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3. Πρόλογος 
Η εργασία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος 
τεχνολογίας Γ’ Γυμνασίου υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας 
Τεχνολογίας κ. Μερόπη Αναστασιάδου. 

Στην εισαγωγή αναφερόμαστε στην οριοθέτηση του θέματος, οι 
μεταβλητές, οι προβλέψεις των αποτελεσμάτων, ο σκοπός και οι 
κοινωνικές ωφέλειες της έρευνας μας.                                                        
Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει υπάρχουσες πληροφορίες 
γύρω από τα θέματα που προήλθαν από διαθέσιμες πηγές όπως 
αξιόπιστα site στο διαδίκτυο.                                                                                            
Το ερευνητικό μέρος περιέχει όλες τις εργασίες που έγιναν για 
την επαλήθευση της υπόθεσης. 



4. Περίληψη 

 Η έρευνα αυτή έχει θέμα την παιδική εκμετάλλευση-εκπόρνευση και 
πραγματοποιήθηκε το 2021. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τις 
απαντήσεις που δόθηκαν από μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 13-16 χρόνων. 
Αλλά και από τους δασκάλους τους για να εμπεριέχεται  

και μια πιο ώριμη άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. 



5.Εισαγωγή 

Ως αποτέλεσμα της έρευνας προβλέπω πως η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων θα ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα και θα το θεωρήσει 
σοβαρό. Θεωρώ επίσης πως η πλειοψηφία των μαθητών αλλά και των 
δασκάλων θα ευαισθητοποιηθεί περισσότερο. Η μεθοδολογία που θα 
ακολουθηθεί για να ελεγχθεί η ορθότητά της υπόθεσης είναι οι εξής: 
Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν 
περιλαμβάνουν απαντήσεις κλειστού τύπου και απαντήθηκαν 
ανώνυμα έτσι ώστε να μην υπάρξει η απόκρυψη της αλήθειας από 
τους ερωτηθέντες. 



5.1 Ερωτηματολόγιο 
Θέμα: παιδική εκμετάλλευση-εκπόρνευση 

1. θεωρείται το θέμα της έρευνας σοβαρό; 

 Απαντήσεις: Ναι, Όχι, Ίσως. 

2. Αν μπορούσατε να βοηθήσετε θα βοηθούσατε; 

Απαντήσεις: Ναι, Όχι, Δεν είμαι σίγουρος. 

3. Αν σας συνέβαινε κάτι παρόμοιο τι θα κάνατε; 

Απαντήσεις: Θα πήγαινα στην αστυνομία, θα το έλεγα στους γονείς μου, δεν θα 
έκανα τίποτα από τα παραπάνω. 

4.Στο Μέλλον θα ενδιαφερθείτε περισσότερο για αυτό το θέμα; 

Απαντήσεις: Ναι, Όχι, Δεν ξέρω. 

5. Υπάρχει κάποιος φίλος σας ή συγγενής που να έχει βιώσει το ίδιο; 

Απαντήσεις: Ναι, Όχι, Δεν θέλω να απαντήσω. 



6. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα νιώθατε αν πέφτατε θύμα παιδικής εκμετάλλευσης; 

Απαντήσεις: Ναι, Όχι. 

7. Αν ναι τότε πώς νιώσατε; 

Απαντήσεις: Απαίσια, Στεναχωρήθηκα, Δεν ένιωσα τίποτα από τα παραπάνω. 

8. Σας έχουν ή είχαν ποτέ μιλήσει οι γονείς σας για αυτό το θέμα; 

Απαντήσεις: Ναι, Όχι, Δεν θυμάμαι. 

9. Είχατε ψάξει ποτέ στο διαδίκτυο διάφορα περιστατικά παιδικής 
εκμετάλλευσης; 

Απαντήσεις: Ναι, όχι, Δεν έτυχε αλλά έχω σκοπό να ψάξω. 

10. Στο μακρινό μέλλον έχετε σκοπό να βοηθήσετε με με κάποιο χρηματικό ποσό 
παιδιά τα οποία έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης και όχι μόνο; 

Απαντήσεις: Ναι, Όχι, Δεν ξέρω ακόμα. 

 

 



5.2 Υπόθεση της έρευνας 
 

Περιμένω ότι η πλειοψηφία των μαθητών αλλά και των δασκάλων θα 
ενδιαφερθούν και θα θεωρήσουν αυτό το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. 

 

Πιστεύω επίσης πως αρκετοί από τους ερωτηθέντες θα 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για αυτό το θέμα. 



5.3 Μεθοδολογία της έρευνας 
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για να ελεγχθεί η ορθότητά της 
υπόθεσης είναι οι εξής: 
Τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν θα απαντηθούν ανώνυμα 
έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας δισταγμός από τους ερωτηθέντες, αλλά 
και φυσικά για την ειλικρινή απάντηση όλων των ερωτήσεων από τους 
ερωτηθέντες. 
5.4 Σκοπός της έρευνας 
α) Αφορμή και προβληματισμός 
Η αφορμή να ενδιαφερθώ περισσότερο για αυτή την έρευνα και οι 
προσωπικές επιδράσεις που δέχομαι 
β) Σκοπός 
Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να  διευρύνω τις απόψεις των μαθητών 
αλλά και των δασκάλων για την σοβαρότητα της παιδικής εκμετάλλευσης-
εκπόρνευσης αλλά και να διαπιστώσω αν είναι και για αυτούς ένα τόσο 
σοβαρό ζήτημα. 



5.5 Παρουσίαση κοινωνικών αναγκών της έρευνας 

Χρήσιμη θα είναι η εργασία αυτή για την ευρύτερη κοινωνική ομάδα 
των μαθητών αλλά και των δασκάλων. Μέσα από τις αναλύσεις των 
ερωτήσεων και των απαντήσεων του ερωτηματολογίου θα 
κατανοήσουν τη σημαντικότητα αυτού του προβλήματος και θα 
σκέφτονται πως υπάρχουν συνομήλικοι τους πού αναγκάζονται να 
υποστούν όλη αυτή την εκμετάλλευση. Καθώς οι ερωτηθέντες έχουν 
όρια ηλικίας 13-16 χρονών. 

Ωστόσο ωφέλιμη θα είναι και η άποψη των δασκάλων που θα δεχτούν 
να απαντήσουν πάνω σε αυτό το θέμα, διότι θα έχουν μία πιο ώριμη 
κρίση και θα δώσει περισσότερο βάρος στην έρευνα 



6. Θεωρητικό μέρος 

6.1 Ιστορική αναδρομή – γενικά στοιχεία 

 

Εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο από 127 χώρες του κόσμου πέφτουν 
θύματα του trafficking με σκοπό την εξώθησή τους στην πορνεία ή την 
μαύρη εργασία σε 137 χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών μη 
κυβερνητικών πηγών η ηλικία των θυμάτων κυμαίνεται μεταξύ 11 και 14 
ετών, ενώ ο μέσος όρος ζωής των θυμάτων του trafficking στις ΗΠΑ είναι 
7 έτη, καθώς βρίσκονται νεκρά από επιθέσεις ή χάνουν τη ζωή τους από 
κακοποίηση, HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 
υποσιτισμό, υπερβολική δόση ουσιών ή αυτοκτονία. Το 80% των θυμάτων 
στις ΗΠΑ είναι γυναίκες και παιδιά που αγοράστηκαν, πουλήθηκαν και 
εγκλωβίστηκαν στην βιομηχανία του σεξ. 



 
 

• Το United Nations Office on Drugs and 
Crime το 2012 ανακοίνωσε ότι ο 
αριθμός των παιδιών και εφήβων 
θυμάτων αυξήθηκε σε μία τριετία από 
20% σε 27% και ότι σε κάθε τρία 
παιδιά θύματα τα δύο είναι κορίτσια 
και το ένα αγόρι. Από ελληνικά 
στοιχεία προκύπτει ότι στη χώρα μας 
το ένα από τα τρία άτομα που είναι 
θύματα σεξουαλικού trafficking είναι 
παιδί ή εφηβικής ηλικίας. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις το 76% των σεξουαλικών 
συναλλαγών με ανήλικα κορίτσια 
αρχίζει μέσω του Ίντερνετ και τελικά 
αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι 
καταλήγουν στο trafficking. Η UNICEF 
αναφέρει ότι δύο εκατομμύρια παιδιά 
ετησίως εξαναγκάζονται στην πορνεία. 



Τι είναι το trafficking 

Το trafficking αποτελεί σήμερα την πιο κερδοφόρα παράνομη και εγκληματική 
επιχείρηση παγκοσμίως, μετά τη διακίνηση ναρκωτικών και το παράνομο εμπόριο 
όπλων.Τα θύματα του, κυρίως γυναίκες και παιδιά, που υπολογίζονται ετησίως σε 
πάνω από 2,5 εκατομμύρια, εξαναγκάζονται να ζουν και να εργάζονται κάτω από 
άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, να υφίστανται κάθε είδους κακοποίηση και 
κυρίως σεξουαλική, να γίνονται δότες οργάνων παρά τη θέληση τους, γεγονός 
που συχνά τους στοιχίζει την ίδια τους τη ζωή ή, στη καλύτερη περίπτωση τα 
καθιστά δια βίου ανάπηρα. 



7 Ερευνητικό μέρος 
Για την πραγματοποίηση της έρευνας στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε μαθητές 

αλλά και δασκάλους σε ψηφιακή μορφή. 

Θέμα έρευνας: Παιδική εκμετάλλευση- εκπόρνευση 

7.1 Πίνακας παρατηρήσεων 

Σύνολο 62 

Αγόρια 13-16 21 

Κορίτσια 13-16 33 

Δάσκαλοι 20-69 8 



Ερώτηση:1. Θεωρείται το θέμα της έρευνας σοβαρό; 
Ναι Όχι Ίσως 

Αγόρι 19 0 2 

Κορίτσι 32 1 0 

Δάσκαλος 8 0 0 

Ναι Όχι Δεν είμαι 
σίγουρος 

Αγόρι 17 0 4 

Κορίτσι 31 0 2 

Δάσκαλος 8 0 0 

Ερώτηση:2. Αν μπορούσατε να βοηθήσετε θα 
βοηθούσατε; 



Ερώτηση:3. Αν σας συνέβαινε κάτι παρόμοιο τι θα 
κάνετε; 

Ερώτηση:4. Στο μέλλον θα ενδιαφερθείτε 
περισσότερο για αυτό το θέμα; 

Θα πήγαινα στην 
αστυνομία 

Θα το έλεγα στους 
γονείς μου 

Δεν θα έκανα 
τίποτα από τα 
παραπάνω 

Αγόρι 7 12 2 

Κορίτσι 9 21 4 

Δάσκαλος 5 3 0 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Αγόρι 4 2 15 

Κορίτσι 18 1 14 

Δάσκαλος 7 0 1 



Ερώτηση:5. Υπάρχει κάποιος φίλος σας ή 
συγγενείς που να έχει βιώσει το ίδιο όταν 
ήταν παιδί; 

Ερώτηση:6. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως θα νιώθατε 
αν πέφτατε θύμα παιδικής εκμετάλλευσης; 

Ναι Όχι Δεν θέλω να 
απαντήσω 

Αγόρι 3 17 1 

Κορίτσι 2 30 1 

Δάσκαλος 0 8 0 

Ναι Όχι 

Αγόρι 13 8 

Κορίτσι 19 14 

Δάσκαλος 3 5 



Ερώτηση:7. Αν ναι τότε πώς νιώσατε; 

Ερώτηση:8. Σας έχουν ή είχαν ποτέ μιλήσει οι 
γονείς σας για αυτό το θέμα; 

Απαίσια Στεναχωρήθηκα Δεν ένιωσα τίποτα 
από τα παραπάνω 

Αγόρι 9 3 7 

Κορίτσι 13 3 8 

Δάσκαλος 3 0 0 

Ναι Όχι Δεν θυμάμαι 

Αγόρι 13 2 6 

Κορίτσι 18 7 8 

Δάσκαλος 1 5 2 

Δεν απάντησαν 

2 

9 

5 



Ερώτηση:9. Είχατε ψάξει πότε στο διαδίκτυο διάφορα 
περιστατικά παιδικής εκμετάλλευσης; 

Ερώτηση:10. Στο μακρινό μέλλον έχετε σκοπό να 
βοηθήσετε με κάποιο χρηματικό ποσό παιδιά τα 
οποία έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης και όχι 
μόνο; 

Ναι Όχι Δεν έτυχε αλλά έχω σκοπό να 
ψάξω 

Αγόρι 2 14 5 

Κορίτσι 8 13 12 

Δάσκαλος 0 5 3 

Ναι Όχι Δεν ξέρω ακόμα 

Αγόρι 6 1 15 

Κορίτσι 19 0 14 

Δάσκαλος 6 0 2 



Ερώτηση 1 

Ναι 95,2% 

Όχι 1,6% 

Ίσως 3,2% 



Ερώτηση 2 

Ναι 90,3% 

Οχι 0% 

Δεν είμαι σίγουρος 9,7% 



Ερώτηση 3 

Θα πήγαινα 
στην αστυνομία 

32,3% 

Θα το έλεγα 
στους γονείς 
μου 

58,1% 

Δεν θα έκανα 
τίποτα από τα 
παραπάνω 

9,7% 



Ερώτηση 4 

Ναι 46,8% 

Όχι 4,8% 

Δεν ξέρω 48,4% 



Ερώτηση 5 

Ναι 8,1% 

Όχι 88,7% 

Δεν θέλω να απαντήσω 3,2% 



Ερώτηση 6 

Ναι 54,8% 

Όχι 45,2% 



Ερώτηση 7 

Απαίσια 54,3% 

Στεναχωρήθηκα 13% 

Δεν ένιωσα τίποτα 
από τα παραπάνω 

32,6% 



Ερώτηση 8 

Ναι 51,6% 

Όχι 22,6% 

Δεν θυμάμαι 25,8% 



Ερώτηση 9 

Ναι 21% 

Όχι 51,6% 

Δεν έτυχε αλλά έχω σκοπό 
να ψάξω 

27,4% 



Ερώτηση 10 

Ναι 48,4% 

Όχι 1,6% 

Δεν ξέρω ακόμα 50% 



8 Συμπεράσματα-Προτάσεις 
8.1 Κατάλογος συμπερασμάτων 
Το σύνολο των ανθρώπων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 62 άτομα από 
αυτά τα 21 ήταν αγόρια ηλικίας 13 με 16 ετών, τα 33 κορίτσια ηλικίας 13 με 16 και 8 
άτομα ήταν καθηγητές. 
Παρατηρώντας την Πρώτη ερώτηση διαπιστώνουμε ότι τα 19 αγόρια από τα 21 
απάντησαν ναι ενώ τα δύο αγόρια απάντησαν ίσως και κανένα αγόρι δεν απάντησε όχι. 
Τα 32 από τα 33 κορίτσια στην πρώτη ερώτηση απάντησαν ναι τα  ενώ ένα απάντησε 
όχι κανένα κορίτσι δεν απάντησε ίσως. Τέλος και οι 8 δάσκαλοι απάντησα ναι ενώ 
κανένας δάσκαλος δεν απάντησε με όχι ή με ίσως. 
Στην Δεύτερη ερώτηση διαπιστώνουμε ότι 17 αγόρια απάντησαν ναι ενώ τα τέσσερα 
απάντησαν δεν είμαι σίγουρος. Το 31 κορίτσια απάντησαν ναι ενώ τα δύο απάντησαν 
δεν είμαι σίγουρος, τέλος και οι 8 δάσκαλοι απάντησαν ναι στην δεύτερη ερώτηση. 
Στην Τρίτη ερώτηση 7 αγόρια απάντησαν πώς θα πήγαιναν στην αστυνομία 12 πώς θα 
το έλεγα στους γονείς τους και μόνο δύο πως δεν θα έκαναν τίποτα από τα παραπάνω,9 
κορίτσια απάντησαν πως θα πήγαιναν στην αστυνομία,21 πώς θα το έλεγαν στους 
γονείς τους και τέσσερα πως δεν θα έκαναν τίποτα από τα παραπάνω. Τέλος πέντε 
δάσκαλοι απάντησαν πως θα πήγαινα στην αστυνομία και τρεις πώς θα το έλεγαν στους 
γονείς τους. 
 



Στην Τετάρτη ερώτηση διαπιστώνουμε ότι 4 αγόρια απάντησαν ναι,2 όχι και 15 δεν 
ξέρω, ενώ στα κορίτσια τα 18 απάντησαν ναι,μια όχι και 14 δεν ξέρω.Στους  δασκάλους 
οι 7 απάντησαν ναι και ένας δεν ξέρω. 

Στην Πέμπτη ερώτηση τρία αγόρια απάντησαν ναι,17 απάντησαν όχι και ένας δεν θέλω 
να απαντήσω, στα κορίτσια παρατηρούμε ότι δύο απάντησαν ναι,30 όχι και μία δεν 
θέλω να απαντήσω. Τέλος στους δασκάλους και οι 8 απάντησαν όχι. 

Στην Έκτη ερώτηση διαπιστώνουμε ότι τα 13 αγόρια απάντησαν ναι και τα υπόλοιπα 8 
όχι. Στα κορίτσια τα 19 απάντησαν ναι και τα 14 όχι, και στους δασκάλους οι τρεις 
απάντησαν ναι και οι πέντε όχι. 

Στην έβδομη ερώτηση τα 9 αγόρια απάντησαν απαίσια, τα τρία στεναχωρήθηκαν, τα 7 
δεν ένιωσα τίποτα από τα παραπάνω και τα υπόλοιπα δύο δεν απάντησαν στην 
ερώτηση. Παρατηρούμε ότι 13 κορίτσια απάντησαν απαίσια,3 στεναχωρήθηκα,8 δεν 
ένιωσα τίποτα από τα παραπάνω και τα υπόλοιπα 9 δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
Τέλος τρεις δάσκαλοι απάντησαν απαίσια και πέντε δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Από τις απαντήσεις της Όγδοης ερωτήσεις διαπιστώνουμε ότι 13 αγόρια απάντησαν ναι, 
τα δύο όχι και τα υπόλοιπα έξι δεν θυμάμαι. Στα κορίτσια τα 18 απάντησαν ναι,τα 7 όχι 
και τα υπόλοιπα 8 δεν θυμάμαι τέλος στους δασκάλους ένας απάντησε ναι,5 όχι και δύο 
δεν θυμάμαι. 

 



Στην Ένατη ερώτηση παρατηρούμε ότι δύο αγόρια απάντησαν ναι,14 όχι και τα 
υπόλοιπα πέντε απάντησαν δεν έτυχε αλλά έχω σκοπό να ψάξω. Από τα 21 
κορίτσια τα 8 απάντησαν ναι τα 13 όχι και οι υπόλοιπες 12 απάντησαν δεν έτυχε 
αλλά έχω σκοπό να ψάξω. Τέλος από τους 8 δασκάλους κανένας δεν απάντησε 
ναι, πέντε απάντησαν όχι και τρεις απάντησαν δεν έτυχε αλλά έχω σκοπό να 
ψάξω. 

Στην δέκατη και τελευταία ερώτηση διακρίνουμε ότι από τα 21 αγόρια τα έξι 
απάντησαν ναι, μονάχα ένα απάντησε όχι και τα υπόλοιπα 15 απάντησαν δεν 
ξέρω ακόμα. Επίσης από τα 33 κορίτσια τα 19 απάντησαν ναι, κανένα δεν 
απάντησε όχι και τα υπόλοιπα 14 απάντησαν δεν ξέρω ακόμα. Τέλος από  τους 8 
δασκάλους οι 6  απάντησαν ναι, κανένας δεν απάντησε όχι και δύο δεν ξέρω. 



8.2 Αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης 
Η αρχική υπόθεση ήταν πως η πλειοψηφία των μαθητών αλλά και των δασκάλων 
θα ενδιαφερθούν και θα θεωρήσουν αυτό το θέμα πάρα πολύ σοβαρό, βγήκε 
αληθινή μετά από τις απαντήσεις αλλά και τις αναλύσεις του ερωτηματολογίου. 
Στο δεύτερο σκέλος της υπόθεσης αναφερόμουν πώς πολλοί από τους 
ερωτηθέντες θα ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για αυτό το θέμα και αυτό 
βγαίνει αληθινό μετά από τις απαντήσεις των ερωτήσεων 4, 7 και 10. 

Α) πώς θα διαμορφώνονταν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αν οι 
ερωτηθέντες απαντούσαν επώνυμα; 

Β)Να γίνει έρευνα με περισσότερα άτομα. 

Γ) πώς θα διαμορφωνόταν το αποτέλεσμα της έρευνας αν υπήρχαν ερωτηθέντες 
από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Λέσβο. 

Δ) πώς θα επηρεάζονταν η έρευνα αν οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ανοιχτού 
τύπου; 

8.3 Προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα 



8.4 Ευχαριστίες 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν σε αυτήν την εργασία. 
Αυτούς που απάντησαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που τους στάλθηκε. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αναστασιάδου Μερόπη, καθηγήτρια της 
Τεχνολογίας για την πολύτιμη βοήθειά της και καθοδήγηση της για τη συγγραφή 
της εργασίας μου.  θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συμμαθητή μου ταξιάρχη που 
με βοήθησε στη δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
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