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Abstract: Cyber-bullying is a phenomenon inextricably linked to the problematic use of new
technologies and the Internet. If the more traditional bullying practice is a form of delinquent
behaviour that creates grave psychosocial problems to the bullied victims then, cyber-bullying
has even more negative effects towards the victim, and as we’ll see furthermore, the teenager
is disparagingly exposed to an unsupervised online environment. A fact that channels into
them intense negative feelings difficult to deal with. The present paper will attempt to
highlight all aspects of cyber-bullying, what distinguishes it from the more traditional one, its
forms, in addition to the already existing research data on the cyber-bullying phenomenon.
Moreover, it will be first time showcased an important segment of nationwide research
involving teenagers living in public facilities of child protection in Greece, regarding the use
of internet and cyber-bullying. In this research, to boot, the profiles of both the victims and
the offenders of cyber-bullying were examined, the causes leading the offenders to bully, and
the reasons the victims believe they themselves acceded to online violence. Finally, in the
conclusions the profile of teenagers living in public facilities of child protection will be
discussed and the reasons leading them to deviating online behaviours, as a recap of the
causes possible to lead a teenager to cyber-bullying and juvenile delinquency.
Key Words: Cyber-Bullying, New Technologies,
Delinquency.
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Πεξίιεςε: Ο Ηιεθηξνληθφο Δθθνβηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δάλ ε
παξαδνζηαθή άζθεζε εθθνβηζκνχ είλαη κηα κνξθή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ
δεκηνπξγεί ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηα ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ, ε άζθεζε
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ έρεη αθφκα κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηοζην ζχκα, θαζψο
φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ν έθεβνο εθηίζεηαη δπζθεκηζηηθά ζε έλα αλεμέιεγθην
ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ ηνπ δεκηνπξγεί έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ
είλαη δχζθνιν λα δηαρεηξηζηεί. ην παξφλ άξζξν ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ
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φιεο νη δηαζηάζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, νη δηαθνξέο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ
εθθνβηζκφ, νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, ε αληηκεηψπηζε ησλ
ζπηψλ, θαζψο θαη ηα κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ
εθθνβηζκνχ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηεί γηα πξψηε θνξά έλα ζεκαληηθφ κέξνο παλειιαδηθήο
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθήβνπο πνπ δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο
πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνλ ειεθηξνληθφ
εθθνβηζκφ. Δπίζεο ζηελ έξεπλα απηή, φπσο ζα δνχκε, κειεηήζεθαλ ηα πξνθίι ησλ ζπκάησλ
θαη ησλ ζπηψλ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ηνπο ζχηεο λα εθθνβίζνπλ
θαη ηνπο ιφγνπο πνπ πηζηεχνπλ ηα ζχκαηα φηη δέρηεθαλ ειεθηξνληθή βία. Σέινο, ζηα
ζπκπεξάζκαηα ζα γίλεη κία ζπδήηεζε γηα ην πξνθίι ησλ εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο
δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε απνθιίλνπζεο
ζπκπεξηθνξέο ζην Γηαδίθηπν, σο αλαθεθαιαίσζε ησλ αηηηψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
έλαλ έθεβν ζε ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη παξαβαηηθφηεηα.
Λέμεηο Κιεηδηά : Ηιεθηξνληθφο Δθθνβηζκφο, Νέεο Σερλνινγίεο, Γηαδίθηπν, Έθεβνη,
Ηιεθηξνληθή Παξαβαηηθφηεηα.

1. Δηζαγσγή
Ο φξνο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ απνζηνιή απεηιεηηθνχ ή πβξηζηηθνχ
πιηθνχ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή νπνηαζδήπνηε ειεθηξνληθήο
ζπζθεπήο. Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, είηε άκεζεο,
δειαδή ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαπξνζσπηθή ειεθηξνληθή επαθή ηνπ ζχκαηνο κε
ηνλ ζχηε, είηε έκκεζεο, ρσξίο δειαδή ηελ πξνζσπηθή αληηπαξάζεζε ζχκαηνο θαη δξάζηε. Ο
ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, πεξηιακβάλεη ηελ παξαπνίεζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάπνηνπ αηφκνπ ζην Γηαδίθηπν, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ κία
δηαδηθηπαθή νκάδα, ηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παξά ηε ζέιεζε θάπνηνπ, ηηο
θιήζεηο ζην θηλεηφ απφ άγλσζην λνχκεξν θαη απνζηνιή πβξηζηηθψλ sms1, ηε δηάδνζε
αξλεηηθψλ θεκψλ ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηελ ππνθινπή θαη δηάδνζε
θσηνγξαθηψλ θαη video ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ ζχκαηνο, ηελ παξαπνίεζε θαη παξακφξθσζε
ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ησλ Video πνπ ππνθιέπηνληαη, ηε δεκηνπξγία ςεχηηθψλ πξνθηι, θ.α.
(Craigetal., 2007).
Η δηαδηθηπαθή παξελφριεζε δηαθέξεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο εθθνβηζκνχ, θαζψο
ζπκπεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο ηνπ ζχηε, ελψ ν έιεγρνο απφ
ηνπο ελήιηθεο είλαη ηδηαίηεξα ειιηπήο. Σν γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν έρεη έλα κεγάιν θνηλφ
θάλεη θαη ηελ έθζεζε ηνπ ζχκαηνο πνιιή κεγαιχηεξε ζε ρψξν θαη ζε ρξφλν (Selkieetal.,
1

Μεξηθέο θνξέο, πξνζβιεηηθά γξαπηά κελχκαηα πξνο θηλεηά ηειέθσλα ζηέιλνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο νλφκαηα θαη ηειέθσλα αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην κήλπκα απηφ, αιιά
θαηαιήγνπλ λα θαηεγνξνχληαη φηη ην έζηεηιαλ νη ίδηνη.
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2016; Nixon, 2014).
πγθεθξηκέλα, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή εθθνβηζκνχ θαη ηνπ
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γλψζε ηεο ηερλνινγίαο, κε ην γεγνλφο φηη
ε κηα κνξθή αθνξά ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, ελψ ε άιιε είλαη έκκεζε θαη
ραξαθηεξίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ αλσλπκία. Ο ζχηεο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ
δε βιέπεη βξαρππξφζεζκα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο, νη ξφινη θαηά ηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθνη, ελψ θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ ν ζχηεο
έρεη σο θίλεηξν ηελ ηζρχ πνπ δείρλεη απέλαληη ζην ζχκα πξφζσπν κε πξφζσπν, θάηη ην νπνίν
δε θαίλεηαη ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ. Δπίζεο θαηά ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ ππάξρεη
αλεμέιεγθην θνηλφ φπνπ κπνξεί λα θηάζεη ε πξάμε εθθνβηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηε κηθξή
νκάδα ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ θαη ηέινο απφ ην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη δχζθνιν
λα μεθχγεη θάπνηνο δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα δεη ηα κελχκαηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη
νπνηαδήπνηε ψξα έρεη πξφζβαζε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν
(Slonjeetal., 2012). Σν πνιχ κεγάιν θνηλφ πνπ εθηίζεηαη ην ζχκα ζηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ θαη ην γεγνλφο φηη ε πξάμε εθθνβηζκνχ κπνξεί λα κε ζηακαηήζεη λα
αλαπαξάγεηαη θαη δελ δηαγξάθεηαη, δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο αίζζεζε παληθνχ ζηα ζχκαηα,
έληνλν άγρνο, θνβίεο, θαηαζιηπηηθά ζχλδξνκα θαη έρνπλ παξαηεξεζεί κέρξη θαη θαηλφκελα
απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο πεξηγξάθεηαη σο «κία επηζεηηθή πξάμε πνπ κε πξόζεζε
πξαγκαηνπνηείηαη από κία νκάδα ή κεκνλωκέλα άηνκα, ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνληθέο κνξθέο
επηθνηλωλίαο, επαλεηιεκκέλα θαη κε δηάξθεηα ελαληίνλ ελόο ζύκαηνο πνπ δελ κπνξεί εύθνια λα
ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ» (Smithetal., 2008). Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο (Cyberbullying)
ιακβάλεη ρψξα ζπλήζσο ζην Γηαδίθηπν θαη εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε ηζηνρψξνπο φπνπ
ζπγθεληξψλεηαη κεγάινο αξηζκφο εθήβσλ. Οη έθεβνη πνπ δέρνληαη ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ
ζηνπο ηζηνρψξνπο απηνχο ληψζνπλ ζπλήζσο κνλαρηθνί, δπζηπρείο, θνβηζκέλνη, αλαζθαιείο
θαη αηζζάλνληαη έληνλε απνγνήηεπζε θαη ζπκφ γηα ηνπο δξάζηεο. Οη έθεβνη απηνί αξρίδνπλ
λα αηζζάλνληαη κεησκέλε απηνεθηίκεζε, άγρνο, δηαηαξαρέο χπλνπ, αληηθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, πηψζε ηεο επίδνζήο ηνπο θαη δελ ζέινπλ λα μαλαπάλε ζην ζρνιείν. Δπίζεο, ζε
αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε επίκνλε θαη έληνλε ειεθηξνληθή παξελφριεζε έρεη δεκηνπξγήζεη ζε
θάπνηνπο έθεβνπο απηνθηνληθέο ηάζεηο, φπσο αλαθέξζεθε. Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη νη έθεβνη
ζχκαηα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ απηνθηνληθέο
ηάζεηο ζε ζρέζε κε άιινπο καζεηέο, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη πεξηζηαηηθά ρξήζεο αιθνφι,
λαξθσηηθψλ θαη αθξαίσλ κνξθψλ βίαο (Hinduja and Patchin, 2008). Οη επηπηψζεηο απηέο ζηε
δσή ησλ ζπκάησλ είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη καθξνρξφληεο θαη είλαη πηζαλφ σο ελήιηθεο λα
παξνπζηάζνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, αθφκα θαη ζσκαηηθή βιάβε (FeinbergandRobey, 2009).
Έξεπλα ηνπ Roland (2002), ζηε Ννξβεγία ζε δείγκα 2.088 καζεηψλ ζχηεο θαη ζχκαηα πνπ
εκπιέθνληαλ κε ηνλ εθθνβηζκφ είραλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο ή απηνθηνληθψλ
ζθέςεσλ ζπγθξηηηθά κε φζνπο δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή κε εθθνβηζηηθέο ελέξγεηεο. Σα
ζχκαηα είραλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζεκάδηα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζχηεο, ελψ νη
ζχηεο είραλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνθηνληθέο ζθέςεηο ζε ζρέζε κε ηα ζχκαηα. Απφ ηελ
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πιεπξά ηνπ θχινπ ηα θνξίηζηα ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα εκθάληδαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ζεκάδηα θαηάζιηςεο θαη έθαλαλ πην ζπρλά απηνθηνληθέο ζθέςεηο.
Δπηπιένλ, ν εθθνβηζκφο, παξαδνζηαθφο θαη ειεθηξνληθφο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε ζρνιηθή
απφδνζε. Μαζεηέο νη νπνίνη βίσζαλ κφλν δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, αιιά θαη καζεηέο νη
νπνίνη βίσζαλ θαη ηηο δχν κνξθέο εθθνβηζκνχ, δηαδηθηπαθνχ θαη ζρνιηθνχ, αληηκεηψπηζαλ
δπζθνιίεο ζην ζρνιείν φπσο ρακεινχο βαζκνχο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη ζρνιηθή
δηαξξνή. Σν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ, κε φπνην ηξφπν θαη αλ βηψλεηαη, έρεη αληίθηππν ζηε
ζρνιηθή απφδνζε θαη ηε κάζεζε (Beran&Li, 2007; Florosetal., 2013).
Δπίζεο, ε έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εκθάληζε ή κε
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ, θαη αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ
επηθξαηνχλ ζε έλα ζρνιείν θαη αλαπαξάγνληαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη
ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. εκαληηθνί παξάγνληεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Η θαιή δνκή ηνπ ζρνιείνπ, ε αίζζεζε απφ ηνπο καζεηέο φηη
ππνζηεξίδνληαη, ε αίζζεζε φηη νη θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δίθαηνη θαη φηη νη θαζεγεηέο
ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
εθθνβηζκνχ (Laftmanetal., 2017).
Δπηπιένλ, παξακέλεη επίθαηξν φζν πνηέ, ην ρξφλην αίηεκα γηα ζχζηαζε θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ αλ φρη ζε θάζε ζρνιείν, ζε νκάδεο ζρνιείσλ, θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο κε ζρνιηθνχο
θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ςπρνιφγνπο. Οη εηδηθνί απηνί επηζηήκνλεο ζα κπνξνχλ λα
αλαπηχζζνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη πξφηδεθη γηα ηελ πξφιεςε
θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ
απηψλ ζα είλαη ε κεηαβνιή ησλ βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ε
πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ηνλψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη
απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγνχλ νκάδεο ζπλεξγαζίαο θαη ζεβαζκνχ ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη ζρνιηθνί θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιφγνη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ θαηλνηφκα πξφηδεθη, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη έλα νξγαλσκέλν πιαίζην παξεκβάζεσλ πνπ ζα είλαη
επηθεληξσκέλν ζηνπο καζεηέο – ζχηεο ζρνιηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα
πξνγξάκκαηα θαη ηερληθέο γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηθήο θαηεχζπλζεο, φπσο είλαη ηα
πξνγξάκκαηα ςπρνεθπαίδεπζεο, ε εξγαζία κε κηθξέο νκάδεο, ηα παηρλίδηα ξφισλ, νη κειέηεο
πεξίπησζεο θαη ηερληθέο αλαγλψξηζεο, θαηεγνξνπνίεζεο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ αξλεηηθψλ
ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Μέζα απφ ηα ζρνιηθά απηά πξνγξάκκαηα ηνπ εηδηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιφγνη), ζηφρνο ζα είλαη ε
αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο.
Δπίζεο, κέζα απφ κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη καζεηέο καζαίλνπλ λα
δηαρεηξίδνληαη θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
ζπκκαζεηέο θαη θίινπο ηνπο, λα δηθηπψλνληαη θαη λα θηλεηνπνηνχληαη, αιιά θαη λα
απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ
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αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο.
Σα αίηηα,ηψξα, ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (cyberbullying) είλαη πνηθίια ζχκθσλα κε ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία. Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην
θαηλφκελν είλαη φηη δελ ππάξρεη κία εληαία αηηία, αιιά ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο
(ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί, ζρνιηθνί) πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα άηνκν λα εθθνβηζηεί ή λα
εθθνβίζεη.Έηζη, ινηπφλ, νη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο πνπ εξεπλνχλ ηα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ
θαηαιήγνπλ λα αλαδεηνχλ απφ πνχ πεγάδεη ε επηζεηηθφηεηα ησλ εθήβσλ. Γηα θάπνηνπο
εξεπλεηέο, ε επηζεηηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο βηνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ην
ζηάδην ηεο εθεβείαο, κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αθφκα θαη κε ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο. Άιινη
απνδίδνπλ πάιη ηελ επηζεηηθφηεηα ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ εκπιεθφκελσλ
(ρακειφ γηα ηα ζχκαηα, πςειφ γηα ηνπο ζχηεο), ζηελ έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη
ζηε δηάζεζε γηα αληεθδίθεζε. Δπίζεο, ν έθεβνο πνπ έρεη κάζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη επηζεηηθά,
ζπλήζσο έρεη κάζεη έηζη λα εμαζθαιίδεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Αθνπκηαλάθε, 2010).
Σέινο, ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ην Cyberbullying λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ακπληηθήο
απάληεζεο ζηελ θαθνπνίεζε είηε κέζσ Γηαδηθηχνπ, είηε κέζσ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ
επηζεηηθφηεηαο.

2. Μνξθέο Ηιεθηξνληθνύ Eθθνβηζκνύ
Σα πην δηαδεδνκέλα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη έθεβνη γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ είλαη
: α) νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο π.ρ. Facebook, Instagram, Myspace, Hi5, β) ηα
Γηαδηθηπαθά δσκάηηα ζπδεηήζεσλ π.ρ. messenger, mIRC, γ) ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email), δ) ηα πξνζσπηθά blogs, ε) ηα θηλεηά ηειέθσλα2, ζη) νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ
(newsgroups), δ) ηα δηαδηθηπαθά κέζα δηαπξνζσπηθψλ επηθνηλσληψλ π.ρ. Skype, Twitter, θαη
ε) ηα onlinegames.
ηα παξαπάλσ κέζα, νη έθεβνη εθθνβίδνπλ θαη εθθνβίδνληαη δηακέζνπ δηαθφξσλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε ιήςε θσηνγξαθηψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ρσξίο πνιιέο θνξέο
ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ε δεκηνπξγία ςεχηηθσλ πξνθίι γηα ζπκκαζεηέο ηνπο ή
θαζεγεηέο ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε κέζσ
Γηαδηθηχνπ, ε θινπή θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη ε είζνδνο ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίησλ, ηα
ξαηζηζηηθά θαη ζεμηζηηθά ζρφιηα εηο βάξνο ζπκκαζεηψλ ηνπο, ην ειεθηξνληθφ «ηξνιάξηζκα»,
θ.α. πγθεθξηκέλα,ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ (SaferInternet,
2014), νη θπξηφηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είλαη :
1.
Γεκηνπξγία ςεχηηθνπ δηαδηθηπαθνχ πξνθίι ζε θάπνην ηζηφηνπν θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή ςεχηηθσλ πιεξνθνξηψλ γηα έλαλ έθεβν ή ηε γεινηνπνίεζή
ηνπ (Denigration). Δπίζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία ζειίδα ή έλα γθξνππ π.ρ. ζην
facebook, κε ζηφρν ηελ θνξντδία ή ηνλ εμεπηειηζκφ ελφο εθήβνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο.
2

χκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ην 74% ησλ αλειίθσλ ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ
ηειέθσλν, πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 87% ζηηο ειηθίεο 12-15 εηψλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην πνζνζηφ ρξήζεο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζην Γπκλάζην.
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2.
Απνζηνιή ηψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ λα βιάςνπλ ηνλ ππνινγηζηή ελφο
εθήβνπ ή λα ηνλ θαηαζθνπεχζνπλ.
3.
Σν flaming, δειαδή ηελ online απνζηνιή ρπδαίσλ κελπκάησλ ελαληίνλ ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ εθήβσλ.
4.
To Cyberstalking, δειαδή ηελ δηαδηθηπαθή θαηαδίσμε / δηαδηθηπαθή παξελφριεζε, ε
νπνία πεξηιακβάλεη απεηιέο ή είλαη ηδηαίηεξα ηξνκαθηηθή.
5.
ToMasquerade, δειαδή ε πξνζπνίεζε ηνπ ζχηε φηη είλαη ην ζχκα, έηζη ψζηε κέζα απφ
ηε δεκνζίεπζε πιηθνχ λα θαίλεηαη ην πξφζσπν (ζχκα) φηη είλαη θαθφ.
6.
ToOuting, δειαδή ε δεκνζίεπζε ή απνζηνιή ζε πνιινχο παξαιήπηεο επαίζζεησλ
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα θάπνηνλ έθεβν,γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο ή γηα θάπνην πξνζσπηθφ ηνπ πξφβιεκα. Δπίζεο, δεκνζίεπζε
δπζάξεζησλ θσηνγξαθηψλ ή πξνζσπηθψλ κελπκάησλ ή video ζε δηάθνξα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, ζε blogs ή άιιεο ηζηνζειίδεο.
7.
Απνζηνιή e-mails ή άκεζσλ κελπκάησλ ή sms κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε βιαβεξφ
θαη απεηιεηηθφ πεξηερφκελν ή απνζηνιή «αζηείσλ» κελπκάησλ πνπ γεινηνπνηνχλ θάπνηνλ
έθεβν(OnlineHarassment).Σα κελχκαηα απηά κπνξνχλ λα ζηαινχλ απεπζείαο ζηνλ έθεβν,
πνπ αλαθέξνληαη, ή κπνξεί λα ζηαινχλ ζε νκάδεο άιισλ εθήβσλ,πξνθεηκέλνπ λα
ελζαξξπλζνχλ θαη λα πάξνπλ θαη απηνί κέξνο ζηνλ εθθνβηζκφ.
8.
Κινπή πξνζσπηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ή θινπή ηαπηφηεηαο ρξήζηε, κε ζηφρν ηελ
παξαβίαζε πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ρξήζε ηνπ νλφκαηνο μέλνπ ρξήζηε, κε ζθνπφ ηε
δηάδνζε θεκψλ θαη ζπθνθαληηψλ γηα θάπνηνλ ηξίην ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ.
9.

Δπαλαιακβαλφκελεο θιήζεηο ζην θηλεηφ ηειέθσλν κε απφθξπςε αξηζκνχ.

10.
Απνζηνιή θαθνπνηεηηθψλ θαη εμεπηειηζηηθψλ κελπκάησλ, video κέζσ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ θαη απνζηνιή απεηιψλ γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ζην ζχκα ή ζε άιινπο
παξαιήπηεο.
11.
Οξγάλσζε θάπνηνπ είδνπο «ςεθνθνξίαο» ζε έλαλ ηζηφηνπν, φπνπ νη έθεβνη ζα
κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ πην είλαη ην πην άζρεκν ή ην πην ρνληξφ παηδί ζην ζρνιείν, κε ζθνπφ
λα ληξνπηάζνπλ θαη λα εμεπηειίζνπλ θάπνηνλ έθεβν.
12.
Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πνπ ζηνρνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο εθήβνπο, θαιψληαο θαη
άιινπο λα δεκνζηεχνπλ κελχκαηα κίζνπο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ξαηζηζηηθά θαη
ζεμηζηηθά ζρφιηα ή λα θνξντδεχνπλ θάπνηνλ έθεβν γηα ηηο ζρνιηθέο ηνπ επηδφζεηο.
13.
Απεηιή ζπκπαηρηψλ ζηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα φπνπ θάπνηνη παίρηεο κπνξεί λα
απεηινχλ άιινπο ζπκπαίρηεο ηνπο δηαδηθηπαθά, λα ηνπο θιεηδψλνπλ έμσ απφ ηα παηρλίδηα
(exclusion), λα δηαδίδνπλ ςεχηηθεο θήκεο, ή λα θιέβνπλ θσδηθνχο, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ ζπκπαηρηψλ ηνπο.
14.
Σν Sexting, δειαδή ηελ απνζηνιή πξνθιεηηθψλ θσηνγξαθηψλ θαη
κελπκάησλ,θπξίσο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, κέζσ Γηαδηθηχνπ ή κέζσ ηνπ θηλεηνχ
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ηειεθψλνπ.
15.
Γεκνζίεπζε πξαγκαηηθψλ ή ςεχηηθσλ θσηνγξαθηψλ θαη video ζεμνπαιηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ απεηθνλίδνπλ θάπνηνλ έθεβν ή εθήβνπο θαη απνζηέιινληαη ζε πιήζνο
παξαιεπηψλ ή αλεβαίλνπλ ζε θάπνην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν.
16.
Δγγξαθή θάπνηνπ εθήβνπ ζε θάπνηνλ ηζηνρψξν πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ ρσξίο
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εθήβνπ θαη απνζηνιή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ.
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο κπνξεί επίζεο λα δηαρσξηζηεί θαη θαη επέθηαζε λα
θαηεγνξηνπνηεζεί, αλάινγα κε ην εάλ αθνξά εθθνβηζκφ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφο ν δηαρσξηζκφο φκσο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ δελ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.
Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή εθθνβηζκνχ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γλψζε ηεο ηερλνινγίαο, κε ην γεγνλφο φηη ε κηα κνξθή
αθνξά ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, ελψ ε άιιε είλαη έκκεζε θαη ραξαθηεξίδεηαη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ αλσλπκία, ν ζχηεο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ δε βιέπεη
βξαρππξφζεζκα ηελ αληίδξαζε ηνπ ζχκαηνο, νη ξφινη θαηά ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη
πεξηζζφηεξν πνιχπινθνη, θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ ν ζχηεο έρεη σο θίλεηξν ηελ ηζρχ
πνπ δείρλεη απέλαληη ζην ζχκα θάηη ην νπνίν δε θαίλεηαη ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, θαηά
ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ ππάξρεη κεγαιχηεξν θνηλφ φπνπ κπνξεί λα θηάζεη ε πξάμε
εθθνβηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηε κηθξή νκάδα ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ θαη ηέινο απφ ην
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη δχζθνιν λα μεθχγεη θάπνηνο δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα δεη ηα
κελχκαηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη νπνηαδήπνηε ψξα έρεη πξφζβαζε κέζσ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ ή ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν (Slonjeetal., 2012).

3. Έξεπλα γηα ηνλ Ηιεθηξνληθό Δθθνβηζκό ζε Δθήβνπο πνπ δηαβηνύλ ζε
δεκόζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα
ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ηνλ γξάθνληα, ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο γηα ηε δηαδηθηπαθή
εμάξηεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή παξαβαηηθφηεηα εθήβσλ πνπ δηαβηνχλ ζε δεκφζηεο δνκέο
παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα. Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθήβσλ παξνπζηάδεη θάπνηα
ηδηαίηεξα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηε κειέηε ηεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα
επηζηεκνληθά, ηφζν σο πξνο ηελ θαηλνηνκία ηεο έξεπλαο, φζν θαη σο πξνο ηελ θάιπςε ηεο
αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλε έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
(Cyberbulling) κεηαμχ εθήβσλ.
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζε πνζνηηθή
κέζνδν κε ηε δηαλνκή δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πλνιηθά κειεηήζεθαλ 252 έθεβνη
ειηθίαο 11-18 εηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε 14 δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη θαη ην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθήβσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο δνκέο
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απηέο, νπφηε έγηλε απνγξαθηθή έξεπλα θαη δελ ρξεηάζηεθε λα αθνινπζεζεί θάπνηα κέζνδνο
δεηγκαηνιεςίαο. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Ινχιην ηνπ
2015. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνεγήζεθε εηδηθή έγγξαθε έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην
Τθππνπξγφ γηα ζέκαηα πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ ζεηηθήο εηζεγήζεσο ηεο Γηεχζπλζεο Παηδηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο. Δπίζεο, πξνεγήζεθαλ εγθξίζεηο απφ ηα
Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλά Πεξηθέξεηα
θαη ζηα νπνία ππάγνληαη νη 14 δεκφζηεο δνκέο γηα ηελ παηδηθή πξνζηαζία σο Παξαξηήκαηα
Πξνζηαζίαο Παηδηνχ (Φηιηππίδεο, 2017).
Η ζπλνιηθή έξεπλα αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο
θαη ηεο ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο
πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα. εκαληηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ,
αθνξνχζε ηε κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
(Cyberbullling), ην νπνίν ππφ πξνυπνζέζεηο απνηειεί πξάμε ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο
αλειίθσλ γηα πνιινχο κειεηεηέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο .
ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο μεηπιίρζεθε ην θαηλφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ (Cyberbulling) θαη θαηά πφζν ν πιεζπζκφο ησλ εθήβσλ πνπ κειεηήζεθαλ
ππήξμαλ ζχκαηα θαη ζχηεο ηεο ζχγρξνλεο απηήο κνξθήο ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο.
χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηαηεο έξεπλαο ην 33,1% ησλ εθήβσλ δειψλεη φηη έρεη
δερηεί απεηιέο κέζσ Γηαδηθηχνπ, έζησ θαη κία θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο (Πίλαθαο 1). Σν
πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη απφ ηα πςειά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ βηβιηνγξαθία, σζηφζν,
φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπγθιίλεη κε αξθεηά απνηειέζκαηα δηαθφξσλ άιισλ
ηειεπηαίσλ εξεπλψλ. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ, βξέζεθε φηη απεηιέο κέζσ
Γηαδηθηχνπ έρεη δερηεί ην 32% ησλ αγνξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ καο θαη ην 34,9% ησλ θνξηηζηψλ
εθήβσλ πνπ εμεηάζακε. Σα πνζνζηά απηά ζπγθιίλνπλ θαη κε ηελ έξεπλα ηεο Λακπξνπνχινπ
(2014), ε νπνία έγηλε ζε δείγκα 307 καζεηψλ ζε Γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ Καβάιαο, φπνπ
απεηιέο κέζσ Γηαδηθηχνπ δήισζε φηη έρεη δερηεί ην 34,9% ηνπ δείγκαηνο ησλ εθήβσλ. Με
ηελ έξεπλα ηεο Λακπξνπνχινπ (2014) ζπκθσλνχλ επίζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ δείρλνπλ
δηαθνξνπνίεζε ζηνλ εθθνβηζκφ κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ηεο
Λακπξνπνχινπ ηα αγφξηα έρνπλ δερηεί Cyberbulling θαηά 35% θαη ηα θνξίηζηα θαηά 34,8%.
Οχηε ε Li (2006) εληφπηζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια ζε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ζε δείγκα 264 εθήβσλ, φπνπ ην 25,6% ησλ ζπκάησλ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ ήηαλ αγφξηα θαη ην 25% θνξίηζηα. ηελ έξεπλα ηεο Li ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ
εθήβσλ πνπ είραλ πέζεη ζχκαηα Cyberbulling ήηαλ 25%.ε κεγάιε έξεπλα ηεο EU-NET
ADB ζε 7 Δπξσπατθέο ρψξεο (Διιάδα, Γεξκαλία, Ρνπκαλία, Ιζπαλία, Πνισλία, Ιζιαλδία,
Οιιαλδία) ην 2012, ζε δείγκα 13.284 εθήβσλ 14 έσο 17 εηψλ, βξέζεθε φηη ην 21,9% ηνπ
ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αλέθεξε θάπνηα εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, κε ηελ Διιάδα θαη
ηε Ρνπκαλία λα εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ζε ζρέζε κε
ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (EU-NET ADB, 2012).Δπίζεο, ζε έξεπλα
ησλ Junoven θαη Gross (2008), κε δείγκα 1454 καζεηψλ ειηθίαο 12 έσο 17 εηψλ, βξέζεθε φηη
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ην 41% ησλ εθήβσλ είρε πέζεη ζχκα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ 1 έσο 3 θνξέο, ην 13% είρε
εθθνβηζηεί 4 έσο 6 θνξέο θαη ην 19% είρε εθθνβηζηεί πάλσ απφ 7 θνξέο, ρσξίο λα
παξαηεξνχληαη νχηε εδψ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν ησλ ζπκάησλ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ.
Σέινο,
ε
εξεπλεηηθή
νκάδα
ASoRA
(AthenaStudiesofResilientAdaptation), ηνπ ηνκέα Ψπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζε έξεπλα 463
εθήβσλ καζεηψλ Α θαη Β Λπθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εληφπηζε φηη ζχκαηα
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είραλ πέζεη ην 30,7% ησλ εθήβσλ ηνπ δείγκαηνο, απφ απηνχο δελ
παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα δχν θχια. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε
εξεπλεηηθή νκάδα εληφπηζε φηη νη πηζαλφηεηεο λα εκπιαθεί έλαο έθεβνο ζε ζπκπεξηθνξέο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, είηε σο ζχκα είηε σο ζχηεο, απμάλνληαη αλάινγα θαη κε ηνλ βαζκφ
εμάξηεζεο ηνπ εθήβνπ απφ ην Γηαδίθηπν (Αβδειίδνπ, ηαπξφπνπινο θαη Μφηηε, 2011).
Πίλαθαο 1. Γηεξεύλεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ εθήβσλ πνπ έρεη δερζεί απεηιέο κέζσ Γηαδηθηύνπ

Έρεηο δερηεί απεηιέο
κέζσ Γηαδηθηύνπ;
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

ValidPercent

(%)

(%)

Ναη

78

31,0

33,1

Όρη

158

62,7

66,9

Total

236

93,7

100,0

System

16

6,3

252

100,0

Όζνλ αθνξά ηηο αηηίεο ζπκαηνπνίεζεο, νη έθεβνη ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ ηεο έξεπλάο
καο,νη νπνίνη έρνπλ δερηεί δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ πηζηεχνπλ θαηά 24,1% φηη δέρηεθαλ
απεηιέο ζην Γηαδίθηπν γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο, ην 19% γηα ιφγνπο εθδίθεζεο, ην 16,5%
επεηδή δελ δέρζεθαλ λα ζπλαληεζνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε θάπνηνλ άγλσζην πνπ
ζπλνκίιεζε καδί ηνπο ζην Γηαδίθηπν, ην 15,2% γηα ιφγνπο ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ, ην
13,9% γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ θαη ην 11,4% επεηδή κάισζαλ ζην ζρνιείν θαη ε
δηακάρε ζπλερίζηεθε κεηέπεηηα θαη κέζα ζην Γηαδίθηπν (Πίλαθαο 2). Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ
ηα αγφξηα ππήξμαλ ζχκαηα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ήηαλ «γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο», «γηα
ιφγνπο ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ» θαη «απφ εθδίθεζε», ελψ νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηα
θνξίηζηα ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ έξεπλά καο, ήηαλ «επεηδή δελ
δέρζεθαλ ζπλάληεζε κε θάπνηνλ άγλσζην», «γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο» θαη «απφ εθδίθεζε».
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ηα βαζηθά αίηηα ζπκαηνπνίεζεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ είλαη
παξφκνηα θαη δηαθέξνπλ κφλν ζην γεγνλφο φηη σο κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηα αγφξηα
αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο ησλ ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεψλ ηνπο, ελψ ηα θνξίηζηα φηη ηνπο
απεηινχλ επεηδή δελ δέρνληαη λα ζπλαληεζνχλ κε αγλψζηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.
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Πίλαθαο 2. Γηεξεύλεζε ησλ ιόγσλ πνπ θάπνηνο/α δέρηεθε απεηιή κέζσ Γηαδηθηύνπ

Percent
Αλ Ναη γηα πνην ιόγν δέρηεθεο
απηέο ηηο απεηιέο :
Frequency (%)
Valid

Δπεηδή καιψζακε
ζρνιείν

ζην

(%)

3,6

11,4

11,4

19

7,5

24,1

35,4

Γηα
ζπγθεθξηκέλεο
ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο 12
κνπ

4,8

15,2

50,6

Δπεηδή
δε
ζπλάληεζε κε
άγλσζην

δέρζεθα
θάπνηνλ 13

5,2

16,5

67,1

15

6,0

19,0

86,1

Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 11

4,4

13,9

100,0

Total

79

31,3

100,0

System

173

68,7

252

100,0

Απφ εθδίθεζε

Total

(%)

9

Γηα ξαηζηζηηθνχο ιφγνπο

Missing

CumulativePer
ValidPercent cent

Σν εξψηεκα απηφ ηέζεθε ζηνπο εθήβνπο λα απαληεζεί ζε αλνηρηή εξψηεζε θαη φρη ζε
εξψηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ, γηαηί ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ νη έθεβνη ηεο νκάδαο
πνπ εμεηάζακε λα καο δψζνπλ απζφξκεηεο θαη πξνζσπηθέο απαληήζεηο, βάζε ησλ βησκάησλ
ηνπο απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ. Βιέπνπκε, ινηπφλ, ζηα αίηηα ζπκαηνπνίεζεο λα
θπξηαξρνχλ νη ξαηζηζηηθνί ιφγνη, θαζψο έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ πνπ
δηακέλνπλ ζηηο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά
πεξηβάιινληα. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, πςειά
πνζνζηά εκθάληζαλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηελ απεηιή πνπ δέρηεθαλ νη
έθεβνη, ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ, επεηδή δελ δέρζεθαλ λα ζπλαληεζνχλ κε θάπνηνλ
άγλσζην πνπ ζπλνκίιεζε καδί ηνπο ζην Γηαδίθηπν θαη, επίζεο, γηα ιφγνπο ζεμνπαιηθψλ
πξνηηκήζεσλ. Σνλ ηειεπηαίν ιφγν ζπκαηνπνίεζεο ηνλ ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο έξεπλεο
δηαδηθηπαθψλ θαη παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ, σζηφζν ζε πνιχ ρακειφηεξα
πνζνζηά. Σν απμεκέλν πνζνζηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα νθείιεηαη θπξίσο
ζην γεγνλφο ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο πνπ ππάξρεη γηα ηνπο εθήβνπο πνπ δηακέλνπλ ζε
δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, φπνπ ηφζν νη ζπλνκήιηθνί ηνπο, φζν θαη άιια άηνκα ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ ηνπο ηαπηίδνπλ ζηεξενηππηθά κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ζεμνπαιηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ζε
ζρέζε θαη κε ην πςειφ πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ηεο έξεπλάο καο πνπ έρνπλ δερηεί δηαδηθηπαθφ
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εθθνβηζκφ (33,1%), είλαη φηη νη έθεβνη πνπ δηακέλνπλ ζε ηδξπκαηηθά πιαίζηα γίλνληαη
αξθεηά ζπρλά ζχκαηα Cyberbulling, κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο ζπκαηνπνίεζεο ησλ ππφινηπσλ εθήβσλ.
Πέξα φκσο απφ ζχκαηα νη έθεβνη πνιιέο θνξέο γίλνληαη θαη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ. ηελ έξεπλά καο νη έθεβνη ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ, ξσηήζεθαλ αλ έρνπλ
απεηιήζεη απηνί άιινπο κέζσ Γηαδηθηχνπ, έζησ θαη κία θνξά. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο
ησλ εθήβσλ πνπ ιάβακε βξέζεθε φηη ην 35,2% απφ απηνχο έρνπλ ππάξμεη ζχηεο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Πίλαθαο 3). Απφ ην πνζνζηφ απηφ ζχηεο ππήξμε ην 37,9% ησλ
αγνξηψλ θαη ην 30,1% ησλ θνξηηζηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ηα αγφξηα έρνπλ κία κηθξή
ππεξνρή ζην πεδίν δξάζεο σο ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηε
ζπκαηνπνίεζε ησλ εθήβσλ πνπ είδακε παξαπάλσ, φπνπ ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια
ήηαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληε. Σν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ηνπ πιεζπζκνχ καο πνπ δήισζε φηη
έρνπλ ππάξμεη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζρέζε κε άιιεο
έξεπλεο ζε εθήβνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε Λακπξνπνχινπ (2014), ζε
κειέηε πνπ έθαλε ζε δείγκα 307 καζεηψλ, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ζε Γπκλάζηα ηνπ
Ννκνχ Καβάιαο, βξήθε φηη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έρεη ππάξμεη ην 22,1% ηνπ
δείγκαηνο ησλ εθήβσλ πνπ εμέηαζε. Σν πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ ππήξμαλ έζησ θαη κία
θνξά ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ζηελ έξεπλα ηεο Λακπξνπνχινπ είλαη ζρεδφλ δηπιάζην
απφ απηφ ησλ θνξηηζηψλ ζπηψλ, 29,6% γηα ηα αγφξηα θαη 15,2% γηα ηα θνξίηζηα. ε
πξναλαθεξζείζα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ASoRA
(AthenaStudiesofResilientAdaptation) ηνπ ηνκέα Ψπρνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζε δείγκα 463
εθήβσλ καζεηψλ Α θαη Β Λπθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, εληνπίζηεθε φηη ζχηεο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ έγηλαλ ην 20,4% ησλ εθήβσλ ηνπ δείγκαηνο, θαη απφ απηνχο ζχηεο
ππήξμαλ ην 28% ησλ αγνξηψλ θαη ην 13% ησλ θνξηηζηψλ (Αβδειίδνπ, ηαπξφπνπινο θαη
Μφηηε, 2011). Οη Beran θαη Li (2007) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηνλ Καλαδά ζε
δείγκα 432 καζεηψλ 12 έσο 15 εηψλ, βξήθαλ φηη ην 26% ησλ καζεηψλ ππήξμαλ έζησ θαη κία
θνξά ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Δπίζεο, ε Li (2006) ζε δηθή ηεο κειέηε κε δείγκα 264
καζεηψλ γπκλαζίνπ βξήθε φηη ην 17% ησλ εθήβσλ καζεηψλ ππήξμαλ ζχηεο δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ, κε ηα αγφξηα ζχηεο λα ππεξηεξνχλ έλαληη ηνλ θνξηηζηψλ.
Πίλαθαο 3. Γηεξεύλεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ εθήβσλ πνπ έρνπλ απεηιήζεη άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν

Έρεηο
απεηιήζεη
εζύ
θάπνηνλ/α
κέζσ
Γηαδηθηύνπ
Frequency
Valid

Missing

Percent

ValidPercent

(%)

(%)

Ναη

83

32,9

35,2

Όρη

153

60,7

64,8

Total

236

93,7

100,0

System

16

6,3
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Οη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο εθήβνπο πνπ κειεηήζακε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα
απεηιήζνπλ άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο αλνηρηέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ
είλαη νη εμήο : ην 28,6% απάληεζε φηη απείιεζε γηα πιάθα, ην 21,4% επεηδή ηνπο απείιεζαλ
πξψηα άιια άηνκα, ην 15,5% επεηδή ήηαλ άιιεο Δζληθφηεηαο ην ζχκα, ην 14,3% επεηδή ηνπο
θνξφηδεπαλ / ηνπο έβξηδαλ νη άιινη, ην 11,9% επεηδή κάισζαλ ζην ζρνιείν, θαη ην 8,9%
απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη ηνπο ιφγνπο πνπ απείιεζε άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν ή δελ
ζέιεζε λα απαληήζεη. ηα αγφξηα ηα αίηηα πνπ ηνπο νδεγνχλ λα γίλνπλ ζχηεο είλαη θπξίσο
«Γηα πιάθα», «επεηδή κε απείιεζαλ πξψηνη», «επεηδή κε θνξφηδεπαλ / κε έβξηδαλ» θαη
«επεηδή ήηαλ άιιεο Δζληθφηεηαο», ελψ ζηα θνξίηζηα ηα βαζηθά αίηηα ζπηνπνίεζεο ζχκθσλα
κε ηε ζεηξά ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ είλαη «επεηδή κε απείιεζαλ πξψηνη», «Γηα
πιάθα», «επεηδή καιψζακε ζην ζρνιείν» θαη «επεηδή ήηαλ άιιεο Δζληθφηεηαο».
Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα λα γίλνπλ
ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είλαη πεξίπνπ παξφκνηνη.
Πίλαθαο 4. Γηεξεύλεζε ησλ ιόγσλ πνπ θάπνηνο έθεβνο απείιεζε άιια άηνκα ζην Γηαδίθηπν

Percent
Αλ Ναη γηα πνην ιόγν ηνλ/ηελ
απείιεζεο :
Frequency (%)
Valid

Δπεηδή
πξψηνη

κε

απείιεζαλ

(%)

7,1

21,4

21,4

10

4,0

11,9

33,3

Δπεηδή κε θνξφηδεπαλ/κε
12
έβξηδαλ

4,8

14,3

47,6

Γηα πιάθα

24

9,5

28,6

76,2

13

5,2

15,5

91,7

Γελ γλσξίδσ/Γελ απαληψ 7

2,8

8,3

100,0

Total

84

33,3

100,0

System

168

66,7

252

100,0

Δπεηδή
ήηαλ
εζληθφηεηαο

Total

(%)

18

Δπεηδή καιψζακε
ζρνιείν

Missing

CumulativePer
ValidPercent cent

ζην

άιιεο

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ ζπηψλ πνπ βξέζεθε ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο είλαη απφ ηα πςειφηεξα πνπ έρνπλ βξεζεί ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (35,2%).
Οη ιφγνη είλαη αθξηβψο νη ίδηνη πνπ αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ην πξνθίι θαη
ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε ηδξπκαηηθά πιαίζηα. Δπηπξφζζεηα, νη
ζπγθεθξηκέλνη έθεβνη φληαο ζηηγκαηηζκέλνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη ηφζν θαηά ηε δηακνλή
ηνπο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο θπζηθή νηθνγέλεηα, φζν θαη κεηέπεηηα ζε θάπνηα δεκφζηα δνκή
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παηδηθήο πξνζηαζίαο, δέρνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ηφζν εθηφο, φζν θαη εληφο
Γηαδηθηχνπ επθνιφηεξα ηνλ εθθνβηζκφ (Bulling). Έηζη, ε ζπλερή έθζεζή ηνπο ζην θαηλφκελν
ηνπ Bulling θάλεη πην εχθνια θαη ηνπο ίδηνπο ζχηεο δηαθφξσλ κνξθψλ εθθνβηζκνχ, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Cyberbulling. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί ζε αξθεηέο δνκέο παηδηθήο
πξνζηαζίαο λα θπξηαξρνχλ «ζηξαηησηηθνί λφκνη», φπνπ ηα κεγαιχηεξα παηδηά λα
πξνζπαζνχλ λα εμνπζηάζνπλ ηα κηθξφηεξα, αζθψληαο ηνπο έληνλν εθθνβηζκφ ψζηε λα
ππαθνχνπλ ζηηο επηζπκίεο ηνπο. Η ζπλερήο έθζεζε ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ ζε θαηαζηάζεηο
απεηιψλ θαη εθθνβηζκνχ κέζα ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηνπο νδεγεί ζπρλά λα
κεηαηξέπνληαη θαη ηα ίδηα απφ ζχκαηα ζε ζχηεο θαη λα ζεσξνχλ ηνλ εθθνβηζκφ πξνο ηνπο
άιινπο σο έλα κέζν επηβνιήο θαη επηβίσζεο. Έηζη, ν εθθνβηζκφο θαη πνιιέο θνξέο ε
θαθνπνίεζε ησλ κηθξφηεξσλ αλειίθσλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο καζαίλεηαη θαη γίλεηαη βίσκα
κέζα ζηηο δνκέο απηέο θαη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο βίαο, φπνπ ην ζχκα γίλεηαη
ζπρλά ζχηεο εθθνβηζκνχ πξνο ηνπο άιινπο θαη ην αληίζηξνθν. Σν γεγνλφο απηφ
δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο βξέζεθε πςειή ζπζρέηηζε ζην γεγνλφο φηη νη
πεξηζζφηεξνη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είραλ ππάξμεη θαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ ζην
Γηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 83 εθήβνπο πνπ απάληεζαλ φηη έρνπλ απεηιήζεη θαη
εθθνβίζεη άιινπο ζην Γηαδίθηπν, νη 58 δήισζαλ φηη έρνπλ θαη νη ίδηνη ππάξμεη ζχκαηα
δηαδηθηπαθψλ απεηιψλ ζε πνζνζηφ 69,9%. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θαηλφκελν ηνπ
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Cyberbulling), είλαη έλα θαηλφκελν πνπ αλαπηχζζεηαη κε
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαη δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο
απφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνέθπςε
φηη απφ ηνπο 21 ζνβαξά εμαξηεκέλνπο απφ ην Γηαδίθηπν εθήβνπο, νη 11 ππήξμαλ θαη ζχκαηα
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ζχκαηα δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ππήξμαλ θαη 23 απφ ηνπο
55 εθήβνπο κε κέηξηα εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Μεγαιχηεξε ζπζρέηηζε εκθαλίδνπλ νη ζχηεο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ κε ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ ην Γηαδίθηπν εθήβνπο, θαζψο απφ ηνπο
21 εθήβνπο κε ζνβαξή εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, νη 16 δειψλνπλ ζχηεο δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ. Δπίζεο, απφ ηνπο 55 εθήβνπο κε κέηξηα εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, νη 34 δειψλνπλ
θαη ζχηεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. πκπεξαζκαηηθά ησλ αλσηέξσ θαίλεηαη φηη ππάξρεη
αξθεηά πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπκάησλ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαη εμαξηεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ απφ ην Γηαδίθηπν ησλ εθήβσλ πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλνιηθή έξεπλα γηα
ηελ δηαδηθηπαθή εμάξηεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή παξαβαηηθφηεηα εθήβσλ πνπ δηακέλνπλ ζε
δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα (Φηιηππίδεο, 2017), ε νπνία ζπζρέηηζε
είλαη αθφκα πην πςειή ζηνπο ζχηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ
ηαπηφρξνλα θαη ζνβαξέο ή κέηξηεο εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ην Γηαδίθηπν.

4. Σπκπεξάζκαηα – Σπδήηεζε
Όιεο νη παξαπάλσ απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθήβσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ κειεηήζεθαλ
ζηελ έξεπλά καο θαη νδεγνχλ, φπσο είδακε, ζε πςειά πνζνζηά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη
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πξνζαλαηνιηζκέλνη γηα ηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ ηεο έξεπλάο καο. Ωζηφζν νη εηδηθνί απηνί
παξάγνληεο κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα εμεηδηθεπηνχλ θαη λα γεληθεπηνχλ θαη λα
εμαγάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ζπκπεξηθνξέο ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ ησλ
εθήβσλ ζηε ρψξα καο. Αξρηθά, ε έιιεηςε νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε απνπζία
γνλετθήο επηηήξεζεο κπνξεί λα ελνρνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηελ θαθή ρξήζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ θαη ηελ αλάπηπμε παξαβαηηθψλ θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Η αλάπηπμε
ησλ αλειίθσλ πνπ εξεπλήζακε ζηελ παξνχζα έξεπλα κε ηελ απνπζία νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο ή ε εμέιημή ηνπο κέρξη κίαο ειηθίαο ζε έλα θαθνπνηεηηθφ θαη αθαηάιιειν
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαίλεηαη φηη επηδξά ζεκαληηθά ζηε δπζθνιία νξηνζέηεζεο ησλ
ζπκπεξηθνξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εθήβσλ. Απφ ηελ άιιε, ηα ηδξπκαηηθά πιαίζηα πνπ
κεγαιψλνπλ νη έθεβνη απηνί παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο θαη κεγάιεο ειιείςεηο ζε επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθφ θνηλσληθήο θξνληίδαο, κε απνηέιεζκα ε επηηήξεζε θαη
ε θαζνδήγεζή ηνπο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ή ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ αλχπαξθηε. Σελ ζεκαληηθφηεηα ηεο έιιεηςεο νηθνγελεηαθνχ ή
άιινπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ επηζθαιή θαη παξαβαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ,
δηαπηζηψλεη θαη ε εηδηθή ζε ζέκαηα παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ςπρίαηξνο Μάηζα (2009),
φπνπ ππνζηεξίδεη φηη «ηα άηνκα πνπ ζπλήζωο αλαπηύζζνπλ δηαδηθηπαθή εμάξηεζε θαη
παξαβαηηθόηεηα ζην Δηαδίθηπν είλαη άηνκα κε ειιεηκκαηηθή ηαπηόηεηα, πνπ αλαπηύρζεθαλ
ρωξίο ζηαζεξά γνλεϊθά πξόηππα, κε ειάρηζηα ή θαζόινπ παξόληεο ηνπο γνλείο ζηε δωή ηνπο ή
ππνθαηάζηαηά ηνπο».
Έλαο επίζεο βαζηθφο ιφγνο γηα ηα απμεκέλα πνζνζηά Cyberbulling πνπ εκθάληζαλ νη έθεβνη
ηεο έξεπλάο καο είλαη ε κίκεζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηα
ηδξπκαηηθά πιαίζηα, θπξίσο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνο ηνπο κηθξφηεξνπο εθήβνπο, αιιά
θαη κεηαμχ ζπλνκειίθσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πνιιέο απφ ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ αλειίθσλ είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο θαη αληηγξαθήο ησλ ζπκπεξηθνξψλ
ζεκαληηθψλ άιισλ γχξσ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε θιαζηθή αληαλαθιαζηηθή ή θιαζηθά
εμαξηεκέλε κάζεζε εξκελεχεη ηελ θάζε ζπκπεξηθνξά, ζεηηθή ή αξλεηηθή, σο απνηέιεζκα
αληίδξαζεο ζε εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη αλήιηθνη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, νη θνξείο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη ζνβαξά ππνζηειερσκέλνη
απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη ην ιηγνζηφ πξνζσπηθφ πνπ
πθίζηαηαη παξνπζηάδεη κεγάια πνζνζηά επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Φηιηππίδεο, 2015), κε
απνηέιεζκα λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιέο θνξέο λα αζρνιεζεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ
νξζή δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ αλειίθσλ πνπ θηινμελνχληαη εθεί.
Έηζη θπξηαξρεί ζπρλά ην θαηλφκελν ζηηο δνκέο απηέο νη κηθξφηεξνη αλήιηθνη λα αληηγξάθνπλ
θαη λα κηκνχληαη ζπρλά αξλεηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ ησλ κεγαιπηέξσλ εθήβσλ, νη
νπνίνη εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά ζηελ πξνβιεκαηηθή θαη επηζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Βιέπνληαο νη κηθξφηεξνη ηνπο κεγαιχηεξνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα πνιιέο
ψξεο, λα απεηινχλ άιινπο κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, αιιά θαη λα απεηινχληαη νη ίδηνη,
καζαίλνπλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο εθκάζεζεο
αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο.
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Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηνπο έθεβνπο πνπ
δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο λα εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά
Cyberbulling, είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθήβσλ πξνέξρεηαη απφ πνηθίια
βηνινγηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη αλήιηθνη απηνί ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο εηζέξρνληαη ζηηο δνκέο απηέο κε ήδε δηακνξθσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, θαζψο θαη κε
εμαξηεηηθέο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνυπάξρνπλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε παηδηθή
ειηθία θαη εηδηθά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ αλειίθσλ, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. Οη
αλήιηθνη γηα λα θηάζνπλ λα θηινμελεζνχλ ζε θάπνηα δεκφζηα δνκή παηδηθήο πξνζηαζίαο
έρνπλ πξνυπάξμεη ζε θαθνπνηεηηθά θαη κε νξηνζεηεκέλα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα πνπ
ηνπο έρνπλ κάζεη ζε κε νξηνζεηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη έρνπλ ήδε εθηεζεί ζε αξλεηηθά
πξφηππα. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ησλ εθήβσλ θαη ηα παηδηθά ηξαχκαηα πνπ θέξνπλ δελ είλαη
εχθνιν λα νξηνζεηεζνχλ κέζα ζηηο δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο θέξνπλ
θαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε απνηέιεζκα απηέο νη κε ειεγρφκελεο
ζπκπεξηθνξέο λα αληαλαθιψληαη θαη ζε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπίζεο, ζε
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο νη πνιχ ειιεηκκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο
πνπ δελ έρνπλ κάζεη ζε θαλφλεο θαη φξηα ζπκπεξηθνξάο, νη αλήιηθνη κε ζνβαξά ζέκαηα
θνηλσληθνπνίεζεο, άηνκα πνπ είλαη αλίθαλα λα επεμεξγαζζνχλ ςπρηθά ηηο καηαηψζεηο ηνπο,
άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κε κεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη
κε πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα.
Σέινο, έλα αθφκε βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πηζηεχνπκε φηη νδεγεί ηνπο εθήβνπο πνπ δηακέλνπλ ζε
δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζε απμεκέλα πνζνζηά δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζε
θαηλφκελα ειεθηξνληθήο παξαβαηηθφηεηαο, είλαη ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε πξνθαηάιεςε πνπ
πθίζηαηαη ε νκάδα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθήβσλ. χκθσλα κε ―ηε ζεσξία ηεο εηηθέηαο‖ ε
θνηλσλία επζχλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά θαη φρη ην
άηνκν πνπ παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο (Matza, 1969). Η παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά
είλαη απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, νη
νπνίεο επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Όπσο είδακε, νη αλήιηθνη πνπ δηαβηνχλ ζε
ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη ζηηγκαηηζκέλνη, ηφζν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, φζν
θαη απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν. Η αληίιεςε ηεο θνηλφηεηαο φηη νη έθεβνη πνπ
δηακέλνπλ ζε δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη θαηά θαλφλα βίαηνη, επηζεηηθνί,
αλεμέιεγθηνη,παξαβαηηθνί, θ.α., ζηηγκαηίδεη θαη πεξηζσξηνπνηεί ηνπο εθήβνπο απηνχο θαη
ηνπο νδεγεί ζε κεηαμχ ηνπο κφλν ζπλαλαζηξνθέο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο εηηθέηαο,
φζν ην άηνκν δέρεηαη πξνθαηάιεςε θαη ζηηγκαηηζκφ, ηφζν νδεγείηαη ζε παξαβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο σο κέζν άκπλαο ή επίζεζεο (Κνπξάθεο, 2004). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία
ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο κε ηε δηαδηθαζία απηή κεηαιιάζζεηαη ε απηφ-εηθφλα ηνπ
εθήβνπ θαη ζηγά-ζηγά πξνζαξκφδεηαη ζηελ εηθφλα ηνπ ζηίγκαηνο πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί απφ
ηνπο ηξηγχξσ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ, πξνθαηάιεςεο θαη
ζηηγκαηηζκνχ ησλ αλειίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζε δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, πξνγξακκαηίδνληαη
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επηζθέςεηο ζρνιείσλ, αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θ.α. ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ησλ δνκψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ―εμσηεξηθνί‖ αλήιηθνη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα
γλσξίζνπλ απφ θνληά ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δηακέλνπλ εθεί, ψζηε λα αξζεί ε αίζζεζε
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ επηθίλδπλνπ πνπ θπξηαξρεί γηα ηελ νκάδα ησλ αλειίθσλ πνπ
θηινμελνχληαη ζε ηδξπκαηηθά πιαίζηα. Δπίζεο, ζπρλά δηνξγαλψλνληαη θαη γηνξηέο γελεζιίσλ
ή άιιεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ζπκκαζεηψλ ησλ
αλειίθσλ πνπ δηακέλνπλ ζηηο δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ θαηλφκελα
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειναπνδνρή
κεηαμχ ησλ αλειίθσλ εληφο θαη εθηφο δνκψλ ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο.
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