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Τα πρότυπα που εμφανίζονται κατά καιρούς ανάμεσα στους εφήβους και οι 

απόψεις των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη για την εξάρτηση των 

εφήβων σε αυτά τα πρότυπα. 

Πρόλογος  

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς τα πρότυπα και οι τάσεις της μόδας επηρεάζουν τους εφήβους; Τη 

σημερινή εποχή, παρατηρείται έντονα οι νέοι να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις νέες 

τάσεις της μόδας και να είναι σε θέση να υιοθετούν εξωφρενικές αλλαγές στην εμφάνισή τους 

(π.χ. απόκτηση γυαλιών μυωπίας χωρίς να έχουν κάποιο οφθαλμικό πρόβλημα, περίεργα 

χτενίσματα, σκουλαρίκια σε διάφορα μέρη του σώματος τους, επιρροή στη σωματική 

ακεραιότητα, οδοντιατρική βοήθεια για καλλωπισμό). Παρατηρήσαμε ότι αυτές οι τάσεις 

επηρεάζουν το στενό μας οικογενειακό περιβάλλον, αλλά αποτελούν επίσης φλέγον θέμα 

συζήτησης στην κοινωνία μας. Γι ‘ αυτό, αποφασίσαμε να διεξαγάγουμε αυτή την έρευνα, για να 

ανακαλύψουμε τις απόψεις των συμμαθητών/τριών μας για αυτά τα πρότυπα της μόδα που 

εμφανίζονται κατά καιρούς και το πως τους επηρεάζουν. Ανώτερος σκοπός της έρευνας μας, 

ήταν να δούμε πόση επιρροή έχουν αυτές οι τάσεις της μόδας πάνω στους μαθητές του λυκείου 

μας και κατά πόσο επηρεάζουν  την ψυχολογική και σωματική  τους υγεία.  

 

Για την τεκμηρίωση της έρευνας μας, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιήσαμε 

για να καταλήξουμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα που απαντούν στα πιο κάτω βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα: α) πώς επηρεάζονται οι μαθητές από εκείνα που ακούνε και βλέπουν 

μέσα από τον κοινωνικό τους περιβάλλον, β) πώς επηρεάζονται οι μαθητές από εκείνα που 

ακούνε και βλέπουν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, γ) αν 

οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν κάτι που επηρέασε την σωματική ή ψυχική τους υγεία  και 

δ) αν οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν ο,τιδήποτε που τώρα εκ των υστέρων το θεωρούν 

αχρείαστο. Συγκρίναμε τις απαντήσεις που μας έδωσαν ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών του μαθητή, τα μαθήματα κατεύθυνσης και  την επίδοση του 

μαθητή σε αυτά, και ανάλογα με το αν είναι κοινωνικός ή όχι.  Αφού ολοκληρώθηκε η πιο πάνω 

εργασία, έγινε παρουσίασή της σε ορισμένους διαγωνισμούς.  

 Στην παρούσα εργασία ξεκινήσαμε με την βιβλιογραφική μας ανασκόπηση (ενότητα 1). Αφού 

ενημερωθήκαμε βιβλιογραφικά συζητήσαμε και καταλήξαμε στα ερευνητικά μας ερωτήματα και 

την μεθοδολογία που θα κρατούσαμε για την έρευνα όπως αναφέρονται στην Ενότητα 2. Στην 

Ενότητα 3 παρουσιάζεται ο τρόπος που έγινε η έρευνα μας, το δείγμα και ο πληθυσμός της 

έρευνας μας, όπως επίσης και τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος της έρευνας μας. Στην 



ενότητα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερωτηθέντων και συζήτηση 

πάνω στα ερευνητικά μας υποερωτήματα, και συνεχίζουμε στην Πέμπτη ενότητα με μια 

συζήτηση στα βασικά μας ερευνητικά ερωτήματα, καταλήγοντας στην ενότητα 6 με την 

συσχετιστική στατιστική και τις συγκρίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων κοινωνικών ομάδων που 

είδαμε και θέλαμε να κάνουμε στην μεθοδολογία. Τελειώνουμε με τα συμπεράσματα και τον 

επίλογο μας.   

Εισαγωγή  

Μέσω των Μ.Μ.Ε. προωθούνται οι διάφορες τάσεις μόδας και τα πρότυπα στους νέους. 

Μπορούν να μεταδοθούν είτε μέσω περιοδικών, εφημερίδων, είτε μέσω διαδικτύου ή μέσω 

τηλεόρασης. Συχνά, οι τάσεις μόδας βασίζονται σε διάσημους καλλιτέχνες, ηθοποιούς και 

μοντέλα της εποχής. 

Τα νέα κορίτσια επηρεάζονται από τις διάσημες φιγούρες, όπως τα μοντέλα, τα οποία είναι 

σχεδόν σκελετωμένα και το βάρος τους βρίσκεται κάτω από το κανονικό. Έτσι, οι κοπέλες 

επιθυμώντας την μίμησή τους και κατά συνέπεια την απόκτηση των ιδίων επιπτώσεων στην 

εικόνα τους, χάνουν κιλά σε ακραίο βαθμό, που για να το επιτύχουν αυτό μειώνουν την 

πρόσληψη τροφής, γυμνάζονται υπερβολικά, με συνέπεια την σωματική τους 

κόπωση/εξάντληση. Επιπρόσθετα, βλέπουν τα διάσημα πρόσωπα, τα οποία έχουν ένα 

ιδιαίτερο τρόπο ντυσίματος, βαψίματος και χτενίσματος και με τον δικό τους τρόπο προσπαθούν 

να τους μοιάσουν. Είτε αυτός είναι να αγοράζουν το ίδιο στυλ ρούχων με εκείνους, είτε να 

βάφουν τα μαλλιά τους όπως οι πιο πάνω, είτε να πειραματίζονται στο πρόσωπό τους, για να 

πετύχουν τον σωστό τόνο χρώματος. Γυναίκες που χρησιμοποιούν καθημερινά προϊόντα 

μακιγιάζ, κινδυνεύουν να επηρεάσουν την δερματική τους υπόσταση, εξαιτίας των διάφορων 

συνθετικών συστατικών και συντηρητικών που έχουν. Η χρήση προϊόντων μακιγιάζ που έχουν 

λήξει, αποτελεί πρόφαση εμφάνισης επιβλαβών βακτηρίων. 

Πέραν όλων αυτών όμως που αναφέρουμε σε σχέση με τα πρότυπα της μόδας τάσεις μεταξύ 

των εφήβων επικρατούν αρκετές τάσεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται μέσω φίλων, γνωστών, 

περιγύρου και των διαφημίσεων που γίνονται πλέον με ένα έξυπνο τρόπο. Στις μέρες μας, η 

διαφήμιση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Μπορεί να μελετηθεί ως μορφή επικοινωνίας, 

ως συστατικό μέρος του οικονομικού συστήματος και ως μέσο χρηματοδότησης των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, ως μορφή επικοινωνίας, το διαφημιστικό μήνυμα 

κατευθύνεται στο υπό στόχευση κοινό μέσω των διαφημιστικών μέσων, δηλαδή της 

τηλεόρασης, του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, του ραδιοφώνου, της υπαίθριας διαφήμισης 

και των ομαδικών επιστολών. Η διαφήμιση διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες μορφές 

επικοινωνίας στο ότι ο διαφημιζόμενος πληρώνει το μέσο που θα φιλοξενήσει τη διαφήμισή του. 



Για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως το μήνυμα και τον τρόπο με τον 

οποίο θα προβληθεί, κάτι που δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση όπως στα δελτία τύπου, όπου το 

διαφημιστικό μέσο έχει τη δικαιοδοσία να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο. Σε 

γενικές γραμμές, η διαφήμιση λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Ένας διαφημιζόμενος 

μπορεί να προσεγγίσει πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας μέσα σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα και με -συγκριτικά- πολύ μικρό κόστος. Σε αυτή της τη λειτουργία, δεν 

υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα που να μπορεί να συναγωνιστεί τη διαφήμιση. Άρα, στις 

μέρες μας, η συμπεριφορά των εφήβων, είναι διαφήμιση αφού αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς 

προωθείται από τη δύναμη των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο ότι οι trendy δεν διαμορφώνουν οι ίδιοι καταναλωτικές στάσεις 

και συμπεριφορές. Ουσιαστικά, οι trendy αποτελούν μια κατασκευαστική προπαγάνδα, 

δημιούργημα των Μ.Μ.Ε. Οι έφηβοι σήμερα, αποτελούν ένα ξεχωριστό κοινό για τις 

επιχειρήσεις, μία ξεχωριστή κατηγορία που προκαλεί και απαντά στις προκλήσεις του σήμερα 

επί ή αποδοκιμάζοντας. 

Βλέποντας όλα τα πιο πάνω αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην δική μας έρευνα για το πώς 

βλέπουν οι νέοι του Αγίου Ιωάννη (γυμνασίου και Λυκείου) τα πρότυπα της μόδας και πόσο 

εξαρτώμενοι είναι από αυτά τα πρότυπα και σε σχέση με τον κοινωνικό τους περίγυρο αλλά και 

το διαδίκτυο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με το τι έχουμε βρει στην βιβλιογραφία διότι στην ουσία 

αυτό που πρέπει πρώτα να δούμε είναι τι υπάρχει στην βιβλιογραφία σε σχέση με τις 

εξαρτήσεις των νέων στα πρότυπα και για αυτό το λόγο το πρώτο με το οποίο ασχοληθήκαμε 

ήταν να ασχοληθούμε βιβλιογραφικά με την ενημέρωση μας.   

1.1. Οι επιπτώσεις των προτύπων της μόδας στη σωματική και ψυχική υγεία των 

νέων 

Οι νέοι, επιθυμώντας να μιμηθούν τα πρότυπα μόδας, επηρεάζουν αρνητικά την σωματική και 

ψυχική τους υγεία. Αποκτούν κάποιες συνήθειες, όπως τη νευρική ανορεξία και τη βουλιμία. Οι 

νέοι, ως κύριο θύμα των Μ.Μ.Ε., μετατράπηκαν σε παθητικούς αποδέκτες, χωρίς την 

απαιτούμενη κρίση. Μέσω των Μ.Μ.Ε., οι νέοι πείθονται πως εκείνα που προβάλλονται πρέπει  

να αντιγράφονται από εκείνους. Μέσα από την εξωτερική τους εμφάνιση, στόχο έχουν να 

δείξουν τη δύναμή τους (Αγγελοπούλου και άλλοι, 2012 & Ποναζάχου και άλλοι, 2014). 

1.1.1. Επιπτώσεις στην σωματική τους υγεία:  

Σε αρκετές περιπτώσεις οι νέοι κινδυνεύουν σωματικά στα πιο κάτω θέματα:  

Μαλλιά: Τα μαλλιά ταλαιπωρούνται αρκετά, με σκοπό οι νέοι να μιμηθούν τα πρότυπα στη 

μόδα. Οι βαφές που υποστούν τα μαλλιά μόνο αρνητικές συνέπειες μπορούν να επιφέρουν. 

Ακόμη, η επεξεργασία των πιο πάνω, δημιουργεί προβλήματα στις τρίχες. Η τρίχα γίνεται 

αφυδατωμένη, σκληρή, θαμπή και αλλάζει η χημική της δομή. Συμπερασματικά, οι βαφές 

επηρεάζουν την υγεία των μαλλιών. Τα εξτένσιον σπάζουν τις τρίχες και τις καταστρέφουν. Η 

εφαρμογή και η αφαίρεσή τους, αν δεν γίνει προσεχτικά, ίσως να οδηγήσει σε τριχόπτωση. 

Piercing: Την σύγχρονη εποχή, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι βγάζουν τρύπες σε 

διάφορα μέρη του σώματός τους. Στην αντίληψή τους έχουν  την άποψη πως πρέπει να 

μοιάσουν με τους υπόλοιπους, δηλαδή να βγάζουν  κι εκείνοι τρύπες όπως οι άλλοι.  Σύμφωνα 

με κάποιες έρευνες, το 50 % περίπου των τρυπημάτων χρειάζονται ιατρική φροντίδα 

(περίθαλψη), εξαιτίας των μολύνσεων. Η τοποθέτηση εχτός από στρασάκι, αλλά και κρικάκι 

στην άκρη της μύτης, είναι άκρως επικίνδυνη, διότι σε περίπτωση οποιασδήποτε μόλυνσης δεν 

τροφοδοτείται με αίμα. Ειδικότερα, η τρύπα στο στόμα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, μιας και πολύ 

πιθανή είναι η ανάπτυξη μικροβίων. Το σκουλαρίκι στο φρύδι  μπορεί να αφήσει ουλή, λόγω του 

λεπτού πάχους σ’ εκείνο το σημείο. Οποιαδήποτε τρύπα στο σώμα μπορεί να δημιουργήσει 

ερεθισμούς, κοκκινώματα, λοιμώξεις ή σε ακραίες ( σπάνιες) περιπτώσεις ανίατες ασθένειες, 

όπως για παράδειγμα ιό του έρπητα, των θηλωμάτων (HPV) και μετάδοση ηπατίτιδας Β ή C. 



1.1.2. Επιπτώσεις της προβολής προτύπων και τάσεων στην ψυχική υγεία των 

ανθρώπων. 

Τα πρότυπα που παρουσιάζονται από τα Μ.Μ.Ε., και έτσι τα άτομα τα μιμούνται, έχουν 

επιπτώσεις όχι μόνο στη σωματική υγεία, αλλά και στη ψυχική. Συχνά, οι διαφημίσεις 

παρουσιάζουν τα προϊόντα που είναι στη μόδα, τόσο ελκυστικά, ώστε το κοινό να πείθεται. 

«Μετατρέπει τα αγαθά σε νόημα» (endymasia). Θύματά τους είναι κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες 

ασχολούνται περισσότερο με τη μόδα απ’ ότι οι άντρες. Μία απλή επίσκεψη επίσκεψή τους στα 

μαγαζιά, μπορεί να καταλήξει σε αγοραμανία (Αγγελοπούλου και άλλοι, 2012 & Τοναζάχου και 

άλλοι, 2014). 

1.1.2.1. Αγοραμανία: Σύμφωνα με ψυχολόγους, το <shopping therapy> είναι ένας τρόπος, για 

να ξεχάσουν οι άνθρωποι για λίγο τα προβλήματα τους, για να τους ανεβάσει τη διάθεση και την 

αυτοπεποίθηση. Όμως, όταν το shopping therapy μετατραπεί σε μία καταναλωτική μανία που 

διακατέχει ένα άτομο, παύει να είναι μια χαλαρωτική συνήθεια και μετατρέπεται σε ασθένεια. 

Αγοραμανία, ορίζεται ως αυτός ο ψυχαναγκαστικός καταναλωτισμός. Τα άτομα που πάσχουν 

από την αγοραμανία, αισθάνονται μία ψευδή υποχρέωση για ανανέωση της γκαρνταρόμπας 

τους, γιατί η αλλαγή αυτή επιβάλλεται από τη μόδα. Μέσω των αγορών τους, πιστεύουν ότι θα 

λύσουν τα προβλήματά τους, ότι θα καταπολεμήσουν τη μειονεκτικότητα (κατωτερότητα) που 

νιώθουν, τη θλίψη, την απογοήτευση και θα καλύψουν το συναισθηματικό κενό με υλικά αγαθά. 

Νιώθουν ασφάλεια με αυτά, διότι ξέρουν ότι δεν θα προδοθούν ποτέ απ’ αυτά.(!) 

1.1.2.2. Βουλιμία: Η βουλιμία είναι μια διατροφική διαταραχή, όπου οι ασθενείς που πάσχουν 

απ΄ αυτήν υπερκαταναλώνουν υπερβολική τροφή και ακολούθως προσπαθούν να χάσουν τις 

θερμίδες που έβαλαν. Έτσι, προκαλούν εμετό, χρησιμοποιούν καθαρτικά/διουρητικά και 

γυμνάζονται υπερβολικά. Οι συχνοί εμετοί προκαλούν προβλήματα στη σωματική υγεία, 

δημιουργούν φθορά στα δόντια, πρήξιμο στο πρόσωπο, ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό και μυϊκή 

ατονία. Το βάρος του ατόμου μετατρέπεται σε έμμονη ιδέα. Έτσι, θέλοντας να μειώσει το βάρος 

του, για να γίνει πιο ελκυστικός, προσπαθεί να το επιδιώξει μέσα από διάφορες ακραίες 

πράξεις. 

1.1.2.3. Μυοσκελετικά προβλήματα: Τα μυοσκελετικά προβλήματα προκαλούνται κυρίως από 

τα παπούτσια. Οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο απ’ τα πιο πάνω, παρά οι άντρες. 

Επηρεασμένες από τις τάσεις της μόδας, αγοράζουν μικρότερο μέγεθος παπουτσιού από το 

κανονικό, με αποτέλεσμα το πόδι να πιέζεται σε μεγάλο βαθμό και να προκαλείται φλεγμονή 

στα νεύρα του ποδιού. Επιπλέον, λόγω των πιο πάνω, εμφανίζονται οι κάλοι και 

παραμορφώνεται το σχήμα του ποδιού. Επιπρόσθετα, η πλατυποδία κάνει την εμφάνισή της, 

λόγω της χρήσης λανθασμένων υποδημάτων. Στα κλειστά παπούτσια που δεν αερίζονται, 



πιθανόν να προκληθούν μυκητιάσεις, ενώ στα σκληρά πληγές. Πολλές φορές, οι γυναίκες 

θέλοντας να εντυπωσιάσουν το αντίθετο φύλο και να ακολουθήσουν τη μόδα, φοράνε 

ακατάλληλα παπούτσια, χωρίς όμως να γνωρίζουν  τις επιπτώσεις που μπορούν να τους 

προκαλέσουν. 

1.1.2.4. Νευρική ανορεξία: Νευρική ανορεξία είναι μία διαδεδομένη διατροφική διαταραχή, 

κατά την οποία τα άτομα που πάσχουν απ’ αυτήν περιορίζουν επικίνδυνα τις ποσότητες 

πρόσληψης τροφής και ποτών, ώστε να δημιουργήσουν μία εικόνα που θεωρούν αυτοί 

ικανοποιητική από άποψη βάρους και ομοιομορφίας. Η διαταραχή αυτή είναι ένας συνδυασμός 

νευρολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Εμφανίζεται εννέα φορές 

περισσότερο σε γυναίκες απ’ ότι σε άντρες. Συνήθως, αρχίζει κατά την περίοδο της εφηβείας, 

όπου η εικόνα που βγάζουν τα νέα άτομα προς τα έξω έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των απόψεων των άλλων. Οφείλεται κυρίως  στην επιρροή των τάσεων της μόδας. Οι νέοι 

άνθρωποι, θέλοντας να μιμηθούν διάσημες φιγούρες, ακολουθούν τον τρόπο ζωής τους. 

Χάνουν βάρος και ουσιαστικά σκελετώνονται, για να έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με 

ένα/μία διάσημο/η. Έτσι, τα (νέα) άτομα χάνουν τον έλεγχο του βάρους τους και του σώματος 

τους και τον παίρνει πλήρως η ανορεξία. Ο εγκέφαλός τους επηρεάζεται και αδυνατεί να πάρει 

αποφάσεις για το φαγητό. 

Με την εξέλιξη της διαταραχής, αρκετοί άνθρωποι υποφέρουν  από την εξάντληση που 

προκαλεί η ασιτία. Η νευρική ανορεξία έχει επιρροή σε τρεις τομείς του ατόμου: στην 

συμπεριφορά, στη ψυχολογία και στο σώμα. Συχνά παρατηρείται ανάμεσα στους ασθενείς το 

φαινόμενο να έχουν τελετουργική στάση προς το φαγητό, όπως το να το τεμαχίζουν σε πολύ 

μικρά κομμάτια. Επιπλέον, τα άτομα αυτά είναι μυστικοπαθή, υπερκινητικά και συχνά φοράνε 

μεγαλύτερο μέγεθος ρούχων. Επιπρόσθετα, προκαλούν εμετούς, με την ελπίδα να χάσουν τις 

θερμίδες που έβαλαν και χρησιμοποιούν καθαρτικά και διουρητικά. 

Είναι λυπηρές οι συνέπειες της πάθησης αυτής στο σώμα των νέων. Στα παιδιά και στους 

εφήβους αυξάνεται ανεπαρκώς το βάρος τους σε σχέση με την ανάπτυξή τους, ενώ οι ενήλικες 

χάνουν ακραία βάρος. Συχνό φαινόμενο είναι οι ζαλάδες, οι λιποθυμίες, όπως επίσης και τα 

πρηξίματα στο στομάχι και στο πρόσωπο. Πολλές φορές, τα νεαρά κορίτσια παρουσιάζουν 

προβλήματα στον εμμηνορροϊκό κύκλο. Παράλληλα, το δέρμα τους γίνεται ξηρό και άγριο, ενώ 

ταυτόχρονα μειώνεται η οστεϊκή τους μάζα και εμφανίζεται η οστεοπόρωση. Η νευρική ανορεξία 

επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία του ατόμου. Έχει συνεχή φόβο μήπως και πάρει βάρος, 

αρνείται την ύπαρξη προβλήματος και παρατηρούνται αλλαγές στην προσωπικότητά του. 

 



1.2. Η επίδραση των ΜΜΕ στο κοινό  

Τα Μ.Μ.Ε. προωθούν τις νέες τάσεις της μόδας. Μεταδίδονται στους πολίτες και κυρίως στους 

νέους, οι οποίοι μετατρέπονται σε παθητικούς δέκτες. Τα πρότυπα μόδας που «πλασάρονται» 

είναι πολλά. Κάποια από αυτά είναι : η νευρική ανορεξία, η οποία παρουσιάζει συμπτώματα 

τόσο στην ψυχική, αλλά και στην σωματική υγεία των ανθρώπων. Μέσω του 

άρθρου(Τελική.doc), παρουσιάζονται και κάποιες θεραπείες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί. 

Μέσω διαφόρων τρόπων, προσπαθούν οι νέοι να μιμηθούν τη μόδα: μέσω ρούχων, 

υποδημάτων, μακιγιάζ, μανικιούρ, μαλλιών και piercing. Τα πρότυπα μόδας, επηρεάζουν τους 

νέους στην ψυχολογία τους, Αρκετές φορές, υιοθετούν τη συνήθεια να αγοράζουν συνεχώς 

αγαθά, τα οποία δεν τους χρειάζονται, αλλά τα αγοράζουν, για να ακολουθούν τη μόδα. Αυτή η 

τάση ονομάζεται αγοραμανία. 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ επηρεάζουν το κοινό και 

ειδικότερα όταν αυτά προβάλλουν εικόνες βίας. Αν και οι ακόλουθες θεωρίες είναι ανεξάρτητες η 

μία από την άλλη (με την έννοια ότι έχουν διατυπωθεί από διαφορετικούς ερευνητές και έχουν 

υποστηριχτεί από ποικίλες εμπειρικές μελέτες) θα μπορούσε να τις δει κανείς και σαν 

αναβαθμούς σε μία δραστηριότητα έκφρασης βίαιων αισθημάτων (Γκουπέτη και άλλοι, 2007 & 

Σοροβίγκα, 2014).  

1. Κάθαρση και αναστολή. Σύμφωνα με την θεώρηση αυτή για ένα άτομο η βία που εκφράζεται 

με εμφανή τρόπο μειώνει τις εσωτερικές εντάσεις. Η θεμελίωσή της είναι πάντως 

αμφισβητήσιμη.  

2. Διέγερση. Η επαναλαμβανόμενη προβολή της βίας από τα ΜΜΕ διεγείρει ορισμένους 

ανθρώπους οι οποίοι έχουν, για διάφορους λόγους, μίας μορφής εσωτερική αναστάτωση στο να 

εκφραστούν με τρόπο βίαιο μιμούμενοι τις εικόνες των μέσων.  

3. Εκμάθηση. Σε μία παραπλήσια με την προηγούμενη θεώρηση, τα πρότυπα που προβάλλονται 

από τα ΜΜΕ και έχουν παραβατική συμπεριφορά τείνουν σαφώς να επιλύουν τα προβλήματά 

τους με την βία. Όσοι ακολουθούν την θεωρία αυτή τονίζουν ότι η απόκτηση βίαιων προτύπων 

διαφέρει σημαντικά από την υιοθέτηση των προτύπων αυτών. 

4. Εθισμός. Τέλος, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ατέρμονη επανάληψη σκηνών βίας φέρνει 

βαθμιαία στο κοινό «απευαισθητοποίηση» και το εθίζει στο να αντιλαμβάνεται τα συμβάντα του 

κόσμου γύρω του ως καταστάσεις επιλύσιμες με τη βία. 

Παράλληλα, οι έφηβοι, αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία υπό την έννοια της ευαισθησίας 

που τους διακρίνει, της αδυναμίας να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα λαμβανόμενα μηνύματα 

από τα Μ.Μ.Ε., με αποτέλεσμα πολλές φορές να αντιγράφουν άκριτα, να συμπεριφέρονται 

όπως τους επιτάσσει το παγκόσμιο γίγνεσθαι της μόδας και να αντιδρούν σπασμωδικά 

επιφέροντας πολλά αρνητικά αποτελέσματα σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό αλλά ιδίως 

ψυχολογικό για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.  



1.3. Ο ρόλος της διαφήμισης 

Η διαφήμιση, αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο ανέκαθεν ξυπνούσε την επιθυμία 

της κατανάλωσης και την προσδοκία της πλησμονής. Η διαφήμιση διαδραματίζει καίριο ρόλο 

στην μετάδοση μηνυμάτων, στη δημιουργία της μόδας, στη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών 

στο κοινό και κυρίως στους νέους. Επίσης, πολλοί ήταν αυτοί που εκφράστηκαν κατά καιρούς 

με πολύ βαρείς ή ηπιότερους χαρακτηρισμούς για τη διαφήμιση, π.χ Ο Stephen Leacock 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η διαφήμιση μπορεί να περιγραφεί ως η επιστήμη του να 

αιχμαλωτίζεις την ανθρώπινη νοημοσύνη τόσο όσο χρειάζεται για να της αποσπάσεις χρήματα», 

ενώ ο Edgar Shoaff σημειώνει: «Διαφήμιση είναι η τέχνη να φτιάχνεις ολόκληρα ψέματα από 

μισές αλήθειες». 

Στις μέρες μας, η διαφήμιση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Μπορεί να μελετηθεί ως 

μορφή επικοινωνίας, ως συστατικό μέρος του οικονομικού συστήματος και ως μέσο 

χρηματοδότησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης . 

Πιο συγκεκριμένα, ως μορφή επικοινωνίας, το διαφημιστικό μήνυμα κατευθύνεται στο υπό 

στόχευση κοινό μέσω των διαφημιστικών μέσων, δηλαδή της τηλεόρασης, του ημερήσιου και 

περιοδικού τύπου, του ραδιοφώνου, της υπαίθριας διαφήμισης και των ομαδικών επιστολών. 

Η διαφήμιση διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες μορφές επικοινωνίας στο ότι ο διαφημιζόμενος 

πληρώνει το μέσο που θα φιλοξενήσει τη διαφήμισή του. Για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει το 

δικαίωμα να ελέγχει πλήρως το μήνυμα και τον τρόπο με τον οποίο θα προβληθεί, κάτι που δεν 

ισχύει σε κάθε περίπτωση όπως στα δελτία τύπου, όπου το διαφημιστικό μέσο έχει τη 

δικαιοδοσία να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο. 

Σε γενικές γραμμές, η διαφήμιση λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Ένας διαφημιζόμενος 

μπορεί να προσεγγίσει πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας μέσα σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα και με -συγκριτικά- πολύ μικρό κόστος. Σε αυτή της τη λειτουργία, δεν 

υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα που να μπορεί να συναγωνιστεί τη διαφήμιση (Γκουπέτη 

και άλλοι, 2007 & Σοροβίγκα, 2014)..  

Άρα, στις μέρες μας, η συμπεριφορά των εφήβων, είναι διαφήμιση αφού αυτό το μοντέλο 

συμπεριφοράς προωθείται από τη δύναμη των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο ότι οι trendy δεν διαμορφώνουν οι ίδιοι καταναλωτικές στάσεις 

και συμπεριφορές. Ουσιαστικά, οι trendy αποτελούν μια κατασκευαστική προπαγάνδα, 

δημιούργημα των Μ.Μ.Ε. Οι έφηβοι σήμερα, αποτελούν ένα ξεχωριστό κοινό για τις 

επιχειρήσεις, μία ξεχωριστή κατηγορία που προκαλεί και απαντά στις προκλήσεις του σήμερα 

επί ή αποδοκιμάζοντας.  



1.4. Αποτελέσματα από άλλες έρευνες  

Βάση των ερευνητικών μας αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι, η σχέση των εφήβων με τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης είναι πολύ στενή. Η τάση των εφήβων καταναλωτών προς νέες 

προϊοντικές αναζητήσεις και συνεπώς προς την αφομοίωση καινοτομιών, δεν εξαρτάται 

απόλυτα από το δημογραφικό προφίλ τους. Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό ενδέχεται να 

εξαρτάται από το είδος των προϊόντων/ υπηρεσιών (Γκουπέτη και άλλοι, 2007 & Σοροβίγκα, 

2014). 

Η δεκτικότητα νέων προϊόντων/υπηρεσιών επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά από ποιοτικές 

μεταβλητές που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά των εφήβων καταναλωτών, όπως η 

αναζήτηση σχετικών πληροφοριών, η ανάγνωση σχετικών περιοδικών, σε ποσοστό 32% 

εβδομαδιαίως, στα οποία η πληροφόρηση για καινοτομίες είναι εύκολη (Τριχάκη και άλλοι, 

2012). 

Αφετέρου, εξίσου βάσιμη είναι και η επιχειρηματολογία που θέλει τα ΜΜΕ ή άλλους παράγοντες 

που είναι δυνατόν να ασκήσουν πίεση στο κοινό να μην το πράττουν με αθέμιτα μέσα, ώστε 

στην ουσία να το εξαπατήσουν.  

Η συνεισφορά της διαφήμισης στην οικονομική ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τη συμβολή 

της στην επέκταση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών. Στις προηγμένες 

κοινωνίες οι βασικές ανάγκες για φαγητό, ένδυση και ασφάλεια ικανοποιούνται επαρκώς. 

Προκειμένου λοιπόν, το καταναλωτικό κοινό να ξοδεύει όλο και περισσότερα, θα πρέπει να 

θέλει όλο και περισσότερα αγαθά.  

Τέλος, ως μέσο χρηματοδότησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η διαφήμιση αποτελεί το 

60% με 70% των συνολικών εσόδων των εφημερίδων και των περιοδικών, ενώ οι «συμβατικοί» 

τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από τη διαφήμιση. Η 

αντίληψη ότι «αυτός που πληρώνει, καθορίζει και τους κανόνες» εντείνει την καχυποψία ότι οι 

διαφημιστές επηρεάζουν την κάλυψη των γεγονότων από τα ΜΜΕ με το να τα παραποιούν 

προς όφελός τους.  

Ακόμη, σημαντικό ρόλο παίζει και η εφηβεία, η οποία κατά κάποιον τρόπο προωθεί έναν έφηβο 

να επιλέξει την μόδα μέσω της διαφήμισης για να αποκτήσει περισσότερη αυτόπεποίθηση, 

λόγω αλλαγής σχολείου (δημοτικό – γυμνάσιο – λύκειο) και περιβάλλοντος. 

 

 

 

 



2. Καταρτισμός ερωτηματολόγιο 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πώς καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας και πού μπορεί κανείς να το βρεις αυτούσιο στο 

Παράρτημα 1. Αποφασίσαμε το ερευνητικό μας εργαλείο να είναι το ερωτηματολόγιο, διότι με 

αυτό μπορείς να πλησιάσεις όλους τους μαθητές και έτσι να έχεις ποσότητα δείγματος 

καταντώντας έτσι τα αποτελέσματα σου πιο αξιόπιστα. Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να 

δώσουμε το δικό μας ερωτηματολόγιο σε δύο γυμνάσια και ένα Λύκειο της Λεμεσού. 

Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι οι μαθητές του γυμνασίου επηρεάζονται περισσότερο, έτσι 

αποφασίσαμε να δώσουμε το ερωτηματολόγιο και στα δύο γυμνάσια που έρχονται στο Λύκειο 

μας σε δύο τυχαία τμήματα.   

2.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουμε κατά πόσο και πώς επηρεάζονται οι 

νέοι από τα πρότυπα και τις τάσεις της μόδας σε διάφορα θέματα που επηρεάζουν κατά 

καιρούς τους νέους. Συγκεκριμένα, κάποια θέματα που ίσως καταπιαστούμε είναι το σώμα 

μοντέλου για τις κοπέλες, η τάση του να φορούν γυαλιά μυωπίας και πάλιν για τις κοπέλες, να 

έχουν κορμί bodybuilder για τα αγόρια και διάφορα άλλα όπως προκύπτουν από τα ερευνητικά 

μας ερωτήματα. Αφού ετοιμαστεί το ερωτηματολόγιο, θα δώσουμε στα δύο Γυμνάσια της 

περιοχής μας (Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη και Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου) και στο δικό μας Λύκειο. 

Στα γυμνάσια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε από δύο τμήματα σε κάθε τάξη του κάθε 

γυμνασίου (περίπου 100 ερωτηματολόγια σε κάθε γυμνάσιο) και στο Λύκειο μας θα κάνουμε 

τυχαία επιλογή στα μισά περίπου τμήματα για να έχουμε και 200 ερωτηματολόγια από όλες τις 

τάξεις του Λυκείου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια εξισορροπημένη κατανομή των 

ερωτηματολογίων ως προς το φύλο και την ηλικία.   

 

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα: . 

 Πώς επηρεάζονται οι μαθητές από εκείνα που ακούνε και βλέπουν μέσα από τον 

κοινωνικό τους περίγυρο. 

 Πώς επηρεάζονται οι μαθητές από εκείνα που ακούνε και βλέπουν μέσα από τα 

Μέσα μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Αν οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν κάτι που επηρεάσετε την υγεία τους. 

 Αν οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν ο,τιδήποτε που τώρα εκ των υστέρων το 

θεωρούσαν αχρείαστο.  

 



Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Σε ποιο βαθμό και πώς επηρεάζονται οι 

νέοι από τις τάσεις και τα πρότυπα της μόδας. 

 

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα, θέλουμε στη συνέχεια μέσα από συσχετιστική 

στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις 

απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα, μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με το μορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειάς τους. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την μαθησιακή τους 

επίδοση.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με τις 

επιλογές που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο.  

 Κατά πόσο οι απόψεις και οι πράξεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους.  

 Κατά πόσο η κοινωνικότητα τους επηρεάζει και τις απόψεις τους.  

 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συγκρίσεις θα πρέπει εκ των προτέρων να τις 

θέσουμε υπόψη των ερωτηθέντων, ούτως ώστε στο τέλος να καταστεί δυνατό να γίνουν 

ανάλογες συσχετίσεις με βάσει τις απαντήσεις, που θα δοθούν στο ερωτηματολόγιο που θα 

ετοιμάσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας συνέβαλε σημαντικά στη δομή και τη 

διατύπωση των ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας με στόχο 

την αναγκαία συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Επιλέχθηκε το «ερωτηματολόγιο» ως το πιο κατάλληλο για την περίπτωση ερευνητικό εργαλείο 

συλλογής δεδομένων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, όπως διαμορφώθηκε, περιελάμβανε 

ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου. Οι ερωτήσεις «κλειστού τύπου» ήταν δομημένες 

και διατυπωμένες βάσει της κλίμακας Likert1 (Bell, 1997· Παπαδημητρίου και άλλοι, 

2001· Arnold et al, 1967· Hasson & Arnetz, 2007) με αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = 

διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = 

συμφωνώ απόλυτα (Μιχαλοπούλου, 2006).  

2.2.Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι μεταβλητές  1, 2, 3, 4 και 

5, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες του 

μαθητικού πληθυσμού.  

1. Φύλο:  Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «άνδρας- αγόρι» (κωδικός 1) και στην 

κατηγορία «γυναίκα- κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή εξυπηρετεί τη διενέργεια 

συγκρίσεων ανάμεσα στις απόψεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και στη διαπίστωση 

τυχόν διαφορών ανάμεσα στις απόψεις τους. 

2. Μορφωτικό επίπεδο των γονιών του μαθητή: Μέσα από αυτή τη μεταβλητή θέλουμε 

να δούμε αν μεταβάλλονται οι απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

των γονιών τους. Το μορφωτικό επίπεδο θα καλύπτεται από 4 κατηγορίες: Δημοτικό 

(κατηγορία 1), Γυμνάσιο – Λύκειο (κατηγορία 2) και Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο (κατηγορία 

3). 

                                                           
1 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για υποκατηγορία της τακτικής 
κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται, όταν ο εξεταζόμενος αξιολογείται με διατύπωση του βαθμού 
(πόσο καλά) ικανοποίησης του αξιολογητή από τον τρόπο με τον οποίο ο εξεταζόμενος έφερε σε πέρας ένα καθήκον, που 
του ζητήθηκε να εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής έχει μια λίστα με προτάσεις (καταφατικές ή ερωτηματικές), ο 
αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα (Arnold et al. 1967:31). Οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές 
απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό 
συμφωνίας ή ικανοποίησης. Στη διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιείται συνήθως μία από τις παρακάτω ομάδες 
επιλογών: (α) «Διαφωνώ», «Μάλλον διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Μάλλον συμφωνώ», «Συμφωνώ» και 
(β) «Καθόλου ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά», «Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως 
ικανοποιητικά». Ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με την εκάστοτε 
πρόταση. 

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=224


3. Μαθήματα Κατεύθυνσης: Σε αυτή την μεταβλητή θα προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε 

τους ερωτηθέντες σε 4 κατευθύνσεις (θετικών επιστημών, οικονομικών επιστημών, 

καλλιτεχνικών σπουδών και κοινωνικών – θεωρητικών επιστημών) ανάλογα με τα 

μαθήματα επιλογής τους, συγκρίνοντας έτσι τις απόψεις μαθητών διαφορετικών 

κατηγοριών σπουδών, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης των 

μαθητών/τριών σε σχέση με  τις απόψεις τους.  

4. Ηλικία: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των 

μικρότερων μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. 

5. Επίδοση του μαθητή: Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε πόσο 

προληπτικοί είναι κατά την άποψή τους οι άριστοι στην επίδοση μαθητές/τριες σε σχέση 

με τους μέτριους/ες ή αδύνατους/ες στην επίδοση μαθητές/τριες.  

6. Φίλοι στα Κοινωνικά δίκτυα: Μέσα από δύο ερωτήσεις που θα καθορίζουμε πόσους 

φίλους έχει στα κοινωνικά δίκτυα αυτός που απαντά το ερωτηματολόγιο, όπως επίσης 

και πόσα like πιάνει στις αναρτήσεις του και στις φωτογραφίες του  θα μπορούμε να 

καθορίσουμε τον βαθμό της κοινωνικότητας του ερωτηθέντος.  

 

2.2.Β. Κατηγορία 2 και 3: Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων  

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται από την κλίμακα 

Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 

5 = συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις απέναντι στις οποίες οι ερωτηθέντες θα κληθούν να 

τοποθετηθούν έτσι ώστε να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις απόψεις των μαθητών 

σχετικά με τα ερωτήματα της εκπαιδευτικής μας έρευνας. Συγκεκριμένα τα 3 βασικά ερωτήματα 

χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες και για κάθε υποκατηγορία καθορίστηκε μια σειρά από 

παραμέτρους. Καθώς η μια παράμετρος να έρχεται να συμπληρώσει την άλλη καθίσταται 

δυνατό να αποκτήσουμε μια σφαιρική άποψη για τις απόψεις των ερωτώμενων. Μέσα από την 

πολλαπλότητα των παραμέτρων μπορούν να τακτοποιηθούν τα ερωτήματα και έτσι να 

καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις για την άποψη μαθητών και καθηγητών σε κάθε ερευνητικό 

ερώτημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

1. Αν επηρεάζονται από ό,τι ακούν από την οικογένεια τους.  

2. Αν επηρεάζονται από ό,τι ακούνε από  τους φίλους. 

3. Αν επηρεάζονται από ό,τι ακούνε στο σχολείο. 

4. Αν επηρεάζονται από ό,τι ακούνε και βλέπουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Αν επηρεάζονται από ό,τι ακούνε από τα Μ.Μ.Ε. 

6. Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την ψυχική τους υγεία. 



7. Αν έχουν κάνει ποτέ κάτι που στην ουσία δεν χρειαζόταν να το κάνουν αλλά 

επηρεαστήκαν από την τάση που επικρατούσε μεταξύ των εφήβων.   

8. Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την σωματική τους ακεραιότητα. 

9. Αν έχουν επηρεαστεί ποτέ από τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης πάνω σε οποιοδήποτε 

θέμα.  

10. Αν θεωρούν ότι έκαναν ο,τιδήποτε ή σκέφτηκαν ο,τιδήποτε πιο παλιά που τώρα το 

θεωρούν ότι ήταν αχρείαστο.  

 

Το πρώτο μας ερευνητικό υποερώτημα είναι αν τους επηρεάζει καθόλου το κοινωνικό τους 

περιβάλλον σε οποιεσδήποτε αποφάσεις τους και θα προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε 

μέσα από τον συνδυασμό των υποερωτήματων 1, 2, 3 και 10. Το δεύτερο ερευνητικό μας 

ερώτημα έχει να κάνει με την επιρροή που έχουν από το κοινωνικό τους περιβάλλον στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και θα προσπαθήσουμε να το 

απαντήσουμε με συνδυασμό των απαντήσεων στα υποερωτήματα 4, 5 και 9. Το τρίτο και 

τέταρτο ερώτημα θα απαντηθούν από τον συνδυασμό των υποερωτημάτων 6, 7 και  για το τρίτο 

υποερώτημα και 9, 10 για το τέταρτο υποερώτημα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα 

υποερωτήματα με τις δηλώσεις.  

Υποερώτημα πρώτο: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από την οικογένεια. 

Β1 Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω 
να αγοράσω κι εγώ. 

Β5 Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω 
πρώτα με τους γονείς μου. 

Β16 Μου αρέσει να κάνω ό,τι και τα αδέλφια μου 

Β25 Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές της παίρνω από 
τους γονείς μου 

Β37 Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν διατροφή για απώλεια 
βάρους και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω και εγώ  

Β45 Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου 

Β52 Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας 

Β58 Δεν έχω καμία σχέση με τους γονείς μου 

 

 

 

 

Υποερώτημα 2: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από τους φίλους. 

Β2 Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να 
ταιριάζω με την υπόλοιπη παρέα. 

Β14 Έβγαλα τρύπα στη μύτη, γιατί και οι φίλοι/ες μου έχουν τρύπα. 

Β26 Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που δεν μου άρεσαν, λόγω 
της πίεσης που μου ασκούσαν οι φίλοι μου. 



Β38 Σε γενικές γραμμές προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου 
για να συμβαδίζω και να ταιριάζω μαζί τους 

Β50 Έστειλα φωτογραφίες σε φίλους μου που δεν ήθελα να τις δουν άλλοι 

 

Υποερώτημα 3: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε στο σχολείο. 

Β3 Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής 
κλίκα του σχολείου μου. 

Β10 Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια 
ρούχα ίδιας μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 

Β21 Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που είναι πιο 
οικονομικά εύποροι από εμένα. 

Β30 Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από 
τους συμμαθητές μου 

Β41 Προσπαθώ να είμαι όμοιος με τους άλλους/ες για να μην απομονωθώ  

Β49 Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν επειδή το είχαν 
αρκετοί συμμαθητές/φίλοι μου  

 

Υποερώτημα 4: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε και βλέπουν από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Β4 Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν 
παίρνω πολλά like. 

Β15 Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν 
αρέσουν ή όχι στους διαδικτυακούς μου φίλους. 

Β23 Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram να μην 
παίρνει like ή σχόλια από τους φίλους μου. 

Β32 Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο που είδα στο Facebook για 
εμένα. 

Β40 Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις αποφάσεις μου για ένα θέμα 
μέσα από τα σχόλια που είχα από τους διαδικτυακούς μου φίλους. 

Β48 Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. 

Β57 Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν επειδή το έβλεπα 
συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

 

 

 

 

 

Υποερώτημα 5: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε και βλέπουν από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Β6 Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να μιμηθώ μια διασημότητα. 

Β11 Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου 
διασημότητα. 

Β19 Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. 

Β27 Έχω δει αρκετές φορές θαυματουργές διαφημίσεις για το πώς μπορώ να 
αδυνατίσω το σώμα μου με διάφορα σκευάσματα. 

Β33 Στις πλείστες των περιπτώσεων αυτά που διαφημίζονται είναι ψέματα 



Β39 Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε διαφήμιση παρά να 
αγοράζω κάτι που δεν το ξέρει κανένας.  

Β44 Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν μετά από σχετική 
διαφήμιση.   

Β51 Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό 
πρόβλημα 

Β56 Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα 
οφθαλμικό πρόβλημα. 

 

Υποερώτημα 6: Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την ψυχική τους υγεία. 

Β13 Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές 
μου στο να μοιάσω με την αγαπημένη μου διασημότητα. 

Β28 Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή 
νιώθω πως δεν ταιριάζω με τους άλλους. 

Β42 Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για τον εαυτό μου, με βάση τις 
κριτικές που μου κάνουν οι άλλοι. 

Β55 Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου. 

Υποερώτημα 7: Αν έκαναν ποτέ κάτι που στην ουσία δεν χρειαζόταν να το κάνουν, αλλά 

επηρεάστηκαν από την τάση που επικρατούσε μεταξύ των εφήβων. 

Β7 Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά 
μυωπίας. 

Β17 Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα εποχιακά κουρέματα 
των διασημοτήτων. 

Β24 Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με 
σκέτους φακούς απλά για να φορώ  

Β36 Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό για να τραβώ την 
προσοχή 

 

Υποερώτημα 8: Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την σωματική τους ακεραιότητα. 

Β18 Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια διατροφική διαταραχή, 
διότι δεν ένιωθα άνετα με το σώμα μου. 

Β29 Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και 
πέτυχαν/απέτυχαν. 

Β35 Έχω κάνει τατουάζ σε σημείο του κορμιού μου. 

Β46 Μου αρέσουν τα τατουάζ και θα ήθελα να κάνω αλλά δεν με αφήνουν οι 
γονείς μου. 

Β54 Θα κάνω τατουάζ μόλις γίνω 18 χρονών.   

Υποερώτημα 9: Αν έχουν επηρεαστεί ποτέ σωματικά από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. 

Β12 Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι 
διάσημες φιγούρες. 

Β22 Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, μόνο και μόνο για να 
μοιάζουν με αυτά της αγαπημένης μου διασημότητας. 

Β43 Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα.  

Υποερώτημα 10: Αν θεωρούν ότι έκαναν ο,τιδήποτε ή σκέφτηκαν ο,τιδήποτε πιο παλιά 

που τώρα το θεωρούν ότι ήταν αχρείαστο.  

Β9 Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά χωρίς να τα χρειάζομαι.  



Β20 Ήθελα να βάλω σιδεράκια όταν ήμουνα μικρότερος/η επειδή όλοι οι φίλοι 
μου είχαν εκείνο τον καιρό.  

Β34 Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα διότι τώρα που το 
σκέφτομαι θα το μετάνιωνα.  

Β47 Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν δύο χρόνια από ότι 
σκέφτομαι σήμερα.  

 

2.2.Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 3 δηλώσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, για 

να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που έδωσαν οι ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές 

θα συγκριθούν με συγκεκριμένες δηλώσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμφωνούν τα 

αποτελέσματά τους, ώστε στο τέλος να ληφθούν υπόψη μόνο τα ερωτηματολόγια, που 

εμφανίζουν συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται δυνατό να εξασφαλιστούν πιο έγκυρα 

αποτελέσματα.  

 

Β8 Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια από ότι 

σκέφτομαι σήμερα. 

Β31 Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. 

Β53 Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή αν δεν 

πάρω πολλά like χαλά η διάθεση μου. 

 

 Οι ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην κάθε 

περίπτωση από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». Οι δηλώσεις, όπως 

έχουν χωριστεί πιο κάτω, αναφέρονται με τη σειρά που τοποθετήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Οι 

3 δηλώσεις ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη στη διερεύνηση των αρχικών ερωτημάτων, αλλά 

μόνο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας των απαντημένων ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος της 

εγκυρότητας των ερωτηματολογίων θα έχει ολοκληρωθεί, προτού καταχωριστούν οι απαντήσεις 

στο πρόγραμμα «SPSS» . Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε κατά την έρευνα μας 

βρίσκεται στο παράρτημα 1 της παρούσας ερευνητικής μελέτης.  

 

Στο ερωτηματολόγιο στο Β μέρος υπάρχουν 58 δηλώσεις οι οποίες ανακατευτήκαν έτσι ώστε οι 

ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να μην τις ταξινομούν σε 

ομάδες, ανάλογα με το υποερώτημα που έχουμε θέσει εξ αρχής. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να 

επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ 

απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». Οι 3 δηλώσεις ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη στη 

διερεύνηση των αρχικών ερωτημάτων, αλλά μόνο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας των 

απαντημένων ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος της εγκυρότητας των ερωτηματολογίων θα έχει 



ολοκληρωθεί, προτού καταχωριστούν οι απαντήσεις στο πρόγραμμα «SPSS» (Αντωνίου, 

2014· Μπαλτάς, 2012· Νικολάου, 2014). Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο όπως δόθηκε στους 

μαθητές βρίσκεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας έρευνας.  

3. Δείγμα της έρευνας μας  

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί συζήτηση και 

εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ερευνητικό. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα 

SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική βιβλιογραφία. Στους πίνακες που 

ακολουθούν, παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε 

παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η 

ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, 

ερευνητικές εργασίες από nikolas-nikolaou.webnode.gr).  

3.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έγινε στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο του Αγίου Ιωάννη τον Ιανουάριο του 2018. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τις μαθήτριες σε δύο τμήματα από κάθε τάξη του Γυμνασίου 

και 3 τμήματα από κάθε τάξη του Λυκείου και εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα ότι η 

απάντηση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. 

Εξηγήθηκε επίσης, ότι θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι 

τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Συνολικά δόθηκαν 190 

ερωτηματολόγια και στα δύο σχολεία. Από το διπλανό 

διάγραμμα που παρουσιάζει την ηλικία των μαθητών 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στις ακριανές ηλικίες την 

πιο μικρή και την πιο μεγάλη δόθηκαν και τα λιγότερα 

ερωτηματολόγια, επειδή στις υπόλοιπες ηλικίες μοιράζονται 

μαθητές/τριες από δύο τάξεις.  Τα περισσότερα 

ερωτηματολόγια παρουσιάζονται στην ηλικία των 15 

χρόνων που αντιστοιχούν σε δύο τάξεις στην Γ’ Γυμνασίου 

και στην Α’ Λυκείου. Μπορούμε να δούμε, ότι το 

δείγμα μας είναι διαβαθμισμένο ως προς την 

τάξη των μαθητών τουλάχιστον για την Α’ και Β’ 

τάξη που θα είναι και οι ηλικίες των τάξειων που 

θα κάνουμε συγκρίσεις.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρία 

μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε δημογραφικά 

στοιχεία: την ηλικία, το φύλο  και τη γενική 



επίδοση των μαθητών/τριών, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών/τριών που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης, υπήρχαν στο πρώτο μέρος και δύο ερωτήσεις σε σχέση με 

την δημοφιλία του μαθητή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως την αντιλαμβάνονται οι 

μαθητές/τριες και γενικά οι νέοι σήμερα. Όπως έχει αναφερθεί στον τρόπο δημιουργίας του 

ερωτηματολογίου, ο λόγος είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις με τους 

μαθητές/τριες που ίσως να είναι δημοφιλείς ή όχι και σε γενικές γραμμές, συγκρίσεις με τα 

χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών, όπως αναφέρονται στο Α’ μέρος.  

Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας ήταν το 44,92% του συνολικού δείγματος, 

σε σχέση με τα κορίτσια που ήταν το 55,08% (84 αγόρια και 103 κορίτσια). Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι και πάλι το ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο ως προς το φύλο των 

ερωτηθέντων του δείγματός μας. Οι μικρές διαφορές που υπάρχουν στα αγόρια και στα 

κορίτσια, ήταν διαφορές που οφείλονται στο γεγονός ότι περισσότερα αγόρια δεν απάντησαν 

στα ερωτηματολόγια, επειδή αρνήθηκαν στην αρχή να απαντήσουν όταν τους αναφέραμε ότι 

ήταν εθελοντική που συμμετεη συμμετοχή τους στην έρευνα. Επίσης, απορριφθήκαν και αρκετά 

ερωτηματολόγια που φαινόταν ευδιάκριτα μοτίβα στις απαντήσεις και όλα τα ερωτηματολόγια 

σχεδόν που απορρίφθηκαν ήταν ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από αγόρια.     

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση των μαθητών/τριών, 

ρωτήσαμε και την γενική επίδοση των μαθητών/τριών και ένα ποσοστό 37,9% του δείγματος 

δηλώνει ότι είναι άριστοι/ες μαθητές/τριες, ενώ ποσοστό 57,9% δηλώνει ότι έχουν μέτρια 

επίδοση και οι υπόλοιποι μαθητές/τριες δηλώνουν πως έχουν αδύνατη επίδοση, δηλαδή 

μαθητές/τριες με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ο λόγος που βάλαμε ερώτηση και για τα μαθήματα 

είναι γιατί θέλουμε να δούμε πως διαμορφώνονται οι απόψεις τους σε σχέση με την επίδοση 

τους. Θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε επίδοση μαθητών/τριων με τις 

απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητ,ών/τριών για να δούμε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, διαχωρίζουμε περίπου και το 

δείγμα μας στην μέση, για να δούμε αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των πιο καλών σε 

επίδοση μαθητών/τριών από τους/ις μέτριους/ες σε επίδοση μαθητές/τριες.  

Επίσης, επειδή είχαμε να κάνουμε και με 

μαθητές/τριες γυμνασίου, προσπαθήσαμε να 

τους κατατάξουμε σε μαθητές/τριες που τους 

αρέσουν ομάδες μαθημάτων σε σχέση με τις 

Ομάδες προσανατολισμού. Έτσι, σύμφωνα με το 

κυκλικό διάγραμμα της Ομάδας 

Προσανατολισμού των μαθητών/τριών ήταν στην 



ουσία η ομάδα μαθημάτων που επίλεγε ο/η μαθητής/τρια ότι του/της άρεσε. Μπορούμε μέσα 

από το διάγραμμα να παρατηρήσουμε μια αναλογία και στις 4 ομάδες προσανατολισμού, 

οπόταν θα μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις με βάση τις ομάδες προσανατολισμού των 

μαθητών/τριών, όπως είχαμε βάλει εξ’ αρχής στον σχεδιασμό μας να το κάνουμε.  

Πέραν όμως από όλα τα πιο πάνω, θέλαμε να δούμε και μορφωτικό επίπεδο των γονιών σε 

σχέση με τις οποιεσδήποτε προτιμήσεις των μαθητών/τριών στα πρότυπα, έτσι βάλαμε και το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και του πατέρα, για να κάνουμε συγκρίσεις στην συνέχεια. Στις 

επόμενες δύο γραφικές παραστάσεις μπορούμε να δούμε το μορφωτικό επίπεδο των δύο 

γονιών των μαθητών που έχουν απαντήσει τα ερωτηματολόγια.   

 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πέραν του 60% των γονιών των μαθητών είναι απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου ή κολλεγίου και θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών από διαφορετικά υπόβαθρα γονιών.  

Στις τελευταίες ερωτήσεις του Α’ μέρους είχαμε βάλει ερωτήσεις, μέσα από τις οποίες θα 

καθορίζαμε το πόσο δημοφιλής ή κοινωνικός είναι ένας/μια μαθητής/τρια ανάμεσα στους/στις 

συμμαθητές/τριες τους και στους διαδικτυακούς του φίλους/ες. Έτσι, ρωτήσαμε τους 

συμμαθητές/τριες μας πόσους φίλους είχαν στο διαδίκτυο και τους χωρίσαμε στην ουσία μετά 

σε 5 κατηγορίες όπως αναφέρονται στην γραφική παράσταση, όπως επίσης και πόσα like 

δέχονται στις αναρτήσεις τους και στις φωτογραφίες τους που επίσης χωρίσαμε σε 5 

κατηγορίες, όπως φαίνονται στις δύο γραφικές που ακολουθούν και για τις δύο ερωτήσεις  



 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε από τις δύο γραφικές ότι έχουμε ένα ποσοστό περίπου 30% που 

μπορεί να θεωρηθεί δημοφιλής (αυτοί που έχουν πάνω από 1000 φίλους ή παίρνουν πάνω από 

150 like) ανάμεσα στους διαδικτυακούς τους φίλους και ένα ποσοστό επίσης γύρω στο 30 με 

40% που είτε δεν έχουν σχέση με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε δεν είναι 

τόσο κοινωνικοί όπως τους ‘δημοφιλείς’ όπως τους έχουμε αναφέρει (περισσότερο κοινωνικοί 

και αποδεκτοί ανάμεσα στους φίλους τους). Στην ουσία η δεύτερη ομάδα μπορεί να καθοριστεί 

και από τις δύο ερωτήσεις (αυτοί που έχουν μέχρι 300 φίλους ή στα like αυτοί που δεν 

απάντησαν και αυτοί που έχουν μέχρι 30, που στο τέλος βλέπουμε ότι είναι περίπου το ίδιο 

ποσοστό, άρα μάλλον θα πρόκειται και για τα ίδια άτομα, επειδή στην δεύτερη ερώτηση βάλαμε 

μέσα και αυτούς που δεν απάντησαν για αυτό είναι λίγο περισσότεροι αυτοί στις δύο ομάδες).  

4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. Για τον 

κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση, αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Εδώ γίνεται απλά ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την 

ανάλυση. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα μας, καθώς επίσης και 

δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.   

Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των απαντήσεων και 

η τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στο μέσο για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων μας, όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από το μισό του μέσου όρου 

(Νικολάου, 2014).  

 



4.1. Μελέτη του υποερωτήματος 1: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από την 

οικογένεια. 

Πίνακας Β1: Μελέτη του υπόερωτήματος 1: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από την οικογένεια. Οι 

απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 

απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β1 Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα 
επώνυμης μάρκας και θέλω να αγοράσω κι εγώ. 

12,4 20,0 42,7 14,6 10,3 2,90 1,119 

Β5 Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για 
μένα, αφού συζητήσω πρώτα με τους γονείς μου. 

11,1 7,9 32,8 30,7 17,5 3,35 1,188 

Β16 Μου αρέσει να κάνω ό,τι και τα αδέλφια μου. 53,2 18,1 20,2 5,3 3,2 1,87 1,106 

Β25 Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι τις καλύτερες 
συμβουλές της παίρνω από τους γονείς μου. 

7,4 7,9 29,6 27,0 28,0 3,60 1,188 

Β37 Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν 
διατροφή για απώλεια βάρους και ήταν η αφορμή 
για να ξεκινήσω και εγώ.  

42,6 19,1 12,2 17,6 8,5 2,30 1,391 

Β45 Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς 
μου. 

35,3 27,3 25,7 7,5 4,3 2,18 1,126 

Β51 Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας. 27,3 23,5 20,8 16,4 12,0 2,62 1,357 

Β57 Δεν έχω καμία σχέση με τους γονείς μου. 62,0 20,7 9,8 4,8 2,7 1,86 3,071 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών/τριών του πίνακα Β1 είναι αρκετά 

ανησυχητικά. Βλέπουμε ένα ποσοστό 

μαθητών/τριών, γύρω στο 50%, οι οποίοι 

επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από την 

οικογένεια. Συγκεκριμένα, στη δήλωση Β1, 

παρόλο που η πλειοψηφία των 

μαθητών/τριών δεν επηρεάζονται από την 

οικογένεια στη λήψη αποφάσεων σχετικά 

με την αγορά ρούχων επώνυμης μάρκας, 

βλέπουμε ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω 

στο 35%, να επηρεάζονται. Όπως επίσης 

και στη δήλωση Β5, γύρω στο 50% των 

μαθητών/τριών καταλήγουν σε μια 

σημαντική απόφαση για τους ιδίους/ίδιες, αφού συζητήσουν πρώτα με τους γονείς τους, ενώ 

γύρω στο 20% δε συζητούν με τους γονείς τους, για να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. 

Παρατηρούμε από τη δήλωση Β16, πως σ’ ένα 8,5% των μαθητών/τριών αρέσει να κάνει ό,τι 

κάνουν και τ’ αδέρφια του. Έτσι, συμπεραίνουμε πως δεν έχει δική του γνώμη και άποψη για τις 

πράξεις του. Ακόμη, από τη δήλωση Β25, συνάγεται ότι ένα ποσοστό 15% των ερωτηθέντων 

δεν θεωρεί ότι τις καλύτερες συμβουλές και παραινέσεις τις παίρνει απ’ τους γονείς του. Μικρό 

ποσοστό μεν, αλλά ανησυχητικό. Επίσης, η δήλωση Β37 μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το 

26% των μαθητών/τριών άρχισε διατροφή για απώλεια βάρους, με αφορμή την έναρξη κάποιας 



διατροφής από μέλος της οικογένειάς τους. Από τη δήλωση Β45, το 12% περίπου των 

μαθητών/τριών, δήλωσαν ότι δεν τους ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι γονείς τους, πράγμα πολύ 

ανησυχητικό. Στη δήλωση Β51, γύρω στο 28% δήλωσαν πως οι γονείς τους είναι παλιάς 

νοοτροπίας. Μια μερίδα μαθητών/τριών δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους γονείς 

τους. Συγκεκριμένα, το 7,5% είχαν αυτήν την απάντηση, κάνοντάς μας να προβληματιστούμε. 

 

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των 

μαθητών/τριών που δηλώνει ότι 

επηρεάζεται από την οικογένεια είναι μεν 

μικρό, γύρω στο 20%, αλλά όχι ασήμαντο, 

επειδή στην ουσία σε κάθε 10 

μαθητές/τριες, οι δύο βασίζονται συνεχώς 

στους άλλους. Συγκεκριμένα, αυτό που 

πρέπει να τονίσουμε σε αυτά τα 

αποτελέσματα είναι η εξάρτηση μερίδας 

των μαθητών/τριών (μικρής μεν, αλλά όχι 

αμελητέας) από την οικογένεια. Φυσικά, 

αυτό είναι καλό από την μια, αν πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις, διότι από την οικογένεια 

είναι που θα πάρεις τις πιο σημαντικές συμβουλές, αλλά από την άλλη αν είσαι εξαρτώμενος 

αυτών των συμβουλών δεν μπορείς να διαμορφώσεις και χαρακτήρα.  

4.2. Μελέτη του υποερωτήματος 2: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από τους 

φίλους. 

Πίνακας Β2: Μελέτη του υποερωτήματος 2: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από τους φίλους. Οι 

απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 

απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β2 Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με 
τους φίλους μου, για να ταιριάζω με την υπόλοιπη 
παρέα. 

30,3 28,7 17,0 17,0 6,9 2,41 1,270 

Β14 Έβγαλα τρύπα στη μύτη, γιατί και οι φίλοι/ες μου 
έχουν τρύπα. 

80,7 9,1 5,3 2,7 2,1 1,36 0,872 

Β26 Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που 
δεν μου άρεσαν, λόγω της πίεσης που μου 
ασκούσαν οι φίλοι/ες μου. 

64,8 21,4 5,5 4,9 3,3 1,60 1,023 

Β38 Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και 
οι φίλοι μου, για να συμβαδίζω και να ταιριάζω μαζί 
τους. 

37,2 27,0 22,7 10,8 2,2 2,14 1,102 



Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών/τριών του πίνακα Β2 είναι αρκετά 

ανησυχητικά. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών/τριών 12,5%, οι οποίοι επηρεάζονται 

απ’ ό,τι ακούνε από τους φίλους τους. Βλέπουμε από τη δήλωση Β2 ότι γύρω στο 24% των 

ερωτηθέντων αγόρασαν  τα ίδια αντικείμενα 

με αυτά των φίλων τους, έτσι ώστε να 

ταιριάζουν με την υπόλοιπη παρέα, παρά 

την πλειοψηφία που απάντησαν αρνητικά. 

Παρομοίως, στη δήλωση Β14, έχουμε ένα 

5% περίπου που μαθητές/τριες έβγαλαν 

τρύπα στη μύτη, διότι έχουν και οι φίλοι/ες 

τους τρύπα, σε αντίθεση με το 90% που 

απάντησαν αρνητικά και ένα 5% που είχε 

ουδέτερη στάση. Στη δήλωση Β26, 

βγάζουμε το συμπέρασμα πως γύρω στο 

8% των μαθητών/τριών δημοσίευσαν  

φωτογραφίες που δεν τους άρεσαν, λόγω της πίεσης που τους ασκούσαν οι φίλοι/ες τους. Από 

τις απαντήσεις της δήλωσης Β38, φαίνεται ότι ένα 13% των ερωτηθέντων προσπαθούν να 

κάνουν αυτά που κάνουν και οι φίλοι/ες τους, για να συμβαδίζουν και να ταιριάζουν μαζί τους. 

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των μαθητών/τριών που δηλώνει ότι επηρεάζεται από τους φίλους 

τους είναι ναι μεν μικρό, κοντά στο 10%, αλλά από την άλλη είναι και ανησυχητικό, γιατί στην 

ουσία σε κάθε δέκα μαθητές/τριες υπάρχει ένας μαθητής/τρια που ζει στην σκιά των άλλων. 

Στην ουσία, αυτό που πρέπει να 

τονίσουμε σε αυτά τα 

αποτελέσματα είναι η εξάρτηση 

μερίδας των μαθητών/τριών 

(μικρής μεν, αλλά όχι αμελητέας) 

από την φιλία. Έτσι, σε αυτή την 

περίπτωση η εξάρτηση από τη 

φιλία μπορεί να είναι ναι μεν καλή 

και να δείχνει κοινωνικότητα, αν οι 

φίλοι σου είναι σε εισαγωγικά 

σωστοί/ές φίλοι/ες, αλλά από την 

άλλη μπορείς εύκολα να 



παρασυρθείς και να κάνεις πράγματα που κάνουν και οι φίλοι/ες σου, έτσι κάτι που θα 

μπορούσαμε να δούμε σε αυτό το υποερώτημα είναι η εξάρτηση και το πώς πρέπει να 

προσέχουν τους/τις φίλους/ες τους κατά την εφηβική ηλικία.  

4.3. Μελέτη του υποερωτήματος 3: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε στο σχολείο. 

Πίνακας Β3: Μελέτη του υποερωτήματος 3: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε στο σχολείο.. Οι 

απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 

απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β3 Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω 
σε κάποια δημοφιλής κλίκα του σχολείου μου. 

63,6 21,4 7,5 3,7 3,7 1,63 1,00 

Β10 Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, 
αγόρασα καινούρια ρούχα ίδιας μάρκας/στυλ μ’ 
αυτούς. 

35,5 34,4 18,8 8,1 3,2 2,09 1,074 

Β21 Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με 
συμμαθητές μου που είναι πιο οικονομικά εύποροι 
από εμένα. 

48,4 23,9 14,9 8,5 4,3 1,96 1,167 

Β30 Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά, αν σχολιαστεί κάτι 
για μένα στο σχολείο από τους συμμαθητές μου. 

18,2 20,3 25,1 23,0 13,4 2,93 1,304 

Β41 Προσπαθώ να είμαι όμοιος με τους άλλους/ες, για 
να μην απομονωθώ.  

43,1 31,9 16,0 7,4 1,6 1,93 1,016 

Β48 Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν 
χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 
συμμαθητές/φίλοι μου.  

41,5 25,7 20,8 8,2 3,8 2,07 1,139 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών/τριών 

του πίνακα Β3 είναι αρκετά ανησυχητικά. Από τις 

απαντήσεις τους φαίνεται πως επηρεάζονται απ’ ό,τι 

ακούνε στο σχολείο. Συγκεκριμένα, στη δήλωση Β3, 

βλέπουμε ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών/τριών, 

γύρω στο 15%, να έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση , διότι 

δεν ανήκουν σε κάποια δημοφιλή κλίκα του σχολείου 

τους. Επίσης, από τη δήλωση Β10, συμπεραίνουμε ότι 

οι μαθητές/τριες επηρεάζονται από τους συμμαθητές 

τους, αφού το 11% περίπου των ερωτηθέντων 

δήλωσε πως αγοράζει καινούρια ρούχα ιδίας μάρκας 

μ’ αυτούς, επειδή τα φοράνε οι συμμαθητές τους. 

Επιπλέον, από τη δήλωση Β21 φαίνεται ότι παρά 

την πλειοψηφία των μαθητών/τριών, ένα 13% 

περίπου δήλωσαν πως όταν συναναστρέφονται με 

συμμαθητές τους που είναι πιο οικονομικά εύφοροι 

από εκείνους, δε νιώθουν άνετα. Ακόμη, βλέπουμε 



από τη δήλωση Β30, πως γύρω στο 36% των μαθητών/τριών, επηρεάζονται πολύ ψυχολογικά 

αν σχολιαστεί κάτι για τους ιδίους στο σχολείο από συμμαθητές τους. Επιπλέον, φαίνεται στη 

δήλωση Β41,πως γύρω στο 9% των ερωτηθέντων προσπαθούν να είναι όμοιοι με τους άλλους, 

έτσι ώστε να μην απομονωθούν. Στη δήλωση Β48, παρατηρούμε απ΄τις απαντήσεις τους, ότι 

ένα 12% των μαθητών/τριών έτυχε να αγοράσουν κάτι που δεν χρειάζονταν, μόνο επειδή το 

είχαν αρκετοί συμμαθητές/φίλοι τους. 

 

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των μαθητών/τριών που δηλώνει ότι επηρεάζεται από το σχολείο 

είναι μεν μικρό, γύρω στο 20%, αλλά και ανησυχητικό, διότι στην ουσία σε κάθε 10 

μαθητές/τριες, οι 2 βρίσκονται σε συνεχή εξάρτηση από τους άλλους. Στην ουσία, αυτό που 

πρέπει να τονίσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα είναι η εξάρτηση μερίδας των μαθητών/τριών 

(μικρής μεν, αλλά όχι αμελητέας) από το σχολείο. 

4.4. Μελέτη του υποερωτήματος 4: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε και βλέπουν 

από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Πίνακας Β4: Μελέτη του υποερωτήματος 4: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε και βλέπουν από τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 

εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ 
απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β4 Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο 
Facebook, επειδή δεν παίρνω πολλά like. 

49,5 31,5 10,9 3,8 4,3 1,82 1,059 

Β15 Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο 
Facebook, ασχέτως αν αρέσουν ή όχι στους 
διαδικτυακούς μου φίλους. 

38,3 13,7 26,2 14,8 7,1 2,39 1,317 

Β23 Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου 
στο Instagram να μην παίρνει like ή σχόλια από 
τους φίλους μου. 

49,5 21,5 15,1 10,2 3,8 1,97 1,183 

Β32 Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο 
που είδα στο Facebook για εμένα. 

47,3 22,0 15,6 8,6 6,5 2,05 1,249 

Β40 Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις 
αποφάσεις μου για ένα θέμα μέσα από τα σχόλια 
που είχα από τους διαδικτυακούς μου φίλους. 

47,3 23,7 17,7 7,5 3,8 1,97 1,139 

Β47 Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι 
φίλοι μου στο Facebook. 

55,8 16,6 17,1 5,5 5,0 1,87 1,179 

Β56 Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν 
χρειαζόμουν, επειδή το έβλεπα συχνά στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.   

42,9 20,1 19,0 13,0 4,9 2,17 1,250 

 



Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

μαθητών/τριών του πίνακα Β4 είναι αρκετά 

ανησυχητικά. Φαίνεται πως μια μερίδα 

μαθητών/τριών, περίπου 18%, επηρεάζεται 

απ’ ό,τι ακούει και βλέπει στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης. Συγκεκριμένα, γύρω 

στο 8% των μαθητών/τριών αποφεύγει να 

δημοσιεύει φωτογραφίες του στο facebook, 

γιατί δεν παίρνει πολλά likes. Επίσης, από τη 

δήλωση Β15, συμπεραίνουμε ότι περίπου 

στο 52% των ερωτηθέντων δεν αρέσει να 

δημοσιεύει τις σκέψεις του στο facebook, ακόμη κι αν αρέσουν ή όχι στους διαδικτυακούς τους 

φίλους. Ακόμη, ένα σημαντικό ποσοστό στη δήλωση Β23, γύρω στο 12%, επηρεάζεται από το 

γεγονός να μην παίρνει like ή σχόλια μια φωτογραφία τους στο  instagram. Όπως επίσης στη 

δήλωση Β32, στο 15% των μαθητών/τριών έτυχε να χαλάσει η διάθεσή τους από ένα σχόλιο 

που είδε στο facebook για τους ίδιους. Από τις δηλώσεις των μαθητών/τριών, εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι αλλάζουν τις απόψεις τους σχετικά με ένα θέμα μέσα από τα σχόλια που έχουν 

από τους διαδικτυακούς τους/τις φίλους/ες, μιας και στη δήλωση Β40 το 11% περίπου 

απάντησαν θετικά. Επιπλέον, υπήρξαν φορές που οι ερωτηθέντες επηρεάστηκαν αρνητικά από 

τα σχόλια που τους κάνουν οι φίλοι/ες τους στo facebook, αφού ένα 10% απάντησε θετικά στη 

δήλωση Β47. Επιπρόσθετα, παρά την πλειοψηφία των μαθητών/τριών στη δήλωση Β56, 

περίπου το 18% των ερωτηθέντων απάντησαν πως έτυχε ν’ αγοράσουν κάτι που δεν το 

χρειάζονταν, διότι το έβλεπαν συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των μαθητών/τριών που δηλώνει ότι επηρεάζεται από τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μεν μικρό, γύρω στο 20%, αλλά όχι ασήμαντο, επειδή στην ουσία 

σε κάθε 10 μαθητές/τριες, οι δύο «κρέμονται» από τα χείλη των διαδικτυακών φίλων. 

Συγκεκριμένα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα είναι η εξάρτηση 

μερίδας των μαθητών/τριών (μικρής μεν, αλλά όχι αμελητέας) από τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

 

 



4.5. Μελέτη του υποερωτήματος 5: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε και βλέπουν 

από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Πίνακας Β5: Μελέτη του υποερωτήματος 5: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε και βλέπουν από τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο 
μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β6 Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να 
μιμηθώ μια διασημότητα. 

81,5 8,5 4,8 4,2 1,1 1,35 0,841 

Β11 Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η 
αγαπημένη μου διασημότητα. 

47,6 27,3 12,3 5,9 7,0 1,97 1,211 

Β19 Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που 
παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. 

53,4 23,8 18,5 2,6 1,6 1,75 0,955 

Β27 Έχω δει αρκετές φορές θαυματουργές διαφημίσεις 
για το πώς μπορώ να αδυνατίσω το σώμα μου με 
διάφορα σκευάσματα. 

35,5 17,2 19,9 14,5 12,9 2,52 1,426 

Β33 Στις πλείστες των περιπτώσεων αυτά που 
διαφημίζονται είναι ψέματα. 

9,6 5,3 25,0 32,4 27,7 3,63 1,214 

Β39 Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε 
διαφήμιση παρά να αγοράζω κάτι που δεν το ξέρει 
κανένας.  

20,2 17,0 29,8 19,1 13,8 2,89 1,312 

Β44 Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν 
χρειαζόμουν μετά από σχετική διαφήμιση.   

45,5 22,5 20,3 9,1 2,7 2,01 1,126 

Β50 Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω 
κανένα οδοντικό πρόβλημα. 

67,0 17,8 6,5 4,3 4,3 1,61 1,073 

Β55 Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο 
που δεν έχω κανένα οφθαλμικό πρόβλημα. 

67,6 15,4 8,2 5,5 3,3 1,62 1,064 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

μαθητών/τριών του πίνακα Β5 είναι αρκετά 

ανησυχητικά. Συγκεκριμένα, βλέπουμε ένα 

σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 14%, να 

επηρεάζεται απ’ ό,τι ακούει και βλέπει στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. Στη δήλωση Β6, το 5% 

συμφωνεί πως έβαψε τα μαλλιά του με έντονα 

χρώματα, για να μιμηθεί μια διασημότητα. 

Επίσης, το 13% περίπου των ερωτηθέντων στη 

δήλωση Β11, απάντησε θετικά στο ότι αγόρασε 

κάποιον προϊόν, γιατί το διαφήμιζε η αγαπημένη 

του διασημότητα. Ακόμη, στη δήλωση Β19, παρόλο που της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

μαθητών/τριών δεν της αρέσει να βλέπουν διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας, σ’ 

ένα 4% αρέσει να το κάνουν αυτό. Το 27% των ερωτηθέντων στη δήλωση Β27, έχει δει 

θαυματουργές διαφημίσεις για το πώς μπορεί να αδυνατίσει το σώμα του με διάφορα 

σκευάσματα. Στη δήλωση Β33, το 15% των μαθητών/τριών διαφώνησαν στο ότι αυτά που 

διαφημίζονται τις πλείστες φορές είναι ψέματα. Το 33% των ερωτηθέντων στη δήλωση Β39 



προτιμά να αγοράζει μια μάρκα που την έχει δει σε διαφήμιση, παρά να αγοράζει κάτι που δεν 

το ξέρει κανένας. Όπως επίσης και στο 12% των μαθητών/τριών στη δήλωση Β44 έτυχε να 

αγοράσει κάτι που δεν το χρειαζόταν, μετά από σχετική διαφήμιση. Το 8,5% περίπου των 

μαθητών/τριών στη δήλωση Β50, θα’ θελε να αποκτήσει σιδεράκια, αν και δεν έχει κανένα 

οδοντικό πρόβλημα. Το 90% των μαθητών/τριών στη δήλωση Β55, θα’ θελε να αποκτήσει 

γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν οφθαλμικό πρόβλημα. 

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των μαθητών/τριών που δηλώνει ότι επηρεάζεται από τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης είναι μεν μικρό, γύρω 

στο 10%, αλλά και ανησυχητικό, αφού στην 

ουσία σε κάθε 10 μαθητές/τριες, υπάρχει 

ένας/μια που «κρέμονται» από τα χείλη των 

διαδικτυακών φίλων και των διασημοτήτων. 

Στην ουσία, αυτό που πρέπει να τονίσουμε 

σε αυτά τα αποτελέσματα είναι η εξάρτηση 

μερίδας των μαθητών/τριών (μικρής μεν, 

αλλά όχι αμελητέας) από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

 

 

4.6. Μελέτη του υποερωτήματος 6: Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την ψυχική τους 

υγεία. 

Πίνακας Β6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την ψυχική τους υγεία. Οι 
απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β13 Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού 
απέτυχαν οι προσπάθειές μου στο να μοιάσω με 
την αγαπημένη μου διασημότητα. 

65,4 18,1 9,9 4,9 1,6 1,59 0,969 

Β28 Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον 
υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω πως δεν ταιριάζω 
με τους άλλους. 

54,9 18,5 12,5 7,1 7,1 1,93 1,263 

Β42 Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για 
τον εαυτό μου, με βάση τις κριτικές που μου κάνουν 
οι άλλοι. 

37,6 19,9 20,4 15,6 6,5 2,33 1,297 

Β54 Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό 
στον εαυτό μου. 
 

53,8 14,3 12,1 11,0 8,8 2,07 1,377 

 

 



Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών/τριών του πίνακα Β6 είναι αρκετά 

ανησυχητικά. Βλέπουμε ένα συντριπτικό ποσοστό μαθητών/τριών, γύρω στο 16%  που έχουν 

κάνει κάτι που έχει επηρεάσει την ψυχική τους 

υγεία.  Συγκεκριμένα στη δήλωση Β13 το 7% 

περίπου από αυτούς προσπάθησαν να 

μοιάσουν στη αγαπημένη τους διασημότητα 

και όταν οι προσπάθειες τους απέτυχαν είχαν 

αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Επιπλέον στη 

δήλωση Β28 το 14% προτιμούν να είναι 

απομονωμένοι διότι νιώθουν πως δεν 

ταιριάζουν με τους υπόλοιπους. Ακόμα στη 

δήλωση Β42 το  22% σκέφτονται άσχημα 

πράγματα για τον εαυτό τους εξαιτίας των 

κριτικών που τους ασκούν τρίτους ενώ 

παράλληλα στη δήλωση Β54 το μεγάλο 

ποσοστό τον 20% έχουν σκεφτεί να βλάψουν τον εαυτό τους.  

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των 

μαθητών/τριών που δηλώνει πως 

έχουν κάνει κάτι που έχει 

επηρεάσει την ψυχική τους υγεία 

είναι 16%.Παρόλο που είναι 

σχετικά μικρό ποσοστό, δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε το 

γεγονός πως σε κάθε 10 μαθητές 

περίπου 2 από αυτούς, βρίσκονται 

σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση 

ή έχουν περάσει μια δύσκολη 

φάση στη ζωή τους. 

 

 

 



4.7. Μελέτη του υποερωτήματος 7: Αν έκαναν ποτέ κάτι που στην ουσία δεν 

χρειαζόταν να το κάνουν, αλλά επηρεάστηκαν από την τάση που επικρατούσε 

μεταξύ των εφήβων. 

Πίνακας Β7: Μελέτη του υποερωτήματος 7: Αν έκαναν ποτέ κάτι που στην ουσία δεν χρειαζόταν να 
το κάνουν, αλλά επηρεάστηκαν από την τάση που επικρατούσε μεταξύ των εφήβων. Οι απαντήσεις 
είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β7 Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα 
που φοράνε γυαλιά μυωπίας. 

31,2 15,6 39,8 9,1 4,3 2,40 1,145 

Β17 Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα 
εποχιακά κουρέματα των διασημοτήτων. 

52,7 22,0 15,6 5,9 3,8 1,86 1,116 

Β24 Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε 
να αγοράσω γυαλιά με σκέτους φακούς απλά για να 
φορώ.  

70,1 15,5 7,5 2,7 4,3 1,56 1,037 

Β36 Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό 
για να τραβώ την προσοχή. 

37,4 26,7 20,3 10,7 4,8 2,19 1,118 

Με βάση τον πίνακα Β7 περίπου το 12% των μαθητών έχουν κάνει κάτι που δεν χρειαζόταν, 

όμως το έκαναν για να ταιριάζουν με τους 

συνομήλικους τους που είχαν επηρεαστεί 

από κάποια εποχιακή τάση. Πιο 

συγκεκριμένα στη δήλωση  Β7  το 13% των 

ερωτηθέντων τους αρέσουν να 

παρακολουθούν διαφημίσεις με μοντέλα ή 

ηθοποιοί που φορούν γυαλιά μυωπίας. 

Παράλληλα στη δήλωση Β24 το 7% έτυχε να 

αγοράσουν γυαλιά με σκέτους φακούς και να 

τα φορούν. Επίσης  στη δήλωση Β17 το 10% 

έχουν σκεφτεί να αλλάξουν την κόμμωση τους 

εξαιτίας των εποχιακών τάσεων. Κλείνοντας στη 

δήλωση Β36 το 16% τους αρέσει να κάνουν κάτι 

διαφορετικό για να τραβούν την προσοχή. 

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των μαθητών/τριών 

που δηλώνει πως έχουν κάνει κάτι που δεν 

χρειαζόταν, για να μην νιώθουν πως δεν 

ταιριάζουν με τους άλλους είναι 12%. Παρόλο 

που είναι μεν μικρό ποσοστό δεν μπορούμε να 

προσπεράσουμε το γεγονός πως ένας μαθητής στους 10 παρασύρεται πολύ εύκολα από τους 



φίλους του και γίνεται θύμα των τάσεων που επικρατούν ανάμεσα στους συνομήλικες του. 

4.8. Μελέτη του υποερωτήματος 8: Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την σωματική 

τους ακεραιότητα. 

Πίνακας Β8: Μελέτη του υποερωτήματος 8: Αν έκαναν κάτι που επηρέασε την σωματική τους 
ακεραιότητα. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος 
όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β18 Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια 
διατροφική διαταραχή, διότι δεν ένιωθα άνετα με το 
σώμα μου. 

55,1 22,2 10,8 7,6 4,3 1,84 1,154 

Β29 Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια 
βάρους και πέτυχαν/απέτυχαν. 

73,4 15,4 5,3 1,6 4,3 1,48 0,984 

Β35 Έχω κάνει τατουάζ σε σημείο του κορμιού μου. 78,0 14,5 4,3 1,1 2,2 1,35 0,800 

Β46 Μου αρέσουν τα τατουάζ και θα ήθελα να κάνω 
αλλά δεν με αφήνουν οι γονείς μου. 

38,7 18,3 19,4 11,3 12,4 2,40 1,412 

Β53 Θα κάνω τατουάζ μόλις γίνω 18 χρονών.   29,1 9,3 28,0 15,4 18,1 2,84 1,457 

Συμφώνα με τον πίνακα το 10% των 

ερωτηθέντων έκαναν ή είχαν σκοπό να 

κάνουν κάτι που θα επηρέαζε την σωματική 

τους ακεραιότητα. Στη δήλωση Β18 βλέπουμε 

πως το 12% των μαθητών έχουν υποστεί 

κάποια διατροφική διαταραχή, γιατί δεν 

ένιωθαν άνετα με το σώμα τους . Ακόμα στη 

δήλωση Β29  το 6% έχουν δοκιμάσει χάπια 

απώλειας βάρους .Επίσης στη δήλωση Β35  

το 3% έχουν κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο 

του σώματος τους ενώ στη δήλωση Β46 το 24% 

θα ήθελαν να κάνουν τατουάζ . Τέλος στη 

δήλωση Β53  το 34% από αυτούς  θα κάνουν 

πολύ πιθανόν μόλις γίνουν 18 χρονών.  

Συμπέρασμα: Το ποσοστό που δηλώνει πως 

έχουν  κάνει ή σκόπευαν να κάνουν κάτι που  θα 

επηρέαζε την σωματική τους ακεραιότητα είναι 

10%  που παρόλο που είναι μικρό, δεν παύει να 

είναι ανησυχητικό, αφού ένας στους 10 μαθητές 

είναι ικανός να κάνει κάτι που θα μπορούσε να επιβαρύνει την σωματική του υγεία.  



4.9. Μελέτη του υποερωτήματος 9: Αν έχουν επηρεαστεί ποτέ σωματικά από τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. 

Πίνακας Β9: Μελέτη του υποερωτήματος 9: Αν έχουν επηρεαστεί ποτέ σωματικά από τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του 
δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των 
απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β12 Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες σε σημεία του σώματός 
μου που έχουν και οι διάσημες φιγούρες. 

41,5 11,2 22,3 16,5 8,5 2,39 1,385 

Β22 Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, 
μόνο και μόνο για να μοιάζουν με αυτά της 
αγαπημένης μου διασημότητας. 

68,1 18,6 9,6 1,1 2,7 1,52 0,910 

Β43 Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου 
και όχι σε μένα.  

59,9 27,9 9,1 2,1 1,1 1,57 0,829 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα Β9 το 11% των 

εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν 

επηρεαστεί από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

σε θέματα ένδυσης, επιλογής κτενίσματος κ.α. 

Συγκεκριμένα στη δήλωση Β12 το σοκαριστικό 

ποσοστό τον 25%  βγάζουν τρύπες σε διάφορα 

μέρη του σώματος τους όπου έχουν και οι 

αγαπημένες τους διασημότητες. Επίσης στη 

δήλωση Β22 το 4% αποπειράθηκαν να 

πειραματιστούν με τα μαλλιά τους μόνο και μόνο 

για να μοιάσουν με την αγαπημένη τους 

διασημότητα. Τέλος στη δήλωση Β43 το 3% ντύνονται όπως αρέσει στους φίλους τους και όχι 

στους ίδιους. 

Συμπέρασμα: Το 11% των μαθητών/τριών 

δηλώνει πως επηρεάζονται από όσα 

προβάλλονται στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. Είναι μικρό μεν ποσοστό, όμως 

όχι ασήμαντο αφού από αυτό 

ανακαλύπτουμε πως ένα στους 10 μαθητές 

επηρεάζεται σε θέματα εξωτερικής 

εμφάνισης. 

 

 

 



4.10. Μελέτη του υποερωτήματος 10: Αν θεωρούν ότι έκαναν ο,τιδήποτε ή 

σκέφτηκαν ο,τιδήποτε πιο παλιά που τώρα το θεωρούν ότι ήταν αχρείαστο. 

Πίνακας Β10: Μελέτη του υποερωτήματος 10: Αν θεωρούν ότι έκαναν ο,τιδήποτε ή σκέφτηκαν 
ο,τιδήποτε πιο παλιά που τώρα το θεωρούν ότι ήταν αχρείαστο. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 
απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική 
απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β8 Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο 
πριν 3 χρόνια από το πώς σκέφτομαι σήμερα. 

6,4 8,0 13,8 32,4 39,4 3,90 1,193 

Β9 Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά χωρίς 
να τα χρειάζομαι.  

56,2 17,8 9,7 10,3 5,9 1,92 1,268 

Β20 Ήθελα να βάλω σιδεράκια όταν ήμουνα 
μικρότερος/η, επειδή όλοι οι φίλοι μου είχαν 
εκείνο τον καιρό.  

65,1 18,5 5,3 7,9 3,2 1,66 1,093 

Β34 Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν 
το έκανα, διότι τώρα που το σκέφτομαι θα το 
μετάνιωνα.  

33,7 16,0 20,3 17,6 12,3 2,59 1,420 

Με βάση τον πίνακα Β10 φτάνουμε στο συμπέρασμα 

πως το 23% των μαθητών πιστεύουν πως έχουν κάνει 

κάτι που το θεωρούν αχρείαστο. Ακόμα πιο 

συγκεκριμένα στη δήλωση Β8 Το 15% των μαθητών 

συμφωνούν πως σκέπτονταν τελείως διαφορετικά πριν 

3 χρόνια από ότι σκέπτονται σήμερα. Επιπρόσθετα στη 

δήλωση Β9  το 16% όταν ήταν μικροί φορούσαν γυαλιά 

χωρίς να τα χρειάζονται. Ακόμα στη δήλωση Β20 το 

11% ήθελαν να βάλουν σιδεράκια διότι φορούσαν και 

οι φίλοι τους εκείνο τον καιρό. Τέλος στη δήλωση Β34 το ανησυχητικό ποσοστό τον 50% θέλουν 

να κάνουν τατουάζ και θεωρούν πως δεν θα το μετανιώσουν όταν γίνουν μεγαλύτεροι. 

Σημαντικό αποτέλεσμα και συμπέρασμα από το 

πίνακα Β10 είναι ότι 3 στους 10 μαθητές σκέφτηκαν 

να κάνουν κάποια πράγματα που αποτελούσαν 

πρότυπο και μόδα ανάμεσα στους εφήβους σε 

κάποια φάση της ζωής τους  

Συμπέρασμα: Το ποσοστό των μαθητών/τριών που 

δηλώνει πως έχουν κάνει κάτι αχρείαστο όταν ήταν 

μικρότεροι είναι 23%. Αυτό το σχετικά μεγάλο 

ποσοστό δείχνει πως μόλις 2 μαθητές στους 10 

θεωρούν πως έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς μέσα στα τελευταία χρόνια. Επίσης 



αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σχεδόν 3 στους δέκα εφήβους σε νεαρές ηλικίες θέλουν 

να κάνουν πράγματα που δεν τα χρειάζονται επειδή αποτελούν μόδα και τάση μεταξύ των 

εφήβων άσχετο αν θα μετανιώσουν μετά. Εκ των υστέρων δηλώνουν καλύτερα που δεν το είχαν 

κάνει αλλά σε εκείνο τον καιρό αυτό επικρατούσε στην σκέψη τους.  

5. Συζήτηση και Συμπεράσματα για τα Βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε μέσα από συζήτηση για τα αποτελέσματα των 

υποερωτημάτων και μέσα από συνδυασμούς των υποερωτημάτων να απαντήσουμε το βασικό 

μας ερευνητικό ερώτημα. Για να το κάνουμε αυτό επεξηγούμε αναλυτικά πως έχουμε εργαστεί 

για το κάθε βασικό ερευνητικό μας ερώτημα.  

5.1. Πρώτο Ερώτημα: πώς επηρεάζονται οι μαθητές/τριες από εκείνα που ακούνε 

και βλέπουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. 

Ένα από τα βασικά μας ερευνητικά ερωτήματα είναι το πώς επηρεάζονται οι μαθητές/τριες από 

εκείνα που ακούνε και βλέπουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Θα το απαντήσουμε μέσα 

από τον συνδυασμό των υποερωτημάτων  

1: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από την οικογένειά τους,  

2: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από τους φίλους/ες,  

3: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε στο σχολείο και  

10: Αν κάποια τάση που κυριαρχούσε εποχιακά μεταξύ των εφήβων τους έχει επηρεάσει.  

Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών σε δηλώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα 

αυτό το  θέμα, διαμορφώνουμε την αντίληψη πως ναι μεν η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν 

επηρεάζεται από τον κοινωνικό τους περίγυρο, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό και εξίσου 

σημαντικό, που επηρεάζεται. Επηρεάζεται από τις απόψεις που έχει η οικογένειά του, οι φίλοι/ες 

του, οι συμμαθητές/τριες του , αλλά και από τις ενέργειές τους. Επηρεάζεται έμμεσα από τα 

πρότυπα και τις τάσεις της μόδας, αφού ακολουθεί τα χνάρια που αφήνουν οι γύρω του, κυρίως 

οι φίλοι/ες και η οικογένειά του, τα οποία οφείλονται στη μίμηση των προτύπων και τάσεων της 

μόδας. Συγκεκριμένα, μια μερίδα μαθητών/τριών, λαμβάνει υπόψην της τις συμβουλές και 

παραινέσεις που παίρνει από τους γονείς της, επιθυμεί να αγοράζει τα ίδια ρούχα μ’ αυτούς, 

επιθυμεί να κάνει ό,τι κάνουν και τ’ αδέρφια της και αρχίζει δίαιτα για απώλεια βάρους, με 

αφορμή την έναρξη από ένα μέλος της οικογένειας της. Όπως φαίνεται, αγοράζουν αντικείμενα 

που είναι τα ίδια με τους φίλους/ες  τους αγοράζουν καινούρια ρούχα ίδια μ’ αυτούς και βγάζουν 

τρύπα στη μύτη, γιατί έχουν κι αυτοί/ές, έτσι ώστε να είναι όμοιοι μ’ αυτούς/ές και να μην  

απομονωθούν. Εξάλλου, οι φίλοι/ες τους έχουν καθοριστικό ρόλο για το ποια φωτογραφία θα 

αναρτήσουν στο facebook. Ακόμη, επηρεάζονται ψυχολογικά από τα σχόλια που κάνουν γενικά 

οι συμμαθητές/τριες και νιώθουν άβολα, όταν συναναστρέφονται με πιο οικονομικά εύπορους 



συμμαθητές/τριες από εκείνους. Αν δεν ανήκουν σε κάποια δημοφιλή κλίκα του σχολείου, έχουν 

μειωμένη αυτοπεποίθηση. 

 

5.2. Δεύτερο Ερώτημα: πώς επηρεάζονται οι μαθητές/τριες από εκείνα που 

ακούνε και βλέπουν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Το δεύτερο μας βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι το πώς επηρεάζονται οι μαθητές/τριες από 

εκείνα που ακούνε και βλέπουν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. Θα τα απαντήσουμε μέσα από τον συνδυασμό των υποερωτημάτων:   

4: Αν επηρεάζονται από ό,τι ακούνε και βλέπουν από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,  

5: Αν επηρεάζονται απ’ ό,τι ακούνε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και  

9: Αν έχουν επηρεαστεί ποτέ από τα  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πάνω σε οποιοδήποτε 

θέμα.  

Φαίνεται μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών σε δηλώσεις που αφορούν συγκεκριμένα 

αυτό το κομμάτι, ότι ένα μικρό ποσοστό των μαθητών/τριών επηρεάζεται απ’ ό,τι ακούει και 

βλέπει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Συγκεκριμένα, 

επηρεάζονται από τα likes που παίρνουν σε φωτογραφίες, τα οποία αποτελούν αιτία να 

δημοσιεύουν ή όχι φωτογραφίες τους στο facebook. Επιπρόσθετα, λαμβάνουν υπόψη τις 

γνώμες και τα σχόλια που έχουν από τους διαδικτυακούς τους φίλους, τα οποία τους 

επηρεάζουν είτε θετικά, είτε αρνητικά. Επίσης, αγοράζουν αχρείαστα αντικείμενα μάρκας ή 

αμαρκέ, μόνο και μόνο επειδή τα είχαν δει σε διαφημίσεις. Επιπλέον, διαμορφώνουν την 

κόμμωσή τους και το στυλ της ένδυσής τους, ανάλογα με αυτό των αγαπημένων τους 

διασημοτήτων. Όπως επίσης, και το ότι βγάζουν τρύπες στο σώμα τους, διότι βγάζουν και οι 

διάσημοι ή οι φίλοι τους. Προσθέτοντας, μια μερίδα μαθητών/τριών θα’ θελε να αποκτήσει 

σιδεράκια ή γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχει κανένα οδοντικό ή οφθαλμικό πρόβλημα, 

μετά από επιρροή που είχαν από την τάση των γυαλιών και των σιδερακιών. 

5.3. Τρίτο Ερώτημα: Αν οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν κάτι που επηρέασε 

την υγεία τους. 

Το τρίτο βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν αν οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν κάτι που 

επηρέασε την υγεία τους. Θα το απαντήσουμε μέσα από τον συνδυασμό των υποερωτημάτων:  

6: Αν έκαναν κάτι που επηρέασε τη ψυχική τους υγεία και  

7: Αν έχουν κάνει ποτέ κάτι που στην ουσία δεν χρειαζόταν να το κάνουν, αλλά 

επηρεάστηκαν από την τάση που επικρατούσε μεταξύ των εφήβων.  



Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών σε δηλώσεις που αφορούν συγκεκριμένα αυτό το 

κομμάτι, συμπεραίνουμε πως ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων έκανε κάτι που επηρέασε 

την υγεία τους. Αρκετοί, σκέφτονται άσχημα πράγματα για τους εαυτούς τους, λόγω των 

σχόλιων που τους κάνουν οι άλλοι και πιθανόν να έβλαψαν τον εαυτό τους, αφού δήλωσαν ότι 

υπήρχε περίπτωση να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Ακόμη, προσπαθούν να τραβήξουν την 

προσοχή, με το να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Επιπλέον, έτυχε να αγοράσουν γυαλιά με 

σκέτους φακούς και να τα φορούν, λόγω της επιρροής που είχαν από την τάση που 

επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Επιπρόσθετα, κάποιοι είχαν/έχουν αλλαγές στη συμπεριφορά 

τους, στην αποτυχημένη προσπάθειά τους να μιμηθούν τις αγαπημένες τους διάσημες 

φιγούρες. 

 

5.4. Τέταρτο Ερώτημα: Αν οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν ο,τιδήποτε που 

τώρα εκ των υστέρων το θεωρούσαν αχρείαστο.  

Το τέταρτο βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι το αν οι έφηβοι σε γενικές γραμμές έκαναν 

ο,τιδήποτε που τώρα εκ των υστέρων το θεωρούσαν αχρείαστο. Θα το απαντήσουμε μέσα από 

τον συνδυασμό των υποερωτημάτων:  

9: Αν  έχουν επηρεαστεί ποτέ από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πάνω σε οποιοδήποτε 

θέμα και  

10: Αν κάποια τάση που κυριαρχούσε εποχιακά μεταξύ των εφήβων τους έχει επηρεάσει.  

 

Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών σε δηλώσεις που αναφέρονται σ’ αυτό το ζήτημα, 

παρατηρούμε ότι μια μερίδα μαθητών/τριών έκαναν κάτι που τώρα το θεωρούσαν αχρείαστο. 

Κάποιοι επηρεάστηκαν από την τάση των τατουάζ που επικρατούσε και σκόπευαν να κάνουν 

τατουάζ, αλλά δεν το έκαναν και λένε  πως καλύτερα που δεν το έκανα, γιατί τώρα που το 

σκέφτονται θα το μετάνιωναν. Σε άλλους όμως, αρέσει να βγάζουν τρύπες στο σώμα τους, 

όπως και οι διάσημοι. Ακόμη, φαίνεται πως βασίζονται στους φίλους/ες τους για το ντύσιμό 

τους. Επίσης, μερικοί επηρεάστηκαν από την τάση που επικρατούσε για τα σιδεράκια και σε 

μικρότερη ηλικία επιθυμούσαν να αποκτήσουν, γιατί και οι φίλοι/ες τους είχαν. Επιπρόσθετα, 

έτυχε να πειραματιστούν στα μαλλιά τους, για να μοιάζουν με αυτά της  αγαπημένης τους 

φιγούρας. Επιπλέον, όταν ήταν μικρότεροι, έβαζαν γυαλιά, χωρίς να τα χρειάζονται. 

 

 



6. Συσχετιστική στατιστική ανάλυση της έρευνάς μας  

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από συσχετιστική 

στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις 

απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα, μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

(α) Πίνακας Σ1: Συγκρίσεις των απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών  

(β) Πίνακας Σ2: Συγκρίσεις των απαντήσεων μεταξύ μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην 

επίδοση και μαθητών που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση.  

(γ) Πίνακας Σ3: Συγκρίσεις μεταξύ μικρότερων σε ηλικία μαθητών (από 12 μέχρι 14 χρόνων) 

και μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών (από 16 μέχρι 18 χρόνων)  

(δ) Πίνακας Σ4: Συγκρίσεις ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού των μαθητών, οι 

απόψεις των μαθητών  της ομάδας προσανατολισμού 2 (θετικών επιστημών) και των 

υπόλοιπων μαθητών. 

(ε) Πίνακας Σ5:  Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των απόψεων των μαθητών που μπορούν να 

χαρακτηριστούν σαν λιγότερο κοινωνικοί διαδικτυακά και μαθητών που μπορούν να 

χαρακτηριστούν σαν κοινωνικοί διαδικτυακά. 

Ο διαχωρισμός έγινε με βάση τις δηλώσεις τους σε σχέση με τα like που παίρνουν στις 

αναρτήσεις τους. Οι μαθητές που το άφησαν κενό και δήλωσαν μέχρι 80 like τους 

ομαδοποιήσαμε σαν λιγότερο κοινωνικούς (μη κοινωνικοί) και τους μαθητές που δήλωσαν από 

81  και πάνω like τους χαρακτηρίσαμε σαν περισσότερο κοινωνικούς (κοινωνικοί). Με αυτό τον 

τρόπο, έχουμε μοιράσει το δείγμα μας περίπου σε δύο μέρη. 

6.1. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των αγοριών και κοριτσιών παρουσιάζονται στη συνέχεια 

σε όλες τις δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το 

Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. 

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ1 που βρίσκεται στο παράρτημα 2, τα κορίτσια 

φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο με τις δηλώσεις: 

 Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω πρώτα με τους 

γονείς μου. 

 Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές τις παίρνω από τους γονείς 

μου. 

 Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από τους 

συμμαθητές μου. 



Και να διαφωνούν περισσότερο με τις δηλώσεις: 

 Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. 

 Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα κουρέματα των διασημοτήτων. 

 Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. 

 Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου. 

Ενώ τα αγόρια διαφωνούν περισσότερο με τις δηλώσεις: 

 Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά μυωπίας. 

 Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. 

 Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. 

 

Μπορούμε να συμπεραίνουμε λοιπόν από τα αποτελέσματα των δηλώσεων αυτών, πως τα 

κορίτσια έχουν καλύτερες σχέσεις με τους γονείς τους και λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις 

απόψεις τους, σε αντίθεση με τα αγόρια. Επίσης, τα κορίτσια δίνουν περισσότερη σημασία στην 

εξωτερική τους εμφάνιση, γι ‘ αυτό υπολογίζουν περισσότερο τις απόψεις των άλλων για τις 

ίδιες. Γενικά, τα κορίτσια δεν επηρεάζονται σε θέματα εξωτερικής εμφάνισης και συμπεριφοράς 

από τους διάσημους και από τ’ αδέρφια τους. Ακόμη, ναι μεν επηρεάζονται από την τάση των 

τατουάζ που επικρατεί, παρόλα αυτά δεν έφτασαν στο σημείο να την εφαρμόσουν πάνω τους. 

Αντίθετα με τα κορίτσια, τα αγόρια φαίνεται να κρατούν ουδέτερη στάση απέναντι στην τάση των 

γυαλιών μυωπίας. Επιπρόσθετα, επηρεάζονται λιγότερο από τα κορίτσια σε θέματα 

σκουλαρικιών. Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από 

τις τάσεις της μόδας σε σχέση με τ’ αγόρια. 

6.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην 

επίδοση με τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με τους 

μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις 

δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test 

με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην ουσία, μέσα από την σύγκριση αυτών των 

διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις τους ανάλογα με την ηλικία τους.  

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ2 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 οι μαθητές 

που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο από τους μαθητές 

της που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση στην δήλωση:  



 Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από τους 

συμμαθητές μου. 

Ενώ εκείνοι που δηλώνουν ότι έχουν μέτρια επίδοση διαφωνούν περισσότερο με τη δήλωση: 

 Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου διασημότητα  

 

Σύμφωνα με τις διαφορές τους μπορεί να συμπεράνει κανείς, ότι οι μέτριοι σε επίδοση 

μαθητές/τριες επηρεάζονται περισσότερο από τις διαφημίσεις, αλλά και τις ενέργειες των 

διασημοτήτων. Σε γενικές γραμμές, οι άριστοι σε επίδοση μαθητές/τριες επηρεάζονται 

ψυχολογικά από τις απόψεις που αφορούν το άτομό τους. Σε γενικές γραμμές όμως, δεν 

μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σχετικά μεγάλες διαφορές στις απόψεις των μαθητών αυτών 

των δύο επί μέρους ομάδων του δείγματος μας.  

6.3. Συγκρίσεις μεταξύ μικρότερων σε ηλικία μαθητών/τριών (12 – 14 χρονών) και 

μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών/τριών(15 – 18 χρονών). 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples Τ Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών/τριών που είναι μικρότεροι σε ηλικία 

(μαθητές/τριες γυμνασίου) με τους μαθητές που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία (μαθητές/τριες 

Λυκείου) παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν 

με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. 

Στην ουσία, μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους ανάλογα με την ηλικία 

τους.  

 

Σύμφωνα με τον πίνακα Σ3 που βρίσκεται στο Παράρτημα 2 οι μαθητές/τριες ηλικίας 12-14 

χρονών συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση: 

 Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω να αγοράσω 

κι εγώ. 

Και διαφωνούν περισσότερο με τη δήλωση: 

 Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω πως δεν 

ταιριάζω με τους άλλους. 

Ενώ οι μαθητές/τριες ηλικίας 15-18 χρονών διαφωνούν περισσότερο με τις δηλώσεις: 

 Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια ρούχα ίδιας 

μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 



 Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν αρέσουν ή όχι 

στους διαδικτυακούς μου φίλους. 

 Ήθελα να βάλω σιδεράκια, πριν από λίγο καιρό, επειδή είχαν και οι φίλοι μου. 

 Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που βρίσκονται σε 

καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμένα. 

 Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα, διότι τώρα που το σκέφτομαι θα 

το μετάνιωνα. 

 Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου, για να συμβαδίζω και 

να ταιριάζω μαζί τους. 

 Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα. 

 Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 

συμμαθητές/φίλοι μου. 

 Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. 

 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω συμφωνίες και διαφωνίες μπορεί κανείς να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι η βιομηχανία ειδών ένδυσης έχει μεγάλη επιρροή στα ενήλικα μέλη της 

οικογένειας, έχοντας ως αποτέλεσμα και οι ανήλικοι ηλικίας 12-14 χρονών να υιοθετούν τις 

καταναλωτικές συμπεριφορές της οικογένειας τους. Επίσης, δεν αποξενώνονται από τους 

άλλους με τη θέλησή τους, σε αντίθεση με τους άλλους μαθητές/τριες ηλικίας 15-18 χρονών. Οι 

μαθητές/τριες ηλικίας 15-18 χρονών είναι πιο ανεξάρτητοι απ’ τους συνομίληκους τους σε 

θέματα εξωτερικής εμφάνισης και λήψης αποφάσεων, συγκρίνοντας τους με τους μαθητές/τριες 

ηλικίας 12-14 χρονών. Επιπρόσθετα, οι ερωτηθέντες ηλικίας 15-18 χρονών δεν έχουν 

πρόβλημα να έχουν φιλικές σχέσεις με συνομίληκούς τους πιο οικονομικά εύπορους από τους 

ίδιους. Παράλληλα, επηρεάζονται από τις τάσεις που παρουσιάζονται ανάμεσα στους εφήβους, 

αντίθετα με τους μαθητές/τριες ηλικίας 12-14 χρονών. 

6.4. Σύγκριση ανάλογα με την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού των 

μαθητών/τριών, οι απόψεις των μαθητών/τριών της Ομάδας Μαθημάτων 

Προσανατολισμού 2 (Θετικών Επιστημών) και των υπόλοιπων μαθητών. 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples Τ Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών της ομάδας προσανατολισμού 2 με τους 

υπόλοιπους μαθητές παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να 

εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας 

κάτω από 0,05. Στην ουσία, μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν 



υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους, ανάλογα με την 

ηλικία τους.  

Σύμφωνα με τον πίνακα Σ4 που βρίσκεται στο Παράρτημα 2 οι μαθητές/τριες της ΟΜΠ 2 

διαφωνούν περισσότερο από τους άλλους μαθητές με τις δηλώσεις: 

 Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά μυωπίας. 

 Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές μου στο να 

μοιάσω με την αγαπημένη μου διασημότητα. 

 Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με σκέτους 

φακούς απλά για να φορώ. 

 Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. 

 Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. 

 Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. 

 Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό πρόβλημα. 

 Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα οφθαλμικό 

πρόβλημα. 

Και οι μαθητές της ΟΜΠ 1,3,4 συμφωνούν περισσότερο με τη δήλωση: 

 Θα κάνω τατουάζ, μόλις γίνω 18 χρονών. 

 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαφορές των μαθητών εύκολα μπορεί να οδηγηθεί κάνεις στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές/τριες της ΟΜΠ 2 φαίνεται να έχουν λιγότερη εξάρτηση από 

διάφορες τάσεις της μόδας που επικρατούν, όπως τα γυαλιά μυωπίας, τα σιδεράκια, τα τατουάζ 

κ.ά., σε σύγκριση με τους μαθητές/τριες ΟΜΠ 1,3,4. 

6.5. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των απόψεων των μαθητών που μπορούν να 

χαρακτηριστούν σαν λιγότερο κοινωνικοί διαδικτυακά και μαθητών που μπορούν 

να χαρακτηριστούν σαν κοινωνικοί διαδικτυακά. 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των μέσων όρων 

με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές 

διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών που μπορούν να χαρακτηριστούν σαν 

λιγότερο κοινωνικοί διαδικτυακά και μαθητών που μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κοινωνικοί 

διαδικτυακά, παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να 

εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας 

κάτω από 0,05. Στην ουσία, μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν 

υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους, ανάλογα με την 

ηλικία τους.  



 

Σύμφωνα με τον πίνακα Σ3 που βρίσκεται στο Παράρτημα 2 οι μαθητές/τριες, οι οποίοι τους 

έχουμε χαρακτηρίσει σαν περισσότερους κοινωνικά αποδεκτούς συμφωνούν περισσότερο από 

τους μη κοινωνικά αποδεχτούς μαθητές με τη δήλωση: 

 Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια, από το πώς σκέφτομαι 

σήμερα. 

Ενώ διαφωνούν περισσότερο με τις δηλώσεις: 

 Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής κλίκα του 

σχολείου μου. 

 Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν παίρνω πολλά 

like. 

 Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. 

 Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. 

 

Από την άλλη μεριά οι χαρακτηρισμένοι σαν μη κοινωνικά αποδεκτοί μαθητές διαφωνούν 

περισσότερο με τις δηλώσεις: 

 Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να ταιριάζω με 

την υπόλοιπη παρέα. 

 Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. 

 Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram δεν παίρνει like ή 

σχόλια από τους φίλους μου. 

 

Παρατηρώντας κανείς τις πιο πάνω διαφορές μπορεί να συμπεράνει ότι οι μαθητές που τους 

έχουμε χαρακτηρίσει σαν κοινωνικά αποδεκτούς φαίνεται πως έχουν μια μεγαλύτερη εξάρτηση 

από τους υπόλοιπους μαθητές στην γνώμη που εκφράζουν για αυτούς μέσα από τα like που 

πιάνουν ή όχι στις φωτογραφίες τους. Είναι από την μια κοινωνικά αποδεχτοί, αλλά είναι επίσης 

και τρομερά προσεκτικοί, για να μην χαλάσει η εικόνα του κοινωνικά αποδεκτού που έχουν οι 

άλλοι για αυτούς.  

 

 

 

 

 



Επίλογος  

Το γενικό μας ερευνητικό ερώτημα, το οποίο προσπαθήσαμε και καταφέραμε να απαντήσουμε 

είναι: σε ποιο βαθμό και πώς επηρεάζονται οι νέοι από τις τάσεις και τα πρότυπα της μόδας. Οι 

απαντήσεις των μαθητών/τριών στις δηλώσεις του ερωτηματολογίου μας καθοδήγησαν σε 

ξεκάθαρα συμπεράσματα. Καταλήξαμε στο γεγονός ότι όντως οι νέοι επηρεάζονται από τις 

διάφορες τάσεις και πρότυπα της μόδας που επικρατούν κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, μια 

μερίδα μαθητών/τριών μιμείται τους/τις φίλους/ες της, τους/τις συμμαθητές/τριες της και την 

οικογένειά της στην ένδυση, υπόδηση, αγορά αντικειμένων και συμπεριφορά, οι οποίοι είχαν 

επηρεαστεί προηγουμένως από κάποια τάση ή πρότυπο που κυριαρχούσε. Επηρεάζονται 

ψυχολογικά από τα σχόλια που ακούνε ή διαβάζουν από τους/τις φίλους/ες τους. Αγοράζει 

αντικείμενα αχρείαστα, μετά από σχετικές διαφημίσεις. Προσπαθούν να μιμηθούν τους 

αγαπημένους τους διάσημους ως προς την εμφάνισή τους. Θεωρούν σημαντικό παράγοντα τα 

likes, αν θα δημοσιεύσουν φωτογραφίες τους στο facebook  και επηρεάζονται αν δεν πάρει 

αρκετά Likes ή σχόλια. Οι αποφάσεις τους επηρεάζονται από τις απόψεις των άλλων. 

Επιπλέον, πολλοί απομονώνονται και νιώθουν πως δεν ταιριάζουν με τους συνομήλικους τους, 

όμως επηρεάζονται από τις κριτικές που τους ασκούν .Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αρχίζουν 

να μην νιώθουν άνετα με το σώμα και την εμφάνιση τους και αυτό αποτελεί αιτία για να 

προσπαθήσουν να βελτιωθούν με μη ασφαλείς τρόπους. Πολλοί από αυτούς τους 

πληγωμένους εφήβους γίνονται θύματα διατροφικών διαταραχών, όπως η ανορεξία και η 

βουλιμία. Επίσης, κάποιοι πιο τολμηροί δοκιμάζουν διάφορα σκευάσματα και χάπια 

αδυνατίσματος. Στη συνέχεια, αν αυτές οι απεγνωσμένες τους προσπάθειες δεν τους φέρουν τα 

αποτελέσματα που επιθυμούν, πέφτουν σε κατάθλιψη και αρχίζουν να σκέφτονται άσχημα 

πράγματα για τον εαυτό τους. Μερικοί από αυτούς φτάνουν ακόμα και στο ακραίο σημείο του να 

σκέφτονται  τραυματίσουν το άτομο τους .Επιπρόσθετα, κάποιοι κάνουν πράγματα για να 

τραβούν την προσοχή των άλλων, πολύ πιθανόν για να ξεπεράσουν την δύσκολη φάση που 

περνούν. Τα τατουάζ είναι η σημαντικότερη τάση που επικρατεί ανάμεσα στους εφήβους. Ένα 

στους δύο μαθητές/τριες θέλουν να αποκτήσουν και θεωρούν πως δεν θα το μετανιώσουν μετά 

από χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό μαθητών που δεν ντύνονται καν όπως 

αρέσει στους ίδιους, αλλά όπως αρέσει στους φίλους τους. Αυτό το παράδειγμα, δείχνει πόση 

μεγάλη επιρροή έχουν οι φίλοι των εφήβων πάνω τους ,αφού έχουν την δύναμη να αλλάξουν τις 

ενδυματολογικές τους προτιμήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο τρόπος που ντύνεται κάποιος 

είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους εκφράσης της προσωπικότητάς του,  φτάνουμε 

στο συμπέρασμα πως οι φίλοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την προσωπικότητα των 

εφήβων. Επίσης, πολλοί συμφωνούν πως πριν τρία χρόνια σκέφτονταν πολύ διαφορετικά από 

ότι σήμερα. Κλείνοντας, εξαιτίας όλων των πιο πάνω φαινομένων, συμπεραίνουμε πως οι νέοι 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τάσεις και τα πρότυπα της μόδας . 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 

 
Θέμα:  Τα πρότυπα που εμφανίζονται κατά καιρούς ανάμεσα στους εφήβους και οι 

απόψεις των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη για την εξάρτηση των εφήβων σε αυτά 
τα πρότυπα. 

 

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα, που 
διεξάγεται από μια ομάδα μαθητριών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να 
απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις δηλώσεις, καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Το 
πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις που θέλουμε να μας απαντήσετε 
ειλικρινά, ώστε να μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε μια γενική εικόνα για σας. Το δεύτερο μέρος 
του ερωτηματολογίου περιέχει 57 δηλώσεις, στις οποίες καλείστε να συμφωνήσετε ή να 
διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Για κάθε δήλωση θα πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό 
που αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις: 
1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 

 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας. 
 

Μέρος Α’:  Πληροφορίες του/της μαθητή/τριας  
 
Φύλο:  1. Αγόρι  2. Κορίτσι 
 
Ηλικία:           ....... 
 
Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για την επίδοσή σας 
σε σχέση με τα μαθήματα του σχολείου.) 
 

1. Άριστη επίδοση  
2. Μέτρια επίδοση  
3. Μη ικανοποιητική επίδοση  

 
Μορφωτικό επίπεδο γονιών: 
   Μητέρα:   
 (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο–Λύκειο    (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο    (4) Μεταπτυχιακό 
    Πατέρας:  
 (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο–Λύκειο    (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο    (4) Μεταπτυχιακό 
  
Σε ποια μαθήματα πιστεύεις είσαι καλύτερος σε επίδοση σε σχέση με τα υπόλοιπα; (σημειώνεται 
μόνο μια επιλογή) 
(1) Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Αρχαία – Αρχαιογνωσία 
(2) Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία – Βιολογία 
(3) Μαθηματικά, Οικονομικά   
(4) Οικογενειακή αγωγή, Τέχνη, Γυμναστική  
 
Πόσους φίλους έχετε στο Facebook; …………. 
Πόσα like παίρνετε συνήθως στις φωτογραφίες που ποστάρετε στο Facebook; ………… 
 
 
 
 
 



Μέρος Β’ : Δηλώσεις 
Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, 

αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις: 

1. Διαφωνώ απόλυτα   2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β1 
Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω να 

αγοράσω κι εγώ. 
1   2   3    4   5 

Β2 
Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να 

ταιριάζω με την υπόλοιπη παρέα. 
1   2   3    4   5 

Β3 
Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής κλίκα 

του σχολείου μου. 
1   2   3    4   5 

Β4 
Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν παίρνω 

πολλά like. 
1   2   3    4   5 

Β5 
Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω 

πρώτα με τους γονείς μου. 
1   2   3    4   5 

Β6 Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να μιμηθώ μια διασημότητα. 1   2   3    4   5 

Β7 Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά μυωπίας. 1   2   3    4   5 

Β8 
Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια από το πώς 

σκέφτομαι σήμερα. 
1   2   3    4   5 

Β9 Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά, χωρίς να τα χρειάζομαι. 1   2   3    4   5 

Β10 
Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια ρούχα 

ίδιας μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 
1   2   3    4   5 

Β11 Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου διασημότητα. 1   2   3    4   5 

Β12 Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. 1   2   3    4   5 

Β13 
Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές μου 

στο να μοιάσω με την αγαπημένη μου διασημότητα. 
1   2   3    4   5 

Β14 Έβγαλα σκουλαρίκι στη μύτη, γιατί έχουν και οι φίλοι/ες μου. 1   2   3    4   5 

Β15 
Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν αρέσουν 

ή όχι στους διαδικτυακούς μου φίλους. 
1   2   3    4   5 

Β16 Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. 1   2   3    4   5 

Β17 
Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα κουρέματα των 

διασημοτήτων. 

 

1   2   3    4   5 

Β18 
Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια διατροφική διαταραχή 

(ανορεξία, βουλιμία κ.ά.), διότι δεν ένιωθα άνετα με το σώμα μου. 
1   2   3    4   5 

Β19 Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. 1   2   3    4   5 

Β20 Ήθελα να βάλω σιδεράκια, πριν από λίγο καιρό, επειδή είχαν και οι φίλοι μου. 1   2   3    4   5 

Β21 
Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που βρίσκονται 

σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμένα. 
1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β22 
Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, μόνο και μόνο για να 

μοιάζουν με αυτά της αγαπημένης μου διασημότητας. 
1   2   3    4   5 

Β23 
Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram δεν παίρνει 

like ή σχόλια από τους φίλους μου. 
1   2   3    4   5 

Β24 
Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με 

σκέτους φακούς απλά για να φορώ. 
1   2   3    4   5 

Β25 
Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές τις παίρνω από τους 

γονείς μου. 
1   2   3    4   5 

Β26 
Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που δεν μου άρεσαν, λόγω της 

πίεσης που μου ασκούσαν οι φίλοι/ες μου. 
1   2   3    4   5 

Β27 
Έχω δει αρκετές φορές διαφημίσεις με διάφορα θαυματουργά σκευάσματα που 

μου υπόσχονται ένα καλύτερο σώμα. 
1   2   3    4   5 

Β28 
Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω 

πως δεν ταιριάζω με τους άλλους. 
1   2   3    4   5 

Β29 Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. 1   2   3    4   5 

Β30 
Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από 

τους συμμαθητές μου. 
1   2   3    4   5 

Β31 Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. 1   2   3    4   5 

Β32 
Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο που είδα στο Facebook για 

εμένα. 
1   2   3    4   5 

Β33 Τις περισσότερες φορές αυτά που διαφημίζονται είναι ψέμα. 1   2   3    4   5 

Β34 
Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα, διότι τώρα που το 

σκέφτομαι θα το μετάνιωνα. 
1   2   3    4   5 

Β35 
Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και 

πέτυχαν/απέτυχαν. 
1   2   3    4   5 

Β36 
Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό, για να τραβώ την 

προσοχή. 
1   2   3    4   5 

Β37 
Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν διατροφή για απώλεια βάρους 

και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω και εγώ. 
1   2   3    4   5 

Β38 
Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου, για να 

συμβαδίζω και να ταιριάζω μαζί τους. 
1   2   3    4   5 

Β39 
Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε διαφήμιση, παρά να 

αγοράζω κάτι άγνωστης μάρκας. 
1   2   3    4   5 

Β40 
Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις αποφάσεις μου για ένα θέμα, 

εξαιτίας των σχολίων που μου κάνουν οι διαδικτυακοί μου φίλοι. 
1   2   3    4   5 

Β41 Προσπαθώ να είμαι όμοιος/α με τους/τις άλλους/ες, για να μην απομονωθώ. 1   2   3    4   5 

Β42 
Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για τον εαυτό μου, με βάση τις 

κριτικές που μου κάνουν οι άλλοι. 
1   2   3    4   5 

Β43 Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα. 1   2   3    4   5 

Β44 
Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουνα, μόνο και μόνο γιατί 

μου άρεσε η σχετική διαφήμιση.   
1   2   3    4   5 

Β45 Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου. 1   2   3    4   5 

Β46 
Μ’ αρέσουν τα τατουάζ και θα’ θελα να κάνω, αλλά δε με αφήνουν οι γονείς 

μου. 
1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β47 Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. 1   2   3    4   5 

Β48 
Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 

συμμαθητές/φίλοι μου. 
1   2   3    4   5 

Β49 Νιώθω ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. 1   2   3    4   5 

Β50 Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό πρόβλημα. 1   2   3    4   5 

Β51 
Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας, γι ‘ αυτό έχουν διαφορετικές απόψεις 

σε διάφορα θέματα σχετικά με μένα. 
1   2   3    4   5 

Β52 
Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή αν δεν 

πάρω πολλά like χαλά η διάθεση μου. 
1   2   3    4   5 

Β53 Θα κάνω τατουάζ, μόλις γίνω 18 χρονών. 1   2   3    4   5 

Β54 Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου. 1   2   3    4   5 

Β55 
Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα 

οφθαλμικό πρόβλημα. 
1   2   3    4   5 

Β56 
Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το έβλεπα συχνά 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
1   2   3    4   5 

Β57 Δεν έχω καλές σχέσεις με τους γονείς μου. 1   2   3    4   5 

 
    
 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας να συμμετάσχετε στο 
ερωτηματολόγιο μας. Οι απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση της έρευνάς μας. 

 
 

                       Ερευνητική ομάδα μαθητριών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 2: Πίνακες Συγκριτικής Αξιολόγησης  
Πίνακας Σ1: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών.  Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο 
αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει 
πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι 
απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

B1. Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω να αγοράσω κι εγώ. Αγόρι 83 2,88 1,064 

Κορίτσι 99 2,93 1,180 

B2. Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να ταιριάζω με την 
υπόλοιπη παρέα. 

Αγόρι 82 2,38 1,254 

Κορίτσι 103 2,46 1,297 

B3. Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής κλίκα του σχολείου 
μου. 

Αγόρι 82 1,73 1,066 

Κορίτσι 102 1,55 1,011 

B4. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν παίρνω πολλά like. Αγόρι 83 1,81 1,030 

Κορίτσι 98 1,81 1,090 

B5. Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω πρώτα με τους 
γονείς μου. 

Αγόρι 84 3,13 1,324 

Κορίτσι 102 3,52 1,041 

B6. Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να μιμηθώ μια διασημότητα. Αγόρι 84 1,44 ,949 

Κορίτσι 102 1,28 ,750 

B7. Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά μυωπίας. Αγόρι 81 2,19 1,130 

Κορίτσι 102 2,58 1,138 

B8. Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια από το πώς σκέφτομαι σήμερα. Αγόρι 83 3,84 1,302 

Κορίτσι 102 3,93 1,110 

B9. Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά, χωρίς να τα χρειάζομαι. Αγόρι 83 1,98 1,249 

Κορίτσι 99 1,82 1,248 

B10. Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια ρούχα ίδιας 
μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 

Αγόρι 83 1,98 1,082 

Κορίτσι 100 2,19 1,080 

B11. Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου διασημότητα. Αγόρι 82 1,85 1,177 

Κορίτσι 102 2,09 1,244 

B12. Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. Αγόρι 84 1,88 1,216 

Κορίτσι 101 2,84 1,376 

B13. Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές μου στο να μοιάσω 
με την αγαπημένη μου διασημότητα. 

Αγόρι 83 1,59 ,911 

Κορίτσι 96 1,60 1,031 

B14. Έβγαλα σκουλαρίκι στη μύτη, γιατί έχουν και οι φίλοι/ες μου. Αγόρι 84 1,35 ,843 

Κορίτσι 100 1,39 ,909 

B15. Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν αρέσουν ή όχι στους 
διαδικτυακούς μου φίλους. 

Αγόρι 81 2,28 1,287 

Κορίτσι 99 2,51 1,343 

B16. Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. Αγόρι 83 2,10 1,216 

Κορίτσι 102 1,68 ,987 

B17. Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα κουρέματα των διασημοτήτων. Αγόρι 83 2,17 1,228 

Κορίτσι 100 1,62 ,962 

B18. Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια διατροφική διαταραχή (ανορεξία, 
βουλιμία κ.ά.), διότι δεν ένιωθα άνετα με το σώμα μου. 

Αγόρι 82 1,84 1,160 

Κορίτσι 100 1,85 1,167 

B19. Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. Αγόρι 84 1,61 ,878 

Κορίτσι 102 1,88 1,008 

B20. Ήθελα να βάλω σιδεράκια, πριν από λίγο καιρό, επειδή είχαν και οι φίλοι μου. Αγόρι 84 1,54 ,963 

Κορίτσι 102 1,75 1,198 

B21. Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που βρίσκονται σε καλύτερη 
οικονομική κατάσταση από εμένα. 

Αγόρι 83 2,02 1,306 

Κορίτσι 102 1,90 1,058 

B22. Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, μόνο και μόνο για να μοιάζουν με αυτά της 
αγαπημένης μου διασημότητας. 

Αγόρι 83 1,54 ,901 

Κορίτσι 102 1,49 ,931 

B23. Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram δεν παίρνει like ή σχόλια 
από τους φίλους μου. 

Αγόρι 82 1,82 1,113 

Κορίτσι 101 2,12 1,235 

B24. Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με σκέτους φακούς 
απλά για να φορώ. 

Αγόρι 82 1,59 1,088 

Κορίτσι 102 1,53 1,002 

B25. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές τις παίρνω από τους γονείς μου. Αγόρι 83 3,36 1,265 

Κορίτσι 103 3,80 1,106 

B26. Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που δεν μου άρεσαν, λόγω της πίεσης που μου 
ασκούσαν οι φίλοι/ες μου. 

Αγόρι 80 1,68 1,065 

Κορίτσι 99 1,54 ,972 

B27. Έχω δει αρκετές φορές διαφημίσεις με διάφορα θαυματουργά σκευάσματα που μου 
υπόσχονται ένα καλύτερο σώμα. 

Αγόρι 81 2,44 1,369 

Κορίτσι 102 2,59 1,478 

B28. Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω πως δεν 
ταιριάζω με τους άλλους. 

Αγόρι 81 2,05 1,312 

Κορίτσι 101 1,83 1,225 

B29. Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. Αγόρι 83 1,64 1,185 



Κορίτσι 102 1,32 ,692 

B30. Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από τους 
συμμαθητές μου. 

Αγόρι 83 2,70 1,323 

Κορίτσι 101 3,11 1,280 

B31. Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. Αγόρι 83 1,61 1,198 

Κορίτσι 101 1,82 1,220 

B32. Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο που είδα στο Facebook για εμένα. Αγόρι 83 2,14 1,326 

Κορίτσι 100 1,98 1,197 

B33. Τις περισσότερες φορές αυτά που διαφημίζονται είναι ψέμα. Αγόρι 82 3,52 1,335 

Κορίτσι 103 3,75 1,100 

B34. Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα, διότι τώρα που το σκέφτομαι θα το 
μετάνιωνα. 

Αγόρι 83 2,52 1,417 

Κορίτσι 101 2,61 1,421 

B35. Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και πέτυχαν/απέτυχαν. Αγόρι 81 1,40 ,753 

Κορίτσι 102 1,30 ,830 

B36. Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό, για να τραβώ την προσοχή. Αγόρι 82 2,33 1,277 

Κορίτσι 102 2,08 1,114 

B37. Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν διατροφή για απώλεια βάρους και ήταν η 
αφορμή για να ξεκινήσω και εγώ. 

Αγόρι 82 2,20 1,374 

Κορίτσι 103 2,41 1,410 

B38. Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου, για να συμβαδίζω και να 
ταιριάζω μαζί τους. 

Αγόρι 80 2,11 1,043 

Κορίτσι 102 2,15 1,164 

B39. Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε διαφήμιση, παρά να αγοράζω κάτι 
άγνωστης μάρκας. 

Αγόρι 83 2,94 1,328 

Κορίτσι 102 2,84 1,303 

B40. Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις αποφάσεις μου για ένα θέμα, εξαιτίας των 
σχολίων που μου κάνουν οι διαδικτυακοί μου φίλοι. 

Αγόρι 82 1,91 1,068 

Κορίτσι 101 1,99 1,187 

B41. Προσπαθώ να είμαι όμοιος/α με τους/τις άλλους/ες, για να μην απομονωθώ. Αγόρι 83 1,86 ,871 

Κορίτσι 102 1,98 1,126 

B42. Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για τον εαυτό μου, με βάση τις κριτικές που μου 
κάνουν οι άλλοι. 

Αγόρι 83 2,41 1,380 

Κορίτσι 100 2,27 1,238 

B43. Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα. Αγόρι 83 1,64 ,864 

Κορίτσι 101 1,51 ,808 

B44. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουνα, μόνο και μόνο γιατί μου άρεσε η 
σχετική διαφήμιση.   

Αγόρι 82 1,91 1,080 

Κορίτσι 102 2,08 1,166 

B45. Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου. Αγόρι 82 2,39 1,152 

Κορίτσι 102 2,02 1,099 

B46. Μ’ αρέσουν τα τατουάζ και θα’ θελα να κάνω, αλλά δε με αφήνουν οι γονείς μου. Αγόρι 81 2,19 1,370 

Κορίτσι 102 2,56 1,446 

B47. Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. Αγόρι 81 1,98 1,294 

Κορίτσι 97 1,80 1,086 

B48. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 
συμμαθητές/φίλοι μου. 

Αγόρι 82 2,15 1,238 

Κορίτσι 98 2,01 1,070 

B49. Νιώθω ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. Αγόρι 80 2,76 1,285 

Κορίτσι 98 2,57 1,308 

B50. Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό πρόβλημα. Αγόρι 82 1,63 1,094 

Κορίτσι 100 1,60 1,073 

B51. Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας, γι ‘ αυτό έχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα 
θέματα σχετικά με μένα. 

Αγόρι 81 2,63 1,364 

Κορίτσι 99 2,63 1,375 

B52. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή αν δεν πάρω πολλά like 
χαλά η διάθεση μου. 

Αγόρι 82 1,65 1,082 

Κορίτσι 97 1,72 1,028 

B53. Θα κάνω τατουάζ, μόλις γίνω 18 χρονών. Αγόρι 80 2,78 1,387 

Κορίτσι 99 2,89 1,531 

B54. Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Αγόρι 81 2,00 1,285 

Κορίτσι 98 2,12 1,452 

B55. Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα οφθαλμικό πρόβλημα. Αγόρι 80 1,65 1,045 

Κορίτσι 99 1,59 1,097 

B56. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το έβλεπα συχνά στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Αγόρι 82 2,18 1,268 

Κορίτσι 99 2,16 1,235 

B57. Δεν έχω καλές σχέσεις με τους γονείς μου. Αγόρι 82 1,73 ,943 

Κορίτσι 99 1,59 1,069 
 

 

 

 



 

Πίνακας Σ2: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι σε επίδοση και των μαθητών που δηλώνουν 
μέτριοι σε επίδοση.  Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο 
σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 
ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η 
τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται 
μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

B1. Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω να αγοράσω 
κι εγώ. 

Άριστη Επίδοση 71 2,99 1,177 

Μέτρια Επίδοση 106 2,81 1,070 

B2. Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να ταιριάζω 
με την υπόλοιπη παρέα. 

Άριστη Επίδοση 72 2,46 1,310 

Μέτρια Επίδοση 108 2,40 1,282 

B3. Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής κλίκα του 
σχολείου μου. 

Άριστη Επίδοση 72 1,44 ,963 

Μέτρια Επίδοση 107 1,71 1,028 

B4. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν παίρνω πολλά 
like. 

Άριστη Επίδοση 71 1,82 ,990 

Μέτρια Επίδοση 105 1,76 1,061 

B5. Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω πρώτα με 
τους γονείς μου. 

Άριστη Επίδοση 71 3,56 1,143 

Μέτρια Επίδοση 110 3,26 1,194 

B6. Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να μιμηθώ μια διασημότητα. Άριστη Επίδοση 72 1,33 ,904 

Μέτρια Επίδοση 109 1,28 ,668 

B7. Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά μυωπίας. Άριστη Επίδοση 72 2,40 1,146 

Μέτρια Επίδοση 106 2,38 1,133 

B8. Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια από το πώς σκέφτομαι 
σήμερα. 

Άριστη Επίδοση 72 3,93 1,260 

Μέτρια Επίδοση 108 3,95 1,122 

B9. Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά, χωρίς να τα χρειάζομαι. Άριστη Επίδοση 72 2,00 1,322 

Μέτρια Επίδοση 105 1,84 1,234 

B10. Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια ρούχα ίδιας 
μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 

Άριστη Επίδοση 71 2,24 1,189 

Μέτρια Επίδοση 107 1,99 ,995 

B11. Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου διασημότητα. Άριστη Επίδοση 71 2,18 1,291 

Μέτρια Επίδοση 108 1,80 1,125 

B12. Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. Άριστη Επίδοση 71 2,17 1,352 

Μέτρια Επίδοση 109 2,50 1,399 

B13. Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές μου στο να 
μοιάσω με την αγαπημένη μου διασημότητα. 

Άριστη Επίδοση 69 1,45 ,814 

Μέτρια Επίδοση 106 1,64 1,007 

B14. Έβγαλα σκουλαρίκι στη μύτη, γιατί έχουν και οι φίλοι/ες μου. Άριστη Επίδοση 71 1,27 ,755 

Μέτρια Επίδοση 108 1,37 ,849 

B15. Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν αρέσουν ή όχι 
στους διαδικτυακούς μου φίλους. 

Άριστη Επίδοση 70 2,39 1,458 

Μέτρια Επίδοση 105 2,42 1,239 

B16. Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. Άριστη Επίδοση 70 2,09 1,176 

Μέτρια Επίδοση 110 1,77 1,064 

B17. Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα κουρέματα των διασημοτήτων. Άριστη Επίδοση 70 1,74 1,059 

Μέτρια Επίδοση 108 1,85 1,075 

B18. Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια διατροφική διαταραχή (ανορεξία, 
βουλιμία κ.ά.), διότι δεν ένιωθα άνετα με το σώμα μου. 

Άριστη Επίδοση 70 1,84 1,163 

Μέτρια Επίδοση 107 1,84 1,183 

B19. Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. Άριστη Επίδοση 72 1,82 1,012 

Μέτρια Επίδοση 109 1,69 ,900 

B20. Ήθελα να βάλω σιδεράκια, πριν από λίγο καιρό, επειδή είχαν και οι φίλοι μου. Άριστη Επίδοση 72 1,74 1,222 

Μέτρια Επίδοση 109 1,59 ,974 

B21. Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που βρίσκονται σε 
καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμένα. 

Άριστη Επίδοση 71 1,83 1,082 

Μέτρια Επίδοση 109 2,03 1,228 

B22. Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, μόνο και μόνο για να μοιάζουν με 
αυτά της αγαπημένης μου διασημότητας. 

Άριστη Επίδοση 72 1,56 ,991 

Μέτρια Επίδοση 108 1,44 ,740 

B23. Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram δεν παίρνει like ή 
σχόλια από τους φίλους μου. 

Άριστη Επίδοση 72 2,14 1,259 

Μέτρια Επίδοση 106 1,89 1,149 

B24. Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με σκέτους 
φακούς απλά για να φορώ. 

Άριστη Επίδοση 71 1,56 1,079 

Μέτρια Επίδοση 108 1,49 ,922 

B25. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές τις παίρνω από τους γονείς 
μου. 

Άριστη Επίδοση 72 3,78 1,103 

Μέτρια Επίδοση 109 3,52 1,229 

B26. Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που δεν μου άρεσαν, λόγω της πίεσης 
που μου ασκούσαν οι φίλοι/ες μου. 

Άριστη Επίδοση 70 1,79 1,178 

Μέτρια Επίδοση 104 1,48 ,859 

B27. Έχω δει αρκετές φορές διαφημίσεις με διάφορα θαυματουργά σκευάσματα που μου 
υπόσχονται ένα καλύτερο σώμα. 

Άριστη Επίδοση 72 2,53 1,510 

Μέτρια Επίδοση 106 2,53 1,375 

B28. Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω πως Άριστη Επίδοση 70 1,81 1,231 



δεν ταιριάζω με τους άλλους. Μέτρια Επίδοση 107 1,93 1,246 

B29. Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. Άριστη Επίδοση 72 1,32 ,836 

Μέτρια Επίδοση 108 1,54 1,027 

B30. Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από τους 
συμμαθητές μου. 

Άριστη Επίδοση 71 3,24 1,259 

Μέτρια Επίδοση 108 2,74 1,314 

B31. Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. Άριστη Επίδοση 71 1,63 1,149 

Μέτρια Επίδοση 108 1,76 1,191 

B32. Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο που είδα στο Facebook για εμένα. Άριστη Επίδοση 71 2,20 1,359 

Μέτρια Επίδοση 107 1,94 1,156 

B33. Τις περισσότερες φορές αυτά που διαφημίζονται είναι ψέμα. Άριστη Επίδοση 71 3,61 1,213 

Μέτρια Επίδοση 109 3,63 1,230 

B34. Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα, διότι τώρα που το σκέφτομαι 
θα το μετάνιωνα. 

Άριστη Επίδοση 72 2,81 1,507 

Μέτρια Επίδοση 107 2,49 1,348 

B35. Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και πέτυχαν/απέτυχαν. Άριστη Επίδοση 71 1,34 ,861 

Μέτρια Επίδοση 107 1,36 ,780 

B36. Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό, για να τραβώ την προσοχή. Άριστη Επίδοση 71 2,21 1,264 

Μέτρια Επίδοση 108 2,19 1,169 

B37. Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν διατροφή για απώλεια βάρους και 
ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω και εγώ. 

Άριστη Επίδοση 71 2,34 1,473 

Μέτρια Επίδοση 109 2,28 1,375 

B38. Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου, για να συμβαδίζω 
και να ταιριάζω μαζί τους. 

Άριστη Επίδοση 70 2,29 1,156 

Μέτρια Επίδοση 107 2,03 1,050 

B39. Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε διαφήμιση, παρά να αγοράζω 
κάτι άγνωστης μάρκας. 

Άριστη Επίδοση 72 2,96 1,399 

Μέτρια Επίδοση 108 2,86 1,264 

B40. Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις αποφάσεις μου για ένα θέμα, εξαιτίας 
των σχολίων που μου κάνουν οι διαδικτυακοί μου φίλοι. 

Άριστη Επίδοση 72 2,07 1,226 

Μέτρια Επίδοση 106 1,88 1,066 

B41. Προσπαθώ να είμαι όμοιος/α με τους/τις άλλους/ες, για να μην απομονωθώ. Άριστη Επίδοση 72 2,04 1,144 

Μέτρια Επίδοση 108 1,84 ,939 

B42. Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για τον εαυτό μου, με βάση τις κριτικές 
που μου κάνουν οι άλλοι. 

Άριστη Επίδοση 70 2,37 1,287 

Μέτρια Επίδοση 109 2,31 1,324 

B43. Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα. Άριστη Επίδοση 71 1,59 ,904 

Μέτρια Επίδοση 108 1,53 ,767 

B44. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουνα, μόνο και μόνο γιατί μου 
άρεσε η σχετική διαφήμιση.   

Άριστη Επίδοση 72 2,17 1,199 

Μέτρια Επίδοση 107 1,87 1,038 

B45. Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου. Άριστη Επίδοση 71 2,24 1,035 

Μέτρια Επίδοση 108 2,06 1,130 

B46. Μ’ αρέσουν τα τατουάζ και θα’ θελα να κάνω, αλλά δε με αφήνουν οι γονείς μου. Άριστη Επίδοση 72 2,29 1,358 

Μέτρια Επίδοση 106 2,52 1,469 

B47. Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. Άριστη Επίδοση 69 1,90 1,250 

Μέτρια Επίδοση 104 1,84 1,098 

B48. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 
συμμαθητές/φίλοι μου. 

Άριστη Επίδοση 71 2,15 1,238 

Μέτρια Επίδοση 104 2,02 1,097 

B49. Νιώθω ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. Άριστη Επίδοση 71 2,68 1,329 

Μέτρια Επίδοση 103 2,59 1,256 

B50. Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό πρόβλημα. Άριστη Επίδοση 71 1,62 1,113 

Μέτρια Επίδοση 106 1,59 1,058 

B51. Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας, γι ‘ αυτό έχουν διαφορετικές απόψεις σε 
διάφορα θέματα σχετικά με μένα. 

Άριστη Επίδοση 71 2,66 1,330 

Μέτρια Επίδοση 104 2,53 1,358 

B52. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή αν δεν πάρω 
πολλά like χαλά η διάθεση μου. 

Άριστη Επίδοση 69 1,87 1,175 

Μέτρια Επίδοση 105 1,57 ,959 

B53. Θα κάνω τατουάζ, μόλις γίνω 18 χρονών. Άριστη Επίδοση 71 2,66 1,393 

Μέτρια Επίδοση 103 2,97 1,492 

B54. Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Άριστη Επίδοση 71 1,94 1,319 

Μέτρια Επίδοση 104 2,11 1,407 

B55. Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα οφθαλμικό 
πρόβλημα. 

Άριστη Επίδοση 70 1,70 1,054 

Μέτρια Επίδοση 104 1,55 1,078 

B56. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το έβλεπα συχνά στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Άριστη Επίδοση 71 2,39 1,304 

Μέτρια Επίδοση 105 2,02 1,201 

B57. Δεν έχω καλές σχέσεις με τους γονείς μου. Άριστη Επίδοση 71 1,48 ,908 

Μέτρια Επίδοση 105 1,74 1,083 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας Σ3: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ μικρότερων σε ηλικία μαθητών (από 12 μέχρι 14 χρόνων) και μεγαλύτερων σε ηλικία 
μαθητών (από 16 μέχρι 18 χρόνων). Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές 
(επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 
ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η 
τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται 
μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

B1. Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω να 
αγοράσω κι εγώ. 

Ηλικία (12 - 14) 82 3,16 1,036 

Ηλικία (15 - 18) 100 2,67 1,138 

B2. Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να ταιριάζω 
με την υπόλοιπη παρέα. 

Ηλικία (12 - 14) 81 2,60 1,366 

Ηλικία (15 - 18) 104 2,30 1,181 

B3. Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής κλίκα του 
σχολείου μου. 

Ηλικία (12 - 14) 81 1,57 ,894 

Ηλικία (15 - 18) 103 1,64 1,092 

B4. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν παίρνω πολλά 
like. 

Ηλικία (12 - 14) 80 1,93 1,041 

Ηλικία (15 - 18) 101 1,71 1,033 

B5. Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω πρώτα με 
τους γονείς μου. 

Ηλικία (12 - 14) 82 3,45 1,113 

Ηλικία (15 - 18) 104 3,25 1,237 

B6. Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να μιμηθώ μια διασημότητα. Ηλικία (12 - 14) 82 1,29 ,728 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,38 ,894 

B7. Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά μυωπίας. Ηλικία (12 - 14) 80 2,33 1,167 

Ηλικία (15 - 18) 103 2,46 1,144 

B8. Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια από το πώς σκέφτομαι 
σήμερα. 

Ηλικία (12 - 14) 82 3,91 1,135 

Ηλικία (15 - 18) 103 3,90 1,217 

B9. Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά, χωρίς να τα χρειάζομαι. Ηλικία (12 - 14) 81 1,98 1,224 

Ηλικία (15 - 18) 101 1,86 1,304 

B10. Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια ρούχα 
ίδιας μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 

Ηλικία (12 - 14) 81 2,47 1,184 

Ηλικία (15 - 18) 102 1,78 ,863 

B11. Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου διασημότητα. Ηλικία (12 - 14) 81 2,07 1,263 

Ηλικία (15 - 18) 103 1,90 1,184 

B12. Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. Ηλικία (12 - 14) 81 2,19 1,370 

Ηλικία (15 - 18) 104 2,55 1,400 

B13. Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές μου στο να 
μοιάσω με την αγαπημένη μου διασημότητα. 

Ηλικία (12 - 14) 78 1,68 1,000 

Ηλικία (15 - 18) 102 1,51 ,941 

B14. Έβγαλα σκουλαρίκι στη μύτη, γιατί έχουν και οι φίλοι/ες μου. Ηλικία (12 - 14) 81 1,32 ,772 

Ηλικία (15 - 18) 103 1,37 ,886 

B15. Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν αρέσουν ή 
όχι στους διαδικτυακούς μου φίλους. 

Ηλικία (12 - 14) 78 2,67 1,286 

Ηλικία (15 - 18) 102 2,17 1,321 

B16. Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. Ηλικία (12 - 14) 83 2,12 1,273 

Ηλικία (15 - 18) 102 1,69 ,923 

B17. Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα κουρέματα των διασημοτήτων. Ηλικία (12 - 14) 81 1,91 1,086 

Ηλικία (15 - 18) 102 1,80 1,108 

B18. Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια διατροφική διαταραχή (ανορεξία, 
βουλιμία κ.ά.), διότι δεν ένιωθα άνετα με το σώμα μου. 

Ηλικία (12 - 14) 79 1,82 1,118 

Ηλικία (15 - 18) 103 1,83 1,158 

B19. Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. Ηλικία (12 - 14) 82 1,87 1,015 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,63 ,872 

B20. Ήθελα να βάλω σιδεράκια, πριν από λίγο καιρό, επειδή είχαν και οι φίλοι μου. Ηλικία (12 - 14) 82 1,87 1,205 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,46 ,924 

B21. Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που βρίσκονται σε 
καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμένα. 

Ηλικία (12 - 14) 82 2,15 1,238 

Ηλικία (15 - 18) 103 1,82 1,100 

B22. Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, μόνο και μόνο για να μοιάζουν με 
αυτά της αγαπημένης μου διασημότητας. 

Ηλικία (12 - 14) 81 1,47 ,792 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,52 ,945 

B23. Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram δεν παίρνει like ή 
σχόλια από τους φίλους μου. 

Ηλικία (12 - 14) 81 2,06 1,248 

Ηλικία (15 - 18) 102 1,92 1,140 

B24. Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με σκέτους 
φακούς απλά για να φορώ. 

Ηλικία (12 - 14) 80 1,53 ,954 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,58 1,103 

B25. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές τις παίρνω από τους γονείς 
μου. 

Ηλικία (12 - 14) 82 3,71 1,060 

Ηλικία (15 - 18) 104 3,52 1,292 

B26. Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που δεν μου άρεσαν, λόγω της πίεσης 
που μου ασκούσαν οι φίλοι/ες μου. 

Ηλικία (12 - 14) 77 1,56 1,006 

Ηλικία (15 - 18) 102 1,65 1,050 

B27. Έχω δει αρκετές φορές διαφημίσεις με διάφορα θαυματουργά σκευάσματα που μου 
υπόσχονται ένα καλύτερο σώμα. 

Ηλικία (12 - 14) 81 2,38 1,356 

Ηλικία (15 - 18) 102 2,64 1,481 

B28. Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω 
πως δεν ταιριάζω με τους άλλους. 

Ηλικία (12 - 14) 78 1,59 ,959 

Ηλικία (15 - 18) 103 2,16 1,384 

B29. Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. Ηλικία (12 - 14) 81 1,35 ,793 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,59 1,111 

B30. Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από τους 
συμμαθητές μου. 

Ηλικία (12 - 14) 81 3,02 1,378 

Ηλικία (15 - 18) 103 2,84 1,258 

B31. Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. Ηλικία (12 - 14) 80 1,73 1,222 



Ηλικία (15 - 18) 104 1,70 1,165 

B32. Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο που είδα στο Facebook για εμένα. Ηλικία (12 - 14) 79 2,25 1,344 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,90 1,170 

B33. Τις περισσότερες φορές αυτά που διαφημίζονται είναι ψέμα. Ηλικία (12 - 14) 82 3,56 1,371 

Ηλικία (15 - 18) 103 3,66 1,081 

B34. Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα, διότι τώρα που το 
σκέφτομαι θα το μετάνιωνα. 

Ηλικία (12 - 14) 80 2,90 1,455 

Ηλικία (15 - 18) 104 2,36 1,372 

B35. Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και πέτυχαν/απέτυχαν. Ηλικία (12 - 14) 80 1,30 ,664 

Ηλικία (15 - 18) 103 1,40 ,900 

B36. Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό, για να τραβώ την προσοχή. Ηλικία (12 - 14) 81 2,27 1,194 

Ηλικία (15 - 18) 103 2,11 1,196 

B37. Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν διατροφή για απώλεια βάρους και 
ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω και εγώ. 

Ηλικία (12 - 14) 82 2,33 1,449 

Ηλικία (15 - 18) 103 2,29 1,348 

B38. Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου, για να συμβαδίζω 
και να ταιριάζω μαζί τους. 

Ηλικία (12 - 14) 80 2,39 1,153 

Ηλικία (15 - 18) 102 1,91 ,986 

B39. Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε διαφήμιση, παρά να αγοράζω 
κάτι άγνωστης μάρκας. 

Ηλικία (12 - 14) 81 3,09 1,315 

Ηλικία (15 - 18) 104 2,73 1,309 

B40. Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις αποφάσεις μου για ένα θέμα, εξαιτίας 
των σχολίων που μου κάνουν οι διαδικτυακοί μου φίλοι. 

Ηλικία (12 - 14) 81 1,94 1,111 

Ηλικία (15 - 18) 103 1,94 1,119 

B41. Προσπαθώ να είμαι όμοιος/α με τους/τις άλλους/ες, για να μην απομονωθώ. Ηλικία (12 - 14) 81 1,96 1,042 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,88 1,002 

B42. Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για τον εαυτό μου, με βάση τις κριτικές 
που μου κάνουν οι άλλοι. 

Ηλικία (12 - 14) 79 2,44 1,278 

Ηλικία (15 - 18) 104 2,23 1,316 

B43. Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα. Ηλικία (12 - 14) 80 1,74 ,964 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,41 ,648 

B44. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουνα, μόνο και μόνο γιατί μου 
άρεσε η σχετική διαφήμιση.   

Ηλικία (12 - 14) 80 2,11 1,232 

Ηλικία (15 - 18) 104 1,94 1,041 

B45. Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου. Ηλικία (12 - 14) 81 2,12 1,144 

Ηλικία (15 - 18) 103 2,22 1,111 

B46. Μ’ αρέσουν τα τατουάζ και θα’ θελα να κάνω, αλλά δε με αφήνουν οι γονείς μου. Ηλικία (12 - 14) 80 2,29 1,324 

Ηλικία (15 - 18) 103 2,50 1,488 

B47. Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. Ηλικία (12 - 14) 79 2,04 1,275 

Ηλικία (15 - 18) 99 1,74 1,093 

B48. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 
συμμαθητές/φίλοι μου. 

Ηλικία (12 - 14) 80 2,29 1,224 

Ηλικία (15 - 18) 100 1,91 1,055 

B49. Νιώθω ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. Ηλικία (12 - 14) 78 2,56 1,223 

Ηλικία (15 - 18) 100 2,69 1,331 

B50. Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό πρόβλημα. Ηλικία (12 - 14) 81 1,77 1,228 

Ηλικία (15 - 18) 101 1,50 ,934 

B51. Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας, γι ‘ αυτό έχουν διαφορετικές απόψεις σε 
διάφορα θέματα σχετικά με μένα. 

Ηλικία (12 - 14) 79 2,59 1,335 

Ηλικία (15 - 18) 101 2,62 1,377 

B52. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή αν δεν πάρω 
πολλά like χαλά η διάθεση μου. 

Ηλικία (12 - 14) 79 1,73 1,059 

Ηλικία (15 - 18) 100 1,65 1,048 

B53. Θα κάνω τατουάζ, μόλις γίνω 18 χρονών. Ηλικία (12 - 14) 79 2,91 1,469 

Ηλικία (15 - 18) 100 2,78 1,454 

B54. Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ηλικία (12 - 14) 78 1,99 1,294 

Ηλικία (15 - 18) 101 2,06 1,406 

B55. Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα οφθαλμικό 
πρόβλημα. 

Ηλικία (12 - 14) 79 1,72 1,154 

Ηλικία (15 - 18) 100 1,54 ,999 

B56. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το έβλεπα συχνά στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ηλικία (12 - 14) 80 2,30 1,267 

Ηλικία (15 - 18) 101 2,04 1,216 

B57. Δεν έχω καλές σχέσεις με τους γονείς μου. Ηλικία (12 - 14) 80 1,54 ,967 

Ηλικία (15 - 18) 101 1,71 1,042 
 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ4: Σύγκριση απαντήσεων ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού των μαθητών, οι απόψεις των μαθητών  της ομάδας 
προσανατολισμού 2 (θετικών επιστημών) και των υπόλοιπων μαθητών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που 
έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των 
μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα 
εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

B1. Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω να 
αγοράσω κι εγώ. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,98 1,179 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,72 ,960 

B2. Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να 
ταιριάζω με την υπόλοιπη παρέα. 

ΟΜΠ 1,3,4 123 2,43 1,300 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,40 1,180 

B3. Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής κλίκα 
του σχολείου μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 1,64 ,990 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,47 ,940 

B4. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν παίρνω 
πολλά like. 

ΟΜΠ 1,3,4 120 1,78 1,057 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 53 1,79 ,988 

B5. Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω πρώτα 
με τους γονείς μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 124 3,30 1,182 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 3,52 1,161 

B6. Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να μιμηθώ μια διασημότητα. ΟΜΠ 1,3,4 123 1,37 ,842 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,18 ,611 

B7. Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά 
μυωπίας. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,54 1,118 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,04 1,115 

B8. Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια από το πώς 
σκέφτομαι σήμερα. 

ΟΜΠ 1,3,4 122 3,88 1,289 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 3,93 1,016 

B9. Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά, χωρίς να τα χρειάζομαι. ΟΜΠ 1,3,4 119 2,02 1,321 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,73 1,146 

B10. Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια ρούχα 
ίδιας μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,08 1,077 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,13 1,047 

B11. Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου διασημότητα. ΟΜΠ 1,3,4 121 2,04 1,287 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,89 1,031 

B12. Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. ΟΜΠ 1,3,4 122 2,56 1,397 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,18 1,362 

B13. Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές 
μου στο να μοιάσω με την αγαπημένη μου διασημότητα. 

ΟΜΠ 1,3,4 118 1,69 1,027 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 53 1,34 ,706 

B14. Έβγαλα σκουλαρίκι στη μύτη, γιατί έχουν και οι φίλοι/ες μου. ΟΜΠ 1,3,4 122 1,43 ,945 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 1,24 ,751 

B15. Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν αρέσουν 
ή όχι στους διαδικτυακούς μου φίλους. 

ΟΜΠ 1,3,4 119 2,51 1,314 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 53 2,19 1,302 

B16. Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. ΟΜΠ 1,3,4 123 1,78 1,098 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,06 1,123 

B17. Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα κουρέματα των 
διασημοτήτων. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 1,88 1,185 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,78 ,975 

B18. Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια διατροφική διαταραχή 
(ανορεξία, βουλιμία κ.ά.), διότι δεν ένιωθα άνετα με το σώμα μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 122 1,81 1,116 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 52 1,83 1,232 

B19. Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. ΟΜΠ 1,3,4 123 1,82 1,017 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,56 ,811 

B20. Ήθελα να βάλω σιδεράκια, πριν από λίγο καιρό, επειδή είχαν και οι φίλοι μου. ΟΜΠ 1,3,4 123 1,72 1,169 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,53 ,979 

B21. Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που βρίσκονται 
σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμένα. 

ΟΜΠ 1,3,4 122 2,07 1,214 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,73 1,079 

B22. Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, μόνο και μόνο για να 
μοιάζουν με αυτά της αγαπημένης μου διασημότητας. 

ΟΜΠ 1,3,4 122 1,54 ,963 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,51 ,858 

B23. Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram δεν παίρνει 
like ή σχόλια από τους φίλους μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 1,96 1,234 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 1,93 1,061 

B24. Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με 
σκέτους φακούς απλά για να φορώ. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 1,69 1,168 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,31 ,717 

B25. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές τις παίρνω από τους 
γονείς μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 123 3,55 1,256 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 3,62 1,063 

B26. Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που δεν μου άρεσαν, λόγω της 
πίεσης που μου ασκούσαν οι φίλοι/ες μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 117 1,69 1,118 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 1,50 ,863 

B27. Έχω δει αρκετές φορές διαφημίσεις με διάφορα θαυματουργά σκευάσματα 
που μου υπόσχονται ένα καλύτερο σώμα. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,45 1,378 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,78 1,525 

B28. Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω 
πως δεν ταιριάζω με τους άλλους. 

ΟΜΠ 1,3,4 118 2,02 1,314 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,71 1,181 

B29. Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. ΟΜΠ 1,3,4 122 1,64 1,143 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,18 ,475 



B30. Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από 
τους συμμαθητές μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,90 1,313 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 3,07 1,200 

B31. Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. ΟΜΠ 1,3,4 121 1,84 1,278 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,47 ,997 

B32. Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο που είδα στο Facebook για 
εμένα. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,07 1,250 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,02 1,266 

B33. Τις περισσότερες φορές αυτά που διαφημίζονται είναι ψέμα. ΟΜΠ 1,3,4 123 3,63 1,211 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 3,69 1,146 

B34. Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα, διότι τώρα που το 
σκέφτομαι θα το μετάνιωνα. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,67 1,434 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,38 1,354 

B35. Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και 
πέτυχαν/απέτυχαν. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 1,40 ,842 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 1,24 ,751 

B36. Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό, για να τραβώ την 
προσοχή. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,22 1,221 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,13 1,106 

B37. Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν διατροφή για απώλεια 
βάρους και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω και εγώ. 

ΟΜΠ 1,3,4 122 2,29 1,382 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,38 1,446 

B38. Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου, για να 
συμβαδίζω και να ταιριάζω μαζί τους. 

ΟΜΠ 1,3,4 120 2,09 1,130 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,17 ,986 

B39. Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε διαφήμιση, παρά να 
αγοράζω κάτι άγνωστης μάρκας. 

ΟΜΠ 1,3,4 122 2,89 1,268 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,85 1,393 

B40. Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις αποφάσεις μου για ένα θέμα, 
εξαιτίας των σχολίων που μου κάνουν οι διαδικτυακοί μου φίλοι. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 1,97 1,125 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,02 1,236 

B41. Προσπαθώ να είμαι όμοιος/α με τους/τις άλλους/ες, για να μην απομονωθώ. ΟΜΠ 1,3,4 122 1,94 1,039 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,93 ,979 

B42. Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για τον εαυτό μου, με βάση τις 
κριτικές που μου κάνουν οι άλλοι. 

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,29 1,274 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,46 1,383 

B43. Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα. ΟΜΠ 1,3,4 121 1,59 ,872 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,53 ,766 

B44. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουνα, μόνο και μόνο γιατί 
μου άρεσε η σχετική διαφήμιση.   

ΟΜΠ 1,3,4 121 2,02 1,088 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,95 1,129 

B45. Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου. ΟΜΠ 1,3,4 121 2,26 1,201 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,07 ,959 

B46. Μ’ αρέσουν τα τατουάζ και θα’ θελα να κάνω, αλλά δε με αφήνουν οι γονείς 
μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 120 2,54 1,472 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,20 1,282 

B47. Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. ΟΜΠ 1,3,4 117 1,97 1,238 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 53 1,60 ,968 

B48. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 
συμμαθητές/φίλοι μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 118 2,10 1,165 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,00 1,064 

B49. Νιώθω ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. ΟΜΠ 1,3,4 116 2,73 1,315 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 2,54 1,239 

B50. Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό 
πρόβλημα. 

ΟΜΠ 1,3,4 119 1,71 1,113 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,38 ,991 

B51. Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας, γι ‘ αυτό έχουν διαφορετικές απόψεις 
σε διάφορα θέματα σχετικά με μένα. 

ΟΜΠ 1,3,4 117 2,65 1,416 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,65 1,265 

B52. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή αν δεν πάρω 
πολλά like χαλά η διάθεση μου. 

ΟΜΠ 1,3,4 117 1,63 ,997 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 1,72 1,036 

B53. Θα κάνω τατουάζ, μόλις γίνω 18 χρονών. ΟΜΠ 1,3,4 117 3,01 1,441 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,35 1,377 

B54. Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου. ΟΜΠ 1,3,4 117 2,14 1,401 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,89 1,356 

B55. Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα 
οφθαλμικό πρόβλημα. 

ΟΜΠ 1,3,4 117 1,74 1,176 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 54 1,35 ,756 

B56. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το έβλεπα συχνά 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

ΟΜΠ 1,3,4 118 2,22 1,220 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 2,09 1,337 

B57. Δεν έχω καλές σχέσεις με τους γονείς μου. ΟΜΠ 1,3,4 118 1,75 1,111 

ΟΜΠ 2 (Θετικών επιστημών) 55 1,51 ,858 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας Σ5: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των απόψεων των μαθητών που μπορούν να χαρακτηριστούν σαν λιγότερο κοινωνικοί 
διαδικτυακά και μαθητών που μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κοινωνικοί διαδικτυακά. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο 
αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση 
και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των 
μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ.Α. 

B1. Τα μέλη της οικογένειας μου αγόρασαν ρούχα επώνυμης μάρκας και θέλω να αγοράσω κι 
εγώ. 

μη κοινωνικοί 85 2,74 1,071 

κοινωνικοί 99 3,05 1,146 

B2. Υπήρξαν φορές που αγόρασα τα ίδια αντικείμενα με τους φίλους μου, για να ταιριάζω 
με την υπόλοιπη παρέα. 

μη κοινωνικοί 87 2,21 1,231 

κοινωνικοί 100 2,60 1,287 

B3. Έχω μειωμένη αυτοπεποίθηση, επειδή δεν ανήκω σε κάποια δημοφιλής κλίκα του 
σχολείου μου. 

μη κοινωνικοί 87 1,78 1,146 

κοινωνικοί 99 1,48 ,908 

B4. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή δεν παίρνω πολλά 
like. 

μη κοινωνικοί 83 2,02 1,209 

κοινωνικοί 100 1,66 ,890 

B5. Συνήθως καταλήγω σε μια σημαντική απόφαση για μένα, αφού συζητήσω πρώτα με τους 
γονείς μου. 

μη κοινωνικοί 88 3,49 1,194 

κοινωνικοί 100 3,24 1,182 

B6. Έβαψα τα μαλλιά μου με έντονα χρώματα, για να μιμηθώ μια διασημότητα. μη κοινωνικοί 87 1,46 ,974 

κοινωνικοί 101 1,26 ,702 

B7. Μου αρέσουν οι έφηβοι ηθοποιοί και τα μοντέλα που φοράνε γυαλιά μυωπίας. μη κοινωνικοί 86 2,26 1,097 

κοινωνικοί 100 2,52 1,176 

B8. Σκεφτόμουνα με εντελώς διαφορετικό τρόπο πριν 3 χρόνια από το πώς σκέφτομαι 
σήμερα. 

μη κοινωνικοί 86 3,69 1,277 

κοινωνικοί 101 4,09 1,096 

B9. Όταν ήμουν μικρότερος/η έβαζα γυαλιά, χωρίς να τα χρειάζομαι. μη κοινωνικοί 86 1,92 1,285 

κοινωνικοί 98 1,93 1,262 

B10. Λόγω των ρούχων που φοράνε οι συμμαθητές μου, αγόρασα καινούρια ρούχα ίδιας 
μάρκας/στυλ μ’ αυτούς. 

μη κοινωνικοί 85 2,18 1,187 

κοινωνικοί 100 2,03 ,969 

B11. Αγόρασα κάποιο προϊόν, επειδή το διαφήμιζε η αγαπημένη μου διασημότητα. μη κοινωνικοί 86 1,86 1,129 

κοινωνικοί 100 2,05 1,266 

B12. Μ’ αρέσει να βγάζω τρύπες/σκουλαρίκια σε σημεία του σώματός μου. μη κοινωνικοί 86 2,02 1,255 

κοινωνικοί 101 2,72 1,415 

B13. Έχω/Είχα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, αφού απέτυχαν οι προσπάθειές μου στο να 
μοιάσω με την αγαπημένη μου διασημότητα. 

μη κοινωνικοί 84 1,71 1,048 

κοινωνικοί 97 1,49 ,891 

B14. Έβγαλα σκουλαρίκι στη μύτη, γιατί έχουν και οι φίλοι/ες μου. μη κοινωνικοί 87 1,46 1,032 

κοινωνικοί 99 1,28 ,700 

B15. Μου αρέσει να δημοσιεύω τις σκέψεις μου στο Facebook, ασχέτως αν αρέσουν ή όχι 
στους διαδικτυακούς μου φίλους. 

μη κοινωνικοί 82 2,37 1,282 

κοινωνικοί 100 2,39 1,348 

B16. Μου αρέσει να μιμούμαι τα αδέλφια μου. μη κοινωνικοί 87 2,11 1,094 

κοινωνικοί 100 1,67 1,083 

B17. Σκέφτηκα να αλλάξω την κόμμωσή μου, με βάση τα κουρέματα των διασημοτήτων. μη κοινωνικοί 85 1,96 1,085 

κοινωνικοί 100 1,78 1,142 

B18. Σε κάποια φάση της ζωής μου, έχω υποστεί κάποια διατροφική διαταραχή (ανορεξία, 
βουλιμία κ.ά.), διότι δεν ένιωθα άνετα με το σώμα μου. 

μη κοινωνικοί 84 1,93 1,220 

κοινωνικοί 100 1,77 1,100 

B19. Μου αρέσει να βλέπω διαφημίσεις που παρουσιάζουν γυαλιά μυωπίας. μη κοινωνικοί 87 1,92 1,037 

κοινωνικοί 101 1,61 ,860 

B20. Ήθελα να βάλω σιδεράκια, πριν από λίγο καιρό, επειδή είχαν και οι φίλοι μου. μη κοινωνικοί 87 1,75 1,164 

κοινωνικοί 101 1,58 1,032 

B21. Δεν νιώθω άνετα, όταν συναναστρέφομαι με συμμαθητές μου που βρίσκονται σε 
καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμένα. 

μη κοινωνικοί 86 2,02 1,168 

κοινωνικοί 101 1,92 1,172 

B22. Αποπειράθηκα να πειραματιστώ στα μαλλιά μου, μόνο και μόνο για να μοιάζουν με αυτά 
της αγαπημένης μου διασημότητας. 

μη κοινωνικοί 86 1,65 1,003 

κοινωνικοί 101 1,41 ,815 

B23. Με επηρεάζει το γεγονός  ότι μια φωτογραφία μου στο Instagram δεν παίρνει like ή 
σχόλια από τους φίλους μου. 

μη κοινωνικοί 85 1,73 1,005 

κοινωνικοί 100 2,19 1,285 

B24. Πιστεύω ότι μου πάνε τα γυαλιά μυωπίας και έτυχε να αγοράσω γυαλιά με σκέτους 
φακούς απλά για να φορώ. 

μη κοινωνικοί 85 1,59 ,967 

κοινωνικοί 101 1,53 1,101 

B25. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι τις καλύτερες συμβουλές τις παίρνω από τους γονείς 
μου. 

μη κοινωνικοί 87 3,51 1,256 

κοινωνικοί 101 3,69 1,129 

B26. Αποφάσισα να δημοσιεύσω φωτογραφίες μου που δεν μου άρεσαν, λόγω της πίεσης που 
μου ασκούσαν οι φίλοι/ες μου. 

μη κοινωνικοί 81 1,70 1,030 

κοινωνικοί 100 1,53 1,020 

B27. Έχω δει αρκετές φορές διαφημίσεις με διάφορα θαυματουργά σκευάσματα που μου 
υπόσχονται ένα καλύτερο σώμα. 

μη κοινωνικοί 85 2,58 1,442 

κοινωνικοί 100 2,49 1,418 

B28. Μου αρέσει να είμαι απομονωμένος/η από τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή νιώθω πως δεν 
ταιριάζω με τους άλλους. 

μη κοινωνικοί 86 1,95 1,328 

κοινωνικοί 97 1,92 1,213 

B29. Έχω κάνει τατουάζ σε κάποιο σημείο του σώματός μου. μη κοινωνικοί 86 1,44 ,941 

κοινωνικοί 101 1,51 1,026 



B30. Με επηρεάζει πολύ ψυχολογικά αν σχολιαστεί κάτι για μένα στο σχολείο από τους 
συμμαθητές μου. 

μη κοινωνικοί 86 2,78 1,314 

κοινωνικοί 100 3,06 1,293 

B31. Έχω βγάλει τρύπες σε σημεία του σώματός μου που έχουν και οι διάσημοι. μη κοινωνικοί 86 1,88 1,332 

κοινωνικοί 100 1,60 1,073 

B32. Έτυχε να χαλάσει η διάθεσή μου από ένα σχόλιο που είδα στο Facebook για εμένα. μη κοινωνικοί 84 2,12 1,216 

κοινωνικοί 101 2,00 1,281 

B33. Τις περισσότερες φορές αυτά που διαφημίζονται είναι ψέμα. μη κοινωνικοί 87 3,57 1,344 

κοινωνικοί 100 3,67 1,092 

B34. Ήθελα να κάνω τατουάζ και ευτυχώς που δεν το έκανα, διότι τώρα που το σκέφτομαι θα 
το μετάνιωνα. 

μη κοινωνικοί 85 2,65 1,386 

κοινωνικοί 101 2,55 1,452 

B35. Δοκίμασα χάπια που αποσκοπούν στην απώλεια βάρους και πέτυχαν/απέτυχαν. μη κοινωνικοί 84 1,35 ,668 

κοινωνικοί 101 1,36 ,901 

B36. Στην ουσία μου αρέσει να κάνω κάτι το διαφορετικό, για να τραβώ την προσοχή. μη κοινωνικοί 86 2,07 1,071 

κοινωνικοί 100 2,26 1,252 

B37. Κάποιο/α μέλος/η της οικογένειας μου άρχισε/αν διατροφή για απώλεια βάρους και ήταν 
η αφορμή για να ξεκινήσω και εγώ. 

μη κοινωνικοί 87 2,30 1,339 

κοινωνικοί 100 2,32 1,442 

B38. Συνήθως προσπαθώ να κάνω αυτά που κάνουν και οι φίλοι μου, για να συμβαδίζω και να 
ταιριάζω μαζί τους. 

μη κοινωνικοί 84 2,14 1,110 

κοινωνικοί 100 2,14 1,101 

B39. Προτιμώ να αγοράζω μια μάρκα που την έχω δει σε διαφήμιση, παρά να αγοράζω κάτι 
άγνωστης μάρκας. 

μη κοινωνικοί 86 2,78 1,259 

κοινωνικοί 101 3,01 1,345 

B40. Σε αρκετές περιπτώσεις έτυχε να αλλάξω τις αποφάσεις μου για ένα θέμα, εξαιτίας των 
σχολίων που μου κάνουν οι διαδικτυακοί μου φίλοι. 

μη κοινωνικοί 84 1,89 1,109 

κοινωνικοί 101 2,04 1,166 

B41. Προσπαθώ να είμαι όμοιος/α με τους/τις άλλους/ες, για να μην απομονωθώ. μη κοινωνικοί 86 1,92 ,973 

κοινωνικοί 101 1,94 1,057 

B42. Κάποιες φορές σκέφτομαι άσχημα πράγματα για τον εαυτό μου, με βάση τις κριτικές που 
μου κάνουν οι άλλοι. 

μη κοινωνικοί 86 2,27 1,287 

κοινωνικοί 99 2,40 1,309 

B43. Ντύνομαι με τρόπο που να αρέσει στους φίλους μου και όχι σε μένα. μη κοινωνικοί 86 1,65 ,865 

κοινωνικοί 100 1,50 ,798 

B44. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουνα, μόνο και μόνο γιατί μου άρεσε η 
σχετική διαφήμιση.   

μη κοινωνικοί 86 2,03 1,152 

κοινωνικοί 100 2,00 1,110 

B45. Συνήθως δεν με απασχολεί τι σκέφτονται οι γονείς μου. μη κοινωνικοί 86 2,13 1,093 

κοινωνικοί 100 2,24 1,156 

B46. Μ’ αρέσουν τα τατουάζ και θα’ θελα να κάνω, αλλά δε με αφήνουν οι γονείς μου. μη κοινωνικοί 86 2,22 1,323 

κοινωνικοί 99 2,58 1,471 

B47. Με επηρεάζουν αρνητικά τα σχόλια που κάνουν οι φίλοι μου στο Facebook. μη κοινωνικοί 81 1,95 1,182 

κοινωνικοί 99 1,82 1,181 

B48. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το είχαν αρκετοί 
συμμαθητές/φίλοι μου. 

μη κοινωνικοί 82 2,06 1,081 

κοινωνικοί 100 2,09 1,190 

B49. Νιώθω ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. μη κοινωνικοί 83 2,66 1,319 

κοινωνικοί 97 2,66 1,266 

B50. Θα ήθελα να αποκτήσω σιδεράκια, αν και δεν έχω κανένα οδοντικό πρόβλημα. μη κοινωνικοί 84 1,60 1,054 

κοινωνικοί 100 1,63 1,098 

B51. Οι γονείς μου είναι παλιάς νοοτροπίας, γι ‘ αυτό έχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα 
θέματα σχετικά με μένα. 

μη κοινωνικοί 83 2,65 1,311 

κοινωνικοί 99 2,62 1,398 

B52. Αποφεύγω να δημοσιεύω φωτογραφίες μου στο Facebook, επειδή αν δεν πάρω πολλά like 
χαλά η διάθεση μου. 

μη κοινωνικοί 82 1,77 1,092 

κοινωνικοί 99 1,64 1,015 

B53. Θα κάνω τατουάζ, μόλις γίνω 18 χρονών. μη κοινωνικοί 82 2,79 1,438 

κοινωνικοί 99 2,90 1,474 

B54. Υπήρχε περίπτωση που σκέφτηκα να κάνω κακό στον εαυτό μου. μη κοινωνικοί 82 2,10 1,402 

κοινωνικοί 99 2,05 1,366 

B55. Θα ήθελα να αποκτήσω γυαλιά μυωπίας, παρόλο που δεν έχω κανένα οφθαλμικό 
πρόβλημα. 

μη κοινωνικοί 81 1,58 ,934 

κοινωνικοί 100 1,65 1,167 

B56. Μου έχει τύχει να αγοράσω κάτι που δεν χρειαζόμουν, επειδή το έβλεπα συχνά στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

μη κοινωνικοί 83 2,08 1,212 

κοινωνικοί 100 2,25 1,282 

B57. Δεν έχω καλές σχέσεις με τους γονείς μου. μη κοινωνικοί 83 1,70 ,959 

κοινωνικοί 100 1,63 1,079 

 


