24,1% 18,6% 22,3% 
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ή τα βίντεο αφού 
σχολάσουν από το 

σχολείο 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Τηλεφωνήµατα 

 Όσον αφορά στην απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων µέσα στα σχολεία για την 

αποφυγή του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 

81 ότι η πλειοψηφία των µαθητών πιστεύει ότι η απαγόρευση των τηλεφώνων δεν µπορεί να 

βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν τα κινητά τους 

τηλέφωνα κρυφά.  

Συγκεκριµένα, το 49,5% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 48,3% των µαθητών 

της ηµιαστικής περιοχής και το 50% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η απαγόρευση 

των κινητών τηλεφώνων δεν µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού γιατί οι 

µαθητές θα χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κρυφά. Αντίθετα, το 26,2% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 32,8% των µαθητών/ της ηµιαστικής περιοχής και το 

27,1% των µαθητών της επαρχίας ανέφεραν ότι η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων 

µπορεί να συµβάλλει στην αποφυγή του εκφοβισµού τηλεφωνηµάτων. Επίσης, το 25,7% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 19% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 21,4% 

των µαθητών που ζουν στην επαρχία πιστεύουν ότι απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων δεν 

µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα τηλεφωνούν ή θα 

δέχονται τηλεφωνήµατα αφού σχολάσουν. 

 
       Πίνακας 81: απόψεις µαθητών για την αποφυγή του εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση κινητών 
τηλεφώνων µέσα στα 
σχολεία µπορεί να 
βοηθήσει στην 
αποφυγή εκφοβισµού 
τηλεφωνηµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Ναι N 
% 

26 19 19 63 

26,2% 32,8% 27,1% 27,9% 



137 
 

Όχι, γιατί οι 
µαθητές θα 

χρησιµοποιούν τα 
κινητά τους 

τηλέφωνα κρυφά 

N 
% 

50 28 35 113 

49,5% 48,3% 50,0% 49,3% 

Όχι, απλά θα 
τηλεφωνούν ή θα 

δέχονται 
τηλεφωνήµατα 
αφού σχολάσουν 
από το σχολείο 

N 
% 

26 11 15 52 

25,7% 19,0% 21,4% 22,7% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 Σχετικά µε την απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ για την αποφυγή του εκφοβισµού 

µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων προέκυψε όπως φαίνεται και στον πίνακα 82 ότι η 

πλειοψηφία των µαθητών πιστεύει ότι η απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ δεν µπορεί να 

συµβάλλει στην αποφυγή του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα στέλνουν ή θα δέχονται 

ηλεκτρονικά µηνύµατα αφού σχολάσουν. Συγκεκριµένα, το 38,6% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 36,2% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 45,7% των µαθητών της 

επαρχίας  πιστεύουν ότι η απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ δεν µπορεί να βοηθήσει στην 

αποφυγή του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα στέλνουν ή θα δέχονται ηλεκτρονικά µηνύµατα 

αφού σχολάσουν. Επίσης το 38,6% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 22,4% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 31,4% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η 

απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ είναι αναποτελεσµατικό µέτρο για την αποφυγή του 

εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν το ιντερνέτ για να εκφοβίζουν όσο οι 

δάσκαλοι δεν θα παρατηρούν. Αντίθετα, το 22,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 

41,4% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 22,9% των µαθητών της επαρχίας 

πιστεύουν ότι η απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του 

εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων. 

        Πίνακας 82: απόψεις µαθητών για την αποφυγή του εκφοβισµού µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων 

  Τόπος κατοικίας  

Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση του 
σχολικού ιντερνέτ 
µπορεί να βοηθήσει 
στην αποφυγή 
εκφοβισµού µέσω 
ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 
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Ναι N 
% 

23 24 16 63 

22,8% 41,4% 22,9% 27,5% 

Όχι, γιατί οι 
µαθητές θα 

χρησιµοποιούν το 
ιντερνέτ  για να 

εκφοβίζουν όσο οι 
δάσκαλοι δεν θα 
τους παρατηρούν 

N 
% 

39 13 22 74 

38,6% 22,4% 31,4% 32,3% 

Όχι, απλά θα 
στέλνουν ή θα 

δέχονται 
ηλεκτρονικά 

µηνύµατα αφού 
σχολάσουν από το 

σχολείο 

N 
% 

39 20 32 91 

38,6% 36,2% 45,7% 40,1% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων  

 Αναφορικά µε την απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ για την αποφυγή του 

εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων προέκυψε όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 83 ότι η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος πιστεύει ότι η απαγόρευση του 

σχολικού ιντερνέτ δεν µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές 

θα χρησιµοποιούν το ιντερνέτ αφού σχολάσουν. ∆εν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των µαθητών των τριών περιοχών. Συγκεκριµένα, το 40,6% των µαθητών της 

αστικής περιοχής, το 36,2% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 44,3% των 

µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ δεν µπορεί να 

βοηθήσει γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν το ιντερνέτ αφού σχολάσουν. Επίσης, 

σηµαντικό ποσοστό  µαθητών και συγκεκριµένα, το 34,7% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 31% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 30% των µαθητών της 

επαρχίας, ανέφεραν ότι η απαγόρευση του ιντερνέτ δεν µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή 

του εκφοβισµού γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν το ιντερνέτ για να εκφοβίζουν όσο οι 

δάσκαλοι δεν θα τους παρατηρούν. Αντίθετα, το 24,8% των µαθητών της αστικής περιοχής, 

το 32,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 25,7% των µαθητών που ζουν στην 

επαρχία πιστεύουν ότι η απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ είναι αποτελεσµατικό µέτρο για 

την αποφυγή του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. 
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      Πίνακας 83: απόψεις µαθητών για την αποφυγή του εκφοβισµού µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

  Τόπος κατοικίας  

Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση του 
σχολικού ιντερνέτ 
µπορεί να βοηθήσει 
στην αποφυγή 
εκφοβισµού µέσα στα 
ηλεκτρονικά δωµάτια 
συζητήσεων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Ναι N 
% 

25 19 18 62 

24,8% 32,8% 25,7% 27,1% 

Όχι, γιατί οι 
µαθητές θα 

χρησιµοποιούν το 
ιντερνέτ  για να 

εκφοβίζουν όσο οι 
δάσκαλοι δεν θα 
τους παρατηρούν 

N 
% 

35 18 21 74 

34,7% 31,0% 30,0% 32,3% 

Όχι, απλά θα 
χρησιµοποιούν το 
ιντερνέτ αφού 

σχολάσουν από το 
σχολείο 

N 
% 

41 21 31 93 

40,6% 36,2% 44,3% 40,6% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηλεκτρονική συνοµιλία µέσω µηχανών αναζήτησης 

 Σχετικά µε την απαγόρευση της ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσα στα σχολεία για την 

αποφυγή του εκφοβισµού ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσω µηχανών αναζήτησης προέκυψε 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 84 ότι η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος και 

συγκεκριµένα, το 39,6% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 34,5% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 47,1% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η απαγόρευση 

της ηλεκτρονικής συνοµιλίας δεν µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού µέσα 

στις µηχανές αναζήτησης γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν τις µηχανές αναζήτησης για να 

συνοµιλούν ηλεκτρονικά αφού σχολάσουν. Επίσης, σηµαντικό ποσοστό των µαθητών και 

αναλυτικότερα, το 41,6% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 31% των µαθητών της 

ηµιαστικής περιοχής και το 24,3% των µαθητών της επαρχίας θεωρούν ότι το µέτρο είναι 

αναποτελεσµατικό γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν τις µηχανές αναζήτησης για να 

συνοµιλούν ηλεκτρονικά αφού σχολάσουν. Αντίθετα, το 18,8% των µαθητών της αστικής 
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περιοχής, το 34,5% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 24,3% των µαθητών της 

επαρχίας πιστεύουν ότι η απαγόρευση της ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσα στο σχολείο 

µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού µέσα στις µηχανές αναζήτησης.  

 

Πίνακας 84: απόψεις µαθητών για την αποφυγή του εκφοβισµού ηλεκτρονικής συνοµιλίας µέσα στις µηχανές 

αναζήτησης 

  Τόπος κατοικίας  

Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση της 
ηλεκτρονικής 
συνοµιλίας που 
χρησιµοποιείται στα 
σχολεία µπορεί να 
βοηθήσει στην 
αποφυγή εκφοβισµού 
µέσα στους 
µηχανισµούς 
αναζήτησης ; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Ναι n 
% 

19 20 17 56 

18,8% 34,5% 24,3% 24,5% 

Όχι, γιατί οι µαθητές 
θα χρησιµοποιούν τις 
µηχανές αναζήτησης 
για να συνοµιλούν 
ηλεκτρονικά και  για 
να εκφοβίζουν όσο οι 
δάσκαλοι δεν θα τους 

παρατηρούν 

N 
% 

42 18 20 80 

41,6% 31,0% 28,6% 34,9% 

Όχι, απλά θα 
χρησιµοποιούν τις 

µηχανές αναζήτησης 
για να συνοµιλούν 
ηλεκτρονικά αφού 
σχολάσουν από το 

σχολείο 

N 
% 

40 20 33 93 

39,6% 34,5% 47,1% 40,6% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ιστοσελίδες 

 Αναφορικά µε την απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ για την αποφυγή του 

εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων προέκυψε όπως φαίνεται και τον πίνακα 85 ότι η πλειοψηφία 

των µαθητών και συγκεκριµένα, το 40,6% των µαθητών της αστικής περιοχής, το 36,2% των 

µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 50% των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η 
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εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου δεν µπορεί να βοηθήσει γιατί οι µαθητές θα 

χρησιµοποιούν το ιντερνέτ αφού σχολάσουν. Επίσης, το 45,5% των µαθητών της αστικής 

περιοχής, το 32,8% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 25,7% των µαθητών της 

επαρχίας θεωρούν ότι η εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου είναι αναποτελεσµατική για 

την αποφυγή του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων γιατί οι µαθητές θα χρησιµοποιούν το 

ιντερνέτ για να εκφοβίζουν όσο οι δάσκαλοι δεν θα παρατηρούν. Αντίθετα, το 13,9% των 

µαθητών της αστικής περιοχής, το 31% των µαθητών της ηµιαστικής περιοχής και το 24,3% 

των µαθητών της επαρχίας πιστεύουν ότι η απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ µπορεί να 

βοηθήσει στην αποφυγή του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων. 

       Πίνακας 85: απόψεις µαθητών για την αποφυγή του εκφοβισµού µέσω ιστοσελίδων 

  Τόπος κατοικίας  

Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση του 
σχολικού ιντερνέτ 

µπορεί να βοηθήσει 
στην αποφυγή 

εκφοβισµού µέσω των 
ιστοσελίδων; 

 Αστική 
περιοχή 

Ηµιαστική 
περιοχή Επαρχία Σύνολο 

Ναι N 
% 

14 18 17 49 

13,9% 31,0% 24,3% 21,4% 

Όχι, γιατί οι µαθητές 
θα χρησιµοποιούν το 
ιντερνέτ  για να 

εκφοβίζουν όσο οι 
δάσκαλοι δεν θα τους 

παρατηρούν 

N 
% 

46 19 18 83 

45,5% 32,8% 25,7% 36,2% 

Όχι, απλά θα 
χρησιµοποιούν το 
ιντερνέτ αφού 

σχολάσουν από το 
σχολείο 

N 
% 

41 21 35 97 

40,6% 36,2% 50,0% 42,4% 

Σύνολο N 
% 

101 58 70 229 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

9.2. Αλληλεπιδράσεις 

9.2.1. Επίδραση του τόπου κατοικίας στις εξαρτηµένες µεταβλητές 

 Προκειµένου να διερευνηθεί η σχέση ανάµεσα στον τόπο κατοικίας των µαθητών και 

στις εξαρτηµένες µεταβλητές εφαρµόστηκε έλεγχος one way ANOVA. Συγκεκριµένα, 

διερευνήθηκε αν τόσο η εµπειρία του θύµατος µέσα και έξω από το σχολείο όσο και η 
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εµπειρία του θύτη µέσα και έξω από το σχολείο διαφοροποιείται µε το αν ο τόπος κατοικίας 

των µαθητών είναι αστική, ηµιαστική περιοχή ή επαρχία.  

Παρακάτω, στον πίνακα 86 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για τη σχέση του τόπου 

κατοικίας και της εµπειρίας του θύµατος µέσα στο σχολείο ανά τύπο διαδικτυακού 

εκφοβισµού. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρατηρείται µόνο όσον αφορά στα γραπτά 

µηνύµατα [F(2)= 2,947, p= .05]. Αυτό σηµαίνει ότι η εµπειρία των µαθητών που έχουν 

δεχτεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. 

Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι µαθητές που ζουν στην επαρχία (Μ.Ο.= 1,21 Τ.Α.= .44) είναι 

πιο πιθανό να δεχτούν εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων από τους µαθητές που ζουν σε 

αστική περιοχή (Μ.Ο.= 1,08 Τ.Α.= .27). 

 

Πίνακας 86: Σχέση τόπου κατοικίας και εµπειρίας θύµατος στο σχολείο 

 
Αστική περιοχή 

Ηµιαστική 

περιοχή 
Επαρχία 

  

 Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. F p 

Γραπτά 

µηνύµατα 1,08 ,271 1,10 ,406 1,21 ,447 2,947 ,050* 

Εικόνες ή βίντεο 1,04 ,242 1,05 ,223 1,19 ,687 2,686 ,070 

Τηλεφωνήµατα 1,13 ,462 1,10 ,447 1,30 ,749 2,543 ,081 

Ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 1,05 ,409 1,02 ,131 1,10 ,347 ,984 ,375 

Ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

συζητήσεων 
1,35 ,518 1,45 ,626 1,44 ,895 ,597 ,551 

Μηχανές 

αναζήτησης 1,59 ,533 1,55 ,705 1,71 ,950 ,912 ,403 

Ιστοσελίδες 1,04 ,242 1,02 ,131 1,14 ,666 1,879 ,155 

*< .05 
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 Στον πίνακα 87 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν τη σχέση ανάµεσα 

στον τόπο κατοικίας και στην εµπειρία του θύµατος έξω από το σχολείο ανά τύπο 

διαδικτυακού εκφοβισµού. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρατηρείται όσον αφορά στα 

γραπτά µηνύµατα [F(2)= 3,236, p< .05], στις εικόνες ή βίντεο [F(2)= 8,914, p< .05], στα 

ηλεκτρονικά µηνύµατα [F(2)= 3,810, p< .05], και στις ιστοσελίδες [F(2)= 3,878, p< .05]. Πιο 

αναλυτικά, όσον αφορά στα γραπτά µηνύµατα φαίνεται ότι οι µαθητές που ζουν στην 

επαρχία (Μ.Ο.= 1,40 Τ.Α.= .89) είναι πιο πιθανό να έχουν δεχτεί εκφοβισµό σε σχέση µε 

τους µαθητές που ζουν σε ηµιαστική περιοχή (Μ.Ο.= 1,14 Τ.Α.= .57). Αναφορικά µε τον 

εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο φαίνεται ότι και πάλι τα παιδιά που ζουν στην επαρχία 

(Μ.Ο.= 1,31 Τ.Α.= .75) είναι πιθανό να έχουν δεχτεί αυτού του είδους τον εκφοβισµό σε 

σχέση µε τα παιδιά των αστικών περιοχών (Μ.Ο.= 1,03 Τ.Α.= .17). Οι µαθητές που ζουν 

στην επαρχία είναι πιο πιθανό επίσης να έχουν δεχτεί εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων και ιστοσελίδων (Μ.Ο.= 1,27 Τ.Α.= .74 και Μ.Ο.= 1,23 Τ.Α.= .8 αντίστοιχα) σε 

σχέση µε τα παιδιά που ζουν σε αστική περιοχή (Μ.Ο.= 1,05 Τ.Α.= .21 και Μ.Ο.= 1,03 

Τ.Α.= .17 αντίστοιχα). 

Πίνακας 87: Σχέση τόπου κατοικίας και εµπειρίας θύµατος έξω από το σχολείο 

 Αστική περιοχή 
Ηµιαστική 

περιοχή 
Επαρχία   

 Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. F p 

Γραπτά 

µηνύµατα 
1,20 ,400 1,14 ,576 1,40 ,891 3,236 ,041* 

Εικόνες ή βίντεο 1,03 ,171 1,07 ,256 1,31 ,753 8,914 ,000* 

Τηλεφωνήµατα 1,21 ,668 1,26 ,715 1,43 ,894 1,824 ,164 

Ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 
1,05 ,218 1,19 ,606 1,27 ,741 3,810 ,024* 

Ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

συζητήσεων 

1,44 ,607 1,41 ,593 1,56 1,030 ,722 ,487 

Μηχανές 1,67 ,634 1,57 ,797 1,76 ,955 ,911 ,404 
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αναζήτησης 

Ιστοσελίδες 1,03 ,171 1,05 ,292 1,23 ,802 3,878 ,022* 

*< .05 

 

  Στον πίνακα 88 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της one way ANOVA που 

αφορούν στη σχέση του τόπου κατοικίας και της εµπειρίας του θύτη µέσα στο σχολείο ανά 

τύπο διαδικτυακού εκφοβισµού. Φαίνεται ότι η άσκηση εκφοβισµού µέσω τηλεφωνηµάτων 

[F(2)= 5,016, p< .05] και µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων [F(2)= 4,541, p< .05] µέσα στο 

σχολείο διαφοροποιείται σε σχέση µε το τόπο κατοικίας των µαθητών. Ειδικότερα, οι 

µαθητές που ζουν στην επαρχία είναι πιο πιθανό να ασκήσουν εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων και ηλεκτρονικών µηνυµάτων (Μ.Ο.= 1,34 Τ.Α.= .99 και Μ.Ο.= 1,36 Τ.Α.= 

1,2 αντίστοιχα) σε σχέση µε τους µαθητές που ζουν σε αστικές περιοχές (Μ.Ο.= 1,07 Τ.Α.= 

.32 και Μ.Ο.= 1,04 Τ.Α.= .31 αντίστοιχα). 

 

Πίνακας 88: Σχέση τόπου κατοικίας και εµπειρίας θύτη στο σχολείο 

 
Αστική περιοχή 

Ηµιαστική 

περιοχή 
Επαρχία 

  

 Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. F p 

Γραπτά 

µηνύµατα 
1,19 ,595 1,07 ,317 1,23 ,663 1,368 ,257 

Εικόνες ή βίντεο 1,07 ,430 1,14 ,576 1,20 ,791 1,004 ,368 

Τηλεφωνήµατα 1,07 ,324 1,07 ,256 1,34 ,991 5,016 ,007* 

Ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 
1,04 ,314 1,14 ,634 1,36 1,022 4,541 ,012* 

Ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

συζητήσεων 

1,36 ,502 1,40 ,591 1,53 1,003 1,249 ,289 
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Μηχανές 

αναζήτησης 
1,59 ,513 1,57 ,775 1,69 ,956 ,473 ,624 

Ιστοσελίδες 1,04 ,242 1,12 ,564 1,27 ,931 3,006 ,051 

*< .05 

 

  Τέλος, στον πίνακα 89 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σχέσης του τόπου 

κατοικίας και της εµπειρίας του θύτη έξω από το σχολείο ανά τύπο διαδικτυακού 

εκφοβισµού. Φαίνεται ότι η άσκηση εκφοβισµού µέσω εικόνων ή βίντεο [F(2)= 5,384, p< 

.05] και µέσω τηλεφωνηµάτων [F(2)= 6,950, p< .05] έξω από το σχολείο διαφοροποιείται σε 

σχέση µε το τόπο κατοικίας των µαθητών. Ειδικότερα, οι µαθητές που ζουν στην επαρχία 

είναι πιο πιθανό να ασκήσουν εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο και τηλεφωνηµάτων(Μ.Ο.= 

1,37 Τ.Α.= .99 και Μ.Ο.= 1,51 Τ.Α.= 1,07 αντίστοιχα) σε σχέση µε τους µαθητές που ζουν 

σε αστική περιοχή (Μ.Ο.= 1,08 Τ.Α.= .39 και Μ.Ο.= 1,12 Τ.Α.= .38 αντίστοιχα). 

Πίνακας 89: Σχέση τόπου κατοικίας και εµπειρίας θύτη έξω από το σχολείο 

 
Αστική περιοχή 

Ηµιαστική 

περιοχή 
Επαρχία 

  

 Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. Μ. Ο. Τ. Α. F p 

Γραπτά 

µηνύµατα 1,22 ,672 1,12 ,422 1,41 1,110 2,384 ,094 

Εικόνες ή βίντεο 1,08 ,392 1,07 ,317 1,37 ,995 5,384 ,005* 

Τηλεφωνήµατα 1,12 ,382 1,19 ,545 1,51 1,073 6,950 ,001* 

Ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 1,81 ,393 1,88 ,329 1,87 ,337 ,871 ,420 

Ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

συζητήσεων 
1,39 ,509 1,41 ,622 1,63 1,194 2,048 ,131 
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Μηχανές 

αναζήτησης 1,67 ,602 1,55 ,654 1,80 1,137 1,484 ,229 

Ιστοσελίδες 1,08 ,504 1,07 ,256 1,26 ,846 2,316 ,101 

*< .05 

 

  9.2.2. Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και φύλου 

 Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να µελετηθεί και η αλληλεπίδραση του τόπου 

κατοικίας και του φύλου στις εξαρτηµένες µεταβλητές. Για αυτό τον λόγο έγινε έλεγχος two 

way ANOVA. Στον πίνακα 90 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης του 

τόπου κατοικίας και του φύλου στην εµπειρία του θύµατος στο σχολείο ανά τύπο 

διαδικτυακού εκφοβισµού. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται µόνο στη σχέση 

τόπου κατοικίας και φύλου στον εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων (F= 2,935, p= .05). 

Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι τα αγόρια που ζουν στην επαρχία (Μ.Ο.= 1,4 Τ.Α.= .94) είναι πιο 

πιθανό να έχουν δεχτεί εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων σε σχέση µε τα αγόρια αστικών 

περιοχών (Μ.Ο.= 1,04 Τ.Α.= .18).  

 

Πίνακας 90: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και φύλου στην εµπειρία θύµατος στο σχολείο 

 F p 

Γραπτά µηνύµατα 1,275 ,281 

Εικόνες ή βίντεο ,249 ,780 

Τηλεφωνήµατα 2,935 ,050* 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα ,441 ,644 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 1,262 ,285 

Μηχανές αναζήτησης 2,569 ,079 
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Ιστοσελίδες ,393 ,675 

*< .05 

 

 Στον πίνακα 91 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της two way ANOVA για την 

αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και φύλου στην εµπειρία θύµατος διαδικτυακού 

εκφοβισµού έξω από το σχολείο. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται στην 

αλληλεπίδραση κατοικίας και φύλου στον εκφοβισµό µέσω µηχανών αναζήτησης (F= 3,640, 

p< .05). Συγκεκριµένα τα κορίτσια αστικής περιοχής (Μ.Ο.= 1,80 Τ.Α.= .69) φαίνεται ότι 

είναι πιο πιθανό να έχουν δεχτεί αυτού του είδους τον εκφοβισµό έξω από το σχολείο σε 

σχέση µε τα κορίτσια που ζουν σε ηµιαστικές περιοχές (Μ.Ο.= 1,43 Τ.Α.= .5). 

 

Πίνακας 91: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και φύλου στην εµπειρία θύµατος έξω από το σχολείο 

 F p 

Γραπτά µηνύµατα 1,926 ,148 

Εικόνες ή βίντεο ,530 ,590 

Τηλεφωνήµατα ,626 ,536 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα 1,707 ,184 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 1,969 ,142 

Μηχανές αναζήτησης 3,640 ,028* 

Ιστοσελίδες ,326 ,722 

*< .05 

 

 Τέλος, στους πίνακες 92 και 93 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της two way 

ANOVA για την αλληλεπίδραση του τόπου κατοικίας και του φύλου στην εµπειρία του θύτη 

τόσο µέσα όσο και έξω από τον χώρο του σχολείου. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια 
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στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανά τύπο διαδικτυακού εκφοβισµού για καµιά από τις δυο 

κατηγορίες θύτη. 

Πίνακας 92: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και φύλου στην εµπειρία θύτη στο σχολείο  

 F p 

Γραπτά µηνύµατα ,312 ,733 

Εικόνες ή βίντεο ,694 ,501 

Τηλεφωνήµατα ,373 ,689 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα 1,286 ,278 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων ,788 ,456 

Μηχανές αναζήτησης 1,625 ,199 

Ιστοσελίδες ,913 ,403 

 

 

Πίνακας 93: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και φύλου στην εµπειρία θύτη έξω από το σχολείο 

 F p 

Γραπτά µηνύµατα ,243 ,785 

Εικόνες ή βίντεο 1,105 ,333 

Τηλεφωνήµατα ,618 ,540 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα 1,667 ,191 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων ,428 ,652 

Μηχανές αναζήτησης ,369 ,692 

Ιστοσελίδες 1,124 ,327 
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9.2.3. Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και ηλικίας 

 Τέλος, µελετήθηκε και η αλληλεπίδραση του τόπου κατοικίας και της ηλικίας στις 

εξαρτηµένες µεταβλητές. Για αυτό τον λόγο έγινε έλεγχος two way ANOVA. Στον πίνακα 94 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης του τόπου κατοικίας και της ηλικίας 

στην εµπειρία του θύµατος στο σχολείο ανά τύπο διαδικτυακού εκφοβισµού. Στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται στη σχέση τόπου κατοικίας και ηλικίας στον εκφοβισµό 

µέσω τηλεφωνηµάτων (F= 8,325, p= .05) και µέσω ιστοσελίδων (F= 3,831, p= .05). 

Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές που ζουν στην επαρχία είναι πιο πιθανό 

να έχουν δεχτεί εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων και ιστοσελίδων (Μ.Ο.= 1,73 Τ.Α.= 1,1 

και Μ.Ο.= 1,36 Τ.Α.= 1,1 αντίστοιχα) σε σχέση µε τους µεγαλύτερους µαθητές αστικών 

περιοχών (Μ.Ο.= 1,06 Τ.Α.= .23 και Μ.Ο.= 1,04 Τ.Α.= .27 αντίστοιχα). 

Πίνακας 94: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και ηλικίας στην εµπειρία θύµατος στο σχολείο 

 F p 

Γραπτά µηνύµατα 2,513 ,083 

Εικόνες ή βίντεο 2,675 ,071 

Τηλεφωνήµατα 8,325 ,000* 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα 1,846 ,160 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 1,444 ,238 

Μηχανές αναζήτησης 2,490 ,085 

Ιστοσελίδες 3,831 ,023* 

*< .05 

 

Στον πίνακα 95 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης του τόπου 

κατοικίας και της ηλικίας στην εµπειρία του θύµατος έξω από το σχολείο ανά τύπο 

διαδικτυακού εκφοβισµού. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται στη σχέση τόπου 

κατοικίας και ηλικίας στον εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων (F= 9,602, p= .05), 

εικόνων ή βίντεο (F= 6,387, p= .05), τηλεφωνηµάτων (F= 4,691, p= .05), ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων (F= 7,890, p= .05), µηχανών αναζήτησης (F= 3,434, p= .05) και µέσω 
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ιστοσελίδων (F= 12,437, p= .05). Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές που 

ζουν στην επαρχία είναι πιο πιθανό να έχουν δεχτεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων 

(Μ.Ο.= 1,91 Τ.Α.= 1,3), εικόνων ή βίντεο (Μ.Ο.= 1,64 Τ.Α.= 1,1), τηλεφωνηµάτων (Μ.Ο.= 

1,82 Τ.Α.= 1,3), ηλεκτρονικών µηνυµάτων (Μ.Ο.= 1,64 Τ.Α.= 1,1), µηχανών αναζήτησης 

(Μ.Ο.= 2,09 Τ.Α.= 1,4) και µέσω ιστοσελίδων (Μ.Ο.= 1,68 Τ.Α.= 1,3) σε σχέση µε τους 

µεγαλύτερους µαθητές των άλλων περιοχών.  

 

Πίνακας 95: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και ηλικίας στην εµπειρία θύµατος έξω από το σχολείο 

 F p 

Γραπτά µηνύµατα 9,602 ,000* 

Εικόνες ή βίντεο 6,387 ,002* 

Τηλεφωνήµατα 4,691 ,010* 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα 7,890 ,000* 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 1,855 ,159 

Μηχανές αναζήτησης 3,434 ,034* 

Ιστοσελίδες 12,437 ,000* 

*< .05 

 

Στον πίνακα 96 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης του τόπου 

κατοικίας και της ηλικίας στην εµπειρία του θύτη µέσα στο χώρο του σχολείου ανά τύπο 

διαδικτυακού εκφοβισµού. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται στη σχέση τόπου 

κατοικίας και ηλικίας στον εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων (F= 9,602, p= .05) 

και ιστοσελίδων (F= 7,161, p= .05). Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές που 

ζουν στην επαρχία είναι πιο πιθανό να έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων (Μ.Ο.= 1,73 Τ.Α.= 1,4) και ιστοσελίδων (Μ.Ο.= 1,68 Τ.Α.= 1,5). 
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Πίνακας 96: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και ηλικίας στην εµπειρία θύτη στο σχολείο 

 F p 

Γραπτά µηνύµατα 2,063 ,130 

Εικόνες ή βίντεο 2,402 ,093 

Τηλεφωνήµατα ,539 ,584 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα 4,920 ,008* 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων ,302 ,740 

Μηχανές αναζήτησης 1,152 ,318 

Ιστοσελίδες 7,161 ,001* 

*< .05 

 

Τέλος, στον πίνακα 97 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης του 

τόπου κατοικίας και της ηλικίας στην εµπειρία του θύτη έξω από το χώρο του σχολείου ανά 

τύπο διαδικτυακού. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται στη σχέση τόπου 

κατοικίας και ηλικίας στον εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο (F= 4,004, p= .05) και 

ιστοσελίδων (F= 7,458, p= .05). Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές που 

ζουν στην επαρχία είναι πιο πιθανό να έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο 

(Μ.Ο.= 1,73 Τ.Α.= 1,5) και ιστοσελίδων (Μ.Ο.= 1,68 Τ.Α.= 1,3). 

 

Πίνακας 97: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και ηλικίας στην εµπειρία θύτη έξω από το 

σχολείο 

 F p 

Γραπτά µηνύµατα 1,419 ,244 

Εικόνες ή βίντεο 4,004 ,020* 

Τηλεφωνήµατα ,209 ,811 



152 
 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα 2,835 ,061 

Ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων ,551 ,577 

Μηχανές αναζήτησης ,979 ,377 

Ιστοσελίδες 7,458 ,001* 

*< .05 

 

9.2.4. Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και σχολικής επίδοσης στην εµπειρία θύτη και 

θύµατος  

 Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να µελετηθεί η αλληλεπίδραση της σχολικής 

επίδοσης και του τόπου κατοικίας και η επίδρασή τους στις εµπειρίες του θύτη και του 

θύµατος. Για το λόγο αυτό έγινε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA). Ως 

τόπος κατοικίας ορίστηκαν οι περιοχές «Αστική», «Ηµιαστική» και «Επαρχία». Για µέτρηση 

της µεταβλητής σχολική επίδοση χρησιµοποιήθηκε ο τελικός βαθµός της τάξης που έχουν 

φοιτήσει οι µαθητές. Συγκεκριµένα, υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες: «Σχεδόν καλώς», 

«Καλώς», «Λίαν καλώς» και «Άριστα». Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης ανά τάξη 

Μαθητές Α΄ Τάξης 

 Στον πίνακα 98 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής ανάλυσης 

διακύµανσης για τους µαθητές της Α΄ τάξης. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται 

στην εµπειρία θύτη και θύµατος τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο µε εικόνες ή βίντεο, 

µε τηλεφωνήµατα, µε ηλεκτρονικά µηνύµατα, στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων, στις 

µηχανές αναζήτησης και στις ιστοσελίδες, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα. Συνεπώς, η εµπειρία των µαθητών που έχουν δεχτεί εκφοβισµό αλλά και που έχουν 

ασκήσει εκφοβισµό µε τα συγκεκριµένα µέσα εκφοβισµού διαφοροποιείται από περιοχή σε 

περιοχή όσο και από τη σχολική τους επίδοση. Μελετώντας τους µέσος όρους και την 

κατανοµή των απαντήσεων φαίνεται ότι κυρίως οι µαθητές µε µέση επίδοση (Σχεδόν καλώς) 

της επαρχίας είναι πιο πιθανό τόσο να έχουν δεχτεί εκφοβισµό όσο και να έχουν ασκήσει 

µέσα και έξω από το σχολείο.  
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Πίνακας 98: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και σχολικής επίδοσης στην εµπειρία θύτη και 

θύµατος µέσα και έξω από το σχολείο (µαθητές Α΄ τάξης) 
 Εµπειρία θύµατος Εµπειρία θύτη 

 Μέσα στο 

σχολείο 

Έξω από το 

σχολείο 

Μέσα στο 

σχολείο 

Έξω από το 

σχολείο 

 F p F p F p F p 

Γραπτά µηνύµατα ,271 ,846 3,653 ,016 ,131 ,942 ,171 ,915 

Εικόνες ή βίντεο 64,244 ,000* 54,256 ,000* 18,352 ,000* 15,093 ,000* 

Τηλεφωνήµατα 23,383 ,000* 8,540 ,000* 7,701 ,000* 7,727 ,000* 

Ηλεκτρονικά 

µηνύµατα ,549 ,650 65,204 ,000* 10,245 ,000* 15,003 ,000* 

Ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

συζητήσεων 
21,907 ,000* 10,108 ,000* 12,962 ,000* 6,263 ,001* 

Μηχανές 

αναζήτησης 17,063 ,000* 10,928 ,000* 14,930 ,000* 7,962 ,000* 

Ιστοσελίδες 336,085 ,000* 155,885 ,000* 107,515 ,000* 28,048 ,000* 

*< .05 

 

Μαθητές Β΄ Τάξης 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής ανάλυσης 

διακύµανσης για τους µαθητές της Β΄ τάξης. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά δεν 

παρουσιάζεται σε κανένα µέσο εκφοβισµού. Με άλλα λόγια, στους µαθητές της Β΄ τάξης η 

εµπειρία του θύτη και του θύµατος δεν σχετίζεται από την αλληλεπίδραση σχολικής 

επίδοσης και τόπου κατοικίας.  
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Πίνακας 99: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και σχολικής επίδοσης στην εµπειρία θύτη και 

θύµατος µέσα και έξω από το σχολείο (µαθητές Β΄ τάξης) 
 Εµπειρία θύµατος Εµπειρία θύτη 

 Μέσα στο 

σχολείο 

Έξω από το 

σχολείο 

Μέσα στο 

σχολείο 

Έξω από το 

σχολείο 

 F p F p F p F p 

Γραπτά µηνύµατα 2,042 ,139 ,176 ,839 ,293 ,747 1,210 ,305 

Εικόνες ή βίντεο 1,185 ,313 2,262 ,113 ,264 ,769 1,175 ,316 

Τηλεφωνήµατα 2,061 ,136 1,770 ,179 ,343 ,711 ,147 ,864 

Ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 1,633 ,204 ,140 ,870 ,426 ,655 1,051 ,356 

Ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

συζητήσεων 
,130 ,879 ,150 ,861 ,054 ,948 ,076 ,927 

Μηχανές 

αναζήτησης ,233 ,792 ,797 ,455 1,013 ,369 ,696 ,502 

Ιστοσελίδες 1,809 ,172 ,317 ,729 ,819 ,446 ,562 ,573 

*< .05 

 

Μαθητές Γ Τάξης 

Στον πίνακα 100 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής ανάλυσης 

διακύµανσης για τους µαθητές της Γ΄ τάξης. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται 

στην εµπειρία του θύµατος µε ηλεκτρονικά µηνύµατα και στις µηχανές αναζήτησης. Από την 

άλλη, στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρουσιάζεται στην εµπειρία του θύτη όσο αφορά 

στις ιστοσελίδες, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Με άλλα λόγια, η 

εµπειρία των µαθητών που έχουν δεχτεί εκφοβισµό αλλά και που έχουν ασκήσει εκφοβισµό 

µε τα συγκεκριµένα µέσα εκφοβισµού διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή όσο και από 
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τη σχολική τους επίδοση. Μελετώντας τους µέσος όρους και την κατανοµή των απαντήσεων 

φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση κυρίως οι µαθητές µε µέση επίδοση (Σχεδόν καλώς) 

της επαρχίας είναι πιο πιθανό τόσο να έχουν δεχτεί εκφοβισµό όσο και να έχουν ασκήσει 

µέσα και έξω από το σχολείο µε τα συγκριµένα µέσα εκφοβισµού.  

Πίνακας 100: Αλληλεπίδραση τόπου κατοικίας και σχολικής επίδοσης στην εµπειρία θύτη και 

θύµατος µέσα και έξω από το σχολείο (µαθητές Γ΄ τάξης) 
 Εµπειρία θύµατος Εµπειρία θύτη 

 Μέσα στο 

σχολείο 

Έξω από το 

σχολείο 

Μέσα στο 

σχολείο 

Έξω από το 

σχολείο 

 F p F p F p F p 

Γραπτά µηνύµατα 1,401 ,251 ,958 ,418 1,920 ,135 ,355 ,786 

Εικόνες ή βίντεο ,775 ,512 1,037 ,382 1,026 ,387 1,227 ,307 

Τηλεφωνήµατα 2,732 ,051 ,330 ,804 ,860 ,466 ,734 ,536 

Ηλεκτρονικά 

µηνύµατα 14,672 ,000* 5,345 ,002* 2,601 ,060 ,738 ,533 

Ηλεκτρονικά 

δωµάτια 

συζητήσεων 
,856 ,469 1,631 ,191 ,095 ,962 ,119 ,949 

Μηχανές 

αναζήτησης 5,364 ,002* 2,166 ,101 ,086 ,968 ,219 ,883 

Ιστοσελίδες ,517 ,672 ,609 ,611 2,171 ,100 3,165 ,030* 

*< .05 

 

9.2.5. Επίδραση του διαδικτυακού εκφοβισµού 

Προκειµένου να διερευνηθεί αν ο διαδικτυακός εκφοβισµός έχει την ίδια, καθόλου ή 

µεγαλύτερη επίδραση στα θύµατα του σε σχέση µε τους συνήθεις τρόπους εκφοβισµού 

υπολογίστηκε ένας συντελεστής επιρροής. Ακολουθήθηκε η ίδια µεθοδολογία που 
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υιοθέτησαν οι Smith et al. (2008) στις έρευνές τους η οποία προέβλεπε συγκεκριµένη 

κωδικοποίηση των παρακάτω ερωτηµάτων:  

• Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων σχετίζεται µε τον 

κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό…  

• Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο σχετίζεται µε τον 

κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό…  

• Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων σχετίζεται µε τον 

κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό…  

• Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων σχετίζεται µε τον 

κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

• Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 

σχετίζεται µε τον κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό…  

• Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας σχετίζεται µε τον 

κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό…  

• Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων σχετίζεται µε τον κανονικό, 

παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό…  

Το καθένα από τα παραπάνω ερωτήµατα είχε τέσσερις διαθέσιµες απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής για τους συµµετέχοντες. Η κωδικοποίηση που προτείνεται από τους 

Smith et. al. (2008) για τις τέσσερις  επιλογές είναι η εξής: 

1. «Έχει λιγότερη επίδραση στο θύµα» = -1  

2. «Έχει την ίδια επίδραση στο θύµα»= 0 

3. «Έχει µεγαλύτερη επίδραση στο θύµα»= 1. 

4. «∆εν ξέρω»= δεν συµπεριλήφθηκε. 

Μετατρέποντας, λοιπόν, την αρχικά τετράβαθµη κλίµακα σε τρίβαθµη κλίµακα έγινε 

έλεγχος one sample t-test και συγκεκριµένα συγκρίσεις µε το 0 ως baseline. Αν ο 

συντελεστής επιρροής που προκύπτει είναι θετικός τότε αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο 

µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού έχει µεγαλύτερη επίδραση στο θύµα σε σχέση µε τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό. Αν ο συντελεστής επιρροής είναι αρνητικός τότε αυτό σηµαίνει ότι 

έχει µικρότερη επίδραση.  
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Πίνακας 101: Συντελεστής επιρροής ανά µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού 

Ερώτηµα 
Impact 
Factor 

Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων σχετίζεται µε τον 
κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

-6 

Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο σχετίζεται µε τον 
κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

3 

Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω τηλεφωνηµάτων σχετίζεται µε τον 
κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

.4 

Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων σχετίζεται µε τον 
κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

-2 

Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων 
σχετίζεται µε τον κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

-1 

Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω ηλεκτρονικής συνοµιλίας σχετίζεται µε τον 
κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

-1 

Θεωρείτε ότι ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων σχετίζεται µε τον κανονικό, 
παραδοσιακό, τυπικό εκφοβισµό… 

-1 

 

∆ιατρέχοντας τον πίνακα 101 που παρουσιάζονται συνολικά οι συντελεστές επιρροής 

που προέκυψαν για κάθε µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού φαίνεται ότι µεγαλύτερη επίδραση 

στο θύµα έχει ο εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο (3). Από την άλλη, την µικρότερη 

επίδραση στο θύµα φαίνεται ότι έχει ο εκφοβισµός µέσω γραπτών µηνυµάτων (-6).  

 

 

 

 



158 
 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα  

 Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι 

ο διαδικτυακός εκφοβισµός αποτελεί  ένα σηµαντικό πρόβληµα των γυµνασίων της χώρας 

µας, καθώς περίπου το ¼ των µαθητών εµπλέκεται σε αυτόν µε τον ρόλο του θύµατος. 

Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των µαθητών που είναι θύµατα είναι µεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό άλλων ερευνών τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού (Kapatzia & 

Sigkollitou, 2007, Smith, et. al., 2008). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν διαφορές στον 

ρόλο του θύµατος του διαδικτυακού εκφοβισµού (για όλα τα µέσα εκφοβισµού) µεταξύ των 

µαθητών των τριών περιοχών του δείγµατος, καθώς οι µαθητές της επαρχίας φαίνεται να 

εµπλέκονται συχνότερα ως θύµατα σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισµού (για όλα τα 

µέσα εκφοβισµού) σε αντίθεση µε τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής οι οποίοι 

παρουσιάζουν το µικρότερο ποσοστό θυµατοποίησης.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά θυµατοποίησης µέσα στο σχολείο  ήταν 

µεγαλύτερα για τον διαδικτυακό εκφοβισµό από ότι για τον παραδοσιακό και ιδιαίτερα για 

τους µαθητές που ζουν στην επαρχία. Αντίθετα τόσο οι Smith et. al.(2008) που 

χρησιµοποίησαν το ίδιο ερωτηµατολόγιο στην έρευνά τους όσο και οι Kapatzia & Sigkollitou 

(2007) που χρησιµοποίησαν τη σύντοµη µορφή του ίδιου ερωτηµατολογίου βρήκαν ότι το 

ποσοστό εµφάνισης του διαδικτυακού εκφοβισµού ήταν µικρότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό του παραδοσιακού εκφοβισµού.  

  Τα µέσα που προτιµούν να χρησιµοποιούν οι µαθητές για να εκφοβίζουν µέσα στο 

σχολείο φαίνεται πως είναι κυρίως τα γραπτά µηνύµατα για τους µαθητές της αστικής 

περιοχής και της επαρχίας ενώ για τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής τα πιο διαδεδοµένα 

µέσα εκφοβισµού είναι τα τηλεφωνήµατα και οι εικόνες ή βίντεο. Κύριο µέσο εκφοβισµού 

έξω από το σχολείο φαίνεται πως είναι τα γραπτά µηνύµατα για τους µαθητές της αστικής 

περιοχής, και τα τηλεφωνήµατα για τους µαθητές της ηµιαστικής περιοχής και της επαρχίας. 

Αναφορικά µε τα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού µέσα στο σχολείο, προέκυψε ότι οι 

µαθητές της αστικής περιοχής και της επαρχίας εκφοβίζονται κυρίως µέσω γραπτών 

µηνυµάτων ενώ οι µαθητές της ηµιαστικής περιοχής εκφοβίζονται κυρίως µέσα στα 

ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων. Παρατηρήθηκε ότι έξω από το σχολείο, οι µαθητές της 

αστικής περιοχής και της επαρχίας εκφοβίζονται τις περισσότερες φορές µέσω γραπτών 

µηνυµάτων ενώ οι µαθητές της ηµιαστικής περιοχής εκφοβίζονται κυρίως µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της έρευνα 
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των Smith et. al. (2008) οι οποίοι βρήκαν ότι το κύριο µέσο εκφοβισµού τόσο µέσα όσο και 

έξω από το σχολείο ήταν τα γραπτά µηνύµατα.  

Όσον αφορά στον ρόλο του θύµατος µέσα στο σχολείο προέκυψε ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή και ειδικότερα, οι µαθητές που ζουν στην επαρχία 

είναι πιο πιθανό να έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων από τους µαθητές 

που ζουν σε αστική περιοχή. Αναφορικά µε τον ρόλο του θύµατος µέσα στο σχολείο, 

προέκυψε ότι οι µαθητές που ζουν στην επαρχία  είναι πιο πιθανό να έχουν δεχτεί εκφοβισµό 

µέσω γραπτών µηνυµάτων σε σχέση µε τους µαθητές που ζουν σε ηµιαστική περιοχή. 

Επιπλέον, οι µαθητές της επαρχίας συγκριτικά µε τους µαθητές της αστικής περιοχής, είναι 

πιθανότερο να έχουν δεχθεί εκφοβισµό µέσω ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών µηνυµάτων και 

εικόνων ή βίντεο. 

Σχετικά µε τον ρόλο του θύτη µέσα στο σχολείο είναι πιο πιθανό οι µαθητές που ζουν 

στην επαρχία να έχουν ασκήσει εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων και ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων σε σχέση µε του µαθητές της αστικής περιοχής. Όσον αφορά τον ρόλο του θύτη 

έξω από το σχολείο προέκυψε ότι οι µαθητές της επαρχίας είναι πιο πιθανό να έχουν ασκήσει 

εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων και ηλεκτρονικών µηνυµάτων από τους µαθητές που ζουν 

σε αστική περιοχή.  

Αναφορικά µε την αλληλεπίδραση του φύλου και του τόπου κατοικίας στον ρόλο του 

θύµατος µέσα και έξω από το σχολείο, προέκυψε ότι τα αγόρια της επαρχίας είναι πιο πιθανό 

να έχουν δεχτεί εκφοβισµό µέσω τηλεφωνηµάτων µέσα στο σχολείο σε σχέση µε τα αγόρια 

αστικών περιοχών ενώ τα κορίτσια που ζουν σε αστική περιοχή είναι πιθανότερο να έχουν 

δεχθεί εκφοβισµό έξω από το σχολείο µέσω µηχανών αναζήτησης συγκριτικά µε τα κορίτσια 

της ηµιαστικής περιοχής. Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση του τόπου κατοικίας και του 

φύλου στον ρόλο του θύτη µέσα και έξω από το σχολείο δεν παρατηρήθηκε κάποια 

σηµαντική διαφορά για κάθε µέσο διαδικτυακού εκφοβισµού. Στην έρευνα των Smith et. al. 

(2008) τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό για όλα τα µέσα εκφοβισµού να είναι είτε θύτες είτε 

θύµατα ενώ στην έρευνα των Kapatzia & Sigkollitou βρέθηκε ότι τα αγόρια ήταν πιο πιθανό 

να εµπλέκονται σε διαδικτυακό εκφοβισµό είτε µε τον ρόλο του θύτη είτε µε τον ρόλο του 

θύµατος.  

Σχετικά µε την σχέση του τόπου κατοικίας και της ηλικίας στον ρόλο του θύµατος 

µέσα και έξω από το σχολείο παρατηρήθηκε ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές που ζουν στην 

επαρχία είναι πιο πιθανό να έχουν δεχθεί εντός του σχολείου εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων και ιστοσελίδων σε σχέση µε τους µεγαλύτερους µαθητές της αστικής 

περιοχής. Επίσης, οι µεγαλύτεροι µαθητές της επαρχίας είναι πιθανότερο να έχουν δεχτεί 
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εκτός σχολείου εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων, εικόνων ή βίντεο, τηλεφωνηµάτων, 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων, µηχανών αναζήτησης  και µέσω ιστοσελίδων  σε σχέση µε τους 

µεγαλύτερους µαθητές της αστικής και της ηµιαστικής περιοχής.  Όσον αφορά στη σχέση 

του τόπου κατοικίας και της ηλικίας στον ρόλο του θύτη µέσα και έξω από το σχολείο 

προέκυψε ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές της επαρχίας είναι πιο πιθανό να έχουν ασκήσει µέσα 

στο σχολείο εκφοβισµό µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων και ιστοσελίδων. Επιπλέον, είναι 

πιθανότερο οι µεγαλύτεροι µαθητές που ζουν στην επαρχία να έχουν ασκήσει έξω από το 

σχολείο εκφοβισµό µέσω εικόνων ή βίντεο και ιστοσελίδων.  

Σχετικά µε την αλληλεπίδραση της σχολικής επίδοσης και του τόπου κατοικίας στην 

εµπειρία του θύτη και του θύµατος προέκυψε ότι οι µαθητές µε µέση επίδοση (Σχεδόν 

καλώς) της επαρχίας της Α΄ και Γ΄ τάξης είναι πιο πιθανό τόσο να έχουν δεχτεί εκφοβισµό 

όσο και να έχουν ασκήσει µέσα και έξω από το σχολείο. Αντίθετα, για τους µαθητές της Β΄ 

τάξης η εµπειρία του θύτη και του θύµατος δεν σχετίζεται από την αλληλεπίδραση σχολικής 

επίδοσης και τόπου κατοικίας.  

Η συχνότητα άσκησης του διαδικτυακού εκφοβισµού µέσα στο σχολείο για όλα τα 

µέσα είναι συνήθως «1 ή 2 φορές» (για την χρονική περίοδο των δύο προηγούµενων µηνών 

από τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας) µε τους µαθητές που ζουν στην επαρχία να 

παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά  για όλα τα µέσα εκτός από τα δωµάτια συζητήσεων, 

όπου εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά οι µαθητές της ηµιαστικής περιοχής. Έξω από το 

σχολείο οι µαθητές φαίνεται να εκφοβίζουν κυρίως «1 ή 2 φορές» µε τους µαθητές της 

επαρχίας να εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά για όλα τα µέσα  συγκριτικά µε τους µαθητές 

της αστικής και της ηµιαστικής περιοχής.  

Τα περισσότερα θύµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού ανέφεραν, για όλα σχεδόν τα 

µέσα εκφοβισµού,  ότι το άτοµο που τους εκφοβίζει είτε είναι κάποιος συµµαθητής τους είτε 

κάποιος µαθητής µεγαλύτερης τάξης. Για τον εκφοβισµό µέσω µηχανών αναζήτησης και 

µέσω ηλεκτρονικών δωµατίων συζήτησης η πλειοψηφία των θυµάτων  ανέφερε ότι δεν 

γνωρίζει την ταυτότητα του θύτη. Παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές της επαρχίας παρουσίαζαν 

υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε τους µαθητές των άλλων περιοχών. 

 Αναφορικά µε το φύλο του θύτη οι απαντήσεις των θυµάτων δεν οδηγούν σε κάποια 

σαφή εικόνα. Συγκεκριµένα, στον εκφοβισµό µέσω γραπτών µηνυµάτων η πλειοψηφία των 

θυµάτων ανέφερε ότι εκφοβίστηκε και από αγόρια και από κορίτσια. Στον εκφοβισµό µέσω 

εικόνων ή βίντεο και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τα περισσότερα θύµατα ανέφεραν 

ότι εκφοβίστηκαν κυρίως από ένα αγόρι. Η πλειοψηφία των µαθητών που εκφοβίζονται 

µέσω τηλεφωνηµάτων, µέσω µηχανών αναζήτησης και µέσα στα ηλεκτρονικά δωµάτια 
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συζητήσεων δεν γνωρίζει ποιος τους εκφοβίζει ενώ οι περισσότεροι από τους µαθητές που 

εκφοβίζονται µέσω ιστοσελίδων  ανέφερε ότι οι θύτες είναι και αγόρια και κορίτσια. Σχετικά 

µε τον αριθµό των θυτών η πλειοψηφία των θυµάτων ανέφερε για όλα σχεδόν τα µέσα 

εκφοβισµού ότι εκφοβίζεται κυρίως από έναν µαθητή, µε εξαίρεση τον εκφοβισµό µέσω 

τηλεφωνηµάτων του οποίου τα περισσότερα θύµατα δεν γνωρίζουν την ταυτότητα του θύτη, 

µε τους µαθητές της επαρχίας να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε τους 

µαθητές των άλλων περιοχών.  

Όσον αφορά στη διάρκεια του εκφοβισµού τα περισσότερα θύµατα για κάθε µέσο 

εκφοβισµού ανέφεραν ότι ο εκφοβισµός είχε διάρκεια µία ή δύο εβδοµάδες. Τα 

αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Kapatzia & Sigkollitou 

(2007) οι οποίες στο δείγµα που µελέτησαν βρήκαν ότι ο διαδικτυακός εκφοβισµός τις 

περισσότερες φορές διαρκεί µία ή δύο εβδοµάδες και ασκείται από έναν ή µερικούς µαθητές. 

Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα της έρευνας των Smith et. al. (2008) οι οποίοι βρήκαν ότι ο 

εκφοβισµός τις περισσότερες φορές ασκείται από ένα µαθητή και διαρκεί µία ή δύο 

εβδοµάδες.  

Σχετικά µε την αναφορά του διαδικτυακού εκφοβισµού παρατηρήθηκε ότι για κάθε 

µέσο εκφοβισµού η πλειοψηφία των θυµάτων ανέφερε τον εκφοβισµό σε κάποιον φίλο. 

Σηµαντικό είναι ακόµη και το ποσοστό των θυµάτων που δεν ανέφερε σε κανένα τον 

εκφοβισµό ενώ πολλοί λίγοι είναι οι µαθητές που ανέφεραν τον εκφοβισµό στους γονείς 

τους, κάτι που παρατηρείται και στην έρευνα των Kapatzia & Sigkollitou (2007).  

Σχετικά µε την ενηµερότητα των µαθητών για τον διαδικτυακό εκφοβισµό στον 

κύκλο των φίλων τους ή στο σχολείο, η πλειοψηφία των µαθητών και των τριών περιοχών 

ανέφερε για κάθε µέσο εκφοβισµού ότι δεν έχει ακούσει να συµβαίνει εκφοβισµός. 

Επιπλέον, αναφορικά µε την επίδραση του διαδικτυακού  εκφοβισµού συγκριτικά µε την 

επίδραση του παραδοσιακού εκφοβισµού οι µαθητές πιστεύουν ότι την µεγαλύτερη επίδραση 

στο θύµα την έχει ο εκφοβισµός µέσω εικόνων ή βίντεο ενώ την µικρότερη ο εκφοβισµός 

µέσω γραπτών µηνυµάτων. Αντίθετα, στην έρευνα των Smith et. al. (2008) προέκυψε ότι την 

µεγαλύτερη επίδραση έχει ο εκφοβισµός µέσω ιστοσελίδων ενώ την µικρότερη ο εκφοβισµός 

µέσω µηχανών αναζήτησης. Ακόµη, σχετικά µε την λήψη µέτρων, συγκεκριµένα την 

απαγόρευση του σχολικού ιντερνέτ και του κινητού τηλεφώνου, για την αποφυγή του 

διαδικτυακού εκφοβισµού οι περισσότεροι µαθητές πιστεύουν ότι το συγκεκριµένο µέτρο θα 

ήταν αναποτελεσµατικό γιατί οι µαθητές είτε θα χρησιµοποιούν κρυφά τα  κινητά τους 

τηλέφωνα και το ιντερνέτ είτε αφού σχολάσουν.  
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Περιορισµοί της έρευνας 

 Ένας σηµαντικός περιορισµός της συγκεκριµένης έρευνας είναι το µέγεθος του 

δείγµατος το οποίο δεν επιτρέπει να προχωρήσουµε σε γενικεύσεις των συµπερασµάτων. Οι 

µαθητές κάθε περιοχής προέρχονταν από ένα ή δύο σχολεία τα οποία δεν επιλέχθηκαν µε 

κάποιο άλλο συγκεκριµένο κριτήριο εκτός από τον τόπο. Ακόµη αν και έγινε προσπάθεια να 

διατηρηθεί αναλογία του αριθµού των µαθητών των τριών περιοχών, τελικά κάτι τέτοιο δεν 

επιτεύχθηκε (το δείγµα αποτελούνταν από 101 µαθητές αστικής περιοχής, 58 µαθητές 

ηµιαστικής περιοχής και 70 µαθητές της επαρχίας). Ένας ακόµη περιοριστικός παράγοντας 

είναι ότι πιθανόν οι απαντήσεις των µαθητών να µην είναι αληθείς γιατί µπορεί ορισµένοι 

από αυτούς να θέλησαν να δώσουν κοινωνικά αποδεκτές ερωτήσεις ή να µην ήθελαν να 

φανερώσουν την αλήθεια κάτι που χαρακτηρίζει τους µαθητές που είτε εκφοβίζουν είτε 

εκφοβίζονται διαδικτυακά.   

 

Επίλογος 

 Η παρούσα εργασία αποτελεί µία προσπάθεια διερεύνησης του διαδικτυακού 

εκφοβισµού και συγκεκριµένα του τρόπου, της έκτασης και του είδους του εκφοβισµού που 

ασκούν οι µαθητές διαφορετικών περιοχών. Στόχος της είναι να προσφέρει γνώσεις σε 

εκπαιδευτικούς, γονείς και ερευνητές οι οποίες θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες στην 

περαιτέρω µελέτη, πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου. Με αυτό τον τρόπο µπορεί 

να συµβάλλει θετικά στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για την 

αντιµετώπιση ενός φαινοµένου το οποίο εξαπλώνεται ταχύτατα και έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και σχολική επίδοση των µαθητών.   
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Ημερομηνία …………………… 

 

 

1. Φύλο .................................................................................................... αγόρι   

                                                                                                                           κορίτσι                                                     

2. Ημερομηνία γέννησης ………………………………………………………………………………….. 

3. Τόπος κατοικίας…………………………………………………………………………………………….. 

4. Σχολείο ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Τάξη ………………………………………………………………………………………………………………. 

6.Επάγγελμα γονέων  Πατέρας  Μητέρα 

     

 

7.Επίπεδο  εκπαίδευσης  γονέων(παρακαλούμε 
σημειώστε  στα  αντίστοιχα  κουτάκια  το  κάθε  φορά 
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης) 

Πατέρας  Μητέρα 
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α. δεν φοίτησε σε σχολείο     

β. δεν τελείωσε το δημοτικό σχολείο     

γ. απολυτήριο δημοτικού σχολείου     

δ. τελείωσε την Γ’ γυμνασίου     

ε. απολυτήριο λυκείου     

στ. πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής     

ζ. πτυχιούχος ΤΕΙ     

η. πτυχιούχος ΑΕΙ     

Θ. κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου     

 

  8. Αν είσαι μαθητής/τρια της  Α΄ τάξης  γυμνασίου ποιος ήταν ο μέσος όρος της            
      βαθμολογίας σου :  

      α) στο α΄ τρίμηνο ……………………………………………………………………………………………….. 

      β) στο β΄ τρίμηνο ………………………………………………………………………………………………… 

 

 Αν είσαι μαθητής/τρια της Β΄ τάξης γυμνασίου με τι βαθμό τελείωσες την Α΄ τάξη; 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 Αν είσαι μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης γυμνασίου με τι βαθμό τελείωσες τη Β΄ τάξη; 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις είναι σχετικές με την ζωή εντός και εκτός σχολείου. 
Όταν απαντάτε, πρέπει να σκέφτεστε το διάστημα των δυο τελευταίων μηνών και όχι μόνο 
το τι σας συμβαίνει στο παρόν. 

Πριν αρχίσουμε με τις ερωτήσεις που είναι σχετικές με τον εκφοβισμό, πρώτα θα 
περιγράψουμε ή θα εξηγήσουμε την έννοια του εκφοβισμού. 

 Όταν λέμε ότι ένας μαθητής δέχεται εκφοβισμό εννοούμε όταν ένας άλλος μαθητής ή 
πολλοί άλλοι μαθητές 

 Λένε άσχημα πράγματα που πληγώνουν ή γελούν εις βάρος του/της και αντίστοιχα 
τον/την αποκαλούν με ονόματα που πληγώνουν και δείχνουν κακία 

 Τον/την αγνοούν εντελώς ή τον/την αποκλείουν από την παρέα των φίλων ή 
τον/την αφήνουν επίτηδες έξω από τις δραστηριότητες 

 Τον/την χτυπάνε, κλοτσάνε, σπρώχνουν, ωθούν βίαια ή τον/την κλειδώνουν σε ένα 
δωμάτιο 

 Λένε ψέματα ή διαδίδουν ψεύτικες φήμες για αυτόν/αυτήν ή στέλνουν σημειώματα 
κακού περιεχομένου και προσπαθούν να κάνουν τους άλλους μαθητές να τον/την 
αντιπαθήσουν  

 Και άλλα πράγματα όπως αυτά που πληγώνουν 
 

 Όταν μιλάμε για εκφοβισμό, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν κατ’ εξακολούθηση και είναι 
δύσκολο για τα παιδιά όταν έχουν  υποστεί εκφοβισμό να υπερασπιστούν τους εαυτούς 
τους . Επίσης μιλάμε για εκφοβισμό, όταν ένας μαθητής δέχεται πείραγμα κατ’ επανάληψη 
με έναν κακό τρόπο που πληγώνει. 

Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εκφοβισμό όταν το πείραγμα γίνεται με έναν φιλικό 
και περιπαικτικό τρόπο. Επίσης δεν πρόκειται για εκφοβισμό όταν δυο μαθητές που έχουν 
ίση δύναμη ή ισχύ μαλώνουν ή τσακώνονται. 

 

Σήμερα θα θέλαμε να κοιτάξουμε ένα ιδιαίτερο είδος εκφοβισμού: τον εκφοβισμό του 
Διαδικτύου. 

Αυτός το είδος εκφοβισμού πραγματοποιείται  

o Μέσω γραπτών μηνυμάτων 
o Μέσω εικόνων/φωτογραφιών ή βιντεοκλίπ 
o Μέσω τηλεφωνημάτων ( ενοχλητικών, ήπιων κλπ) 
o Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
o Μέσα σε δωμάτια συζητήσεων (chat rooms) 
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o Μέσω της συνεχούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω των 
μηχανών αναζήτησης (π.χ. ΜSN) 

o Μέσω ιστοσελίδων 
 
 
 

 

Ο  εκφοβισμός  είναι  δυνατό  να  συμβεί  μέσω  γραπτών 
μηνυμάτων/εικόνων/κλιπ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/μηνύματα κλπ που στέλνουν σε εσάς, 
αλλά  και  μέσω  γραπτών  μηνυμάτων/εικόνων/κλιπ/ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου/μηνυμάτων κλπ που στέλνουν σε άλλους σχετικά με εσάς. 
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Γραπτό μήνυμα εκφοβισμού 

1.  Πρώτα από όλα , έχετε

δεχτεί ποτέ εκφοβισμό 

στο σχολείο τους 

τελευταίους 2 
μήνες(οποιαδήποτε μορφή 
εκφοβισμού, 
συμπεριλαμβανομένου και 
του Διαδικτυακού 
εκφοβισμού); 

 

□ Δεν έχω δεχτεί εκφοβισμό στο σχολείο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 

□ 2 ή 3 φορές το μήνα 

□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 

□ Πολλές φορές την εβδομάδα 

 

2. 

 

 

Τώρα, απλά σκεφτείτε τον 
Διαδικτυακό εκφοβισμό, πόσο 
συχνά τον έχετε δεχθεί στο 
σχολείο τους τελευταίους 2 
μήνες; 

□ Δεν έχω δεχθεί Διαδικτυακό εκφοβισμό στο σχολείο 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 

□ 2 ή 3 φορές το μήνα 

□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 

□ Πολλές φορές την εβδομάδα 

3  Πόσο συχνά έχετε δεχθεί 
εκφοβισμό μέσω γραπτών 
μηνυμάτων  μέσα στο 
σχολείο τους τελευταίους 2 
μήνες; 

□ Δεν έχω δεχτεί εκφοβισμό στο σχολείο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα 
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

___________________________ 
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  (λαμβάνοντας ενοχλητικά γραπτά μηνύματα (SMS) στο κινητό σας τηλέφωνο) 

 

5  Έχετε ασκήσει  εκφοβισμό σε 
άλλους μέσω γραπτών 
μηνυμάτων τους τελευταίους 
2 μήνες μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό τους 
  τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

                 ___________________________ 

6  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό σε 
άλλους μέσω γραπτών 
μηνυμάτων τους τελευταίους 
2 μήνες έξω από το  σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό τους  
  τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

                 ___________________________ 

7  Έχετε ακούσει να γίνεται 
εκφοβισμός μέσω γραπτών 
μηνυμάτων μέσα στο 
σχολείο ή σε κύκλο φίλων 
τους τελευταίους 2 μήνες; 

□    Ναι:________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____ 

□     Όχι  

4  Πόσο συχνά έχετε δεχθεί 
εκφοβισμό μέσω γραπτών 
μηνυμάτων έξω από το 
σχολείο τους τελευταίους 2 
μήνες; 

□ Δεν έχω δεχτεί εκφοβισμό στο σχολείο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα 
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

___________________________ 
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8  Θεωρείτε ότι ο εκφοβισμός 
μέσω γραπτών μηνυμάτων 
σχετίζεται με τον κανονικό, 
παραδοσιακό, τυπικό 
εκφοβισμό… 

□     Έχει λιγότερη επίδραση στο θύμα 

□     Έχει την ίδια επίδραση στο θύμα 
□     Έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θύμα 
□     Δεν ξέρω 
Λόγοι: ______________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
______________________________ 
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9  Σε ποια τάξη βρίσκεται ο 
μαθητής ή οι μαθητές που 
σας εκφοβίζουν μέσω 
γραπτών μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω γραπτών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στην τάξη μου 
□ Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας βαθμίδας/χρονιάς 
□ Σε μεγαλύτερη τάξη 
□ Σε μικρότερη τάξη 
□ Σε διαφορετικές τάξεις 
□ Όχι στο σχολείο μου 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τα μηνύματα 

10  Έχετε δεχθεί εκφοβισμό 
μέσω γραπτών μηνυμάτων 
από αγόρια ή από κορίτσια; 

□  Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω γραπτών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από ένα κορίτσι 
□ Από πολλά κορίτσια 
□ Κυρίως από ένα αγόρι 
□ Από πολλά αγόρια 
□ Και από αγόρια και από κορίτσια 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τα μηνύματα 

11  Από πόσους μαθητές 
δέχεστε συνήθως 
εκφοβισμό μέσω γραπτών 
μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω γραπτών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από έναν μαθητή 
□ Από μια ομάδα 2‐3 μαθητών 
□ Από μια ομάδα 4‐9 μαθητών 
□ Από μια ομάδα με περισσότερους από 9 μαθητές 
□ Από πολλούς διαφορετικούς μαθητές ή ομάδες μαθητών 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τα μηνύματα 

 

12  Για πόσο καιρό διήρκεσε ο 
εκφοβισμός μέσω γραπτών 
μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω γραπτών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Διήρκεσε 1 ή 2 εβδομάδες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα μήνα 
□ Διήρκεσε περίπου 6 μήνες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα χρόνο 
□ Συνεχιζόταν για πολλά χρόνια 
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Εκφοβισμός μέσω εικόνων ή βίντεο στο κινητό σας τηλέφωνο (ενοχλητικές 
εικόνες/φωτογραφίες ή βίντεο που στέλνουν σε σας, ή ενοχλητικές εικόνες/φωτογραφίες 
ή βίντεο που στέλνουν σε άλλους για σας) 

15  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω εικόνων ή 
βίντεο τους τελευταίους 2 
μήνες μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω εικόνων ή  βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες μέσα στο σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

13  Είπατε ποτέ σε κανέναν ότι 
δέχεστε εκφοβισμό μέσω 
γραπτών μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω γραπτών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στον δάσκαλο της τάξης μου 
□ Σε κάποιον άλλο ενήλικα μέσα στο σχολείο 
□ Στους γονείς μου/κηδεμόνες μου 
□ Στους φίλους μου 
□ Σε κάποιον άλλο_____________________ 
□ Δεν το είπα σε κανέναν 

 

14  Πιστεύετε ότι η απαγόρευση 
κινητών τηλεφώνων μέσα 
στα σχολεία μπορεί να 
βοηθήσει στην αποφυγή 
εκφοβισμού μέσω γραπτών 
μηνυμάτων; 

□ Ναι 

□ Όχι, γιατί οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τα κινητά τους 
τηλέφωνα κρυφά 

□ Όχι, απλά θα στέλνουν ή θα δέχονται τα μηνύματα 
αφού σχολάσουν από το σχολείο 

Τι θα προτείνατε εσείς για να σταματήσει ο εκφοβισμός 
μέσω γραπτών μηνυμάτων; 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________ 
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16 

Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω εικόνων ή 
βίντεο τους τελευταίους 2 
μήνες έξω από το σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω εικόνων ή  βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω από το σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 

□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

17  Τι είδος εκφοβισμού μέσω 
εικόνων ή βίντεο σας συνέβη 
τους τελευταίους 2 μήνες; 

□ Ενοχλητικές/προσβλητικές  εικόνες/βίντεο έχουν σταλεί 
σε μένα 

□ Ενοχλητικές/προσβλητικές  εικόνες/βίντεο έχουν σταλεί  
σε άλλους σχετικά με μένα 

□ Άλλο_____________________________ 
          _______________ 

□ Περιεχόμενο:( Περιγραφή):____________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

_______________ 

18  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό σε 
άλλους μέσω εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 μήνες 
μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω εικόνων ή  βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 
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19  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό σε 
άλλους μέσω εικόνων ή βίντεο 
τους τελευταίους 2 μήνες έξω 
από το  σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω εικόνων ή  βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

20  Έχετε ακούσει να γίνεται 
εκφοβισμός μέσω εικόνων ή 
βίντεο μέσα στο σχολείο ή σε 
κύκλο φίλων τους τελευταίους 
2 μήνες; 

□     Ναι:________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____ 

□   Όχι 

21  Θεωρείτε ότι ο εκφοβισμός 
μέσω εικόνων ή βίντεο 
σχετίζεται με τον κανονικό, 
παραδοσιακό, τυπικό 
εκφοβισμό… 

□     Έχει λιγότερη επίδραση στο θύμα 
□     Έχει την ίδια επίδραση στο θύμα 
□     Έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θύμα 
□     Δεν ξέρω 
Λόγοι: ______________________________ 

          ____________________________________ 
          ____________________________________ 
           ______________________________ 
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22  Σε ποιες τάξεις βρίσκονται 
ο μαθητής ή οι μαθητές 
που σας εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν μέσω εικόνων 
ή βίντεο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω εικόνων ή βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Στην τάξη μου 
□ Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας βαθμίδας/χρονιάς 
□ Σε μεγαλύτερη τάξη 
□ Σε μικρότερη τάξη 
□ Σε διαφορετικές τάξεις 
□ Όχι στο σχολείο μου 
□  Δεν ξέρω ποιός στέλνει τις εικόνες ή τα βίντεο 

23  Έχετε δεχθεί εκφοβισμό 
μέσω εικόνων ή βίντεο 
από αγόρια ή από 
κορίτσια; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω εικόνων ή βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από ένα κορίτσι 
□ Από πολλά κορίτσια 
□ Κυρίως από ένα αγόρι 
□ Από πολλά αγόρια 
□ Και από αγόρια και από κορίτσια 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τις εικόνες ή τα βίντεο 

24  Από πόσους μαθητές 
δέχεστε συνήθως 
εκφοβισμό μέσω εικόνων 
ή βίντεο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω εικόνων ή βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από έναν μαθητή 
□ Από μια ομάδα 2‐3 μαθητών 
□ Από μια ομάδα 4‐9 μαθητών 
□ Από μια ομάδα με περισσότερους από 9 μαθητές 
□ Από πολλούς διαφορετικούς μαθητές ή ομάδες μαθητών 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τις εικόνες ή τα βίντεο 

 

25  Για πόσο καιρό διήρκεσε ο 
εκφοβισμός μέσω εικόνων 
ή βίντεο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω εικόνων ή βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Διήρκεσε 1 ή 2 εβδομάδες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα μήνα 
□ Διήρκεσε περίπου 6 μήνες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα χρόνο 
□ Συνεχιζόταν για πολλά χρόνια 
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Εκφοβισμός μέσω τηλεφωνημάτων 

(λαμβάνοντας ενοχλητικά τηλεφωνήματα που σας αναστατώνουν ή κλήσεις που δεν σας μιλούν 
στο κινητό σας τηλέφωνο) 

28  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω  
τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες μέσα 
στο σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες μέσα στο σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

26  Είπατε ποτέ σε κανέναν 
ότι δέχεστε εκφοβισμό 
μέσω εικόνων ή βίντεο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω εικόνων ή βίντεο τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Στον δάσκαλο της τάξης μου 
□ Σε κάποιον άλλο ενήλικο μέσα στο σχολείο 
□ Στους γονείς μου/κηδεμόνες μου 
□ Στους φίλους μου 
□ Σε κάποιον άλλο_____________________ 
□ Δεν το είπα σε κανέναν 

 

27  Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση κινητών 
τηλεφώνων μέσα στα 
σχολεία μπορεί να 
βοηθήσει στην αποφυγή 
εκφοβισμού μέσω 
εικόνων ή βίντεο; 

□ Ναι 

□ Όχι, γιατί οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τα κινητά τους 
τηλέφωνα κρυφά 

□ Όχι, απλά θα στέλνουν ή θα δέχονται τις εικόνες ή τα βίντεο 
αφού σχολάσουν από το σχολείο 

Τι θα προτείνατε εσείς για να σταματήσει ο εκφοβισμός μέσω 
εικόνων ή βίντεο; 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

      ______________________________ 
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29  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό  μέσω 
τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω 
από το σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω από το σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

30  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσω 
τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες μέσα 
στο σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

31  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσω 
τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω 
από το  σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

32  Έχετε ακούσει να γίνεται  
εκφοβισμός μέσω 
τηλεφωνημάτων μέσα στο 
σχολείο ή σε κύκλο φίλων 
τους τελευταίους 2 μήνες; 

□    Ναι:________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____ 

□ Όχι 
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33  Θεωρείτε ότι ο 
εκφοβισμός μέσω 
τηλεφωνημάτων 
σχετίζεται με τον 
κανονικό, παραδοσιακό, 
τυπικό εκφοβισμό… 

□     Έχει λιγότερη επίδραση στο θύμα 

□     Έχει την ίδια επίδραση στο θύμα 
□     Έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θύμα 
□     Δεν ξέρω 
Λόγοι: ______________________________ 

          ____________________________________ 
          ____________________________________ 
           ____________________________ 

34  Σε ποιες τάξεις βρίσκονται 
ο μαθητής ή οι μαθητές 
που σας εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν μέσω 
τηλεφωνημάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Στην τάξη μου 
□ Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας βαθμίδας/χρονιάς 
□ Σε μεγαλύτερη τάξη 
□ Σε μικρότερη τάξη 
□ Σε διαφορετικές τάξεις 
□ Όχι στο σχολείο μου 
□ Δεν ξέρω ποιός παίρνει τηλέφωνο 

35  Έχετε δεχθεί εκφοβισμό 
μέσω τηλεφωνημάτων 
από αγόρια ή από 
κορίτσια; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από ένα κορίτσι 
□ Από πολλά κορίτσια 
□ Κυρίως από ένα αγόρι 
□ Από πολλά αγόρια 
□ Και από αγόρια και από κορίτσια 
□ Δεν ξέρω ποιός παίρνει τηλέφωνο 

36  Από πόσους μαθητές 
δέχεστε συνήθως 
εκφοβισμό μέσω 
τηλεφωνημάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από έναν μαθητή 
□ Από μια ομάδα 2‐3 μαθητών 
□ Από μια ομάδα 4‐9 μαθητών 
□ Από μια ομάδα με περισσότερους από 9 μαθητές 
□ Από πολλούς διαφορετικούς μαθητές ή ομάδες μαθητών 
□ Δεν ξέρω ποιός παίρνει τηλέφωνο 
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37  Για πόσο καιρό διήρκεσε ο 
εκφοβισμός μέσω 
τηλεφωνημάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Διήρκεσε 1 ή 2 εβδομάδες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα μήνα 
□ Διήρκεσε περίπου 6 μήνες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα χρόνο 
□ Συνεχιζόταν για πολλά χρόνια 

38  Είπατε ποτέ σε κανέναν 
ότι δέχεστε εκφοβισμό 
μέσω τηλεφωνημάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω τηλεφωνημάτων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Στον δάσκαλο της τάξης μου 
□ Σε κάποιον άλλο ενήλικα μέσα στο σχολείο 
□ Στους γονείς μου/κηδεμόνες μου 
□ Στους φίλους μου 
□ Σε κάποιον άλλο_____________________ 
□ Δεν το είπα σε κανέναν 

 

39  Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση κινητών 
τηλεφώνων μέσα στα 
σχολεία μπορεί να 
βοηθήσει στην αποφυγή 
εκφοβισμού 
τηλεφωνημάτων; 

□ Ναι 
□ Όχι, γιατί οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τα κινητά τους 

τηλέφωνα κρυφά 

□ Όχι, απλά θα τηλεφωνούν ή θα δέχονται τηλεφωνήματα 
αφού σχολάσουν από το σχολείο 

Τι θα προτείνατε εσείς για να σταματήσει ο εκφοβισμός μέσω 
τηλεφωνημάτων; 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

      ______________________________ 
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Εκφοβισμός  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

(λαμβάνοντας ενοχλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα στον λογαριασμό του   ηλεκτρονικού σας 
ταχυδρομείου ) 

40  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 
μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων η τους τελευταίους 2 μήνες μέσα στο 
σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

41  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 
έξω από το σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων  τους τελευταίους 2 μήνες έξω από το 
σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

42  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 
μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 
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43  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 
έξω από το σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

44  Έχετε ακούσει να γίνεται 
εκφοβισμός μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
μέσα στο σχολείο ή σε 
κύκλο φίλων τους 
τελευταίους 2 μήνες; 

□Ναι:________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____ 

□Όχι 
45  Θεωρείτε ότι ο 

εκφοβισμός μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
σχετίζεται με τον 
κανονικό, παραδοσιακό, 
τυπικό εκφοβισμό… 

□     Έχει λιγότερη επίδραση στο θύμα 

□     Έχει την ίδια επίδραση στο θύμα 
□     Έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θύμα 
□     Δεν ξέρω 
Λόγοι: ______________________________ 

          ____________________________________ 
          ____________________________________ 
           ____________________________ 

46  Σε ποιες τάξεις βρίσκονται 
ο μαθητής ή οι μαθητές 
που σας εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων  
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στην τάξη μου 
□ Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας βαθμίδας/χρονιάς 
□ Σε μεγαλύτερη τάξη 
□ Σε μικρότερη τάξη 
□ Σε διαφορετικές τάξεις 
□ Όχι στο σχολείο μου 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα 

 

 



189 
 

47  Έχετε δεχθεί εκφοβισμό 
μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων  από αγόρια ή 
από κορίτσια; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από ένα κορίτσι 
□ Από πολλά κορίτσια 
□ Κυρίως από ένα αγόρι 
□ Από πολλά αγόρια 
□ Και από αγόρια και από κορίτσια 
□ Δεν ξέρω ποιός  στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα 

48  Από πόσους μαθητές 
δέχεστε συνήθως 
εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από έναν μαθητή 
□ Από μια ομάδα 2‐3 μαθητών 
□ Από μια ομάδα 4‐9 μαθητών 
□ Από μια ομάδα με περισσότερους από 9 μαθητές 
□ Από πολλούς διαφορετικούς μαθητές ή ομάδες μαθητών 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα 

 

49  Για πόσο καιρό διήρκεσε ο 
εκφοβισμός μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Διήρκεσε 1 ή 2 εβδομάδες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα μήνα 
□ Διήρκεσε περίπου 6 μήνες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα χρόνο 
□ Συνεχιζόταν για πολλά χρόνια 

50  Είπατε ποτέ σε κανέναν 
ότι δέχεστε εκφοβισμό 
μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στον δάσκαλο της τάξης μου 
□ Σε κάποιον άλλο ενήλικα μέσα στο σχολείο 
□ Στους γονείς μου/κηδεμόνες μου 
□ Στους φίλους μου 
□ Σε κάποιον άλλο_____________________ 
□ Δεν το είπα σε κανέναν 

 

 

 



190 
 

51  Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση του σχολικού 
ιντερνέτ μπορεί να 
βοηθήσει στην αποφυγή 
εκφοβισμού μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων; 

□ Ναι 
□ Όχι, γιατί οι μαθητές θα χρησιμοποιούν το 

ιντερνέτ  για να εκφοβίζουν όσο οι 
δάσκαλοι δεν θα τους παρατηρούν 

□ Όχι, απλά θα στέλνουν ή θα δέχονται 
ηλεκτρονικά μηνύματα αφού σχολάσουν 
από το σχολείο 

Τι θα προτείνατε εσείς για να σταματήσει ο 
εκφοβισμός μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων; 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

      ______________________________ 

 

 

 

Εκφοβισμός μέσα στα ηλεκτρονικά δωμάτια συζητήσεων (chat rooms)  

(το να δέχεσαι εκφοβισμό μέσα στα δωμάτια συζητήσεων μέσω προσβλητικών μηνυμάτων) 

52  Πόσο συχνά 
δεχθήκατε εκφοβισμό 
μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων 
τους τελευταίους 2 
μήνες μέσα στο 
σχολείο 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων  τους τελευταίους 2 μήνες 
μέσα στο σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 
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53  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω 
από το σχολείο 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια συζητήσεων  τους 
τελευταίους 2 μήνες μέσα στο σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

54  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων  τους 
τελευταίους 2 μήνες 
μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

55  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων  τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω 
από το στο σχολείο; 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια συζητήσεων τους 
τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

56  Έχετε ακούσει να γίνεται 
εκφοβισμός μέσα στα 

□Ναι:________________________ 
_____________________________ 
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ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων μέσα στο 
σχολείο ή σε κύκλο φίλων 
τους τελευταίους 2 μήνες; 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____ 

□  Όχι 
57  Θεωρείτε ότι ο 

εκφοβισμός μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων σχετίζεται με 
τον κανονικό, 
παραδοσιακό, τυπικό 
εκφοβισμό… 

□     Έχει λιγότερη επίδραση στο θύμα 

□     Έχει την ίδια επίδραση στο θύμα 
□     Έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θύμα 
□     Δεν ξέρω 
Λόγοι: ______________________________ 

          ____________________________________ 
          ____________________________________ 
           ____________________________ 

58  Σε ποιες τάξεις βρίσκονται 
ο μαθητής ή οι μαθητές 
που σας εκφοβίζει ή σας 
εκφοβίζουν μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων; 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στην τάξη μου 
□ Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας 

βαθμίδας/χρονιάς 

□ Σε μεγαλύτερη τάξη 
□ Σε μικρότερη τάξη 
□ Σε διαφορετικές τάξεις 
□ Όχι στο σχολείο μου 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα 
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59  Έχετε δεχθεί εκφοβισμό 
μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων από 
αγόρια ή από κορίτσια; 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από ένα κορίτσι 
□ Από πολλά κορίτσια 
□ Κυρίως από ένα αγόρι 
□ Από πολλά αγόρια 
□ Και από αγόρια και από κορίτσια 
□ Δεν ξέρω ποιός  στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα 

60  Από πόσους μαθητές 
δέχεστε συνήθως 
εκφοβισμό μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων; 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσα σε ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από έναν μαθητή 
□ Από μια ομάδα 2‐3 μαθητών 
□ Από μια ομάδα 4‐9 μαθητών 
□ Από μια ομάδα με περισσότερους από 9 μαθητές 
□ Από πολλούς διαφορετικούς μαθητές ή ομάδες 

μαθητών 

□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα 
 

61  Για πόσο καιρό διήρκεσε ο 
εκφοβισμός μέσα στα 
ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων; 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Διήρκεσε 1 ή 2 εβδομάδες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα μήνα 
□ Διήρκεσε περίπου 6 μήνες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα χρόνο 
□ Συνεχιζόταν για πολλά χρόνια 
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62  Είπατε ποτέ σε κανέναν 
ότι δέχεστε εκφοβισμό 
μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων; 

□ Δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στον δάσκαλο της τάξης μου 
□ Σε κάποιον άλλο ενήλικα μέσα στο σχολείο 
□ Στους γονείς μου/κηδεμόνες μου 
□ Στους φίλους μου 
□ Σε κάποιον άλλο_____________________ 
□ Δεν το είπα σε κανέναν 

 

63  Πιστεύετε ότι η 
απαγόρευση του 
σχολικού ιντερνέτ μπορεί 
να βοηθήσει στην 
αποφυγή εκφοβισμού 
μέσα στα ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων; 

□ Ναι 
□ Όχι, γιατί οι μαθητές θα χρησιμοποιούν το ιντερνέτ  

για να εκφοβίζουν όσο οι δάσκαλοι δεν θα τους 
παρατηρούν 

□ Όχι, απλά θα χρησιμοποιούν το ιντερνέτ αφού 
σχολάσουν από το σχολείο 

Τι θα προτείνατε εσείς για να σταματήσει ο 
εκφοβισμός μέσα στα ηλεκτρονικά δωμάτια 
συζητήσεων; 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

      ______________________________ 

 

 

Εκφοβισμός από  ηλεκτρονική συνομιλία μέσω μηχανισμών αναζήτησης (Yahoo,MSN,ICQ κλπ) 

(εκφοβισμός μέσω συνεχούς επικοινωνίας στο MSN‐ιστοσελίδα μηνυμάτων, Υahoo‐ιστοσελίδα 
μηνυμάτων, ICQ ή παρεμφερείς υπηρεσίες αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων) 

 

 

64  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικής 
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συνεχούς κατά την χρήση 
των μηχανών 
αναζήτησης(π.χ. 
YAHOO,MSN κλπ) τους 
τελευταίους 2 μήνες μέσα 
στο σχολείο; 

συνομιλίας τους τελευταίους 2 μήνες μέσα στο 
σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

65  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω 
συνεχούς επικοινωνίας 
μέσα στους μηχανισμούς 
αναζήτησης (π.χ 
YAHOO,MSN κλπ)  τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω 
από το σχολείο; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικής 
συνομιλίας τους τελευταίους 2 μήνες έξω από 
το σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

66  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας 
τους τελευταίους 2 μήνες 
μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό  μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας τους τελευταίους 2 
μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 
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67  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό 
σε άλλους μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας 
τους τελευταίους 2 μήνες 
έξω από το σχολείο; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας τους τελευταίους 2 
μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

68  Έχετε ακούσει να γίνεται  
εκφοβισμός μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας 
μέσα στο σχολείο ή σε 
κύκλο φίλων τους 
τελευταίους 2 μήνες; 

□Ναι:________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____ 

□  Όχι 
69  Θεωρείτε ότι ο 

εκφοβισμός μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας 
σχετίζεται με τον 
κανονικό, παραδοσιακό, 
τυπικό εκφοβισμό… 

□     Έχει λιγότερη επίδραση στο θύμα 

□     Έχει την ίδια επίδραση στο θύμα 
□     Έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θύμα 
□     Δεν ξέρω 
Λόγοι: ______________________________ 

          ____________________________________ 
          ____________________________________ 
           ____________________________ 
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70  Σε ποιες τάξεις βρίσκονται ο 
μαθητής ή οι μαθητές που σας 
εκφοβίζει ή σας εκφοβίζουν 
μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικής 
συνομιλίας τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στην τάξη μου 
□ Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας 

βαθμίδας/χρονιάς 

□ Σε μεγαλύτερη τάξη 
□ Σε μικρότερη τάξη 
□ Σε διαφορετικές τάξεις 
□ Όχι στο σχολείο μου 
□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα 

71  Έχετε δεχθεί εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας από 
αγόρια ή από κορίτσια; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικής 
συνομιλίας τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από ένα κορίτσι 
□ Από πολλά κορίτσια 
□ Κυρίως από ένα αγόρι 
□ Από πολλά αγόρια 
□ Και από αγόρια και από κορίτσια 
□ Δεν ξέρω ποιός παίρνει στέλνει ηλεκτρονικά 

μηνύματα 
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73  Για πόσο καιρό διήρκεσε ο 
εκφοβισμός μέσω ηλεκτρονικής 
συνομιλίας; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικής 
συνομιλίας τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Διήρκεσε 1 ή 2 εβδομάδες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα μήνα 
□ Διήρκεσε περίπου 6 μήνες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα χρόνο 
□ Συνεχιζόταν για πολλά χρόνια 

74  Είπατε ποτέ σε κανέναν ότι 
δέχεστε εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικής 
συνομιλίας τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στον δάσκαλο της τάξης μου 
□ Σε κάποιον άλλο ενήλικα μέσα στο σχολείο 
□ Στους γονείς μου/κηδεμόνες μου 
□ Στους φίλους μου 
□ Σε κάποιον άλλο_____________________ 
□ Δεν το είπα σε κανέναν 

 

72  Από πόσους μαθητές δέχεστε 
συνήθως εκφοβισμό μέσω 
ηλεκτρονικής συνομιλίας; 

□ Δεν χρησιμοποιώ μηχανισμούς αναζήτησης 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικής 
συνομιλίας τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από έναν μαθητή 
□ Από μια ομάδα 2‐3 μαθητών 
□ Από μια ομάδα 4‐9 μαθητών 
□ Από μια ομάδα με περισσότερους από 9 μαθητές 
□ Από πολλούς διαφορετικούς μαθητές ή ομάδες 

μαθητών 

□ Δεν ξέρω ποιός στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα 
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75  Πιστεύετε ότι η απαγόρευση 
της ηλεκτρονικής συνομιλίας 
που χρησιμοποιείται στα 
σχολεία μπορεί να βοηθήσει 
στην αποφυγή εκφοβισμού 
μέσα στους μηχανισμούς 
αναζήτησης ; 

□ Ναι 

□ Όχι, γιατί οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τους 
μηχανισμούς αναζήτησης για να συνομιλούν 
ηλεκτρονικά και  για να εκφοβίζουν όσο οι δάσκαλοι 
δεν θα τους παρατηρούν 

□ Όχι, απλά θα χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς 
αναζήτησης για να συνομιλούν ηλεκτρονικά αφού 
σχολάσουν από το σχολείο 

Τι θα προτείνατε εσείς για να σταματήσει ο εκφοβισμός 
μέσω της ηλεκτρονικής συνομιλίας; 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

      ______________________________ 

  

 Εκφοβισμός μέσω ιστοσελίδων  

(για παράδειγμα δημιουργώντας μια αρνητική ιστοσελίδα για κάποιον, αποκαλύπτοντας 
προσωπικές λεπτομέρειες) 

 

 

76  Πόσο συχνά δεχθήκατε εκφοβισμό 
μέσω ιστοσελίδων τους τελευταίους 
2 μήνες μέσα στο σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω 
ιστοσελίδων τους τελευταίους 2 μήνες μέσα 
στο σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 



200 
 

77  Πόσο συχνά δεχθήκατε 
εκφοβισμό μέσω ιστοσελίδων 
τους τελευταίους 2 μήνες έξω 
από το σχολείο; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ιστοσελίδων 
τους τελευταίους 2 μήνες μέσα στο σχολείο 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

78  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό σε 
άλλους  μέσω ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 μήνες μέσα στο 
σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω 
ιστοσελίδων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 

 

79  Έχετε ασκήσει εκφοβισμό σε 
άλλους  μέσω ιστοσελίδων τους 
τελευταίους 2 μήνες έξω από το 
στο σχολείο; 

□ Δεν έχω ασκήσει εκφοβισμό μέσω 
ιστοσελίδων τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Συνέβη μόνο 1 ή 2 φορές 
□ 2 ή 3 φορές το μήνα  
□ Περίπου 1 φορά την εβδομάδα 
□ Πολλές φορές την εβδομάδα 
□ Άλλο: ______________________ 
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80  Έχετε ακούσει να γίνεται 
εκφοβισμός μέσω ιστοσελίδων 
μέσα στο σχολείο ή σε κύκλο 
φίλων τους τελευταίους 2 μήνες; 

□Ναι:________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

□   Όχι 
81  Θεωρείτε ότι ο εκφοβισμός μέσω 

ιστοσελίδων σχετίζεται με τον 
κανονικό, παραδοσιακό, τυπικό 
εκφοβισμό… 

□     Έχει λιγότερη επίδραση στο θύμα 

□     Έχει την ίδια επίδραση στο θύμα 
□     Έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θύμα 
□     Δεν ξέρω 
Λόγοι: ______________________________ 

      ____________________________________ 
           

82  Σε ποιες τάξεις βρίσκονται ο 
μαθητής ή οι μαθητές που σας 
εκφοβίζει ή σας εκφοβίζουν 
μέσω των ιστοσελίδων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ιστοσελίδων  
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στην τάξη μου 
□ Σε διαφορετική τάξη αλλά της ίδιας 

βαθμίδας/χρονιάς 

□ Σε μεγαλύτερη τάξη 
□ Σε μικρότερη τάξη 
□ Σε διαφορετικές τάξεις 
□ Όχι στο σχολείο μου 
□ Δεν ξέρω ποιος δημιούργησε την ιστοσελίδα 

83  Έχετε δεχθεί εκφοβισμό μέσω 
ιστοσελίδων  από αγόρια ή από 
κορίτσια; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ιστοσελίδων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από ένα κορίτσι 
□ Από πολλά κορίτσια 
□ Κυρίως από ένα αγόρι 
□ Από πολλά αγόρια 
□ Και από αγόρια και από κορίτσια 
□ Δεν ξέρω ποιος δημιούργησε την ιστοσελίδα 
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84  Από πόσους μαθητές δέχεστε 
συνήθως εκφοβισμό μέσω 
ιστοσελίδων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ιστοσελίδων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Κυρίως από έναν μαθητή 
□ Από μια ομάδα 2‐3 μαθητών 
□ Από μια ομάδα 4‐9 μαθητών 
□ Από μια ομάδα με περισσότερους από 9 μαθητές
□ Από πολλούς διαφορετικούς μαθητές ή ομάδες 

μαθητών 

□ Δεν ξέρω ποιος δημιούργησε την ιστοσελίδα 
85  Για πόσο καιρό διήρκεσε ο 

εκφοβισμός μέσω ιστοσελίδων; 
□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ιστοσελίδων 

τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Διήρκεσε 1 ή 2 εβδομάδες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα μήνα 
□ Διήρκεσε περίπου 6 μήνες 
□ Διήρκεσε περίπου ένα χρόνο 
□ Συνεχιζόταν για πολλά χρόνια 

86  Είπατε ποτέ σε κανέναν ότι 
δέχεστε εκφοβισμό μέσω 
ιστοσελίδων; 

□ Δεν έχω δεχθεί εκφοβισμό μέσω ιστοσελίδων 
τους τελευταίους 2 μήνες 

□ Στον δάσκαλο της τάξης μου 
□ Σε κάποιον άλλο ενήλικα μέσα στο σχολείο 
□ Στους γονείς μου/κηδεμόνες μου 
□ Στους φίλους μου 
□ Σε κάποιον άλλο_____________________ 
□ Δεν το είπα σε κανέναν 

 

 

 

 

 

87  Πιστεύετε ότι η απαγόρευση 
του σχολικού ιντερνέτ μπορεί 
να βοηθήσει στην αποφυγή 
εκφοβισμού μέσω των 
ιστοσελίδων; 

□ Ναι 

□ Όχι, γιατί οι μαθητές θα χρησιμοποιούν το ιντερνέτ  
για να εκφοβίζουν όσο οι δάσκαλοι δεν θα τους 
παρατηρούν 

□ Όχι, απλά θα χρησιμοποιούν το ιντερνέτ αφού 
σχολάσουν από το σχολείο 

Τι θα προτείνατε εσείς για να σταματήσει ο 
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εκφοβισμός μέσω των ιστοσελίδων; 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

      ______________________________ 

 

Άλλες μορφές Διαδικτυακού εκφοβισμού 

88  Υπάρχουν άλλες μορφές 
εκφοβισμού ,που αφορούν το 
ιντερνέτ, τα κινητά τηλέφωνα ή 
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, 
τις οποίες δεν έχουμε 
αναφέρει; 

□ Όχι 

□ Ναι (παρακαλώ 
περιγράψτε ποιες είναι) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 

 

 

 

Αν έχετε δεχθεί Διαδικτυακό εκφοβισμό με οποιοδήποτε τρόπο (μηνύματα, 
εικόνες/φωτογραφίες ή βιντεοκλίπ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδες,  ηλεκτρονικά 
δωμάτια συζητήσεων ή άλλα) τι είδους σχόλια/παρατηρήσεις (για παράδειγμα σχετικά με 
την εμφάνισή σας, με την καταγωγή σας) θα μπορούσαν να διατυπωθούν; Τι σας συνέβη; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________ 

___________________________________________________________ 
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Έχετε οποιοδήποτε άλλα σχόλια/προτάσεις/ιστορίες σχετικές με τον Διαδικτυακό 
εκφοβισμό; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Μόλις συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο. Όλα τα τμήματα τα οποία συμπληρώσατε είναι 
εμπιστευτικά για αυτό τον λόγο σας παρακαλούμε να μην συζητήσετε τις απαντήσεις που 
δώσατε με φίλους ή με οποιονδήποτε άλλον. 

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή! 

 

 

 

 

 

  

  

   

 


