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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ραγδαία άνθηση του διαδικτύου. Όπως 

γνωρίζουμε πάντα υπάρχει η θετική και η αρνητική πλευρά ενός φαινομένου.  

Εμείς στην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την αρνητική πλευρά του 

διαδικτύου και συγκεκριμένα με την διαδικτυακή καταδίωξη/ παρακολούθηση 

(cyberstalking) η οποία είναι μια μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying).  

Η διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση ορίζεται ως η χρησιμοποίηση του 

διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων συσκευών που πραγματοποιούν 

την ηλεκτρονική επικοινωνία για την παρακολούθηση ενός ατόμου (Μακρή-

Μπότσαρη, 2010). 

Η διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση είναι ένα φαινόμενο που έχει 

λάβει ιδιαίτερη προσοχή σε ερευνητικό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός το 

οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στις σημαντικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει τo 

φαινόμενο αυτό τόσο για το θύµα όσο και για το θύτη (Carney, 2000˙ Larochette, 

Murphy, & Craig. 2010). 

Τέλος, η έρευνα του φαινομένου της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης, είχε ως αποτέλεσμα, την αναγνώριση των επιπτώσεων 

της διαδικτυακής καταδίωξης/παρακολούθησης στη σωματική και ψυχική υγεία των 

ανθρώπων και ιδιαιτέρως των φοιτητών – νεότερων σε ηλικία ατόμων, όπου κάνουν 

περισσότερες ώρες  χρήση του διαδικτύου, να καθυστερήσει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 

συγκριτικά µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία 

παρατηρείται έντονη δραστηριοποίηση σε επίπεδο έρευνας, ενημέρωσης και 

πρόληψης (Antoniadou & Kokkinos, 2013).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση: (1) της διάπραξης της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης (cyberstalking) και των παραγόντων που συμβάλλουν 

σε αυτή (προσωπικότητα και τύποι διαπροσωπικών σχέσεων του θύτη) και (2) της 

θυματοποίησης, των τρόπων αντιμετώπισης από τα θύματα και των επιπτώσεων στην 

ψυχική υγεία τους. 

Στο Θεωρητικό μέρος της πτυχιακής εργασίας, υπάρχουν δύο Κεφάλαια που 

χωρίζονται σε υποενότητες. 

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η  διαδικτυακή καταδίωξη. Πιο συγκεκριμένα 

το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον Ορισμό και στις Μορφές της διαδικτυακής 

καταδίωξης, στους Παράγοντες που επηρεάζουν την διάπραξη της και  στις  

επιπτώσεις της διαδικτυακής καταδίωξης στο θύμα. 

Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση της κοινωνικής εργασίας με την 

διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργου. 

Εν συνεχεία, η εργασία επικεντρώνεται στο παρουσίαση του Ερευνητικού 

Μέρους, στο οποίο αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας, η οποία επιλέχθηκε, βάση 

των ερευνητικών υποθέσεων και των εργαλείων συλλογής δεδομένων. Τέλος, 

ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η ανάλυσή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o 

Ορισμός και περιγραφή του cyberstalking και 

αλλων συναφων ορισμων   
 

Ο Boji (2004) στον Γιωτάκο αναφέρεται ότι το Cyberstalking σημαίνει 

διαδικτυακή καταδίωξη/ παρακολούθηση και αφορά τη χρησιμοποίηση του 

διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων συσκευών που πραγματοποιούν 

την ηλεκτρονική επικοινωνία για την παρακολούθηση ενός ατόμου. Η διαδικτυακή 

καταδίωξη ανήκει στο ευρύτερο πλέγμα του διαδικτυακού εκφοβισμού. Γενικότερα, 

το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας παρουσιάζει αυξανόμενες και 

πολυπαραμετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα 

κατά τα τελευταία χρόνια. (Αρτινοπούλου, 2001).  

Ειδικότερα, η διαδικτυακή καταδίωξη είναι ένα δυναμικό, πολυδιάστατο 

κοινωνικό φαινόμενο το οποίο εξαπλώνεται παράλληλα με την εξάπλωση της χρήσης 

του διαδικτύου. Σύμφωνα με τον  Douglas Schweitzer (2003), καθώς το διαδίκτυο 

γίνεται αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, οι θύτες 

επωφελούνται από την ευκολία της επικοινωνίας.   Η σωστή και ασφαλής χρήση του 

διαδικτύου δεν δίνει περιθώριο στην θυματοποίηση του οποιοδήποτε, αλλά η 

ανωνυμία  σε συνδυασμό με την χαοτική φύση του διαδικτύου, καθώς και η έλλειψη 

φυσικής επικοινωνίας  θύτη-θύματος, κάνουν την διαδικτυακή καταδίωξη ένα 

φαινόμενο που μπορεί δύσκολα να τεθεί υπό έλεγχο.  

Η διαδικτυακή καταδίωξη, σαν φαινόμενο βασίζεται στη αμοιβαία ανεπάρκεια 

ορθής χρήσης του διαδικτύου από την πλευρά του θύτη, καθώς και του θύματος. 

Είναι μια σχέση, στην οποία κατά κάποιο τρόπο συντηρεί ο καθένας τον ρόλο του 

άλλου (Schweitzer 2003).  

Πιο συγκεκριμένα, το θύμα δεν προστατεύει επαρκώς τα προσωπικά του 

δεδομένα ή αγνοεί της βασικές αρχές ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο. 

Χρησιμοποιεί με εσφαλμένο τρόπο τα κοινωνικά δίκτυα, μη αποκλείοντας τρίτους 

από τα προσωπικά του στοιχεία και δεδομένα, εκτίθωντας έτσι τον εαυτό του στον 

θύτη. Ο θύτης με την σειρά του, εκμεταλλευόμενος την δυσχερή χρήση του θύματος, 

το παρενοχλεί με διάφορους τρόπους και μέσα.  Χρησιμοποιεί δηλαδή και αυτός με 
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την σειρά του τα διάφορα μέσα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, με λάθος κίνητρα 

(Schweitzer 2003).   

Όπως προαναφέραμε, η ανωνυμία του διαδικτύου, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

φυσικής επαφής θύτη και θύματος, προκαλεί μειωμένη αντίληψη της βαρύτητας  των 

συνεπειών που έχει η διαδικτυακή καταδίωξη στο θύμα. Οι συνέπειες στα θύματα 

συνήθως ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο, την προσωπικότητα του.  

 Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Douglas Schweitzer (2003), ρόλο όμως συχνά 

παίζει και  η  διαθεσιμότητα ενός ενεργού δικτύου στήριξης θυμάτων διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης (cyberstalking). Οι συνέπειες,  θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν στα εξής:  

Τα θύματα συνήθως εκδηλώνουν αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά, έντονες 

κρίσεις άγχους και ισχυρό κλονισμό στην αυτοεκτίμησή τους. Επίσης εκδηλώνουν 

ανασφάλειες ή και  φοβίες που έχουν άμεση συσχέτιση με την καταδίωξη που 

υφίστανται. Σε άλλες περιπτώσεις τα θύματα μπορούν να παρουσιάσουν κατάθλιψη ή 

και να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας.   

Από την άλλη μεριά ο όρος καταδίωξη/παρακολούθηση (stalking) περιγράφει μια 

απειλητική και ενοχλητική συμπεριφορά την οποία κάποιος εκδηλώνει 

επαναλαμβανόμενα εναντίων κάποιου άλλου είτε, παρακολουθώντας το άτομο αυτό 

είτε, ακολουθώντας το στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο είτε, κάνοντας 

ενοχλητικά τηλεφωνήματα ή αφήνοντας γραπτά μηνύματα ή ακόμα και αντικείμενα 

είτε, καταστρέφοντας την περιουσία του. Ενέργειες όπως οι ψευδείς κατηγορίες, η 

υποκλοπή ταυτότητας, η πρόκληση βλάβης σε δεδομένα ή εξοπλισμό και η 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το θύμα αποτελούν μέρος τις διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης. Ο φόβος που αισθάνεται το θύμα για την ασφάλειά 

του είναι ο σκοπός αυτής της μορφής του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. (Μακρή-

Μπότσαρη, 2010).  

  Σύμφωνα με την νομοθεσία, η διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση 

(cyberstalking) και ο Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) ποικίλλουν από χώρα 

σε χώρα και είναι περισσότερο διαδεδομένα τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η 

εμφάνιση των διαδικτυακών αυτών εγκλημάτων βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία 

χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα εγκλήματα αυτά, δεν αποτελούν αξιόποινες 

σύμφωνα με τη νομοθεσία πράξεις. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συχνά νομοθεσίες 

που απαγορεύουν την καταδίωξη ή παρενόχληση γενικά, οι νομοθέτες μερικές φορές 

πιστεύουν ότι τέτοιοι νόμοι είναι ανεπαρκείς ή δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των 
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διαδικτυακών εγκλημάτων, και ως εκ τούτου υποβάλουν νέα νομοθετικά άρθρα για 

την αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων που αφορούν τη διαδικτυακή καταδίωξη 

και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, σχεδόν 

κάθε κράτος έχει νόμους που αφορούν στην διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση 

(cyberstalking), ή εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, ή και τα δύο. Επίσης, σε χώρες 

όπως οι ΗΠΑ, στην πράξη, υπάρχει μικρή νομοθετική διαφορά μεταξύ των εννοιών 

κυβερνοεκφοβισμός και διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση. Η πρωταρχική 

διαφορά είναι η ηλικία. Αν είναι ενήλικες που συμμετέχουν, η πράξη συνήθως 

ονομάζεται διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση (cyberstalking), ενώ μεταξύ των 

παιδιών αναφέρεται  ως κυβερνοεκφοβισμός (cyberbullying). Ωστόσο, η διάκριση 

αυτή έχει συνήθως την ίδια σημασία, και πολλοί νόμοι αντιμετώπισης του 

εκφοβισμού αφορούν συνήθως τα ίδια ή παρόμοια 

περιστατικά.(http://en.wikipedia.org) 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά την Αμερικανική 

Ομοσπονδιακή Αντί-Διαδικτυακής- Καταδίωξης, σήμερα, οι πράξεις αυτές  

αποτελούν ποινικό αδίκημα και τα άτομα που τις πραγματοποιούν διώκονται και αυτά 

ποινικά. Μια καταδίκη μπορεί να οδηγήσει σε μια περιοριστική εντολή ή ακόμα και 

σε ποινικές κυρώσεις κατά του δράστη, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της 

φυλάκισης. Για παράδειγμα, περιστατικό διαδικτυακής καταδίωξης/παρακολούθησης 

(cyberstalking) αντιμετωπίστηκε βάση του ομοσπονδιακού διακρατικού 

καταστατικού καταδίωξης, το οποίο αποτελεί μέρος  νόμου  που ψηφίστηκε το 2000 

και τάσσονταν κατά της βίας των γυναικών, από την αμερικανική ομοσπονδιακή 

νομοθεσία. 

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη της ομοσπονδιακής 

νομοθεσίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν ειδικά την διαδικτυακή 

καταδίωξη/ παρακολούθηση (cyberstalking).Ο πρώτος νόμος όσον αφορά την 

καταπολέμηση της δικτυακής καταδίωξης ψηφίστηκε στην Καλιφόρνια το 1990 αλλά 

τέθηκε σε ισχύ το 1999, και ενώ και οι πενήντα πολιτείες σύντομα εφάρμοσαν αυτό 

το νόμο, από το 2009 μόνο 14 από αυτές είχαν νόμους που αφορούν ειδικότερα στην 

"υψηλής τεχνολογίας καταδίωξη/παρακολούθηση". Σύμφωνα με τις νομοθεσίες 

άλλων κρατών, εκτός από την παρενόχληση ή την καταπολέμηση της δικτυακής 

καταδίωξης , έχουν απαγορεύσει την κατάχρηση των επικοινωνιών του υπολογιστή 

και των e-mail, ενώ άλλα κράτη έχουν περάσει νόμους που περιέχουν ευρεία γλώσσα 

που μπορεί να ερμηνευθεί και να συμπεριληφθεί στον κυβερνοχώρο ως συμπεριφορές 
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καταδίωξης/παρακολούθηση, όπως στη νομοθεσία που αναφέρεται στην  

παρενόχληση ή  στην δικτυακή καταδίωξη (http://en.wikipedia.org) 

 

Μορφές διαδικτυακής καταδίωξης 

 

Η φύση, η συχνότητα καθώς και ο τρόπος της καταδίωξης καθορίζει και τον 

τύπο της. Μπορεί να είναι οι όροι παραπλήσιοι αλλά μεταξύ τους διαφέρουν.  

Στην συνέχεια παραθέτουμε τις οκτώ μορφές διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης οι οποίες είναι οι εξής:  

 

«Ανάφλεξη» (Flaming): Με τον όρο «flame» (που σημαίνει «φλόγα») εννοείται ένα 

εσκεμμένα εχθρικό και προκλητικό μήνυμα που αποστέλλεται από έναν χρήστη σε ένα 

άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Με τον όρο «flaming» («ανάφλεξη») εννοείται η 

αποστολή βίαιων, αγενών και χυδαίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με σκοπό την 

πρόκληση λεκτικών διαπληκτισμών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών, εντός του 

Διαδικτύου (Pisano – Saturno, 2008: 40-45). 

«Παρενόχληση» (Harassment): Μπορεί να οριστεί ως η επαναλαμβανόμενη 

αποστολή προσβλητικών ή απειλητικών μηνυμάτων σε ένα άλλο άτομο μέσω e-mail, 

γραπτών μηνυμάτων, ή σε δωμάτια συζήτησης (chat rooms), τα οποία μπορούν να 

προκαλέσουν συναισθηματική και ψυχική οδύνη. Όπως και στον παραδοσιακό 

εκφοβισμό, δημιουργείται μία άνιση σχέση, στην οποία το θύμα υφίσταται παθητικά 

την παρενόχληση ή, στην καλύτερη περίπτωση, προσπαθεί, συνήθως ανεπιτυχώς, να 

πείσει αυτόν που το καταδιώκει να βάλει ένα τέλος στην επιθετικότητα (Pisano – 

Saturno, 2008: 40-45). 

«Διαδικτυακή καταδίωξη» (Cyberstalking): Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να 

προσδιορίσει εκείνες τις συμπεριφορές οι οποίες, μέσω της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών, είναι πιθανόν να προκαλέσουν παρενόχληση ποικίλων μορφών στα 

θύματα, με απώτερο στόχο την εκδήλωση πολύ πιο βίαιων μορφών επιθετικότητας, 

ακόμα και σωματικού τύπου. Αποτελούν, με άλλα λόγια, ένα σύνολο επίμονων και 

καταδιωκτικών συμπεριφορών που πραγματώνονται μέσω του Διαδικτύου ή των 

κινητών τηλεφώνων (Pisano – Saturno, 2008: 40-45).  

http://en.wikipedia.org/
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«Δυσφήμιση» (Denigration): Αποτελεί τη διανομή, μέσω του Διαδικτύου ή γραπτών 

μηνυμάτων στο κινητό, ψευδών ή ταπεινωτικών σχολίων για τα θύματα σε τρίτους, με 

σκοπό «να βλάψουν τη φήμη ή τις φιλίες του ατόμου που αποτελεί στόχο». 

«Πλαστοπροσωπία» (Impersonation): Μέσα από τη διαδικασία της «μίμησης», οι 

θύτες του ηλεκτρονικού εκφοβισμού παριστάνουν τα θύματά τους. Ένα 

χαρακτηριστικό του φαινομένου αυτού είναι ότι ο θύτης δημιουργεί μια πλαστή 

ταυτότητα με το όνομα ενός γνωστού ατόμου, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του, 

δημιουργώντας ένα νέο, παράλληλο προφίλ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

προσποιηθεί ότι είναι το άτομο αυτό και, στη συνέχεια, είτε να μιλήσει άσχημα και 

προσβλητικά για κάποιον είτε να καταφέρει να μάθει πράγματα και πληροφορίες· ή, ο 

εισβολέας μπορεί, εάν έχει το username και τον κωδικό του θύματος, να στέλνει 

μηνύματα για λογαριασμό του προς ένα άλλο άτομο, το οποίο δεν θα γνωρίζει ότι τα 

μηνύματα που έλαβε στην  πραγματικότητα δεν έχουν αποσταλεί από τον/τη φίλο 

του/της αλλά από ένα τρίτο άτομο, το οποίο έκλεψε την ταυτότητά του/της. Σε 

ακραίες περιπτώσεις, ο θύτης αλλάζει τον κωδικό του θύματος, παρεμποδίζοντας την 

πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο λογαριασμό του. Αυτή η μορφή 

καταδίωξης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή ακόμα και να βλάψει τον 

πραγματικό ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Πολύ συχνά, σε αυτές τις περιπτώσεις 

εμπλέκονται πρώην ερωτικοί σύντροφοι. 

«Εξαπάτηση ή «Ξεμπρόστιασμα» (Tricky ή Outing): Η ιδιαιτερότητα του 

φαινομένου αυτού έγκειται στην πρόθεση εξαπάτησης του θύματος (tricky). Μερικές 

φορές, ο θύτης παρουσιάζεται αρχικά ως φίλος, με σκοπό να καταφέρει το θύμα να 

του αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες ή να μοιραστεί μαζί του ιστορίες ή 

φωτογραφίες που το εκθέτουν (outing). Μόλις αποκτήσει την εμπιστοσύνη και τις 

προσωπικές πληροφορίες του θύματος, τις διακινεί μέσω των ηλεκτρονικών μέσων 

όπως είναι το Διαδίκτυο, τα γραπτά μηνύματα, κτλ(Pisano – Saturno, 2008: 40-45) . 

«Αποκλεισμός» (Exclusion): Συνίσταται στον εσκεμμένο αποκλεισμό ενός άλλου 

ατόμου από την ομάδα των φίλων, από δωμάτια συζήτησης (chat rooms) ή από 

διαδικτυακά ομαδικά παιχνίδια (multiplayer games). Ο αποκλεισμός από την ομάδα 

των φίλων γίνεται αντιληπτός ως μια σοβαρή προσβολή, η οποία μπορεί να μειώσει τη 

δημοτικότητα του θύματος στην ομάδα των συνομηλίκων και την όποια «δύναμη» 

διαθέτει το άτομο αυτό στον κύκλο των φίλων του.(Pisano – Saturno, 2008: 40-45). 

«Χαρούμενο χαστούκισμα» (Happy slapping): Αποτελεί ένα φαινόμενο της 

νεολαίας που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2004, στην Αγγλία. Είναι μία σχετικά 
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πρόσφατη μορφή εκφοβισμού, που συνδέεται με τον παραδοσιακό εκφοβισμό και σε 

αυτήν μία ομάδα αγοριών βρίσκει ευχαρίστηση να χαστουκίζει ξένους, 

καταγράφοντας τα πάντα σε βίντεο μέσω των κινητών τηλεφώνων. Από το 

χαστούκισμα προχώρησαν, επίσης, σε πράξεις αυξημένης επιθετικότητας και 

εκφοβισμού. Σήμερα, το «happy slapping» συνίσταται στην καταγραφή ενός βίντεο, 

στο οποίο το θύμα βιντεοσκοπείται ενώ υφίσταται διάφορες μορφές βίας, τόσο 

ψυχολογικής, όσο και σωματικής, που έχουν ως στόχο «να υποβιβάσουν και να 

εξευτελίσουν το θύμα». Η βιντεοσκόπηση γίνεται χωρίς να την αντιλαμβάνεται το 

θύμα και οι εικόνες δημοσιεύονται στη συνέχεια στο Διαδίκτυο και παρακολουθούνται 

από άλλους χρήστες (Pisano – Saturno, 2008: 40-45). 

Παράγοντες που επηρεάζουν την διάπραξη 

διαδικτυακής καταδίωξης 

 

Η επανάσταση του διαδικτύου και η συνεχής ανάπτυξη του ώθησαν  εκατομμύρια 

ανθρώπους στη χρήση αυτού του μέσου. Μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπους είναι 

φυσικό να υπάρχουν άνθρωποι με παραβατικές συμπεριφορές, και ίσως ένας 

παραπάνω λόγος έξαρσης του φαινομένου αυτού είναι, ότι ο θύτης δεν έρχεται σε 

επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με το θύμα, αλλά η επικοινωνία γίνεται διαμέσου μιας 

οθόνης. Έτσι οι ψυχολόγοι προσπάθησαν να χωρίσουν τους ‘stalkers’ σε κατηγορίες 

και να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε 

κατηγορίας.(Γιωτάκος, 2014:106). 

Γενικά οι ‘cyberstalkers’ έχουν κοινά στοιχεία συμπεριφοράς, δρώντας με το 

κίνητρο της ζήλιας ή της άρνησης, και ταΐζουν την ανάγκη τους για «κυνήγι» με την 

αδιαφορία του θύματος, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές, 

ακόμα και σε φυσική βία. Έχοντας εμμονές και άλλοτε ψυχαναγκαστική 

συμπεριφορά, στοχοποιούν ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο ουσιαστικά εκτονώνουν τα 

δεινά που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, συναισθήματα δηλαδή και προσωπικές ιδέες που 

δεν βρίσκουν αποδοχή στην προσωπική τους ζωή. Αντιμετωπίζοντας πολλές φορές 

συμπλέγματα κατωτερότητας και προβλήματα μειωμένης αυτοπεποίθησης, οι 

‘stalkers’ ετεροπροσδιορίζονται μέσω τις προσβολής του θύματος, προσπαθώντας 

υποσυνείδητα να τραβήξουν την προσοχή.  
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Καθότι πολλές φορές είναι άτομα υπερευαίσθητα, και για τον λόγο αυτό 

ευερέθιστα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατανόηση, όχι όμως και με κουβέντα ή 

αντιδικία, αφού έτσι τροφοδοτείται ακόμα περισσότερο η αντιδραστική συμπεριφορά 

του δράστη (Γιωτάκος, 2014:106).  

Τέλος, πολύ σημαντικό παράγοντα αποτελούν οι διαπροσωπικές σχέσεις των 

ανθρώπων και τα στάδια εξέλιξής τους , οι οποίες ωθούν ένα άτομο στην 

συμπεριφορά του ‘stalker’ .Αυτός ο παράγων αναλύετε λεπτομερώς στην συνέχεια.  

 

Στάδια εξέλιξης των διαπροσωπικών σχέσεων 

 

Ο άνθρωπος από την ημέρα που γεννιέται μέχρι την ημέρα που πεθαίνει είναι 

ένα κοινωνικό ον. Αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, κατά βάση, με διαπροσωπικούς 

όρους. Κύριοι πρωταγωνιστές σε αυτόν τον κόσμο των διαπροσωπικών σχημάτων 

είναι ο «εαυτός» και οι «άλλοι». Ο εαυτός ποτέ δεν είναι αποκομμένος από τους 

άλλους. Μια βασική προϋπόθεση για τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι η επικοινωνία.  

Ο Μαρμαρινός (2008 στην πτυχιακή Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη 2014) αναφέρεται 

όταν λέμε διαπροσωπικές σχέσεις, τις εννοούμε έτσι όπως διαμορφώνονται και 

υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Μερικές από τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι η 

οικογένεια, οι φιλίες και οι κοινωνικές συναναστροφές, δηλαδή η καθημερινή 

επικοινωνία με άγνωστα άτομα. Καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ειδικά μεταξύ των 

νέων, σημαίνει και καλή επικοινωνία, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. 

Ο Rogers (1959) στην Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη ο όρος διαπροσωπικές 

σχέσεις αναφέρεται στην επικοινωνιακή αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται ανάμεσα 

σε δυο ή και περισσότερα άτομα, έχοντας ως σκοπό την αναγνώριση, ανακάλυψη και 

κατανόηση των αναγκών και χαρακτηριστικών του εαυτού μας και των άλλων. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Καψάλη (2003) στην Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη η 

αμοιβαία ρύθμιση της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων είναι το αποτέλεσμα. 

Επομένως, για να υπάρξουν διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα άτομα πρέπει να 

προϋπάρξει επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Όπως χαρακτηριστικά έχει υποστηρίξει ο Heider (1958) στον Καφέτσιο 

(2005), τα διαπροσωπικά σχήματα είναι από τα πλέον βασικά εργαλεία, που 

χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Πρόσφατες μελέτες 
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εστιάζουν στα συναισθήματα ως συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στις κοινωνικές 

σχέσεις και την ψυχική υγεία. Ακόμα και αν η σημασία των διαπροσωπικών 

διαπλοκών είναι κάτι το αυτονόητο και αυταπόδεικτο σε κοινωνίες με υψηλό βαθμό 

συλλογικότητας, έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και σε κοινωνίες με υψηλό βαθμό 

ατομικισμού οι άνθρωποι περνούν το 47% του χρόνου τους με την συντροφιά των 

άλλων (Καφέτσιος, 2005). 

Επιπροσθέτως, ο Καψάλη (2003) στην Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη 

επισημαίνει ότι η διαπροσωπική σχέση που δημιουργείται με ένα άλλο άτομο ή με 

μια ομάδα ατόμων που εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θεωρείται 

δυαδική, δηλαδή αποτελεί σχέση αλληλεπίδρασης και αφορά στις πρόσωπο με 

πρόσωπο σχέσεις και αλληλεπιδράσεις με όλα τα υπόλοιπα άτομα. Η αλληλεπίδραση 

που δημιουργείται στοχεύει στην ευχαρίστηση, στην αποδοχή των   εμπλεκόμενων 

μελών χωρίς να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και δίχως σκοπό την επιβολή εξουσίας. Οι 

σχέσεις αυτές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν αμφίδρομες καθώς σε αυτές ο 

καθένας ασκεί επιρροή στον άλλον σε όλα τα επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό) 

θεωρώντας ότι το πρόσωπο με το οποίο έρχεται σε επαφή είναι ο «σημαντικός άλλος» 

γι’ αυτόν. 

Ο Καφέτσιος (Καψάλη, 2005) στην Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη επισημαίνει 

αν λοιπόν καταφέρουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε 

με τους άλλους, θα καταφέρουμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει μαζί τους. Σε αυτό συμβάλλει η γνώση 

του εαυτού μας και η ανάλυση των στοιχείων της προσωπικότητας μας. Η 

αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός που τρέφει ο καθένας μας αντανακλώνται στη 

συμπεριφορά μας προς τους άλλους, στην αντίληψη που διαμορφώνουμε γι’ αυτούς 

και κατ΄ επέκταση στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουμε με αυτούς. 

Επομένως, Verderber and Verderber (2006) στην Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη 

η διαπροσωπική επικοινωνία θεωρείται σημαντική γιατί εξυπηρετεί κάποιες 

λειτουργίες. Λειτουργίες που έχουν να κάνουν με το ότι οι άνθρωποι επικοινωνούν με 

σκοπό να καλύψουν τις κοινωνικές και ψυχολογικές τους ανάγκες, να διατηρήσουν 

και να ενισχύσουν την αίσθηση του εαυτού τους, να δημιουργήσουν σχέσεις, να 

εκπληρώσουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να 

ασκήσουν την επιρροή τους στους άλλους  

Οι σχέσεις κατατάσσονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το βαθμό 

έλξης και οικειότητας που επικρατεί μεταξύ των αλληλεπιδρώντων. Το πρώτο 
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επίπεδο περιλαμβάνει τις σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι αισθάνονται μικρή έλξη 

και έχουν χαμηλή οικειότητα μεταξύ τους. Στις επιφανειακές αυτές επαφές γίνεται 

έντονη χρήση των τυπικών κοινωνικών κανόνων, επιστρατεύονται συχνά οι 

ικανότητες προσποίησης και ηθοποιίας των εμπλεκόμενων ατόμων και αποφεύγονται 

οι προσωπικές αποκαλύψεις. Σε αυτού του είδους τις σχέσεις κατατάσσονται οι 

επαγγελματικές επαφές και ορισμένες προσωπικές σχέσεις μικρής συνήθως χρονικής 

διάρκειας (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). 

Εάν η αρχική τυπική επαφή παρουσιάζει προοπτικές ανταλλαγής απόψεων και 

εμπειριών, η σχέση βαθμιαία εξελίσσεται και δημιουργείται η μορφή της 

αλληλεπίδρασης που αποτελεί το δεύτερο επίπεδο των σχέσεων. Η ανταλλαγή 

προσωπικών πληροφοριών είναι το κεντρικό στοιχείο των σχέσεων δευτέρου 

επιπέδου. Εάν διαπιστωθούν κοινά σημεία ανάμεσα στους αλληλεπιδρώντες, 

επιδιώκονται περισσότερες επαφές, οι οποίες τελικά οδηγούν τις σχέσεις του τρίτου 

επιπέδου των στενών διαπροσωπικών επαφών. Οι διαπροσωπικές σχέσεις 

χαρακτηρίζονται από τις ανταλλαγές συναισθημάτων, ηθικών αξιών και προσωπικών 

εμπειριών, όπως και από τους στενούς δεσμούς μεταξύ των αλληλεπιδρώντων και 

αποτελούν μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις της ανθρώπινης ευτυχίας και της 

ψυχικής υγείας (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). Παράλληλα, με τον όρο στενές 

σχέσεις ορίζονται οι σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι έχουν υψηλό επίπεδο 

οικειότητας καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα την ανάγκη του κάθε 

ανθρώπου για κοινωνικότητα (φιλία) και δεσμό (συντροφική – ερωτική σχέση). 

(Καφέτσιος, 2005). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξελιχθούν οι επιφανειακές επαφές σε 

ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις είναι να υπάρχει συναισθηματική σύνδεση μεταξύ 

των ατόμων. Επομένως, για να εξελιχθούν οι τυπικές κοινωνικές επαφές σε ζεστές 

διαπροσωπικές σχέσεις, πρέπει να λάβουν χώρα αμοιβαίες, προσωπικές 

εξομολογήσεις, στη διάρκεια των οποίων η μη λεκτική οδός επικοινωνίας 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αν ο ένας από τους δύο αλληλεπιδρώντες δεν 

ανταποκρίνεται στις αποκαλύψεις του άλλου, τότε ο ρυθμός εξέλιξης της σχέσης θα 

πρέπει ή να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει τελείως. Στις μακροχρόνιες στενές σχέσεις 

η μη λεκτική επικοινωνία γίνεται πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική και πιο 

εξειδικευμένη. Επί παραδείγματι, ένα άγγιγμα ή ένα κλείσιμο του ματιού μπορεί να 

σημαίνει πολλά σε ένα ζευγάρι που είναι χρόνια μαζί και συχνά αντικαθιστά πολλά 

λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία, τα οποία οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από τη 
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σχέση δεν τα γνωρίζουν και δεν μπορούν να τα μοιραστούν μαζί τους (Παπαδάκη -

Μιχαηλίδη, 1998). 

Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων 

 

Φιλικές Σχέσεις 

 

Οι σχέσεις φιλίας είναι από τις σημαντικότερες διαπροσωπικές σχέσεις των 

νέων ανθρώπων. Η έλλειψη ή η αποτυχία στις σχέσεις αυτές προκαλούν 

συναισθήματα απογοήτευσης και συχνά αποτελούν πηγή δυστυχίας ή ακόμα και 

κατάθλιψης. Οι νέοι, και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι, εκτιμούν πραγματικά την 

μεγάλη αξία των φιλικών σχέσεων όταν τις στερούνται, όπως, για παράδειγμα, όταν 

μετακινούνται σε ένα καινούριο μέρος και βρίσκονται μακριά από τους φίλους τους, 

ή όταν βρίσκονται σε καταστάσεις συναισθηματικής κρίσης και δεν υπάρχει κανείς 

για να τους παράσχει την υποστήριξη που χρειάζονται. Αν και η συναισθηματική 

υποστήριξη που παρέχουν οι φιλικές σχέσεις είναι απαραίτητη κυρίως στις δύσκολες 

στιγμές της ζωής, οι προσπάθειες για την απόκτηση φιλικών σχέσεων θα πρέπει να 

γίνονται στις καλές και ήρεμες στιγμές της ζωής των ανθρώπων (Παπαδάκη - 

Μιχαηλίδη, 1998). 

Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από συναισθηματικές πιέσεις και στρες, 

δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν σωστές φιλικές σχέσεις. Για να 

δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις, οι άνθρωποι πρέπει αρχικά να επιδιώκουν συχνές 

κοινωνικές επαφές. Οι συχνές αλληλεπιδράσεις οδηγούν σε εξοικείωση και 

συμπάθεια, και η συμπάθεια με τη σειρά της είναι μια σημαντική αμοιβή που ωθεί 

στην επιδίωξη περισσότερων αλληλεπιδράσεων (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998). 

Οι φιλικές, όπως και όλες οι μορφές σχέσεων, ξεκινούν με χαμηλά επίπεδα 

οικειότητας, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και με τις συχνές επαφές το επίπεδο της 

οικειότητα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Όσο αυξάνεται η οικειότητα στις σχέσεις 

φιλίας, τόσο μεγαλώνει η ικανοποίηση που αντλούν οι άνθρωποι από αυτές (Argyle, 

1981). Η συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων στη διάρκεια των 

αλληλεπιδράσεων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της φιλικής σχέσης. 

(Παπαδάκη -Μιχαηλίδη, 1998). 
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Ερωτικές Σχέσεις 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιδιώκουν τη χαρά και την ευτυχία που 

προσφέρουν οι ερωτικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτής της μορφής χαρακτηρίζονται από 

το ότι αρχικά αναπτύσσονται με πολύ ταχύ ρυθμό, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο 

ρυθμός της αύξησης του ερωτικού συναισθήματος μειώνεται. Στις ερωτικές σχέσεις 

επικρατούν συναισθήματα συμπάθειας και στοργής, μεγάλη οικειότητα, έντονο 

ενδιαφέρον, αλλά κυρίως ισχυρή διέγερση και σεξουαλική έλξη μεταξύ των 

προσώπων που σχετίζονται και αλληλεπιδρούν (Μαρμαρινός, 2008). 

Οι ερωτικές σχέσεις εντούτοις δεν κατακλύζονται πάντα από θετικά 

συναισθήματα. Το έντονο επίπεδο διέγερσης συχνά δημιουργεί στους ερωτευμένους 

άγχος, αγωνία, ανασφάλεια και έμμονες ιδέες (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 1998).  

Οι Tesser και Paulus (1978) στην Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη ερευνώντας 

τις «αυτοαποκαλούμενες αλλαγές» στα αισθήματα αγάπης, διαπίστωσαν ότι όσο 

περισσότερο οι ερωτευμένοι σκέπτονται τους συντρόφους τους, τόσο αυξάνεται το 

πάθος τους. Παράλληλα θετικά δρουν η ταυτότητα των αντιλήψεων και των αξιών 

και η ομοιότητα στο νοητικό κυρίως επίπεδο. 

 

Η θεωρία του Birtchnell 

 

Η θεωρία των τύπων του «σχετίζεσθαι» και του 

Διαπροσωπικού Οκταγώνου 

 

Σύμφωνα με τον Birtchnell (1990,1993/1996,1994 στην Καλαϊτζάκη, 2009) η 

θεωρία των τύπων του σχετίζεσθαι αφορά στη διαδικασία δημιουργίας σχέσεων 

μεταξύ των ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη επιθυμητών καταστάσεων συσχέτισης. 

Ο άνθρωπος επιδιώκει να έρθει σε αυτές τις καταστάσεις μέσω της αλληλεπίδρασης 

του με τους άλλους. Παρατηρώντας το σχήμα 1 , μπορούμε να επισημάνουμε πως οι 

ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να καταγραφούν σε τέσσερις πόλους δυο κάθετα 

τεμνόμενων αξόνων. Ο οριζόντιος άξονας (Άξονας της Εγγύτητας) αναφέρεται στην 

στάση ενός ατόμου απέναντι σε ένα άλλο, σχετικά με την διαμόρφωση της 
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απόστασης μεταξύ των ατόμων. Ένα άτομο μπορεί να αναζητά εγγύτητα ή απόσταση 

προς ένα άτομο, γι’ αυτό οι θέσεις στον άξονα αυτό λέγονται «Εγγύτητα» (Closeness) 

και «Απόσταση» (Distance). Από την άλλη πλευρά, ο κάθετος άξονας (Άξονας 

Δύναμης) αναφέρεται στην κατανομή της εξουσίας σε δυο άτομα. Ένα άτομο μπορεί 

να αναζητά ή να κατευθύνεται από μια θέση ισχύος ή μια θέση αδυναμίας προς το 

άλλο άτομο. Επομένως, ο κάθετος άξονας αφορά στην άσκηση ελέγχου και την 

αποδοχή ελέγχου και εξουσίας από τους ανθρώπους. Οι θέσεις αυτού του άξονα 

λέγονται «Θέση ισχύος» (Upperness) και «Θέση αδυναμίας» (Lowerness). 

H «Εγγύτητα» περιλαμβάνει στάσεις και συμπεριφορές όπως είναι η 

αλληλεπίδραση ενός ατόμου με κάποιο άλλο, η επικοινωνία, η συνεργασία και ο 

αυθορμητισμός. Η «Απόσταση» περιλαμβάνει συμπεριφορές αποχωρισμού, 

οριοθέτησης, δημιουργίας και διαφύλαξης προσωπικής ταυτότητας καθώς και της 

αυθεντικότητας. Από την άλλη πλευρά, η «θέση ισχύος» ασχολείται με συμπεριφορές 

όπως είναι η υπευθυνότητα, η καθοδήγηση, η διδασκαλία και η συμβουλή προς άλλα 

άτομα. Η «θέση αδυναμίας» σημαίνει ταπεινότητα στο καθήκον, ευγνωμοσύνη, 

εμπιστοσύνη καθώς και αναζήτηση φροντίδας και προστασίας. Οι θέσεις στον 

οριζόντιο άξονα, «εγγύτητα» και «απόσταση» είναι αντίθετοι πόλοι, ενώ οι θέσεις του 

κάθετου άξονα, «ισχύος» και «αδυναμίας» είναι συμπληρωματικοί. Birtchnell 

(1993/1996,1997a,b στην πτυχιακή Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη, 2014).  

 

 

ΣΧΗΜΑ 1: Τέσσερις βασικοί άξονες 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Θέση Ισχύος (Upperness) 

Απόσταση (Distance) Εγγύτητα (Closeness) 

Θέση Αδυναμίας (Lowerness) 
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Στόχος των διαπροσωπικών σχέσεων από τους πόλους των αξόνων είναι η 

ικανοποίηση και η ευχαρίστηση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης των 

ατόμων μεταξύ τους. Οι άνθρωποι έχουν προδιάθεση να αλληλεπιδρούν με άλλους 

ανθρώπους και από τις τέσσερις καταστάσεις συσχέτισης ή τρόπους αλληλεπίδρασης. 

Σύμφωνα με τον Bitchnell (1993/1996, 1999/2002 στην Καλαϊτζάκη, 2009) 

ευπροσάρμοστοι ονομάζονται εκείνοι που νιώθουν άνετα να διατηρούν προς όλους 

τους πόλους, καταστάσεις συσχέτισης. Οι ευπροσάρμοστοι χαρακτηρίζονται από 

ευελιξία και ικανότητα να τροποποιούν την αλληλεπίδραση με τους άλλους 

ανθρώπους. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι δεν είναι όλοι ευπροσάρμοστοι και δεν 

αλληλεπιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Ο άνθρωπος που δεν έχει προσαρμοστικότητα, δεν 

αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τους άλλους.  

Επιπροσθέτως σύμφωνα με τον (Birtchnell,1990, 1993/1996, 1997a, 1999) 

στην Πατεράκη, Πηγή, Συκιωτάκη ο μη ευπροσάρμοστος επιβάλει το τύπο 

συσχέτισης, που ο ίδιος επιθυμεί, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των άλλων. 

Ακόμη, ο μη ευπροσάρμοστος μπορεί να υιοθετεί ένα φοβισμένο και ανήσυχο τρόπο 

συσχέτισης.  

Τέλος σύμφωνα με τον Birtchnell (1990,1993/ 1996, 1994) στην Πατεράκη, 

Πηγή, Συκιωτάκη με την προσθήκη των τεσσάρων ενδιάμεσων πόλων, έπειτα από 

συνδυασμό των βασικών, σχηματίζεται το Οκτάγωνο των Διαπροσωπικών Σχέσεων/ 

Διαπροσωπικό Οκτάγωνο, το οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω.  

Σύμφωνα (Birtchnell,1990, 1993/1996, 1997a, 1999) στην Πατεράκη, Πηγή, 

Συκιωτάκη η ονομασία των τεσσάρων ενδιάμεσων τμημάτων του Διαπροσωπικού 

Οκταγώνου προσδιορίζεται από τον συνδυασμό των δυο αξόνων: Εγγύτητα από θέση 

ισχύος –ΕΘΙ, Απόσταση από θέση ισχύος –ΑΘΙ, Εγγύτητα από θέση Αδυναμίας –

ΕΘΑ και Απόσταση από θέση αδυναμίας –ΑΘΑ. Στα ονόματα των τεσσάρων 

βασικών θέσεων προστίθεται η λέξη «Ουδέτερη», με σκοπό την ένδειξη αναφοράς σε 

έναν άξονα μόνο (Ουδέτερη Εγγύτητα-ΟΕ, Ουδέτερη Απόσταση –ΟΑ, Ουδέτερη 

Θέση Ισχύος –ΟΘΙ και Ουδέτερη Θέση αδυναμίας –ΟΘΑ). Στο σχήμα 2 αναφέρονται 

οι θέσεις του Οκταγώνου. 
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Σχήμα 2: Θέσεις Οκταγώνου 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος 

ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναμίας 

ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναμίας ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναμίας 

ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Διαπροσωπικό Οκτάγωνο αναπαριστώνται όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις 

ποσοτικά ή ποιοτικά (Birtchnell 1990,1993/ 1996, 1994) στην Πατεράκη, Πηγή, 

Συκιωτάκη. Σύμφωνα με τον Birtchnell (1990, 1993/1996, 1997a,b στην Καλαϊτζάκη 

& Νέστορος, 2002) o άνθρωπος μπορεί να σχετίζεται είτε με θετικό είτε με αρνητικό 

τρόπο. 

Η θετική συσχέτιση αφορά στην ικανότητα του ατόμου να βρίσκεται σε όλες 

τις θέσεις του Οκταγώνου και να κάνει σχέσεις από την κάθε θέση που αναλαμβάνει, 

αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ευπροσαρμοστικότητα. Η αρνητική συσχέτιση 

περιγράφει την έλλειψη αυτής της ικανότητας. Υπάρχουν τρεις τύποι αρνητικής 

συσχέτισης. Η «αποφευκτική συσχέτιση» όπου το άτομο αποφεύγει μια σχέση ή μια 

κατάσταση. Η «εγωκεντρική συσχέτιση» αφορά την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις 

ανάγκες άλλων ανθρώπων με αποτέλεσμα να τις παραγκωνίζει και να δίνει 

προτεραιότητα στις δικές του. Ένας ακόμη τύπος συσχέτισης, είναι η «ανασφαλής 

συσχέτιση» όπου αφορά τη σταθερή και συνεπή υιοθέτηση ενός μη ασφαλούς τρόπου 
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συσχέτισης. Το αποτέλεσμα αυτού του τύπου είναι η προσκόλληση του ατόμου στην 

σχέση αυτή (Birtchnell, 1990, 1993/1996, 1997a, 1999). 

Ο Birtchnell (1993/1996,1999 στην Καλαϊτζάκη και Νέστορος, 2002) θεωρεί 

ότι πολλές φορές τυγχάνει οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση που ένα ευπροσάρμοστο άτομο 

αλληλεπιδρά με ένα μη ευπροσάρμοστο, το πρώτο άτομο μπορεί να προσαρμόζει τον 

τρόπο με τον οποίο σχετίζεται ανάλογα με τις συνθήκες και επομένως η διατήρηση 

της σχέσης είναι εφικτή. Δε δίνεται η δυνατότητα στο ευπροσάρμοστο άτομο να 

σχετίζεται με όλους τους δυνατούς τρόπους, λόγω του ότι το μη ευπροσάρμοστο 

άτομο δεν μπορεί να σχετίζεται από όλες τις θέσεις  του Οκταγώνου. Γι’ αυτό τον 

λόγο, το ευπροσάρμοστο άτομο νοιώθει ματαίωση και απογοήτευση που δεν έχει την 

δυνατότητα αυτή.  

Όταν δύο μη ευπροσάρμοστα άτομα σχετίζονται, η διατήρηση της σχέσης 

τους είναι δύσκολη ή περιορισμένη, λόγω της αρνητικής και δυσπροσαρμοστικής 

συμπεριφοράς και των δύο. Τα δύο μη ευπροσάρμοστα άτομα μπορεί να σχετίζονται 

αρνητικά στους αντίθετους πόλους του οριζόντιου άξονα.  Για παράδειγμα ο ένας έχει 

την ικανότητα να σχετίζεται μόνο με εγγύτητα και ο άλλος μόνο με απόσταση. Οι 

προσπάθειες του ενός να προσεγγίσει το δεύτερο άτομο, με την αδιαφορία και την 

απομάκρυνση του άλλου οδηγούν σε μεγαλύτερη απόσταση.  

Επιπρόσθετα, δυσκολίες παρουσιάζονται όταν δύο μη ευπροσάρμοστα άτομα 

σχετίζονται στους ίδιους πόλους του κάθετου άξονα. Πιο συγκεκριμένα, όταν κανένα 

από τα δύο άτομα δεν έχει την ικανότητα να σχετίζεται από θέση αδυναμίας, 

διεκδικούν συνεχώς  τη θέση ισχύος, επιδιώκουν τον έλεγχο και την εξουσία. Από την 

άλλη πλευρά, στην περίπτωση που το ένα άτομο σχετίζεται από θέση ισχύος και το 

άλλο από θέση αδυναμίας (αντίθετοι πόλοι του κάθετου άξονα), ο ένας συνηθίζει να 

καθοδηγεί πάντα και ο άλλος να τον ακολουθεί, ο ένας συνηθίζει να φροντίζει και να 

βοηθάει και ο άλλος λαμβάνει τη φροντίδα και τη βοήθεια που του δίνει ο 

πρώτος(Birtchnell, 1999). 
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Οι επιπτώσεις της διαδικτυακής καταδίωξης 

στο θύμα 

 

Οι επιπτώσεις της διαδικτυακής καταδίωξης στο θύμα είναι πολυποίκιλες και 

διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Καθοριστικοί παράγοντες είναι το φύλο, η ηλικία, η 

έκταση και η ένταση της διαδικτυακής κακοποίησης. Εάν κάποιο άτομο υποφέρει από 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, τότε είναι πιθανό να χαρακτηρίζεται και από «την 

ψυχοσύνθεση του θύματος – θυματοποίηση (victim mentality)». Σύμφωνα με τον όρο 

αναφέρεται γενικά σε κάποιο άτομο που αποφεύγει την προσωπική υπευθυνότητα ή 

τα αρνητικά συναισθήματα, κατηγορώντας τους άλλους. Η Ψυχοσύνθεση του 

θύματος  θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας καταστροφικός μηχανισμός, που 

εμποδίζει τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και την ευτυχισμένη ζωή. (Μπαδά, 2013)  

Πέραν αυτού, συνήθως τα θύματα υπολείπονται κοινωνικών δεξιοτήτων, έχουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανεπαρκή κοινωνική δικτύωση. Τείνουν, πάντα σε γενικές 

γραμμές, είναι εσωστρεφή, υποχωρητικά, ανασφαλή και ευαίσθητα άτομα (Μπαδά, 

2013)   

Μετά από μια επίθεση διαδικτυακής καταδίωξης/παρακολούθησης το θύμα 

είναι επιρρεπές στην θυματοποιημένη σκέψη.  Κλονίζεται σοβαρά η αυτοεκτίμησή 

του, και το κυριεύουν αισθήματα όπως φόβος, ντροπή και θλίψη καθώς και αναίτια 

ενοχή (Ζέττα, 2013). Τα αίτια της θυματοποιημένης σκέψης μπορεί να είναι τα 

άσχημα πράγματα που συμβαίνουν και η αντίδραση του ατόμου, η αρνητική σκέψη, η 

επικριτική στάση των άλλων, η πίστη στην μοίρα και την προσωπική υπευθυνότητα 

(Μπαδά, 2013).  

Αν δεν αντιμετωπιστεί και διαχειριστεί την διαδικτυακή καταδίωξη/ 

παρακολούθηση (cyberstalking), είναι εύκολο να συνεχιστεί, στην ενήλικη ζωή του 

και να εκδηλωθεί ως ψυχοσύνθεση θύματος. Ένα άτομο που σκέφτεται ως θύμα, θα 

κατηγορήσει τους άλλους για την κατάσταση, αντί να αντιμετωπίσει την αίσθηση 

ντροπής και ενοχής που του θυμίζει την περασμένη τραυματική εμπειρία που υπέστει 

κατά το παρόν και το παρελθόν (Μπαδά, 2013). 

Ένα άτομο που παρουσιάζει ψυχοσύνθεση θύματος συχνά παθιάζεται με την 

δικαιοσύνη και την ηθική. Γενικά, πιστεύει ότι τα καλά πράγματα που γίνονται τα 

αξίζει και ότι τα άσχημα συμβαίνουν επειδή κάποιος άλλος είναι σκληρός, 

απερίσκεπτος ή άδικος. Είναι πολύ δύσκολο για ένα τέτοιο άτομο να αναλάβει την 
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ευθύνη για το δικό του μέρος του προβλήματος, επειδή αυτό μπορεί να το κάνει 

ευάλωτο σε οδυνηρά συναισθήματα ντροπής, ενοχής ή φόβου απόρριψης για το 

λάθος του. Παρόλο που η συμπεριφορά ενός τέτοιου ατόμου μπορεί να μας φανεί 

παράλογα εγωιστική ή ναρκισσιστική, είναι σημαντικό να έχουμε υπ΄ όψιν μας ότι 

στην πραγματικότητα αποτελεί μια ατυχής και μη υγιής αντίδραση στον τραυματικό 

πόνο και όχι απαραίτητα μια έμφυτη αλαζονεία (Μπαδά, 2013). 

Η ψυχοσύνθεση του θύματος μακροπρόθεσμα, μπορεί να παραλύσει κάποιο 

άτομο και να το αποτρέπει από την λήψη λογικών αποφάσεων. Το άτομο αυτό δεν 

καθορίζει τον τρόπο επίλυσης ενός θέματος, αλλά οι διαμάχες ή τα προβλήματα 

μπορεί να οδηγήσουν γρήγορα σε κατηγορίες ευθύνης, που γενικά δεν βοηθούν 

κανέναν. 

Ακόμη πρέπει να αναφερθεί ότι οι δυσλειτουργικές σχέσεις μπορεί να 

προκαλέσουν μια τάση ψυχοσύνθεσης θύματος ακόμα και χωρίς ένα πρώιμο τραύμα 

συναισθημάτων (Μπαδά, 2013). Για παράδειγμα ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί 

διαδικτυακή καταδίωξη/ παρακολούθηση (cyberstalking) από πρώην σύντροφο του 

έχει ως αποτέλεσμα να μην ξαναέρθει σε επαφή με το αντίθετο φύλο για δημιουργία 

σχέσης. Σε συναισθηματικό επίπεδο, στο θύμα της διαδικτυακής καταδίωξης 

συνήθως κλονίζεται βαθύτατα η αυτοεκτίμησή του. Σε κάποιες περιπτώσεις, το θύμα 

γίνεται βίαιο ή εχθρικό προς το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του και 

σπανιότερα, αυτοκαταστροφικό με διάφορους τρόπους που έχουν ήδη αναφερθεί 

αλλά και με την πιο ακραία μορφή της αυτοκτονίας (Ζέττα, 2013).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  Διαδικτυακή καταδίωξη και 

κοινωνική εργασία - Ο ρόλος κοινωνικού 

λειτουργού 
 

Είναι ευρέως γνωστό ότι στην εποχή που ζούμε η χρήση του διαδικτύου και των 

κοινωνικών δικτύων δεν περιορίζεται μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες 

ανθρώπων, αλλά αφορά σχεδόν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Αυτό αποτελεί έναν 

πολύ σημαντικό παράγοντα εξαιτίας του οποίου το φαινόμενο του διαδικτυακού 

εκφοβισμού βρίσκεται σε έξαρση .Ο πάρα πολύ αυξημένος χρόνος ενασχόλησης και η 

μονομανία, η παραμέληση των υποχρεώσεων και άλλων, σημαντικών ίσως, 
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ασχολιών, αλλά και η απότομη πτώση της σχολικής, φοιτητικής, ψυχολογικής, 

κοινωνικής επίδοσης, η απομόνωση και η μείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και 

του χρόνου που περνούν, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, με φίλους, η επιθετικότητα, η 

μεταβολή της συμπεριφοράς, η αδιαφορία για πράγματα που παλιά τους 

ευχαριστούσαν, οι πονοκέφαλοι, η ξηρότητα οφθαλμών κ.α. είναι ορισμένες πολύ 

σοβαρές και αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης του διαδικτύου και κατά 

συνέπεια της εμφάνισης του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού. 

Οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να μπορούν να απαντούν 

καθημερινά σε νέες προκλήσεις και, συχνά επείγουσες, κοινωνικές ανάγκες και 

καταστάσεις. Η ανανέωση της κοινωνικής εργασίας περνάει από ένα ιδανικό 

προώθησης των ατόμων στην χειραφέτηση, ένα σχέδιο απελευθερωτικό, που παράγει 

και προάγει την κοινωνική αλλαγή και, από την άποψη αυτή, ο ρόλος του κοινωνικού 

λειτουργού είναι αυτός του καταλυτικού φορέα αλλαγής. Η ενασχόληση των 

κοινωνικών λειτουργών με το εν λόγω ζήτημα είναι μια πρόσκληση στη φροντίδα 

ατόμων που χρειάζονται βοήθεια, στα θύματα ενός νέου είδους κοινωνικού 

αποκλεισμού (Κωνσταντινίδης, 2011) 

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού, όπως και σε κάθε άλλο κοινωνικό 

πρόβλημα, πρέπει να είναι πολυεπίπεδος, με δυναμικότητα και στοχευμένες 

δραστηριότητες. Όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο του κοινωνικού λειτουργού και 

πάντα σύμφωνα με την Ειρήνη Ν. Βεληγιάννη (2011), οι σύμβουλοι θα πρέπει να 

δώσουν έμφαση στο κοινωνικά- ψυχολογικά χαρακτηριστικά των θυτών και των 

θυμάτων. Επιπροσθέτως  ο ειδικός σύμβουλος, όπως και ο Κοινωνικός Λειτουργός 

χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με κάποιες Θεωρίες, όπως είναι η Συστημική και 

Ανθρωποκεντρική, ώστε το έργο του να είναι πιο αποτελεσματικό. Αλλά εκτός από 

τις θεωρίες ο επαγγελματίας θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση σχετικά με το κοινωνικό 

πρόβλημα που θα κλιθεί να αντιμετωπίσει καθώς αυτό πολλές φορές τυγχάνει να 

αποτελεί ένα πολύπλοκο και σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο.  

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του διαδικτυακού εκφοβισμού , ο κοινωνικός 

λειτουργός είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις διαστάσεις του προβλήματος αλλά και το 

πόσο μπορεί να επηρεάσει τόσο τη ζωή του θύματος , όσο και του θύτη . Αυτό το 

επισημαίνουμε καθώς η εκπαίδευση του επαγγελματία δεν σταματάει ποτέ όσο 

εξελίσσεται η τεχνολογία και μεταβάλλεται η κοινωνική πραγματικότητα και 

συνεπώς και τα προβλήματα της. 
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H κοινωνική εργασία, ως επάγγελμα είναι μια σύνθεση αξιών, στόχων, γνώσεων 

και μεθόδων, που ως σκοπό έχει να βοηθήσει άτομα και ομάδες να επιλύσουν ή να 

ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εκδήλωσης δυσλειτουργιών μεταξύ αυτών και του 

περιβάλλοντος τους (Καλλινικάκη, 2008).  

Οι δράσεις πρέπει να ποικίλουν αναλόγως με βαθμό έκθεσης των 

ενδιαφερομένων στο πρόβλημα, την ηλικία τους καθώς και το επίπεδο γνώσεων που 

έχουν, όσον αφορά την ορθή χρήση του διαδικτύου, τους κινδύνους που ελλοχεύουν 

καθώς και τρόπους προστασίας στο διαδίκτυο.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ενισχυθεί αρκετά η πρόληψη κατά του διαδικτυακού 

εκφοβισμού άμεσα και με δυναμικές δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να γίνει με 

ενημερωτικές δράσεις που θα στοχεύουν νεαρούς ή και άπειρους χρήστες του 

διαδικτύου. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούμε στην συμβουλευτική και το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην πρόληψη και στην ενημέρωση που αφορά τη 

χρήση του διαδικτύου και των κινδύνων που μπορεί να περικλείει αυτό. Η 

συμβουλευτική αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για  τους ειδικούς 

συμβούλους  και τους κοινωνικούς λειτουργούς  αφού μέσα από αυτό μπορούν να 

δουλέψουν είτε σε ομάδες είτε ατομικά με τα εμπλεκόμενα άτομα και τις οικογένειες 

τους.  

Επιπλέον, οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 

λειτουργία όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν ενεργά τα 

θύματα διαδικτυακής κακοποίησης με συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. 

Συνοψίζοντας, η  έκταση του προβλήματος και η επιτακτικότητα για εύρεση άμεσων 

και αποτελεσματικών λύσεων υποδεικνύουν η αναγκαιότητα για: 

• Δημιουργία, ανάπτυξη και η αποτελεσματική λειτουργία ενός πανελληνίου 

δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου της 

διαδικτυακής καταδίωξης/παρακολούθησης.  

• Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του δικτύου αυτού, σε όλες τις 

διαστάσεις του (θεωρητικές, μεθοδολογικές καθώς και ερευνητικές), μέσα από 

την διεπιστημονική συνεργασία διάφορων φορέων που θα κριθούν κατάλληλοι 

και αρμόδιοι.  

• Γενική επιμόρφωση και η εκπαίδευση πάνω στην διαδικτυακή κακοποίηση στο 

σύνολο της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει με ενημερωτικές καμπάνιες καθώς 
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και με συλλογικές δραστηριότητες σε ευρύ κοινοτικό επίπεδο ή σε συνεργασία 

με σχολεία και αρμόδιους φορείς.  

 

Υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές: 

 

• Mια πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας, που υλοποιείται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παιδιών ηλικίας 

μέχρι 12 ετών, καθώς και των γονέων τους σχετικά με την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο http://www.cyberkid.gov.gr/  

• Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο 

http://www.safeline.gr/ 

•  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/ 

• Ελληνική ιστοσελίδα με την συγχρηματοδότηση τηςhttp://www.saferinternet.gr/  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενημερωτικό χαρακτήρα όσον αφορά την ασφαλή 

περιήγηση στο διαδίκτυο. 

• http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15 Πλήθος 

υποστηρικτικού οπτικού υλικού όσον αφορά την ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου μπορεί να βρεθεί στο Παρακάτω link. 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Μεθοδολογία έρευνας» 

 
 
3.1 Μεθοδολογία έρευνας 

 

Με την παρούσα μελέτη διερευνήσαμε (1) το ποσοστό διάπραξης διαδικτυακής 

καταδίωξης (cyberstalking) και των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή 

(προσωπικότητα και τύποι διαπροσωπικών σχέσεων του θύτη) και (2) το ποσοστό 

θυματοποίησης, των τρόπων αντιμετώπισης από τα θύματα και των επιπτώσεων στην 

ψυχική υγεία τους. 

 

3.2 Ερευνητικά Ερωτήματα. 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας πτυχιακής είναι οι εξής: 

 

1. Ποιο είναι το ποσοστό διάπραξης διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking); 

2. Ποιο είναι το ποσοστό θυμάτων διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking); 

3. Ποιο είναι το προφίλ της προσωπικότητας του θύτη; 

4. Ποιο είναι το προφίλ των διαπροσωπικών σχέσεων του θύτη; 

5. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της διαδικτυακής καταδίωξης από τα 

θύματα; 

6. Ποιες είναι οι επιπτώσεις διαδικτυακής καταδίωξης στην ψυχική υγεία των 

θυμάτων; 

 

 

3.3 Δείγμα 

 

Οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας ήταν 312 προπτυχιακοί φοιτητές από το 

ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, ηλικίας 17 ετών και άνω. Τα ποσοστά που αναλογούν στο 

δείγμα σύμφωνα με τις απαντήσεις, ήταν 75,6% γυναίκες και 24,4% άνδρες. 

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 
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Από τον σχήμα 1 κατανομής του δείγματος ανά ηλικία, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ανήκει στις ηλικίες 17-21 που ανέρχεται στο 

46.6%. 

 

Σχήμα 1: Κατανομή του δείγματος ανά ηλικία. 

 

ΣΧΟΛΗ 

Από τον σχήμα 2 κατανομής του δείγματος ανά σχολή, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ανήκει στην σχολή της ΣΕΥΠ που ανέρχεται στο 

52%. 

 

Σχήμα 2: Κατανομή του δείγματα ανά σχολή φοίτησης. 
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3.4 Ερευνητικά εργαλεία 

 

Για την διεξαγωγή της έρευνας δημιουργήθηκε ένα online ερωτηματολόγιο 

μέσω του Google Forms.  

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μπορούσαν οι φοιτητές  να το βρούνε στην 

συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/1YA9Ol-

RjwbrvpI5y_NAdOQyjPGUNCDPOnopen-cq-gM/viewform?c=0&w=1 και να 

συμμετέχουν στην έρευνα εθελοντικά.  

Tο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε για την 

πραγματοποίηση της συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 Δημογραφικά στοιχεία. 

 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν 

απαντήσεις για να διευκρινιστούν κάποιες προσωπικές πληροφορίες και να 

προσδιοριστούν τα δημογραφικά τους στοιχεία (φύλο, ηλικία και σχολή). 

 

 Ερωτηματολόγιο που μετράει στρεσογόνα γεγονότα ζωής (Impact of 

Event Scale-Revisedς; IES-R).  

 

 Για την διερεύνηση των στρεσογόνα γεγονότα ζωής χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο Weiss (Weiss, Marmar, 1997). Αποτελείται από 

μια κλίμακα 22 ερωτήσεων, με 5 επιλογές απαντήσεων (Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, 

Αρκετά, Εξαιρετικά), προκειμένου να προσδιοριστεί το πόσο στρεσογόνο ήταν το 

γεγονός της διαδικτυακής καταδίωξης/παρακολούθησης τους τελευταίους 6 μήνες.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι η εξής: «Κάθε υπενθύμιση του γεγονότος, μου 

υπενθύμιζε τα συναισθήματα που είχα βιώσει», «Απέφευγα να αναστατωθώ όταν το 

σκεφτόμουν ή κάτι μου το θύμιζε», «Έπιανα» τον εαυτό μου να συμπεριφέρεται ή να 

αισθάνεται σαν να ήταν πίσω σε εκείνη την εποχή», «Οτιδήποτε μου το θύμιζε μού 

προκαλούσε σωματικές αντιδράσεις, όπως εφίδρωση, προβλήματα στην αναπνοή, 

ναυτία, ή σφυροκοπήματα στην καρδιά». 

 

 

 Ερωτηματολόγιο που μετράει τα συμπτώματα ψυχικής υγείας (Brief 

Symptom Inventory; BSI). 

https://docs.google.com/forms/d/1YA9Ol-RjwbrvpI5y_NAdOQyjPGUNCDPOnopen-cq-gM/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1YA9Ol-RjwbrvpI5y_NAdOQyjPGUNCDPOnopen-cq-gM/viewform?c=0&w=1
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 Για την διερεύνηση των συμπτωμάτων ψυχικής υγείας χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο Derogatis (Derogatis, 1993). Αποτελείται από 

μια κλίμακα 18 ερωτήσεων, με 5 επιλογές απαντήσεων (Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, 

Πολύ, Πάρα πολύ), προκειμένου να προσδιοριστούν τα συμπτώματα τις ψυχικής 

υγεία του ατόμου.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: « Να αισθάνεσαι αδυναμία σε κάποια 

μέρη του σώματός σου», «Σκέψεις να θέσεις τέρμα στη ζωή σου», «Να αισθάνεσαι 

νευρικός/ή ή σφιγμένος/η». 

 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μετράει 3 συμπτώματα ψυχικής υγείας τα οποία 

είναι:   

✓ Σωματικά Συμπτώματα (SOM-Somatization) 

✓ Καταθλιπτικά Συμπτώματα (DEP-Depression) 

✓  Συμπτώματα Άγχους (ANX – Anxiety) 

 

 

 Ερωτηματολόγιο που μετράει την ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου 

(Resilience Scale-15; RS-15). 

 

Για την διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν οι Neill & Dias (Neill & Dias, 2007). 

Αποτελείται από μια κλίμακα 15 ερωτήσεων, με 7 επιλογές απαντήσεων (Διαφωνώ 

απόλυτα, Διαφωνώ, Διαφωνώ Πολύ, Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, Συμφωνώ, 

Συμφωνώ Πολύ, Συμφωνώ Απόλυτα), προκειμένου να προσδιοριστεί η ψυχική 

ανθεκτικότητα του ατόμου απέναντι σε στρεσογόνα γεγονότα.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: «Όταν κάνω σχέδια φροντίζω να τα φέρνω 

σε πέρας», «Είμαι αποφασιστική», «Η πίστη στον εαυτό μου με βοηθάει να τα 

καταφέρνω στις δύσκολες στιγμές», «Όταν αντιμετωπίζω μια δύσκολη κατάσταση, 

συνήθως μπορώ να την αντιμετωπίσω με επιτυχία». 

 

  Ερωτηματολόγιο που περιγράφει διάφορες στάσεις και συμπεριφορές 

των γονιών ( Parental Bonding Instrument; PBI). 
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Για την διερεύνηση που περιγράφει διάφορες στάσεις και συμπεριφορές των 

γονιών, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο Cavedo (Cavedo, 

1994). Αποτελείται από δύο όμοιες κλίμακες των 25 ερωτήσεων. Η πρώτη κλίμακα 

αναφέρεται στην Μητέρα και η δεύτερη στο Πατέρα, με 4 επιλογές απαντήσεων 

(Πολύ συχνά, Αρκετά συχνά, Λίγες φορές, Σχεδόν ποτέ), προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι διάφορες στάσεις και συμπεριφορές τόσο της μητέρας όσο και του 

πατέρα απέναντι στο παιδί.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: «Με άφηνε να κάνω πράγματα που με 

ευχαριστούσαν», «Προσπαθούσε να ελέγχει ότι έκανα», «Του/της άρεσε να με 

‘νταντεύει’», «Μου έδινε όση ελευθερία χρειαζόμουν». 

 

 

 Ερωτηματολόγιο που  μετράει τους 5 μεγάλους παράγοντες της 

προσωπικότητας (The Big Five Inventory; BFI): 

 

Για την διερεύνηση που μετράει τους 5 μεγάλους παράγοντες της προσωπικότητας 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο Goldberg (Goldberg, Lewis, 

1990). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια κλίμακα 44 

ερωτήσεων, με 5 επιλογές απαντήσεων (Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ Λίγο, 

Ουδέτερο, Συμφωνώ λίγο, Συμφωνώ Απόλυτα), προκειμένου να προσδιοριστεί η 

προσωπικότητα του ατόμου.  

Μερικές Ερωτήσεις από αυτές είναι: «Είναι μελαγχολικός/ή, άκεφος/η», «Είναι 

επιφυλακτικός/ή», «Μερικές φορές είναι ντροπαλός/ή, έχει αναστολές;». 

Το ερωτηματολόγιο μετράει τους 5 μεγάλους παράγοντες της προσωπικότητας οι 

οποίοι είναι:   

❖  Νευρωτισμός - συναισθηματική σταθερότητα (Νeuroticism – Emotional 

stability) 

▪ Ηρεμία - Ανησυχία 

▪ Ασφάλεια -Ανασφάλεια 

▪ Ικανοποίηση - Οικτιρμός 

❖ Εξωστρέφεια – Εσωστρέφεια (Extraversion) 

▪ Κοινωνικότητα -Απόσυρση 

▪ Ενθουσιασμός - Αυτοσυγκράτηση 
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▪ Συναισθηματικότητα – Συντηρητισμός 

❖ Διανόηση ή Δεκτικότητα στην εμπειρία (Intellect - Openness to experience) 

▪ Φαντασία - Ρεαλισμός 

▪ Ποικιλία - Ρουτίνα 

▪ Ανεξαρτησία - Συμμόρφωση 

❖ Καλοσύνη ή Καλή προαίρεση ή Συνεργατικότητα (Agreeableness) 

▪ Ευσπλαχνία - Σκληρότητα 

▪ Εμπιστοσύνη - Καχυποψία 

▪ Συνεργατικότητα- Μη συνεργατικότητα  

❖ Ευσυνειδησία ή Συνέπεια (Conscientiousness) 

▪ Οργάνωση - Έλλειψη οργάνωσης 

▪ Προσοχή - Απροσεξία 

▪ Αυτοπειθαρχία - Παρορμητισμός  

 

 

 Ερωτηματολόγιο των Τύπων του Σχετίζεσθαι του Ατόμου με τους Άλλους 

(The Person’s Relating to Others Questionnaire; PROQ3): 

 

Για την διερεύνηση των διαπροσωπικών σχέσεων χρησιμοποιήθηκε η σύντομη 

έκδοση του αναθεωρημένου Ερωτηματολογίου της Σχέσης του Ατόμου με τους 

Άλλους (Birtchnell, Hammond, Horn, De Jong,& Kalaitzaki, 2013). Το PROQ3 

αποτελείται από 48 ερωτήσεις που αντλούν πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση 

των διαπροσωπικών σχέσεων των συμμετεχόντων. Οι ερωτώμενοι απαντούσαν σε μία 

τακτική κλίμακα τεσσάρων σημείων όπου τους δίνονταν η δυνατότητα να εκφράσουν 

σε κάθε ερώτηση την συμπεριφορά και την στάση που υιοθετούν για ή προς τους 

άλλους ανθρώπους. (Σχεδόν πάντα αλήθεια, Αρκετές φορές αλήθεια, Μερικές φορές 

αλήθεια, Σπάνια αλήθεια). Οι 48 ερωτήσεις είναι κατανεμημένες σε 8 υποκλίμακες, 

μια για κάθε ένα από τα 8 τμήματα του Διαπροσωπικού οκταγώνου δηλαδή της 

θεωρίας που βασίζεται το ερωτηματολόγιο. Οι υποκλίμακες και οι ενδεικτικές 

ερωτήσεις για κάθε μία από αυτές είναι οι εξής: Ουδέτερη Θέση Ισχύος (ΟΘΙ): 

«Προσπαθώ να κανονίζω τα πράγματα έτσι ώστε οι άλλοι να κάνουν αυτό που θέλω» 

, Εγγύτητα από Θέση Ισχύος (ΕΘΙ): «Γαντζώνομαι δυνατά σε κάποιον που είναι 

κοντά μου» , Ουδέτερη Εγγύτητα (ΟΕ): «Έχω την τάση να προσκολλώμαι στους 

άλλους» , Εγγύτητα από Θέση Αδυναμίας (ΕΘΑ): «Φοβάμαι την απόρριψη» , 
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Ουδέτερη Θέση Αδυναμίας (ΟΘΑ): « Το προτιμώ όταν κάποιος άλλος έχει τον 

έλεγχο» , Απόσταση από Θέση Αδυναμίας (ΑΘΑ): «Εύκολα υποχωρώ στους άλλους» 

,Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ): « Δεν αφήνω τους άλλους να με πλησιάζουν πολύ», 

Απόσταση από Θέση Ισχύος (ΑΘΙ): «Έχω την τάση να εκδικούμαι τους ανθρώπους 

που με προσβάλλουν».  

 

 Ερωτηματολόγιο που  μετράει την τάση του ατόμου να λέει ψέματα ή όχι 

(Social Desirability Scale; SDS): 

 

Για την διερεύνηση που μετράει την τάση του ατόμου να λέει ψέματα ή όχι 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο Crowne  (Crowne, 

Marlowe, 1960). Αποτελείται από μια κλίμακα 5 ερωτήσεων, με 4 επιλογές 

απαντήσεων (Διαφωνώ Απόλυτα, Διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ Απόλυτα), 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός του ατόμου να λέει ψέματα ή όχι.  

Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: «Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που 

εκμεταλλεύτηκα κάποιον;», «Μερικές φορές νιώθω πειραγμένος/η όταν δε γίνεται το 

δικό μου;», «Μερικές φορές νιώθω πειραγμένος/η όταν δε γίνεται το δικό μου;». 

 

3.5 Διαδικασία χορήγησης των ερωτηματολογίων 

 

Η έρευνα διήρκησε 3 μήνες (από τον Οκτώβριο του 2014- Δεκέμβριο του 

2014). Οι στόχοι της παρούσας έρευνας διευκρινίστηκαν στους φοιτητές στην αρχή 

του ερωτηματολογίου όπως επίσης και ο ορισμός της διαδικτυακής 

παρακολούθησης/παρενόχλησης (cyberstalking) και στην συνέχεια, τους ζητήθηκε η 

συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν ότι η 

συμμετοχή τους είναι εθελοντική. Παράλληλα, ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να 

παραλείψουν όποια ερώτηση αποφάσιζαν, ή να διακόψουν την απάντηση του 

ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή. Τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι 

φοιτητές ήταν ανώνυμα ενώ δεν παρείχαν οποιαδήποτε πληροφορία που μπορούσε να 

συμβάλλει στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους.  

 

 

3.6 Στατιστική ανάλυση 
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Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

αναλύθηκαν ποσοτικά με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 18.0 for Windows. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των δεδομένων και στη συνέχεια η 

επεξεργασία των στοιχείων μέσω του προγράμματος SPSS. Αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία της καταχώρησης των δεδομένων στο SPSS , ακολούθησε η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  «Αποτελέσματα έρευνας» 
 

 

Αποτελέσματα πληθυσμού έρευνας 

  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

• Υπόθεση 1: Ποιο είναι το ποσοστό διάπραξης διαδικτυακής καταδίωξης 

(cyberstalking);  

 

 

 

 

Εικοσιτέσσερις (24) φοιτητές (7,7%) δήλωσαν ότι κατά το παρελθόν διέπραξαν 

διαδικτυακή παρακολούθηση/ παρενόχληση και οι  (τέσσερις) 4 φοιτητές (1,3%) 

δήλωσαν ότι  επί του παρόντος διαπράττουν διαδικτυακή παρακολούθηση/ 

παρενόχληση. 
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• Υπόθεση 2: Ποιο είναι το ποσοστό θυμάτων διαδικτυακής καταδίωξης 

(cyberstalking); 

 

 

 

 

Εξήντα επτά (67) φοιτητές (21,5%) δήλωσαν ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν 

θύματα διαδικτυακής παρακολούθησης/ παρενόχλησης και οι εφτά (7) φοιτητές 

(2,2%) δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν ποτέ θύματα διαδικτυακής 

παρακολούθησης/παρενόχλησης. 

 

• Υπόθεση 3: Ποιο είναι το προφίλ της προσωπικότητας του θύτη; 

 

Αρχικά κάναμε One Way Anova και διαπιστώσαμε μη στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Εξωστρέφεια- Εσωστρέφεια : F=2,414, p= ,091, Ευσυνειδησία ή Συνέπεια: 

F= 2,631 p=,074, Νευρωτισμός -  Συναισθηματική Σταθερότητα: F= ,111, p= ,895, 

Διανόηση  ή  Δεκτικότητα στην εμπειρία: F= 2,121 p= ,122). Αξίζει να αναφέρουμε 

ότι βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στην Καλοσύνη ή  Καλή προαίρεση  

ή Συνεργατικότητα (F= 5,202 p= ,006). 

Στην συνέχεια ενώσαμε τις δύο κατηγορίες θυτών (παρελθόν και παρόν) και 

κάναμε independent- Sample T Test (βλέπετε αναλυτικά στον Πίνακα 1) βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά  και διαπιστώσαμε ότι οι μη Θύτες σχετίζονται 

περισσότερο αρνητικά (μ.ο. = 3,1)  από τους Θύτες (παρόν και παρελθόν) (μ.ο. = 3,0) 

στην υποκλίμακα του παράγοντα της προσωπικότητας Καλοσύνη ή Καλή προαίρεση 
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ή Συνεργατικότητα. Στις υπόλοιπες υποκλίμακες που σχετίζονται με τους  παράγοντες 

της προσωπικότητας δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς 

τους Θύτες. 

 

 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι των βαθμολογιών στις υποκλίμακες των παραγόντων 

προσωπικότητας για τους Θύτες  

 

 

 

 

Υποκλίμακες BFI 

 

ΘΥΤΗΣ 

 

 

 

 

p(t) 

 

Θύτης στο παρόν και στο 

παρελθόν 

 

Όχι θύτης 

 

Μ(Τ.Α.) 

 

Μ(Τ.Α.) 

 

Εξωστρέφεια 

-                              

Εσωστρέφεια 

3,0(0,5) 

 

3,1(0,4) 

 

 

,088 

(-1,710) 

Καλοσύνη 

ή 

 Καλή προαίρεση 

 ή  

Συνεργατικότητα 

3,0(0,3) 

 

 

3,1(0,4) 

 

 

 

,002 

(-3,168) 

  

Ευσυνειδησία 

ή 

Συνέπεια  

 

                 3,1(0,5) 

 

 

3,2(0,3) 

 

,095 

(-1,673) 

Νευρωτισμός  

-             

Συναισθηματική 

 

3,1(0,5) 

 

3,1(0,6) 

 

,864 
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Σταθερότητα  

 

(-0,171) 

 

Διανόηση  

ή                  

Δεκτικότητα στην 

εμπειρία 

 

3,3(0,4) 

 

 

3,4(0,4) 

 

,180  

(-1,345) 

 

 

 

 

• Υπόθεση 4: Ποιο είναι το προφίλ των διαπροσωπικών σχέσεων του θύτη; 

 

Αρχικά κάναμε One Way Anova και διαπιστώσαμε μη στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Ουδέτερη θέση ισχύος: F= ,223, p= ,800, Εγγύτητα από θέση ισχύος: F= 

,261,  p= ,770, Ουδέτερη Εγγύτητα: F= 2,989, p= ,052, Εγγύτητα από Θέση 

Αδυναμίας: F= ,841, p= ,432, Ουδέτερη Θέση Αδυναμίας: F= ,852, p= ,427, 

Απόσταση από Θέση Αδυναμίας: F= 1,138, p= ,322, Ουδέτερη απόσταση: F= 2,605, 

p= ,076, Απόσταση από Θέση Ισχύος: F= 1,774 P=  ,171). 

Στην συνέχεια ενώσαμε τις δύο κατηγορίες θυτών (παρελθόν και παρόν) και 

κάναμε independent- Sample T Test (βλέπετε αναλυτικά στον Πίνακα 2)  βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά και διαπιστώσαμε ότι οι Θύτες (παρόν και παρελθόν) 

σχετίζονται περισσότερο θετικά  (μ.ο. = 14,1)  από τους μη Θύτες (μ.ο. = 12,8) στη 

θέση Ουδέτερη Εγγύτητα. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε σχέση με τους Θύτες.  
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι των βαθμολογιών στις υποκλίμακες του Διαπροσωπικού 

Οκταγώνου για τους Θύτες 

 

 

 

 

Υποκλίμακες 

PROQ3 

 

ΘΥΤΗΣ 
 

 

p(t) 

 

Θύτης στο παρόν και στο 

παρελθόν 

 

Όχι θύτης 

Μ(Τ.Α.) Μ(Τ.Α.) 

 

Ουδέτερη θέση ισχύος 

 

12,3 (2,0) 

 

 

 

12,4 (3,0) 

 

,861  

(-0,176) 

 

Εγγύτητα από θέση 

ισχύος 

 

14,7(2,3) 

 

14,2 (3,1) 

 

,477 

(-,713) 

 

Ουδέτερη Εγγύτητα 14,1(2,6) 

 

12,8 (3,0) 

 

,022  

(2,310) 

 

Εγγύτητα από Θέση 

Αδυναμίας 

 

12,3(2,0) 

 

 

 

12,5 (3,0) 

 

,861  

(-,176) 

 

Ουδέτερη Θέση 

Αδυναμίας 

 

13,9 (2,7) 

 

13,9 (2,9) 

 

,895  

(-,132) 
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Απόσταση από Θέση 

Αδυναμίας 

14,0(1,9) 13,3 (2,5) 

 

,272 

(1,100) 

 

Ουδέτερη απόσταση 

 

11,1 (3,8) 

 

12,5 (3,1) 

 

,027  

(-2,217) 

 

Απόσταση από Θέση 

Ισχύος 

 

11,9 (2,9)   

 

 

13,0 (3,0) 

 

,067  

(-1,836) 

 

 

• Υπόθεση 5: Ποιοι είναι οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της διαδικτυακής 

καταδίωξης από τα θύματα; 

 

Αρχικά ενώσαμε τις δύο κατηγορίες θυτών (παρελθόν και παρόν) και κάναμε 

independent- Sample T Test διαπιστώσαμε μη στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(Αποφυγή: P= ,125, t= 1,552, Παρείσφρηση: P= ,203, t= 1,284, Υπερδιέγερση: P= 

,182, t= 1,347). 

Στην συνέχεια κάναμε One Way Anova και βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά(βλέπετε αναλυτικά στον Πίνακα 3) και διαπιστώσαμε ότι τα θύματα 

(παρελθόν, παρόν και μη) συσχετίζονται με τον μηχανισμό αντιμετώπισης 

«Παρείσφρηση». Δηλαδή τα θύματα για να αντιμετωπίσουν την διαδικτυακή 

καταδίωξη επανέφεραν μνήμες από το παρελθόν με σκοπό να αποκτήσουν κυριαρχία 

και εν τέλει να την εξαλείψουν. Στις υπόλοιπες υποκλίμακες που σχετίζονται με τους 

μηχανισμούς αντιμετώπισης της διαδικτυακής καταδίωξης δεν βρέθηκε κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τους Θύματα. 

Επιπροσθέτως, αναλυτικά στοιχεία για την κάθε στρατηγική υπάρχουν στο 

Παράρτημα 1.  
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Πίνακας 5: Σύγκριση των μηχανισμών αντιμετώπισης μεταξύ των θυμάτων στο 

παρόν, των θυμάτων στο παρελθόν και των μη θυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

Υποκλίμακες IES 

 

ΘΥΜΑ  

 

 

 

F (p) 

 

Θύμα στο 

παρόν 

 

Θύμα στο 

παρελθόν 

 

Όχι Θύμα 

 

Μ(Τ.Α.) 

 

Μ(Τ.Α.) 

 

Μ(Τ.Α.) 

 

 

Αποφυγή 

 

 

1,7 (1,2) 

 

1,0 (0,8) 

 

0,5 (0,7) 

 

2,555 

(,085) 

 

Παρείσφρηση 

 

 

2,0 (1,3) 

 

0,9 (0,7) 

 

0,5 (0,7) 

 

4,356 

(,016) 

 

Υπερδιέγερση 

 

 

1,6 (0,7) 

     

    1,1 (0,8) 

 

0,7 (0,9) 

 

1,635 

(,202) 
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• Υπόθεση 6: Ποιες είναι οι επιπτώσεις διαδικτυακής καταδίωξης στην ψυχική 

υγεία των θυμάτων; 

 

Αρχικά κάναμε One Way Anova και διαπιστώσαμε μη στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Σωματικά συμπτώματα: F= ,406, t= ,668, Καταθλιπτικά συμπτώματα: 

F= ,239, t= ,788, Συμπτώματα Άγχους: F= ,965,  t= ,386). 

Στην συνέχεια ενώσαμε τις δύο κατηγορίες θυτών (παρελθόν και παρόν) και 

κάναμε independent- Sample T Test δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

(βλέπετε αναλυτικά στον Πίνακα 6) και διαπιστώσαμε ότι οι επιπτώσεις της 

διαδικτυακής καταδίωξης στην ψυχική υγεία των θυμάτων έχουν ως αποτέλεσμα 

να μην παρουσιάζουν διαφορές ως προς την εμφάνιση σωματικών, καταθλιπτικών 

και συμπτωμάτων άγχους του BSI. 

 

Πίνακας 6: Μέσοι όροι των βαθμολογιών στις υποκλίμακες των επιπτώσεων στην 

ψυχική υγεία στα θύματα. 

 

 

 

 

Υποκλίμακες BSI 

 

ΘΥΜΑ 

 

 

 

 

p (t) 

 

Θύμα στο παρόν και στο 

παρελθόν 

 

Όχι θύμα 

 

Μ(Τ.Α.) 

 

Μ(Τ.Α.) 

 

Σωματικά συμπτώματα 

 

 

4,9 (5,7) 

 

3,0  (4,6) 

 

,492  

(,691) 

 

Καταθλιπτικά 

συμπτώματα 

 

 

6,6 (6,4) 

 

4,6  (5,3) 

 

,509  

(,664) 
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Συμπτώματα Άγχους 

 

 

6,8 (5,8) 

 

10,4 (5,7) 

 

,180 

(-1,353) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Συζήτηση- Συμπεράσματα» 

 

5.1 Συμπεράσματα έρευνας 

 

Μετά τη διαδικασία επεξεργασίας των ερωτηματολογίων τις συσχετίσεις μας 

επί των απαντήσεων, είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στην εξαγωγή των 

ακόλουθων συμπερασμάτων: 

❖ Οι φοιτητές ανεξάρτητα από το φύλο έχουν διαπράξει διαδικτυακή 

καταδίωξη/παρακολούθηση σε ποσοστό 9%. 

❖ Οι φοιτητές υπήρξαν θύματα διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση σε 

ποσοστό 23,7%. 

❖ Η προσωπικότητα συνδέεται με των παράγοντα Καλοσύνη ή Καλή προαίρεση ή 

Συνεργατικότητα του Θύτη στο να διαπράξει διαδικτυακή 

καταδίωξη/παρακολούθηση. 

❖ Οι Θύτες που διαπράττουν διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση 

παρουσιάζουν περισσότερο θετικές διαπροσωπικές σχέσεις από τους μη θύτες που 

δεν έχουν διαπράξει διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση στη θέση…… 

(γράψτε και με λίγα λόγια τι σημαίνει βάσει της θεωρίας του Birtchnell). 

❖ Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης  συνδέονται με την θυματοποίηση ενός 

φοιτητή/τρία διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση. Συγκεκριμένα τα θύματα 

ως μηχανισμό αντιμετώπισης επανέφεραν μνήμες από το παρελθόν με σκοπό να 

αποκτήσουν κυριαρχία και εν τέλει να τις εξαλείψουν. 

❖ Δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των θυμάτων και μη θυμάτων ως προς την ψυχική 

υγεία τους. 

5.2 Συζήτηση 

 

Το φαινόμενο της διαδικτυακής καταδίωξης/ παρακολούθησης (cyberstalking)  

δεν έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό ερευνητές στην Ελλάδα διότι είναι ένα 

καινούργιο φαινόμενο, όμως έχει απασχολήσει ερευνητές στο εξωτερικό. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνά μας, σε αρκετές περιπτώσεις δεν 

συνάδουν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών. Αυτό μπορεί να οφείλεται, όπως  

είπαμε και παραπάνω στο γεγονός ότι είναι ένα καινούργιο φαινόμενο  και οι 
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φοιτητές που ήταν το δείγμα μας να είχαν υποστεί αλλά και να είχαν διαπράξει χωρίς 

να γνωρίζουν την ακριβή ονομασία της διαδικτυακή 

καταδίωξη/παρακολούθηση(cyberstalking), παρόλο που εμείς αναφέραμε στο 

ερωτηματολόγιο τον ακριβή όρο του φαινομένου της έρευνας.  

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να 

παραδεχτούν ότι έχουν διαπράξει ή έχουν πέσει θύμα διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης οι φοιτητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 

παρά του ότι ήταν ανώνυμη και εθελοντική η συμμετοχή τους.  

Ίσως γι’ αυτό προκύπτει κάποια μικρή στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στον Θύτη (9% συνολικά)  στο προφίλ προσωπικότητας και στις διαπροσωπικές του 

σχέσεις αλλά και κάποια μικρή στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο Θύμα 

(23,7% συνολικά) και στον μηχανισμό αντιμετώπισης του.  

Δεν προκύπτει στατιστική σημαντική διαφορά στην ψυχική υγεία του 

Θύματος. 

Σύμφωνα με την 1η ερευνητική υπόθεση το ποσοστό διάπραξης διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης ανέρχεται στο 9% . Το αποτέλεσμα της ερευνάς μας 

επαληθεύεται και από το αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Dr 

Sheridan και Grand, στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ το 2007  με θέμα η διαδικτυακή 

καταδίωξη/παρακολούθηση είναι διαφορετική;  και ανέρχεται στο 7,2%.   

Στην 2η ερευνητική υπόθεση διακρίνουμε το ποσοστό Θυματοποίησης στην 

διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση που ανέρχεται στο 75,6% . Το αποτέλεσμα 

της ερευνάς μας επαληθεύεται και από το αποτέλεσμα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε από την Dr Sheridan και Grand στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ το 

2007 με θέμα η διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση(cyberstalking) είναι 

διαφορετική; και ανέρχεται στο 47,5%.   

Στην 3η και 4η υπόθεση διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα το προφίλ της 

προσωπικότητας και οι διαπροσωπικές σχέσεις του Θύτη. Tα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά στην προσωπικότητα  (υποκλίμακα 

Καλοσύνη ή Καλή προαίρεση ή Συνεργατικότητα) αλλά και στις διαπροσωπικές του 

σχέσεις (Ουδέτερη Εγγύτητα) μεταξύ των θυτών και μη θυτών διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης (cyberstalking). Συγκεκριμένα τι;;;;;; οι μη θύτες έχουν 

περισσότερη καλή προαίρεση - συνεργατικότητα και οι θύτες σχετίζονται 

περισσότερο αρνητικά από εγγύτητα (δηλ. παρεισφρέουν, γίνονται «τσιμπούρια», 
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φοβούνται την μοναξιά κ.λ.π.). Άλλες έρευνες τι έχουν δείξει για το προφίλ της 

προσωπικότητας και των σχέσεων των ατόμων αυτών;;;;   

Στην 5η και 6η διερευνήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης αλλά και η ψυχική υγεία του Θύματος. Tα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μικρή διαφορά στον τρόπο 

αντιμετώπισης του Θύματος (υποκλίμακα «Παρείσφρηση») όμως  δεν υπάρχει καμία 

διαφορά στην ψυχική τους υγεία.  Άλλες έρευνες τι έχουν δείξει για τις επιπτώσεις 

στο θύμα;;;;   

Τα παρακάτω δεν τα ξαναδιαβάζω. Υποθέτω ότι είναι τα ίδια. 

 

5.3 Περιορισμοί έρευνας 

Το να γενικεύσουμε το αποτέλεσμα της ερευνά μας πέραν του δείγματος μας 

σε ολόκληρο τον πληθυσμό αποτέλεσε τον πρωταρχικό περιορισμό της.  

Συγκεκριμένα, το ελλιπές δείγμα της έρευνας μας που αφορά τη σχολή 

Τεχνολογίας Γεωπονίας (8,7%), δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων για 

όλους τους φοιτητές των εν λόγω τμημάτων. Αντίθετα, το δείγμα που συλλέξαμε και 

αφορά στους φοιτητές άλλων σχολών όπως της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

(17%), Διοίκηση Οικονομίας (16,7%) και της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας (57,7%) πιθανόν να είναι πιο αντιπροσωπευτικό όσον αφορά στα 

αποτελέσματα της έρευνας μας.  Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι οι φοιτητές/τριες 

όπως είπαμε και παραπάνω ενδέχεται να απάντησαν με ανακρίβειες στο 

ερωτηματολόγιο. 

 

5.4 Προτάσεις 

Η διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση είναι ένα καινούργιο φαινόμενο 

στην Ελλάδα. Υπάρχει σίγουρα όμως ανάγκη για μελλοντικές έρευνες που θα 

κληθούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν το νέο φαινόμενο έτσι ώστε να υπάρξει 

περαιτέρω ενημέρωση και πρόληψη.  

Σύμφωνα με την εκτίμηση μας ως μελλοντικοί κοινωνικοί λειτουργοί, οι 

μελέτες οφείλουν να εστιάσουν εκτός από το φαινόμενο της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης, στον ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών του 

θύτη και του θύματος. Να μελετήσουν τη συμβολή αυτών στον περιορισμό του 
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φαινομένου και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βοηθήσουν το να μην γίνει 

ένα παιδί ούτε θύτης αλλά ούτε θύμα διαδικτυακής καταδίωξης/παρακολούθησης. 

Πιστεύουμε όσον αφορά την πρόληψη από μικρή ηλικία θα πρέπει να τίθενται 

και να τηρούνται ορισμένα όρια μέσα στην οικογένεια αλλά και στην εκπαιδευτική 

κοινότητα έτσι ώστε το παιδί να μάθει να αποτρέπει και να προλαμβάνει το 

φαινόμενο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. 

Εκτός από τους επιστήμονες και τους εκπαιδευτικούς καλείται και η κοινωνία 

να θέσει μέτρα κατά του φαινομένου που καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Η παρουσία των κοινωνικών λειτουργών τόσο στα σχολεία (όπου εκεί 

ουσιαστικά το παιδί ξεκινάει να έρχεται σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές), όσο και στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθίσταται αναγκαία και 

βοηθητική ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των μαθητών αλλά και του 

οικογενειακού πλαισίου για αυτό το σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης.  

Η στάση και η συμπεριφορά των γονέων ως προς το πώς θα χρησιμοποιούν οι 

ανήλικοι το διαδίκτυο, αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι στον τομέα της πρόληψης της 

αποφυγής της διαδικτυακής καταδίωξης/παρακολούθησης. 

Προτείνουμε, λοιπόν, να υπάρξει ουσιαστική επικοινωνία τις οικογένειας με το 

σχολείο. Συγκεκριμένα ο Tomlinson (1991) στην Καρκανάκη, Καφφετζή διακρίνει 

μεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων τρόπων επικοινωνίας των γονιών με το σχολείο:  

✓ Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σχολείου και οικογένειας μέσω επιστολών, 

σημειωμάτων, αναφορών και επισκέψεων.  

✓ Προσωπική εμπλοκή των γονιών σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής φύσης 

✓ (εργασία στην τάξη ή στο σπίτι).  

✓ Άτυπη εμπλοκή των γονιών στις δραστηριότητες του συνδέσμου γονέων (ως 

μελών του ακροατηρίου ή με άλλη παθητική παρουσία).  

✓ Επίσημη εμπλοκή των γονιών στη διοίκηση του σχολείου (ως εκλεγμένων 

μελών του διοικητικού συμβουλίου ενός εκτελεστικού σώματος, όπως είναι οι 

σύλλογοι γονέων). 

Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία του παιδιού της και ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα που 

αντιμετωπίζει και έτσι από κοινού οικογένεια και σχολείο φροντίζουν για τη σωστή 

εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση του παιδιού. 
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Προτείνουμε ακόμη την συμβολή της κοινότητας στην πρόληψη της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να γίνει εφικτό από 

διάφορους φορείς όπως είναι τα Κέντρα Πρόληψης, όπως για παράδειγμα το 

ΚΕ.Σ.Α.Ν. (Κέντρο Συμβουλευτικής και Αγωγής Νέων - Κέντρο Πρόληψης 

Ηρακλείου) και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης  Διάγνωσης και 

Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) με τις εξής δράσεις:  

 Επισκέψεις στους σχολικούς χώρους με σκοπό την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να λάβουν γνώση για το τι ακριβώς είναι η 

διαδικτυακή καταδίωξη/παρακολούθηση 

 Δημιουργία Σχολών Γονέων όπου με βιωματικό τρόπο μαθαίνουν πώς να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους προς τα παιδιά, πώς να αντιμετωπίζουν 

καταστάσεις που τους δυσκολεύουν αλλά και καταστάσεις της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης. Ακόμη, να αποκτήσουν μία ξεκάθαρη εικόνα 

για το τι είναι σχολικός εκφοβισμός. 

  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες θα περιλαμβάνουν ατομική 

συμβουλευτική σε θύτες και θύματα, ομαδική συμβουλευτική σε μαθητές, 

συμβουλευτική υποστήριξη σε οικογένειες. 

 Διοργάνωση Ημερίδων και διάφορων άλλων εκδηλώσεων που να αφορούν το 

θέμα της διαδικτυακής καταδίωξης και τις διαστάσεις που έχει πάρει στις 

μέρες μας με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την 

κινητοποίηση των Φορέων αλλά και ολόκληρης της Κοινότητας ώστε να 

συμβάλλουν συλλογικά στη αντιμετώπιση του φαινομένου (Καρκανάκη & 

Καφφετζή, 2009) . 

Ως σύμβουλος- εμπειρογνώμονας -ειδικός ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει να 

προτείνει και να ενθαρρύνει τους εξυπηρετούμενους να επιλέξουν 

προσφορότερους και αποδοτικότερους τρόπους αντιμετώπισης της διαδικτυακής 

καταδίωξης/παρακολούθησης. Μέσα από τον ρόλο που καλείται να 

διεκπεραιώσει ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει να εστιάσει να αναλύσει, να 

παρέμβει, ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη, δίνοντας επιστημονική και 

τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Ο κοινωνικός λειτουργός θα αποτελέσει τον 

παράγοντα που ενώνει την “γέφυρα” ανάμεσα στο νέο φαινόμενο που κατακλύζει 

την κοινωνία μας συστήνοντας κατάλληλες υπηρεσίες, προγράμματα ή 
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βρίσκοντας εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης (Ζαιμάκης, 

2011). 

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι μια καθαρά μορφή 

πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες επικίνδυνες 

μορφές παρά μόνο ακίνδυνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1o 

 

 

1. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της διαδικτυακής καταδίωξης από τα 

θύματα; 

 

 

Δεκαέξι (16) φοιτητές (5,1%) δήλωσαν ισότιμα καθόλου αλλά και πάρα πολύ  ότι 

αγνόησαν ή απέφυγαν την συμπεριφορά καταδίωξης και οι δώδεκα (12) φοιτητές 

(3,8%) δήλωσαν ότι αγνόησαν πολύ η απέφυγαν τη συμπεριφορά καταδίωξης. 

http://www.computerworld.com/article/2571781/security0/how-to-combat-cyberstalking.html?null
http://www.computerworld.com/article/2571781/security0/how-to-combat-cyberstalking.html?null
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Δεκαοκτώ (18) φοιτητές (5,8%) δήλωσαν  ότι καθόλου δεν μείωσαν την 

σημασία του προβλήματος ή το αρνήθηκαν ενώ με μικρή διαφορά οι δεκαεπτά (17) 

φοιτητές (5,4%) δήλωσαν ότι μείωσαν πολύ την σημασία του προβλήματος ή το 

αρνήθηκαν και οι οκτώ (8) φοιτητές (2,6%) δήλωσαν ότι μείωσαν λίγο την σημασία 

του προβλήματος ή το αρνήθηκαν. 

 

 

Σαράντα τέσσερις (44) φοιτητές (14,1%) δήλωσαν ότι καθόλου δεν 

διαπραγματεύθηκαν την σχέση τους με τον διώκτη (πχ. Πρότειναν να είναι φίλοι ή ότι 
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θα ξανασμίγανε) και οι τρείς (3) φοιτητές (1%) δήλωσαν ότι πάρα πολύ 

διαπραγματεύθηκαν την σχέση τους με τον διώκτη (πχ. Πρότειναν να είναι φίλοι ή ότι 

θα ξανασμίγανε). 

 

 

Εικοσιπέντε (25) φοιτητές (8%) δήλωσαν ότι συμπεριφερόντουσαν πάρα πολύ 

προσεχτικά από τι πριν την καταδίωξη και οι έξι (6) φοιτητές (1,9%) δήλωσαν ότι 

συμπεριφερόντουσαν λίγο προσεχτικά από τι  πριν την καταδίωξη. 
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Σαράντα δύο (42) φοιτητές (13,5%) δήλωσαν ότι δεν άλλαξαν καθόλου  την 

διεύθυνση τους ή το καθημερινό τους πρόγραμμα μετά την καταδίωξη και οι τέσσερις 

(4) φοιτητές (1,3%) δήλωσαν ότι δεν άλλαξαν πολύ την διεύθυνση τους ή το 

καθημερινό τους πρόγραμμα μετά την καταδίωξη. 

 

 

Τριάντα εφτά (37) φοιτητές (11,9%) δήλωσαν ότι καθόλου δεν αναζήτησαν 

πληροφορίες/πηγές στο ιντερνέτ (σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να 

αντιμετωπίσουν την διαδικτυακή καταδίωξη) και οι οκτώ (8) φοιτητές (2,6%) 

δήλωσαν ότι λίγο αλλά και πολύ αναζήτησαν πληροφορίες/πηγές στο ιντερνέτ 

(σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουν την διαδικτυακή καταδίωξη). 
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Τριάντα τρεις (33) φοιτητές (10,6%) δήλωσαν ότι δεν μείωσαν καθόλου την 

χρήση ή συγκεκριμένα sites ή του κινητού τους τηλεφώνου και οι οκτώ (8) φοιτητές 

(2,6%) δήλωσαν ότι λίγο αλλά και πολύ μείωσαν την χρήση ή συγκεκριμένα sites ή 

του κινητού τους τηλεφώνου. 

 

 

 

Δεκαπέντε (15) φοιτητές (4,8%) δήλωσαν ότι καθόλου δεν περιόρισαν την 

αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών στο διαδίκτυο (πχ ρυθμίσεις 
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απορρήτου, αφαίρεση προφίλ, διαγραφή πληροφοριών από την υπογραφή στο email ή 

στο προφίλ τους)  και οι οκτώ (8) φοιτητές (2,6%) δήλωσαν ότι λίγο περιόρισαν την 

αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών στο διαδίκτυο (πχ ρυθμίσεις 

απορρήτου, αφαίρεση προφίλ, διαγραφή πληροφοριών από την υπογραφή στο email ή 

το προφίλ τους). 

 

 

 

Είκοσι οκτώ (28) φοιτητές (9%) δήλωσαν ότι μπλόκαραν πάρα πολύ την 

διαδικτυακή τους προσβασιμότητα (πχ κλείδωσαν/ μπλόκαραν το id έτσι ώστε να μην 

βλέπουν τον αριθμό του διώκτη όταν τους καλεί, μπλοκάρισαν του email τους  ή 

άλλαξαν το όνομα τους από την διεύθυνση του email, ήρθαν σε επαφή με την 

υπηρεσία παροχής διαδικτύου για να μπλοκάρουν ορισμένες επαφές, χρησιμοποίησαν 

ενισχυμένα πακέτα προστασίας στον υπολογιστή τους) και οι έξι (6) φοιτητές (1,9%) 

δήλωσαν ότι μπλόκαραν ελάχιστα την διαδικτυακή τους προσβασιμότητα (πχ 

κλείδωσαν/ μπλόκαραν το id έτσι ώστε να μην βλέπουν τον αριθμό του διώκτη όταν 

τους καλεί, μπλοκάρισαν του email τους  ή άλλαξαν το όνομα τους από την 

διεύθυνση του email, ήρθαν σε επαφή με την υπηρεσία παροχής διαδικτύου για να 
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μπλοκάρουν ορισμένες επαφές, χρησιμοποίησαν ενισχυμένα πακέτα προστασίας στον 

υπολογιστή τους). 

 

 

 

Τριάντα ένα (31) φοιτητές (9,9%) δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν καθόλου το 

διώκτη εγγράφως (πχ. Του έστειλαν email, μήνυμα κειμένου στο κινητό). και οι έξι 

(6) φοιτητές (1,9%) δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν πολύ το διώκτη εγγράφως (πχ. Του 

έστειλαν email, μήνυμα κειμένου στο κινητό). 
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Σαράντα (40) φοιτητές (12,8%) δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν καθόλου το 

διώκτη κατά πρόσωπο ή μέσω κινητού τηλεφώνου και οι έξι (6) φοιτητές (1,9%) 

δήλωσαν ότι ελάχιστα αλλά και πολύ αντιμετώπισαν το διώκτη κατά πρόσωπο ή 

μέσω κινητού τηλεφώνου. 

 

 

Τριάντα τέσσερα (34) φοιτητές (10,9%) δήλωσαν ότι δεν τον προειδοποίησαν 

καθόλου ή το απείλησαν το διώκτη (πχ. Ότι θα τον καταδώσουν στην αστυνομία ή ότι 

θα του ασκήσουν βία αν συνεχίσει να τους καταδιώκει) και οι επτά (7) φοιτητές 

(2,2%) δήλωσαν ότι τον προειδοποίησαν ελάχιστα ή το απείλησαν το διώκτη (πχ. Ότι 

θα τον καταδώσουν στην αστυνομία ή ότι θα του ασκήσουν βία αν συνεχίσει να τους 

καταδιώκει). 
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Πενήντα (50) φοιτητές (16%) δήλωσαν ότι δεν στοιχειοθέτησαν καθόλου μια 

νομική υπόθεση (πχ. Κράτησαν ημερολόγιο των συμπεριφορών διαδικτυακής 

καταδίωξης, αποθήκευσαν τα μηνύματα του διώκτη) και οι τρεις (3) φοιτητές (1%) 

δήλωσαν ότι στοιχειοθέτησαν ελάχιστα μια νομική υπόθεση (πχ. Κράτησαν 

ημερολόγιο των συμπεριφορών διαδικτυακής καταδίωξης, αποθήκευσαν τα μηνύματα 

του διώκτη). 
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Πενήντα δύο (52) φοιτητές (16,7%) δήλωσαν ότι δεν συναντήθηκαν καθόλου  

με την αστυνομία για να κάνουν μια εκτίμηση της διαδικτυακής απειλής και οι 

τέσσερις (4) φοιτητές (1,3%) δήλωσαν ότι λίγο αλλά και πολύ συναντήθηκαν με την 

αστυνομία για να κάνουν μια εκτίμηση της διαδικτυακής απειλής. 

 

 

 

Πενήντα ένα (51) φοιτητές (16,3%) δήλωσαν ότι δεν ανταπέδωσαν καθόλου  

με την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων (πχ χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων 

ανταλλαγής μηνυμάτων για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε αυτόν που 

τους καταδιώκει, καταδίωξαν μέσω email τον διώκτη, στέλνοντας ιούς, 

σαμποτάροντας την ιστοσελίδα του διώκτη) και οι τέσσερις (4) φοιτητές (1,3%) 

δήλωσαν ότι ανταπέδωσαν λίγο αλλά και πολύ με την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων 

(πχ χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων για την αποστολή 

ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε αυτόν που τους καταδιώκει, καταδίωξαν μέσω email 

τον διώκτη, στέλνοντας ιούς, σαμποτάροντας την ιστοσελίδα του διώκτη). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Ο 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ / 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ(CYBERSTALKING) 

 
 

1. Φύλο:           Άνδρας              Γυναίκα   

2. Σχολή:           ΣΕΥΠ            ΣΔΟ           ΣΤΕΓ          ΣΤΕΦ     

3. Ηλικία:        17 – 21                  22 – 27                     28+   

4. Υπήρξατε ποτέ θύμα παραδοσιακού (πρόσωπο με πρόσωπο) εκφοβισμού;     

Ναι      Όχι               

5. Έχετε εκφοβίσει ποτέ άλλους με τον παραδοσιακό (πρόσωπο με πρόσωπο) τρόπο;                                      
Ναι             Όχι   

 

Παρακάτω δίνουμε τον ορισμό της διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking) με σκοπό 
να κατανοήσετε τι είναι και να απαντήσετε στις επόμενες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου: 

Στα πλαίσια της πτυχιακής μας μελετούμε τη διαδικτυακή καταδίωξη / παρακολούθηση. Σχετικά με την 

συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω:  

(1) Η συμμετοχή σε αυτή τη μελέτη είναι αυστηρά εθελοντική και δεν είστε υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.  

(2) Οι απαντήσεις σας είναι απολύτως εμπιστευτικές και ανώνυμες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ. 

(3) Μπορείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε ερώτηση ή να σταματήσετε την συμπλήρωση οποιαδήποτε 
στιγμή. Ωστόσο, θα μας βοηθήσετε εάν απαντήσετε όλες κατά το δυνατόν τις ερωτήσεις. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.  

(4) Τέλος, η συμπλήρωση και η επιστροφή του ερωτηματολογίου, αποτελεί την αποδοχή σας να 

συμμετάσχετε στην έρευνα.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη έρευνα: Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την έρευνα ή τα 
δικαιώματά σας ως συμμετέχουσα στην έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Δρ. Αργυρούλα Ε. 

Καλαϊτζάκη (τηλ. 6944-630891, email: akalaitzaki@staff.teicrete.gr). 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνεργασία σας σε αυτήν την έρευνα! 

Η διαδικτυακή καταδίωξη (cyberstalking) μπορεί να οριστεί ως η επαναλαμβανόμενη και 
ανεπιθύμητη  παρακολούθηση ή  καταδίωξη ενός ατόμου με τη χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή 

ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. Η/Υ, κινητό) και διαδικτυακών μέσων (Internet) (π.χ. emails, 

άμεσα μηνύματα, μηνύματα κειμένου ή βίντεο, blogs, chat rooms, on-line κοινωνικά δίκτυα, ή 
άλλες ιστοσελίδες), με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί στο θύμα ενόχληση, απειλή ή φόβο (π.χ. 

μηνύματα εξαναγκασμού ή σεξουαλικών υπαινιγμών).  
 

mailto:akalaitzaki@staff.teicrete.gr
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6. Υπήρξατε ποτέ θύμα διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking);   Ναι. Συμβαίνει τώρα         

     Ναι. Συνέβη στο παρελθόν             Όχι. Δε 

συνέβη ποτέ   

 

7. Εάν Όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση Νο 19. Εάν Ναι, υπήρξατε θύμα cyberstalking μέσω: 
-   Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail)  

-   Γραπτών μηνυμάτων (sms)  
-   Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ με εσάς στο διαδίκτυο  

-   Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ με εσάς από κινητό τηλέφωνο 

-   Ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, MySpace, Twitter) 

-  Καναλιών – δωματίων συζήτησης/ Άμεσων μηνυμάτων (π.χ. chartrooms/ 

messenger msn, yahoo, ICQ) 
-  Δωμάτια συζητήσεων (Chatroom) 

-  Ιστολόγια (blogs) 

-   Τηλεφωνημάτων  

-   Δημιουργίας μιας προσβλητικής, προς το πρόσωπο σας, ιστοσελίδας 

-   Διάδοσης άσχημων-προσβλητικών φημών 

-   Άλλο  

 

 

8. Την τελευταία χρονιά, πόσο συχνά έχεις υποστεί καθένα από τα παρακάτω στο χώρο του 

διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών γενικά;    

                 
Ποτέ 

1-3    
φορές              

τον 
χρόνο 

4-7    
φορές              

τον 
χρόνο 

Σχεδόν 
μια φορά 
το μήνα 

Σχεδόν             
μια φορά                 

την 
εβδομάδα 

Αρκετές             
φορές                 

την 
εβδομάδα 

1. Διαδικτυακή παρενόχληση (ψευδείς κατηγορίες, 
αποστολή προς εσένα απειλητικών ή προσβλητικών 

μηνυμάτων, υποκλοπή κωδικών,  πρόκληση βλάβης 

σε δεδομένα ή εξοπλισμό, συγκέντρωση πληροφο-
ριών για σένα με σκοπό την παρενόχλησή σου) 

      

2. Σπίλωση, δυσφήμιση (αποστολή σε τρίτους ταπει-
νωτικών σχολίων, κακόβουλων κουτσομπολιών ή 

αναληθών φημών για σένα) 

      

3. Αποκλεισμό σου από το διαδίκτυο (εσκεμμένος 
αποκλεισμός σου από μια ομάδα συζήτησης στο 

διαδίκτυο)  

      

4. Υποκλοπή του προσωπικού σου λογαριασμού 
(παραβίαση του προσωπικού σου λογαριασμού από 

κάποιον, ο οποίος υποκρινόμενος ότι είσαι εσύ 
αποστέλλει μηνύματα σε άλλους, χωρίς εσύ να το 

γνωρίζεις)  

      

5. Δημοσιοποίηση προσωπικών  σου στοιχείων 
(αποστολή σε τρίτους μυστικών σου, φωτογραφιών 

σου, βίντεο ή προσωπικών και ευαίσθητων πληροφο-

ριών για σένα που μπορούν να σε  φέρουν σε 
δύσκολη θέση) 

      

6. Εξαπάτηση (απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών 
ή πληροφοριών που μπορούν να σε φέρουν σε 

δύσκολη θέση από κάποιον, ο οποίος στη συνέχεια 

δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά σε χρήστες του 
διαδικτύου) 

      

7. Βιντεοσκόπηση με το κινητό (βιντεοσκόπηση 

ενός περιστατικού, το οποίο κάποιοι σκόπιμα δημιού-
ργησαν σε βάρος σου για να σου προκαλέσουν φόβο 

ή για νιώσεις αμήχανα ή άβολα, και δημοσιοποίηση 
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του βίντεο στο διαδίκτυο ή σε κινητά) 

 
9. Σας έχει προκαλέσει φόβο η διαδικτυακή καταδίωξη (cyberstalking) που βιώσατε;     

 
Ναι     Όχι  

 

10. Πόσες φορές υπήρξατε θύμα διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking);  
−   Λιγότερο από 4 φορές  

−   4 – 10 φορές  

−   Πάνω από 10 φορές 

 

11. Σε ποια ηλικία υπήρξατε θύμα διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking);  
−   11 – 16 ετών  

−   17 – 21 ετών  

−   22 – 27 ετών  

−   28+   

 

12. Από πόσα άτομα υπήρξατε θύμα διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking);  
−   Κυρίως από 1 άτομο  

−   Από μια ομάδα 2 – 3 ατόμων  

−   Από μια ομάδα 4 – 9 ατόμων  

−   Από μια ομάδα άνω των 9 ατόμων  

−   Δεν γνωρίζω ποιος ήταν 

 

13. Υπήρξατε θύμα διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking) από: 
−   Συμφοιτητή/ες 

−   Φίλο/ους 

−   Διαδικτυακό γνωστό / φίλο 

−   Σύντροφο 

−   Πρώην σύντροφο 
−   Άγνωστο 

−   Δεν γνωρίζω ποιος ήταν 

 

14.  Πόσο χρονικό διάστημα διήρκησε;  

−   1 – 2 εβδομάδες 

−   Περίπου 1 μήνα   
−   Περίπου 6 μήνες   

−   Περίπου 1 χρόνο   

−   Πάνω από 1 χρόνο 

 

15. Αναφέρατε το γεγονός της διαδικτυακής καταδίωξης (cyberstalking) σε: 
−   Κανέναν 
−   Φίλο/η 

−   Συγκάτοικο  

−   Σύντροφο 

−   Αδερφή/ο 

−   Γονείς 

−   Ψυχολόγο / Σύμβουλο ή άλλο ειδικό 

−   Καθηγητή/τρια 

−   Online φίλο/η ή Chat room 

−   Ανώνυμες τηλεφωνικές γραμμές που σχετίζονται με το διαδίκτυο 

 
16. Impact of Event Scale-Revised (IES-R). Η παρακάτω είναι μια λίστα με δυσκολίες 

που οι άνθρωποι έχουν μερικές φορές μετά από στρεσογόνα γεγονότα ζωής. ΈΧΟΝΤΑΣ 
ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ 

(CYBERSTALKING) για την οποία αναφέρατε παραπάνω, παρακαλώ διαβάστε κάθε 

πρόταση και υποδείξτε πόσο στρεσογόνα ήταν η  κάθε δυσκολία για εσάς το χρονικό 
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διάστημα (περίπου 6 μήνες), αμέσως μετά από αυτή την εμπειρία. Πόσο σας στρέσαραν 
ή σας ενόχλησαν οι παρακάτω δυσκολίες; 

 
[0 = καθόλου        1 = λίγο             2 = μέτρια           3 = αρκετά    4 = εξαιρετικά] 

 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά 

Εξαιρετικά 

1. Κάθε υπενθύμιση του γεγονότος, μου έφερνε πίσω τα 

συναισθήματα που είχα βιώσει 

0 1 2 3 4 

2. Είχα πρόβλημα να παραμείνω κοιμισμένος.      

3. Άλλα πράγματα με έκαναν να το σκέφτομαι. 0 1 2 3 4 

4. Ένοιωθα οξύθυμος και θυμωμένος 0 1 2 3 4 

5. Απέφευγα να αναστατωθώ όταν το σκεφτόμουν ή κάτι μου το 

θύμιζε  

0 1 2 3 4 

6. Το σκεφτόμουν όταν δεν το ήθελα. 0 1 2 3 4 

7. Ένοιωθα σαν να μην είχε συμβεί ή ότι δεν ήταν αληθινό. 0 1 2 3 4 

8. Έμεινα μακριά από οτιδήποτε μου το θύμιζε. 0 1 2 3 4 

9. Εικόνες έρχονταν ξαφνικά στο μυαλό μου. 0 1 2 3 4 

10. Ήμουν  νευρικός/η και εύκολα τρόμαζα.   0 1 2 3 4 

11. Προσπαθούσα να μην το σκέφτομαι. 0 1 2 3 4 

12. Γνώριζα ότι είχα ακόμα πολλά συναισθήματα για το γεγονός, 
αλλά δεν τα είχα αντιμετωπίσει. 

0 1 2 3 4 

13. Τα συναισθήματα μου σχετικά με αυτό μου προκαλούν 

μούδιασμα. 

0 1 2 3 4 

14. «Έπιανα» τον εαυτό μου να συμπεριφέρεται ή να αισθάνεται 
σαν να ήταν πίσω σε εκείνη την εποχή. 

0 1 2 3 4 

15. Είχα πρόβλημα να κοιμηθώ 0 1 2 3 4 

16. Έχω ισχυρά συναισθήματα γι’ αυτό 0 1 2 3 4 

17. Προσπαθούσα να το βγάλω από την μνήμη μου 0 1 2 3 4 

18. Είχα πρόβλημα συγκέντρωσης  0 1 2 3 4 

19. Οτιδήποτε μου το θύμιζε μού προκαλούσε σωματικές 
αντιδράσεις, όπως εφίδρωση, προβλήματα στην αναπνοή, 

ναυτία, ή σφυροκοπήματα στην καρδιά. 

0 1 2 3 4 

20. Το ονειρευόμουν στον ύπνο μου 0 1 2 3 4 

21. Αισθανόμουν σε επαγρύπνηση και σε επιφυλακή  0 1 2 3 4 

22. Προσπαθούσα να μην μιλάω γι’ αυτό 0 1 2 3 4 

 

17. BSI-18. Ακολουθεί ένας κατάλογος με προβλήματα και ενοχλήματα τα οποία έχουν οι 
άνθρωποι μερικές φορές. Παρακαλώ διαβάστε καθένα από αυτά προσεκτικά και 

σημειώστε ένα αριθμό στα δεξιά, ανάλογα με το πόσο πολύ αυτό το πρόβλημα σας 
έχει ενοχλήσει ή αναστατώσει κατά την διάρκεια της περασμένης βδομάδας, 

συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής μέρας. 

ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ: Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

1. Λιποθυμία ή ζάλη 0 1 2 3 4 

2. Να αισθάνεσαι έλλειψη ενδιαφέροντος για πράγματα 0 1 2 3 4 

3. Νευρικότητα ή εσωτερική ταραχή 0 1 2 3 4 

4. Πόνους στην καρδιά ή στο στήθος 0 1 2 3 4 

5. Να αισθάνεσαι μοναξιά 0 1 2 3 4 

6. Να αισθάνεσαι νευρικός/ή ή σφιγμένος/η 0 1 2 3 4 

7. Ναυτία ή αναστατωμένο στομάχι 0 1 2 3 4 

8. Να έχεις τις μαύρες σου 0 1 2 3 4 

9. Ξαφνικά να φοβάσαι χωρίς λόγο 0 1 2 3 4 

10. Δυσκολία στην αναπνοή 0 1 2 3 4 

11. Να αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις τίποτα 0 1 2 3 4 

12. Κρίσεις τρόμου ή πανικού 0 1 2 3 4 

13. Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα σε κάποια μέρη του σώματός σου 0 1 2 3 4 
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14. Να αισθάνεσαι απελπισία για το μέλλον 0 1 2 3 4 

15. Να αισθάνεσαι τόσο ανήσυχος/η που να μην μπορείς να μείνεις στην 
ίδια θέση 

0 1 2 3 4 

16. Να αισθάνεσαι αδυναμία σε κάποια μέρη του σώματός σου 0 1 2 3 4 

17. Σκέψεις να θέσεις τέρμα στη ζωή σου 0 1 2 3 4 

18. Να αισθάνεσαι φοβισμένος/η 0 1 2 3 4 

 

 
 

18. Σημειώστε ποιο/α μέσο/α χρησιμοποιήσατε μετά τη διαδικτυακή καταδίωξη και το βαθμό  

                 αποτελεσματικότητάς τους. 
 

Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

1. Αγνόησα ή απέφυγα τη συμπεριφορά  καταδίωξης      

2. Μείωσα τη σημασία του προβλήματος ή το αρνήθηκα      

3. Διαπραγματεύτηκα τη σχέση μου με το διώκτη (π.χ. πρότεινα να είμαστε 

φίλοι ή ότι θα ξανασμίγαμε) 

     

4. Συμπεριφερόμουν ποιο προσεχτικά από τι πριν      

5. Άλλαξα την διεύθυνση μου ή το καθημερινό μου πρόγραμμα      

6. Αναζήτησα πληροφορίες / πηγές στο internet (σχετικά με τον τρόπο που 

πρέπει να αντιμετωπίσω την διαδικτυακή καταδίωξη)  

     

7. Μείωσα την χρήση του διαδικτύου ή συγκεκριμένων sites ή του κινητού 
μου τηλεφώνου 

     

8. Περιόρισα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων/ πληροφοριών στο 

διαδίκτυο (πχ ρυθμίσεις απορρήτου, αφαίρεση  προφίλ, διαγραφή 
πληροφοριών από την υπογραφή στο email ή το προφίλ μου) 

     

9. Μπλόκαρα την διαδικτυακή μου προσβασιμότητα (πχ κλείδωσα/ 
μπλόκαρα το id έτσι ώστε να μην βλέπω τον αριθμό του διώκτη όταν με 

καλεί, μπλοκάρισμα του email μου  ή άλλαξα το όνομα μου από την 

διεύθυνση του email, ήρθα σε επαφή με την υπηρεσία παροχής 
διαδικτύου για να μπλοκάρω ορισμένες επαφές, χρησιμοποίησα 

ενισχυμένα πακέτα προστασίας στον υπολογιστή. 

     

10. Αντιμετώπισα το διώκτη εγγράφως (πχ του έστειλα email, μήνυμα 
κειμένου στο κινητό)  

     

11. Αντιμετώπισα το διώκτη κατά πρόσωπο ή μέσω κινητού τηλεφώνου       

12. Τον προειδοποίησα ή τον απείλησα (πχ ότι θα τον καταδώσω στην 
αστυνομία ή ότι θα ασκήσω βία αν συνεχίσει να με καταδιώκει) 

     

13. Στοιχειοθέτησα μια νομική υπόθεση (πχ κράτησα ημερολόγιο των 

συμπεριφορών διαδικτυακής καταδίωξης, αποθήκευσα τα μηνύματα του 
διώκτη). 

     

14. Συναντήθηκα με την Αστυνομία για να κάνει μια εκτίμηση της 

διαδικτυακής απειλής  

     

15. Ανταπέδωσα με την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων (πχ χρήση των 

ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων για την αποστολή 
ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε αυτόν που με καταδιώκει, καταδίωξα μέσω 

email τον διώκτη, στέλνοντας ιούς, σαμποτάροντας την ιστοσελίδα του 

διώκτη). 

     

 
19. Resilience Scale-15. Παρακαλώ βάλτε σε κύκλο τον αριθμό εκείνο που 

αντιπροσωπεύει καλύτερα πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε πρόταση. Αν 
διαφωνείτε απόλυτα με την πρόταση, επιλέξτε τον αριθμό 1. Αν συμφωνείτε απόλυτα, 

τότε επιλέξτε τον αριθμό 7. Αν είστε κάπου στη μέση, επιλέξτε έναν   

              από τους μεσαίους αριθμούς. 1 
Διαφωνώ 

2 3 4 5 6 
7 

Συμφωνώ 

1. Όταν κάνω σχέδια φροντίζω να τα φέρνω σε πέρας 1 2 3 4 5 6 7 

2. Συνήθως τα καταφέρνω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 1 2 3 4 5 6 7 
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3. Αισθάνομαι περήφανη που κατάφερα κάποια πράγματα 
στη ζωή μου 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Συνήθως κάνω πράγματα με την άνεσή μου 1 2 3 4 5 6 7 

5. Είμαι φίλη με τον εαυτό μου 1 2 3 4 5 6 7 

6. Αισθάνομαι ότι μπορώ να αντιμετωπίσω πολλά πράγματα 
μαζί 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Είμαι αποφασιστική 1 2 3 4 5 6 7 

8. Έχω αυτοπειθαρχία 1 2 3 4 5 6 7 

9. Ενδιαφέρομαι για διάφορα πράγματα 1 2 3 4 5 6 7 

10. Συνήθως μπορώ να βρω κάτι να με κάνει να γελάσω 1 2 3 4 5 6 7 

11. Η πίστη στον εαυτό μου με βοηθάει να τα καταφέρνω 

στις δύσκολες στιγμές 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Συνήθως μπορώ να δω τα πράγματα από πολλές πλευρές 1 2 3 4 5 6 7 

13. Η ζωή μου έχει νόημα 1 2 3 4 5 6 7 

14. Όταν αντιμετωπίζω μια δύσκολη κατάσταση, συνήθως 
μπορώ να την αντιμετωπίσω με επιτυχία 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Έχω αρκετή ενέργεια για να κάνω αυτό που πρέπει να 

κάνω 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

20. Έχετε καταδιώξει διαδικτυακά άλλους;    
Ναι. Συμβαίνει τώρα          

 Ναι. Συνέβη στο παρελθόν                 
Όχι. Δε συνέβη ποτέ   

 

21. Εάν ΌΧΙ, πηγαίνετε στην ερώτηση Νο 27. Εάν ΝΑΙ, έχετε καταδιώξει διαδικτυακά 
κάποιον μέσω: 

−   Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail)  

−   Γραπτών μηνυμάτων (sms)  

−   Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ με εσάς στο διαδίκτυο  

−   Φωτογραφιών/εικόνων/βίντεο κλιπ με εσάς από κινητό τηλέφωνο 

−   Ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, MySpace, Twitter) 

−  Καναλιών – δωματίων συζήτησης/Άμεσων μηνυμάτων (π.χ. 

chartrooms/messenger msn, yahoo, ICQ)  
−   Τηλεφωνημάτων  
−   Δημιουργίας μιας προσβλητικής, προς το πρόσωπο σας, ιστοσελίδας 

−   Διάδοσης άσχημων-προσβλητικών φημών 

−   Άλλο  

 

22. Την τελευταία χρονιά, πόσο συχνά έχετε προβεί σε κάποια από τις παρακάτω ενέργειες 
μέσω του  

                διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών γενικά;    
Ποτέ 

1-3    
φορές              

το 
χρόνο 

4-7    
φορές              

το 
χρόνο 

Σχεδόν 
μια φορά 
το μήνα 

Σχεδόν             
μια φορά                 

την 
εβδομάδα 

Αρκετές             
φορές                 

την 
εβδομάδα 

1. Διαδικτυακή παρενόχληση (ψευδείς κατηγορίες, 
αποστολή προς κάποιον απειλητικών ή προσβλητικών 

μηνυμάτων, υποκλοπή κωδικών,  πρόκληση βλάβης σε 

δεδομένα ή εξοπλισμό, συγκέντρωση πληροφοριών για 
κάποιον με σκοπό την παρενόχλησή σου) 

      

2. Σπίλωση, δυσφήμιση (αποστολή σε τρίτους 

ταπεινωτικών σχολίων, κακόβουλων κουτσομπολιών ή 
αναληθών φημών για κάποιον) 

      

3. Αποκλεισμό από το διαδίκτυο (εσκεμμένος 

αποκλεισμός κάποιου από μια ομάδα συζήτησης στο 
διαδίκτυο) 

      

4. Υποκλοπή του προσωπικού λογαριασμού       
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(παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού κάποιου και  
αποστολή μηνυμάτων σε άλλους, «αναλαμβάνοντας» 

την ταυτότητα του, χωρίς αυτός να το γνωρίζει)  

5. Δημοσιοποίηση προσωπικών  σου στοιχείων 
(απο-στολή σε τρίτους μυστικών κάποιου, 

φωτογραφιών του, βίντεο ή προσωπικών και 
ευαίσθητων πληροφοριών του που μπορούν να τον 

φέρουν σε δύσκολη θέση) 

      

6. Εξαπάτηση (απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών 
ή πληροφοριών που μπορούν να φέρουν κάποιον σε 

δύσκολη θέση, και στη συνέχεια δημοσιοποίηση των 

στοιχείων αυτών σε χρήστες του διαδικτύου) 

      

7. Βιντεοσκόπηση με το κινητό (βιντεοσκόπηση ενός 

περιστατικού, το οποίο σκόπιμα δημιούργησα σε βάρος 
κάποιου για να του προκαλέσουν φόβο ή για νιώσει 

αμήχανα ή άβολα, και δημοσιοποίηση του βίντεο στο 

διαδίκτυο ή σε κινητά) 

      

 

23. Πόσες φορές καταδιώξατε κάποιον; 
−   Λιγότερο από 4 φορές  

−   4 – 10 φορές  

−   Πάνω από 10 φορές 

 

24. Σε ποια ηλικία καταδιώξατε κάποιον; 
−   11 – 16 ετών  

−   17 – 21 ετών  

−   22 –27 ετών  

−   28+  

 

25. Πόσα άτομα έχετε καταδιώξει;  
−   1 άτομο  

−   2 – 3 άτομα  

−   4 – 9 άτομα 

−   Άνω των 9 ατόμων  

 

26. Πόσο χρονικό διάστημα διήρκησε η καταδίωξη; 
−   1 – 2 εβδομάδες 

−   Περίπου 1 μήνα   

−   Περίπου 6 μήνες   

−   Περίπου 1 χρόνο   

−   Πάνω από 1 χρόνο  

 

 
27. PBI. Αυτό το ερωτηματολόγιο περιγράφει διάφορες στάσεις και συμπεριφορές των 

γονιών. Προσπαθώντας να θυμηθείς τη μητέρα και τον πατέρα σου κατά τα πρώτα 16 

χρόνια της ζωής σου, βάλε σε κύκλο την πιο κατάλληλη απάντηση (αριθμό) δίπλα σε 
κάθε ερώτηση.  

 ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑΣ 

 Πολύ 
συχνά 

Αρκετά 
συχνά 

Λίγες 
φορές 

Σχεδόν 
ποτέ 

Πολύ 
συχνά 

Αρκετά 
συχνά 

Λίγες 
φορές 

Σχεδόν 
ποτέ 

1. Μου μιλούσε με ζεστή και φιλική φωνή 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Δε με βοηθούσε όσο θα ήθελα 1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Με άφηνε να κάνω πράγματα που με 
ευχαριστούσαν 

1 2 3 4 1 2 3 4 

4.Έδειχνε συναισθηματικά αδιάφορος/η απέναντί μου 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. Φαινόταν να καταλαβαίνει τα προβλήματα και τις 
ανησυχίες μου 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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6. Ήταν τρυφερός/ή απέναντί μου 1 2 3 4 1 2 3 4 

7. Του/της άρεσε να παίρνω μόνος/η μου αποφάσεις 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Δεν ήθελε να μεγαλώσω 1 2 3 4 1 2 3 4 

9. Προσπαθούσε να ελέγχει ότι έκανα 1 2 3 4 1 2 3 4 

10. Εισέβαλε στην προσωπική μου ζωή 1 2 3 4 1 2 3 4 

11. Του/της άρεζε να συζητάει μαζί μου 1 2 3 4 1 2 3 4 

12. Συχνά μου χαμογελούσε 1 2 3 4 1 2 3 4 

13. Του/της άρεζε να με ‘νταντεύει’ 1 2 3 4 1 2 3 4 

14. Δεν φαινόταν να καταλαβαίνει  τι χρειάζομαι ή τι 
θέλω  

1 2 3 4 1 2 3 4 

15. Με άφηνε να παίρνω αποφάσεις για τον εαυτό 

μου 

1 2 3 4 1 2 3 4 

16. Με έκανε να μην αισθάνομαι ευπρόσδεκτος/η 1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Με έκανε να αισθάνομαι καλλίτερα όταν ήμουν 

ταραγμένος/η 

1 2 3 4 1 2 3 4 

18. Δε μου μιλούσε πολύ 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Προσπαθούσε να με κάνει να εξαρτώμαι από 

αυτόν/ή 

1 2 3 4 1 2 3 4 

20. Αισθανόταν ότι χωρίς την παρουσία του/της δεν 
θα μπορούσα να φροντίσω τον εαυτό μου 

1 2 3 4 1 2 3 4 

21. Μου έδινε όση ελευθερία χρειαζόμουν 1 2 3 4 1 2 3 4 

22. Με άφηνε να βγαίνω όσο συχνά ήθελα 1 2 3 4 1 2 3 4 

23. Ήταν υπεπροστατευτικός/ή απέναντί μου 1 2 3 4 1 2 3 4 

24. Δεν με επαινούσε 1 2 3 4 1 2 3 4 

25. Μου επέτρεπε να ντύνομαι όπως επιθυμούσα 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
28. BFI (The Big Five Inventory). Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρείτε κάποια 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία μπορεί να ταιριάζουν ή να μην ταιριάζουν 

σε σας. Παρακαλούμε σημειώστε έναν αριθμό δίπλα από κάθε πρόταση που ακολουθεί, ο 
οποίος να αντιστοιχεί στο βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη 

πρόταση.   
 

 

1: Διαφωνώ απόλυτα      2. Διαφωνώ λίγο      3. Ουδέτερο     4. Συμφωνώ λίγο      
5. Συμφωνώ Απόλυτα 

 

Βλέπω τον εαυτό μου σαν κάποιο/α που … 
 

1. Είναι ομιλητικός/ή   23. Έχει την τάση να είναι νωχελικός/ή   

2. Τείνει να βρίσκει σφάλματα σε άλλους   24. Έχει συναισθηματική σταθερότητα, δεν 
εκνευρίζεται εύκολα 

 

3. Κάνει μια δουλειά πολύ προσεκτικά   25. Είναι εφευρετικός/ή  

4. Είναι μελαγχολικός/ή, άκεφος/η   26. Εμπνέει μια σιγουριά   

5. Είναι πρωτότυπος/η, βρίσκει όλο 

καινούριες ιδέες  

  27. Μπορεί να είναι ψυχρός/ή και ακατάδεκτος/η  

6. Είναι επιφυλακτικός/ή   28. Επιμένει μέχρι να τελειώσει το έργο που κάνει  

7. Είναι βοηθητικός/ή, και ανιδιοτελής με 

τους άλλους  

  29. Μπορεί να είναι κακόκεφος/η  

8. Μπορεί να είναι κάπως απρόσεκτός/η   30. Εκτιμά καλλιτεχνικές, αισθητικές εμπειρίες  

9. Είναι ήρεμος/η, αντιμετωπίζει το άγχος 
καλά 

  31. Μερικές φορές είναι ντροπαλός/ή, έχει 
αναστολές 

 

10. Είναι περίεργος/η για πολλά διαφορετικά 

πράγματα 

  32. Είναι διακριτικός/ή και ευγενικός/ή σχεδόν με 

όλους 

 

11. Είναι γεμάτος/η ενεργητικότητα   33. Κάνει τα πράγματα με αποτελεσματικότητα  

12. Ξεκινά φιλονικίες με άλλους   34. Παραμένει ήρεμος/η σε καταστάσεις έντασης  

13. Είναι ένας/μία αξιόπιστος/η εργαζόμενος/η   35. Προτιμά τη δουλειά που είναι ρουτίνα  

14. Μπορεί να βρίσκεται σε ένταση   36. αρέσει να βγαίνει έξω, είναι κοινωνικός/ή  
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15. Είναι ευφυής, ένας βαθύς στοχαστής   37. Μερικές φορές είναι αγενής προς τους άλλους  

16. Προκαλεί πολύ ενθουσιασμό   38. Κάνει σχέδια και τα ακολουθεί  

17. Από τη φύση του/της συγχωρεί    39. Νευριάζει εύκολα  

18. Έχει την τάση να είναι ανοργάνωτος/η   40. Του/Της αρέσει να συλλογίζεται, να παίζει με 
ιδέες 

 

19. Ανησυχεί πολύ   41. Έχει μερικά καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα  

20. Έχει ζωηρή φαντασία   42. Του/Της αρέσει να συνεργάζεται με τους 
άλλους 

 

21. Έχει την τάση να είναι ήσυχος/η   43. Αποσπάται εύκολα η προσοχή του/της  

22. Είναι γενικώς άτομο εμπιστοσύνης   44. Είναι γνώστης/στρια της τέχνης, της 

μουσικής, της λογοτεχνίας 

 

 

29. BSI-18. Ακολουθεί ένας κατάλογος με προβλήματα και ενοχλήματα τα οποία έχουν οι 

άνθρωποι μερικές φορές. Παρακαλώ διαβάστε καθένα από αυτά προσεκτικά και 
σημειώστε ένα αριθμό στα δεξιά, ανάλογα με το πόσο πολύ αυτό το πρόβλημα σας 

έχει ενοχλήσει ή αναστατώσει κατά την διάρκεια της περασμένης βδομάδας, 
συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής μέρας. 

ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ: Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

1. Λιποθυμία ή ζάλη 0 1 2 3 4 

2. Να αισθάνεσαι έλλειψη ενδιαφέροντος για πράγματα 0 1 2 3 4 

3. Νευρικότητα ή εσωτερική ταραχή 0 1 2 3 4 

4. Πόνους στην καρδιά ή στο στήθος 0 1 2 3 4 

5. Να αισθάνεσαι μοναξιά 0 1 2 3 4 

6. Να αισθάνεσαι νευρικός/ή ή σφιγμένος/η 0 1 2 3 4 

7. Ναυτία ή αναστατωμένο στομάχι 0 1 2 3 4 

8. Να έχεις τις μαύρες σου 0 1 2 3 4 

9. Ξαφνικά να φοβάσαι χωρίς λόγο 0 1 2 3 4 

10. Δυσκολία στην αναπνοή 0 1 2 3 4 

11. Να αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις τίποτα 0 1 2 3 4 

12. Κρίσεις τρόμου ή πανικού 0 1 2 3 4 

13. Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα σε κάποια μέρη του σώματός σου 0 1 2 3 4 

14. Να αισθάνεσαι απελπισία για το μέλλον 0 1 2 3 4 

15. Να αισθάνεσαι τόσο ανήσυχος/η που να μην μπορείς να μείνεις στην 
ίδια θέση 

0 1 2 3 4 

16. Να αισθάνεσαι αδυναμία σε κάποια μέρη του σώματός σου 0 1 2 3 4 

17. Σκέψεις να θέσεις τέρμα στη ζωή σου 0 1 2 3 4 

18. Να αισθάνεσαι φοβισμένος/η 0 1 2 3 4 

 

30. PROQ3. Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε συναισθήματα και στάσεις που έχουν 

μερικές φορές οι άνθρωποι για ή προς τους άλλους ανθρώπους. Παρακαλώ διαβάστε κάθε 
πρόταση προσεκτικά και σημειώστε, τσεκάροντας την κατάλληλη στήλη, το βαθμό που 

νομίζετε ότι σας ταιριάζει. Προσπαθήστε να είστε τελείως ειλικρινής με τον εαυτό σας. 
Σημείωση: όταν υπάρχει η λέξη «άλλοι» εννοείται οι  

               «άλλοι άνθρωποι». Σχεδόν 
πάντα 

αλήθεια 

Αρκετές 
φορές 

αλήθεια 

Μερικές 
φορές 

αλήθεια 

Σπάνια 
αλήθεια 

1. Κλείνομαι στον εαυτό μου 1 2 3 4 

2. Εύκολα υποχωρώ στους άλλους 1 2 3 4 

3. Θεωρώ ότι αξίζει να παλέψω για τις ανάγκες μου 1 2 3 4 

4. Προσκολλώμαι υπερβολικά στους άλλους 1 2 3 4 

5. Δε δυσκολεύομαι να πω σε κάποιον τι να κάνει 1 2 3 4 

6. Δεν μπορώ με τίποτα να πείσω τον εαυτό μου ότι οι άλλοι με αγαπούν 

πραγματικά 

1 2 3 4 

7. Είμαι έτοιμος/η να παλέψω, για να αποκτήσω ό,τι θέλω 1 2 3 4 

8. Δεν αφήνω τους άλλους να με πλησιάζουν πολύ 1 2 3 4 
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9. Μου αρέσει να είμαι αυτός/ή που έχει τον έλεγχο 1 2 3 4 

10. Προτιμώ οι άλλοι να μπαίνουν επικεφαλείς 1 2 3 4 

11. Έχω την τάση να προσκολλώμαι στους άλλους 1 2 3 4 

12. Έχω την τάση να κρατάω τα συναισθήματά μου μέσα μου 1 2 3 4 

13. Μπορώ να είμαι υπερπροστατευτικός/ή με κάποιον που είναι κοντά μου 1 2 3 4 

14. Φοβάμαι την απόρριψη 1 2 3 4 

15. Μπορώ να είμαι αρκετά αδίστακτος/η, όταν χρειάζεται 1 2 3 4 

16. Είμαι περισσότερο οπαδός παρά αρχηγός 1 2 3 4 

17. Προσπαθώ να κρατάω τους άλλους για τον εαυτό μου 1 2 3 4 

18. Όταν οι άνθρωποι που αγαπώ φεύγουν, λαχταρώ την επιστροφή τους 1 2 3 4 

19. Με ενοχλεί όταν οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που περιμένω να κάνουν 1 2 3 4 

20. Δε δυσκολεύομαι να κάνω αυτό που μου λένε οι άλλοι 1 2 3 4 

21. Έχω την τάση να εκδικούμαι τους ανθρώπους που με προσβάλλουν 1 2 3 4 

22. Δεν αντέχω την μοναξιά 1 2 3 4 

23. Το προτιμώ όταν κάποιος άλλος έχει τον έλεγχο 1 2 3 4 

24. Προσπαθώ να συγκρατηθώ όταν κάποιο κοντινό μου άτομο 

ενδιαφέρεται για κάποιο άλλο 

1 2 3 4 

25. Το εκτιμώ όταν οι άλλοι μου λένε τι να κάνω 1 2 3 4 

26. Δεν αφήνω τους άλλους να την γλιτώνουν όταν με προσβάλλουν 1 2 3 4 

27. Όταν λέω στους άλλους τι να κάνουν, περιμένω να το κάνουν 1 2 3 4 

28. Δεν μπορώ ποτέ να είμαι σίγουρος/η ότι οι άλλοι με εγκρίνουν 1 2 3 4 

29. Αφήνω τους άλλους να αποφασίζουν 1 2 3 4 

30. Μου είναι εύκολο να είμαι στοργικός/ή 1 2 3 4 

31. Δεν μου αρέσει οι άλλοι να ξέρουν πάρα πολλά για μένα 1 2 3 4 

32. Όταν γίνεται μία αντιπαράθεση, κάνω πίσω / φεύγω 1 2 3 4 

33. Γαντζώνομαι δυνατά σε κάποιον που είναι κοντά μου 1 2 3 4 

34. Συνηθίζω να βάζω τους άλλους στην θέση τους 1 2 3 4 

35. Νιώθω άβολα όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως εγώ τα θέλω 1 2 3 4 

36. Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους μπορώ να στραφώ όταν 
χρειαστεί 

1 2 3 4 

37. Εάν δεν μπορώ να κάνω κάτι, βρίσκω κάποιον που μπορεί να μου δείξει 1 2 3 4 

38. Προσπαθώ να κανονίζω τα πράγματα, έτσι ώστε οι άλλοι να κάνουν αυτό 
που θέλω 

1 2 3 4 

39. Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι κάποιος που είναι κοντά μου, δεν 

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους άλλους 

1 2 3 4 

40. Όταν οι άλλοι προσπαθούν να με εκφοβίσουν, υποχωρώ 1 2 3 4 

41. Φοβάμαι ότι οι άλλοι μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους για εμένα 1 2 3 4 

42. Δεν αφήνω τους άλλους να απομακρύνονται πολύ μακριά από εμένα  1 2 3 4 

43. Έχω την τάση να συνδέομαι με τους άλλους τόσο πολύ, που να μην 
μπορώ να απομακρυνθώ από αυτούς 

1 2 3 4 

44. Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, συνηθίζω να σκέφτομαι ότι είναι δικό 

μου λάθος 

1 2 3 4 

45. Όταν είμαι υπό πίεση, παραιτούμαι 1 2 3 4 

46. Με ευχαριστεί να «δραπετεύω» από τους άλλους 1 2 3 4 

47. Προτιμώ να κρατάω τους άλλους σε ασφαλή απόσταση 1 2 3 4 

48. Όταν οι άλλοι μου επιβάλλουν την θέληση τους, φεύγω 1 2 3 4 

 
31. SDS. Παρακαλούμε διαβάστε κάθε πρόταση και σημειώστε πόσο συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε: 

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

1. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που εκμεταλλεύτηκα κάποιον 1 2 3 4 

2. Έχουν υπάρξει φορές που ζήλεψα αρκετά την καλοτυχία άλλων 1 2 3 4 

3. Μερικές φορές νιώθω πειραγμένος/η όταν δε γίνεται το δικό μου 1 2 3 4 

4. Είμαι πάντα ευγενικός/ή, ακόμα και με ανθρώπους που είναι 1 2 3 4 
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αντιπαθητικοί 

5. Είμαι πάντα πρόθυμος/η να το παραδεχτώ όταν κάνω ένα λάθος 1 2 3 4 

 

 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! 
 
 


