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Περίληψη 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Το φαινόμενο αυτό, έχει τις ρίζες του σε πολλαπλά αίτια και οι 

συνέπειές του είναι αρνητικές τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Και ο διαδικτυακός εκφοβισμός, όμως, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στα 

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

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

Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο. Ο 

συνδυασμός του παραδοσιακού εκφοβισμού, με το διαδικτυακό, τον καθιστά 

ιδιαίτερα επιβλαβή, αφού οι μαθητές μπορεί να εκφοβιστούν οπουδήποτε και 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, καθώς η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι μέρος της 

καθημερινότητάς τους και της ζωής τους. 

Η παρούσα εργασία ερευνά το φαινόμενο του σχολικού και διαδικτυακού 

εκφοβισμού, στην ύστερη εφηβική ηλικία, δηλαδή, στην ηλικιακή ομάδα 17 έως 19 

ετών. Σκοπός αυτής, είναι να ερευνηθεί, αν είναι γνωστή η σημασία των εννοιών, σε 

αυτή τη μεταβατική και κρίσιμη περίοδο, όπως και να καταγραφούν οι γενικότεροι 

τρόποι αντιμετώπισης και συμπεριφορές των υποκειμένων. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, το δείγμα των ατόμων που συμμετείχαν αποτελούνταν από 

200 στο σύνολο, - μαθητές 3
ης

 Λυκείου, είτε πρωτοετείς φοιτητές - , οι οποίοι 

προέρχονται από τους νομούς Ημαθίας, Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα 

ανώνυμο ερωτηματολόγιο, αυτοαναφορών, κατασκευάστηκε για τη συλλογή και 

παραγωγή ποσοτικών δεδομένων. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική 

ανάλυση των δεδομένων.   

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

μέρος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του παραδοσιακού και του διαδικτυακού 

εκφοβισμού και στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων της εμπειρικής έρευνας. 

 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός, εφηβική ηλικία, 

αίτια, αντιμετώπιση 
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Εισαγωγή 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις. Πρόκειται για ένα φαινόμενο του οποίου οι ρίζες 

βρίσκονται σε πολλαπλά αίτια και οι συνέπειές του είναι αρνητικές, τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα 

πολυσύνθετο φαινόμενο, καθώς οι μορφές εκδήλωσής του είναι πολλές. 

Μια άλλη μορφή εκφοβισμού, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, αποτελεί τη νεότερη 

απειλή που σχετίζεται με το διαδίκτυο και έχει απασχολήσει την έρευνα μόλις την 

τελευταία δεκαετία. Και ο διαδικτυακός εκφοβισμός, όμως, αποτελεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα στα σχολεία. Το φαινόμενο αυτό δείχνει να λαμβάνει ανησυχητικές 

διαστάσεις, ενώ πλήττει κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους. 

Ως κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας, ορίστηκε η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των μαθητών/τριών για τον σχολικό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Συγκεκριμένα, ζητούμενο ήταν η ποσοτική αποτίμηση των απόψεων των 

μαθητών/τριών, για τα δύο αυτά φαινόμενα, τις μορφές εκδήλωσής τους, τη 

συχνότητα εμφάνισής τους και τα μέρη στα οποία εμφανίζεται. Τι θα έκαναν σε μια 

τέτοια περίπτωση και τέλος, αν πιστεύουν πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. 

Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από τρεις ενότητες περιλαμβάνεται το θεωρητικό 

μέρος, όπου γίνεται αναφορά  στο σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό. Στην εφηβική 

ηλικία και το προφίλ των εμπλεκόμενων,, σε φαινόμενα εκφοβισμού. Στην πρώτη 

ενότητα, παρουσιάζονται ο ορισμός του σχολικού εκφοβισμού, οι μορφές, τα αίτιά 

του, καθώς κι ότι προκύπτει από έρευνες της βιβλιογραφίας για το ανωτέρω θέμα. 

Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται ο ορισμός του διαδικτυακού εκφοβισμού, οι 

μορφές, τα αίτιά του καθώς κι ότι προκύπτει από έρευνες της βιβλιογραφίας για το 

ανωτέρω θέμα. Στην τρίτη ενότητα, παρουσιάζεται η εφηβική ηλικία, τα 

χαρακτηριστικά της και τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων στα φαινόμενα 

εκφοβισμού (θύτης-θύμα-παρατηρητής), καθώς κι ότι προκύπτει από έρευνες της 

βιβλιογραφίας για το ανωτέρω θέμα. 

Το δεύτερο μέρος, αποτελείται από δύο ενότητες και περιλαμβάνει το ερευνητικό 

κομμάτι. Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. 

Επιπλέον, τα ερωτήματα , η μεθοδολογία, το πεδίο μελέτης και η δειγματοληψία. Η 

τεχνική συλλογής των στοιχείων, το μέσο/εργαλείο της έρευνας, η στατιστική 

ανάλυση, η εκτίμηση των δυσκολιών και τα ηθικά ζητήματα. Στη δεύτερη ενότητα, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και η σύγκριση τους με 

προηγούμενες μελέτες. 

Στο τρίτο μέρος ακολουθεί  η συζήτηση και η ερμηνεία των παραπάνω 

αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και  η εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Τέλος, στο τέταρτο μέρος παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την 

αναζήτηση των πληροφοριών της εργασίας, καθώς και οι ιστότοποι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίησή της. Επιπρόσθετα, υπάρχει παράρτημα 

που περιέχει το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1
ο
: Ορισμοί και περιγραφή του Σχολικού Εκφοβισμού 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, όλο και πιο συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο της 

Σχολικής βίας και του εκφοβισμού, «γεγονός που έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς 

της ανάπτυξης του εφήβου» (Smith et al., 2004 · Georgiou & Stavrinides, 2008· 

Stavrinides et al., 2010, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). Γενικά, ο εκφοβισμός και 

η βία, «χαρακτηρίζονται ως «αντικοινωνικές» συμπεριφορές, ειδικά στο χώρο του 

σχολείου, αλλά και πιο συγκεκριμένα ως μορφές κακοποίησης. Αυτές μπορεί να 

οφείλονται στη διαφορετικότητα που υπάρχει μεταξύ μαθητών και να εμφανιστούν από 

ένα απλό εκφοβισμό μέχρι κάποια βίαιη επίθεση» (Αντωνίου, 2008, όπ.αναφ. στο 

Αρτινοπούλου 2001 ). 

 

1.1 Ορισμοί 

Στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός 

ερευνητικών μελετών που αφορούν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της 

βίας (Pateraki & Houndoumadi, 2001, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). Καθώς, 

όμως, τα χρόνια εμφάνισής του και ασχολίας των ερευνητών, δεν είναι πολλά, το 

φαινόμενο αυτό αποτελεί μία σχετικά νέα περιοχή έρευνας, με σημαντικό βαθμό 

εμφανισιμότητας, η οποία χρήζει επιτακτικής ανάγκης. 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, μελετήθηκε 

για πρώτη φορά στη Νορβηγία, από τον Σουηδό καθηγητή ψυχολογίας Dan Olweus, 

το 1978 στο Πανεπιστήμιο του Bergen της Νορβηγίας. Αφορμή, για να ασχοληθεί με 

το φαινόμενο αυτό, υπήρξε ο εκφοβισμός, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

εμφανίστηκε ως κοινωνικό φαινόμενο, με την αυτοκτονία τριών θυμάτων. Εννέα 

χρόνια μετά, το 1987, επίσημα, σε πολλά επιστημονικά περιοδικά εμφανίζεται ο όρος 

«bullying» (Βασιλείου, 2005, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). Αυτός ο όρος, στην 

Ελλάδα, χρησιμοποιείται ως «συνώνυμος του εκφοβισμού και της θυματοποίησης» 

(Αρτινοπούλου, 2001, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001 ). 

Ο επικρατέστερος, λοιπόν, όρος του σχολικού εκφοβισμού, που είναι ευρέως γνωστός 

και διαδεδομένος είναι το «bullying». Στην ελληνική βιβλιογραφία, υπάρχουν 

περισσότερες αναφορές και όροι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όπως «εκφοβισμός 

/ θυματοποίηση», «Σχολικός εκφοβισμός», «σχολική επιθετικότητα», «κακοποίηση 
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συνομηλίκου», «άσκηση βίας από μαθητή σε μαθητή», «κάνω το μάγκα», 

«ταλαιπωρώ», «μειώνω», «είδος επιθετικής συμπεριφοράς», «αντικοινωνική 

συμπεριφορά», «αντικοινωνική-επιθετική συμπεριφορά μεταξύ μαθητών στο χώρο του 

σχολείου» (Παραδεισιώτη και Τζιόγκουρος, 2008, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). 

Συγκεκριμένα, ο όρος «σχολική βία και εκφοβισμός», αποτυπώνει όλες τις μορφές 

εκδήλωσης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και επιθετικότητας, συνεπώς είναι και 

ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος. 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, οι έννοιες σχολικός εκφοβισμός και βία, έχουν αποδοθεί με 

ποικίλους ορισμούς. Σύμφωνα με τους Smith & Sharp (1994, όπ.αναφ. στο 

Αρτινοπούλου 2001), «ο εκφοβισμός αποτελεί μία συμπεριφορά η οποία συνιστά τη 

συστηματική κατάχρηση της εξουσίας και υποδηλώνει μια επιθυμία για εκφοβισμό και 

κυριαρχία». Από την άλλη, ο Smith αναφέρει τον σχολικό εκφοβισμό, «ως ένα 

ιδιαίτερο εχθρικό είδος επιθετικής συμπεριφοράς, που διακρίνεται από πράξεις που 

επαναλαμβάνονται εναντίον πιο αδύναμων θυμάτων, που δεν μπορούν να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους». 

Επίσης, κάποιος ακόμη που προσπάθησε να ορίσει το σχολικό εκφοβισμό , ο Roberts 

(2006, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001), αναφέρει πως «το φαινόμενο αποτελεί έναν 

συνδυασμό λεκτικών και σωματικών επιθέσεων και κακοποιήσεων, που απευθύνονται 

από έναν δράστη-θύτη («εκφοβιστή») (the bully) σε ένα στόχο (το θύμα)». Οι όροι 

«θύτης» και «θύμα», συστήνεται στους εκπαιδευτικούς να μην χρησιμοποιούνται ως 

«ταμπέλες» στο σχολικό περιβάλλον, καθότι πρόκειται για αρνητικά φορτισμένους 

όρους, οι οποίοι επηρεάζουν την αυτό-εικόνα των μαθητών. Ως πιο δόκιμοι όροι 

συστήνονται «ο μαθητής που ασκεί εκφοβισμό» και «ο μαθητής που δέχεται 

εκφοβισμό». Επιπλέον, ένας ακόμη ορισμός που έχει διατυπωθεί για το σχολικό 

εκφοβισμό, τον αναφέρει ως μια σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη ενέργεια, η οποία 

διαπράττεται από ένα παιδί ή ομάδα παιδιών ενάντια σε ένα άλλο παιδί ή ομάδα 

παιδιών. 

Σύμφωνα με τον Olweus (1993, όπ.αναφ. στο Olweus 1993), ο οποίος είναι 

πρωτοπόρος στην έρευνα για τη διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού, «ο 

σχολικός εκφοβισμός γίνεται εμφανής όταν ένα άτομο εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε 

διάρκεια χρόνου, σε αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα άτομα». Ο Olweus 

διακρίνει τον σχολικό εκφοβισμό «ως μια υποκατηγορία της επιθετικής συμπεριφοράς, 



10 

 

διαχωρίζοντάς τον με αυτόν τον τρόπο από τη βίαιη συμπεριφορά, αν και σε πολλές 

περιπτώσεις είναι επικαλυπτόμενες». 

Πάντως, αξίζει να τονιστεί πως με την έννοια του σχολικού εκφοβισμού 

αναφερόμαστε σε επιθετικές συμπεριφορές, οι όποιες έχουν στόχο πάντα την εκ 

προθέσεως και επαναλαμβανόμενη τρομοκράτηση των πιο «αδύναμων», ενώ συχνά 

παρουσιάζεται η εμπλοκή ατόμων που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. 

Παρά τα όσα είδαμε, οι ορισμοί για το σχολικό εκφοβισμό, που αποδίδουν οι 

ερευνητές διαφέρουν σε ορισμένα σημεία. Πιο ειδικά ο Greene (2000 στο Griffin & 

Gross, 2004, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001 ) αναφέρει πως «υπάρχουν πέντε 

χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού». Σε αυτά φαίνεται να συμφωνούν 

περισσότεροι ερευνητές. Αυτά είναι: 

• Εσκεμμένη αρνητική πράξη/επιθετική συμπεριφορά 

• Απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά 

• Επανάληψη 

• Ανισορροπία  δύναμης ή εξουσίας 

• Εκδήλωση του φαινομένου μέσα σε οικείες κοινωνικές ομάδες 

Ας αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στα παραπάνω. 

Όσον αφορά στο στοιχείο της επανάληψης, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι 

αναφερόμαστε στη διάπραξη σχολικής βίας μόνο όταν το φαινόμενο είναι 

επαναλαμβανόμενο και δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, όπως, για παράδειγμα, 

ένας τυχαίος καβγάς ή μια λεκτική διαμάχη ανάμεσα σε μαθητές. Επίσης, το 

φαινόμενο της σχολικής βίας «εκδηλώνεται σε καταστάσεις όπου ενυπάρχει το στοιχείο 

της ανισορροπίας δύναμης ή εξουσίας μεταξύ του παιδιού που εκφοβίζει και του 

παιδιού που εκφοβίζεται είτε πρόκειται για αντικειμενική ανισότητα δύναμης (π.χ. 

σωματική) είτε για αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητας)» (Χατζιγεωργίου και Αντωνίου, 

2014, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001 ). Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για 

εκφοβισμό, «εάν οι εμπλεκόμενες δυνάμεις είναι περίπου ίσης ισχύος, γιατί ο 

εκφοβισμός αφορά σε επίδειξη δύναμης μέσα από την επιθετικότητα και την κυριαρχία 

του» (Αρτινοπούλου, 2001, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001 ). Σε κάθε περίπτωση, 
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πάντως, «το παιδί που βιώνει τον εκφοβισμό αδυνατεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του» 

(Smith & Brain, 2000, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001 ). 

Ο όρος «αρνητική πράξη» αφορά κυρίως ενέργειες που ασκούνται από ένα άτομο είτε 

από περισσότερα άτομα σε κάποιο άλλο ή άλλα άτομα. Σκοπός αυτής είναι  η 

πρόκληση εσκεμμένης βλάβης είτε θέλουν με αυτή την πράξη να τους πληγώσουν 

συναισθηματικά. Αυτό προκαλείται είτε ασκώντας σωματική ή λεκτική βία ή και με 

άλλες εχθρικές και επιθετικές εκδηλώσεις τις οποίες μπορεί να επιχειρήσει κάποιος., 

Ο μαθητής που δέχεται τον εκφοβισμό, δεν είναι απαραίτητο να έχει προκαλέσει ή 

εκδηλώσει κανένα είδος επιθετικότητας, είτε λεκτικής ή σωματικής. Συνεπώς, 

καταλήγουμε πως οι εκδηλώσεις, αυτές, της επιθετικής συμπεριφοράς, γίνονται 

απρόκλητα. 

Επιπλέον, η εκδήλωση του φαινομένου θα λαμβάνει χώρα μέσα σε οικείες κοινωνικές 

ομάδες όπου ήδη συμμετέχουν τα παιδιά, όπως το σχολείο, οι αθλητικές ομάδες, κλπ. 

Και βέβαια, οι πράξεις σχολικού εκφοβισμού έχουν αποτέλεσμα ή θα μπορούσαν να 

έχουν ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή συναισθηματικές δυσκολίες (ψυχολογικές, 

δυσκολίες συμπεριφοράς) πάνω στο παιδί όπου ασκούνται. «Το στοιχείο της 

επανάληψης αντικρούεται από την αντίληψη ότι και ένα μεμονωμένο περιστατικό 

εκφοβισμού μπορεί να είναι επιβλαβές όπως στην περίπτωση του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού, όπου το επιβλαβές αναρτημένο υλικό μπορεί να είναι ορατό για μεγάλη 

χρονική περίοδο» (Slonje & Smith, 2008· Slonje et al., 2013, όπ.αναφ. στο 

Αρτινοπούλου 2001 ). 

Σύμφωνα με τους Volk, Dane & Marini (2014, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001) 

προτείνεται ένας αναθεωρημένος ορισμός του σχολικού εκφοβισμού, «ο οποίος ορίζει 

τρία βασικά  χαρακτηριστικά για την οροθέτηση του φαινομένου: τη στοχευμένη 

συμπεριφορά, την ανισορροπία δύναμης και την πρόκληση βλάβης των θυμάτων. 

Παραλείπεται λοιπόν, η έννοια της επανάληψης και τονίζεται το στοιχείο της 

στοχευμένης (goal oriented) και όχι απλά σκόπιμης (intentional) εχθρικής ενέργειας, 

δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στενή διασύνδεση του φαινομένου με την 

προληπτική (proactive) παρά με την αντιδραστική (reactive) επιθετικότητα» (Volk et 

al., 2014, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). Στον αναθεωρημένο ορισμό του 

σχολικού εκφοβισμού διαφαίνεται και η σημασία της ανισορροπίας δύναμης ως 
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καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση αποτελεσματικών παρεμβάσεων κατά της 

σχολικής βίας. 

Επιπλέον, ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί ένα ατομικό φαινόμενο, αφού αφορά 

και τους μαθητές που εκφοβίζουν αλλά και τους μαθητές που εκφοβίζονται. 

Σχετίζεται όμως και με τους μαθητές – παρατηρητές όπως επίσης και με αυτούς που 

γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιων επαναλαμβανόμενων γεγονότων με αρνητικές 

συνέπειες. Έτσι, προσδιορίζεται ότι στο φαινόμενο του bullying εμπλέκονται πολλά 

μέρη, όπως: ο θύτης (ο μαθητής ή ομάδα μαθητών που ασκεί εκφοβισμό), το θύμα (ο 

μαθητής που δέχεται εκφοβισμό), τα παιδιά θεατές, οι εκπαιδευτικοί ή άλλο 

προσωπικό της σχολικής μονάδας και οι γονείς. 

 

1.2. Μορφές 

Μια μικρογραφία της κοινωνίας, αποτελεί το σχολείο, το οποίο από τη μεριά του 

διαπλάθει τους μελλοντικούς, εν ενεργεία, πολίτες. Επομένως, λόγω της 

αλληλεπίδρασης αυτής, είναι φανερό πως θα υπάρξουν επιδράσεις στη σχολική ζωή 

των μαθητών, και από τα αρνητικά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στην κοινωνία. 

Φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού μπορούν να εκδηλωθούν όχι μόνο στους χώρους 

του σχολείου, αλλά και εκτός αυτού, εκ των οποίων οι συνηθέστεροι βάσει ερευνών 

είναι η σχολική τάξη, η αυλή του σχολείου, οι τουαλέτες, το γήπεδο, καθώς και ο 

δρόμος από και προς το σχολείο. 

Ιδιαίτερα εμφανής στην Ελλάδα, είναι ο χουλιγκανισμός, μία μορφή φανατισμού που 

οδηγεί τους οπαδούς του σε  βίαιες πράξεις. Όμως, όπως είναι γνωστό, ελάχιστα είναι 

τα περιστατικά που γίνονται γνωστά στις ομάδες ενηλίκων και αυτών που αποτελούν 

την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού η πλειοψηφία των μαθητών που δέχονται τον 

εκφοβισμό, δύσκολα βρίσκουν το θάρρος να το αποκαλύψουν. 

Οι λόγοι, ποικίλουν, καθώς μπορεί να νιώθουν ντροπή για το περιστατικό ή φόβο, 

αφού θα γίνει γρήγορα γνωστό, με αποτέλεσμα οι θύτες να το επιχειρήσουν ξανά. 

Έπειτα, οι μαθητές που ήταν μάρτυρες του περιστατικού είναι αμφίβολο αν έχουν το 

θάρρος να υποστηρίξουν αυτό που είδαν και πολλές φορές είναι πιθανό να μην 

καταλάβουν πως γίνονται μάρτυρες κάποιας μορφής εκφοβισμού, κι έτσι να 

αδιαφορήσουν. Σε αυτή τη διαδικασία, είναι αρκετές  οι φορές που και οι ίδιοι οι 
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ενήλικες συμβάλλουν, αφού δε δίνουν την απαραίτητη προσοχή σε τέτοια 

περιστατικά, που φέρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο. 

Οι Χήνας και Χρυσαφίδης, (2000, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001), αναφέρουν 

πως ο εκφοβισμός εμφανίζεται άμεσα ή έμμεσα, σε περιπτώσεις στις οποίες 

παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών. Οι άμεσες μορφές, είναι πιο εύκολα 

αναγνωρίσιμες. Οι έμμεσες, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και παρατήρηση από την 

πλευρά του σχολείου και της οικογένειας, λόγω της «καλυμμένης φύσης» τους και 

της ανάμιξης τρίτων προσώπων. 

Όλες οι μορφές έχουν αρνητικές συνέπειες στους μαθητές καθώς προσβάλλει την 

σωματική τους ακεραιότητα. Πολλές από τις μορφές διακρίνονται πιο δύσκολα από 

άλλες και με βάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Όπως αναφέρεται, «οι εκπαιδευτικοί, 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αυτές τις μορφές μεταξύ του άμεσου 

εκφοβισμού, με σχετικά ανοιχτές επιθέσεις απέναντι στο θύμα, και του έμμεσου 

εκφοβισμού, με τη μορφή της κοινωνικής απομόνωσης και του σκόπιμου αποκλεισμού 

από την ομάδα, προκειμένου να προβαίνουν στις κατάλληλες θεραπευτικές ενέργειες» 

(Βασιλείου, 2005· Stavrinides et al., 2010, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). 

Οι διάφορες μορφές του εκφοβισμού (Αρτινοπούλου, 2001· Espelage & Swearer, 

2003· Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007 ·Lidzhegu, 2012, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 

2001) είναι οι εξής: 

Α. Λεκτικός: Ο λεκτικός εκφοβισμός, αποτελεί την πιο άμεση μορφή εκφοβισμού,  

περιλαμβάνοντας υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις, τα παρατσούκλια, 

πειραγμάτων, απειλών, ακόμη και εκβιασμών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται τα 

αγενή σχόλια και η ειρωνεία. Ακόμη, κοροιδευτικά και σαρκαστικά σχόλια, σκόπιμα 

τις περισσότερες φορές με σκοπό να πληγώσουν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων 

(Barone, 1997· Smith & Sharp, 1994, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). Η 

συγκεκριμένη μορφή εκφοβισμού, είναι δυσκολότερο να διευθετηθεί, αφού 

αναφέρεται σε διάπραξη προφορικών (λεκτικών) επιθέσεων. 

Β. Συναισθηματικός: Ο συναισθηματικός εκφοβισμός περιλαμβάνει απειλές, 

εκβιασμούς, ακόμη και διάδοση κακοηθών και ψευδών φημών. Δεν λείπουν, επίσης, 

οι υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις για τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, 

την ταυτότητα αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυτότητα, καθώς και την επιδιωκόμενη 
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απομάκρυνση των φίλων. Την απομόνωση ή και άσκηση πίεσης από τους 

συμμαθητές-συνομηλίκους (Neser et al., 2002, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). 

Γ. Ψυχολογικός: Ο ψυχολογικός εκφοβισμός, πρόκειται για έμμεση μορφή 

εκφοβισμού, όπου τα θύματα βιώνουν εσκεμμένα σε μεγάλη συχνότητα κοινωνικό 

αποκλεισμό. Χαρακτηριστικό, επίσης, αυτής της μορφής, είναι η κοινωνική 

απομόνωση είτε ο αποκλεισμός από το παιχνίδι στα διαλείμματα. Όπως και στον 

συναισθηματικό εκβιασμό, αναφέρουν οι Whitney & Smith, 1993, «κι εδώ τα θύματα 

μπορεί να είναι αποδέκτες δυσφήμησης και κακοπροαίρετων κουτσομπολιών ή 

επεισοδίων με στόχο τη γελοιοποίησή τους» (Whitney & Smith, 1993, όπ.αναφ. στο 

Αρτινοπούλου 2001). 

Δ. Σωματικός:, Την πιο άμεση μορφή εκδήλωσης του φαινομένου, αποτελεί ο 

σωματικός εκφοβισμός, που αφορά την άσκηση φυσικής βίας και χτυπημάτων. 

Ακόμη, παρατηρούνται τσιμπήματα, δαγκωνιές, σπρωξίματα, τρικλοποδιές, 

γρονθοκοπήματα. Πιο ακραίες καταστάσεις αποτελούν η καταστροφή ή η κλοπή 

προσωπικής περιουσίας. Είναι εμφανές πως και τα δύο φύλα αποτελούν αποδέκτες 

σωματικής βίας. Αυτή η μορφή εκφοβισμού συνδέεται άμεσα με τη μυϊκή δύναμη ή 

τη σωματική διάπλαση του «εκφοβιστή» (bully). 

Συχνότερα, φαίνεται πως εκδηλώνεται, στην πλειονότητά του, με σπρωξίματα σε 

διαδρόμους και σε σκάλες του σχολείου, εγκλεισμούς σε τουαλέτες και άλλους 

χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αντικειμένων. Επιπροσθέτως, 

εμφανίζονται με την άσκηση πίεσης, προκειμένου τα θύματα να κάνουν κάτι χωρίς να 

το θέλουν (Van Niekerk, 1993· Smith & Sharp, 1994· Byrne, 1994, όπ.αναφ. στο 

Αρτινοπούλου 2001). 

Ε. Κοινωνικός: Στον σκόπιμο αποκλεισμό των μαθητών από κοινωνικές 

δραστηριότητες ή στην άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων, αφορά ο 

κοινωνικός εκφοβισμός, με σκοπό να δημιουργηθεί μία αίσθηση αντιπάθειας για το 

θύμα (εκφοβιζόμενο), προκειμένου να υποδαυλίζεται συστηματικά η αυτοεκτίμηση 

του θύματος και λαμβάνει δύο μορφές: είτε είναι άμεσος είτε έμμεσος. 

Πιο συγκεκριμένα, άμεσα εκδηλώνεται με τον συστηματικό αποκλεισμό, την 

απομόνωση και την αδιαφορία απέναντι στο θύμα. Από την άλλη, έμμεσα 

εμφανίζεται με «σιωπηλό» αποκλεισμό, ο οποίος γίνεται αντιληπτός από το θύμα 
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μόνο όταν επιχειρήσει να συμμετέχει στη συγκεκριμένη ομάδα (Coloroso, 2003· Lee, 

2004, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). 

ΣΤ. Σεξουαλικός: Ο σεξουαλικός εκφοβισμός εμφανίζεται ως μια μορφή σεξουαλικής 

παρενόχλησης, η οποία αφορά και τα δύο φύλα (αγόρια και κορίτσια) και 

εκδηλώνεται με υβριστικά σχόλια ή πειράγματα σεξουαλικού περιεχομένου. Ακόμη, 

παρατηρούνται ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητα αγγίγματα ή δημοσιοποίηση 

περιπαιχτικών σεξουαλικών σκίτσων μέχρι και σοβαρών σεξουαλικών επιθέσεων. 

Ζ. Ρατσιστικός: Ο ρατσιστικός εκφοβισμός αφορά την εκδήλωση λεκτικής, 

συναισθηματικής ή και σωματικής βίας που έχει ως στόχο να προσβάλει το θύμα 

λόγω της καταγωγής του, της κοινωνικής τάξης του, της οικονομικής κατάστασης της 

οικογένειάς του και, γενικά, της διαφορετικότητάς του από το σύνολο της 

πλειοψηφίας. Μία μορφή, που ειδικά στις μέρες μας είναι εμφανής στην κοινωνία, με 

όλα όσα συμβαίνουν. 

Η. Εκφοβισμός με εκβιασμό (extortion): Αυτή η μορφή εκφοβισμού, συνήθως, 

αναφέρεται στην κλοπή ή καταστροφή υλικών αντικειμένων του θύματος. Για 

παράδειγμα, στην εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων. Μπορεί 

να συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε ανεπιθύμητες, αντικοινωνικές 

πράξεις. 

Θ. Ηλεκτρονικό bullying/cyber bullying: Το cyberbullying ή διαδικτυακός ή 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός, περιγράφεται ως «η επαναλαμβανόμενη και εκ προθέσεως 

βλάβη που προκαλείται διαμέσου της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών 

τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και εμφανίζεται συχνότερα σε 

ιστότοπους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εφήβων» (Patchin & Hinduja, 2010∙ 

Slonje et al., 2013, όπ.αναφ. στο Αρτινοπούλου 2001). 

 

1.3. Αίτια 

Οι παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση της βίας στο περιβάλλον του σχολείου, 

σύμφωνα με τον Τσιάντη (2008), είναι πολλαπλοί και περιγράφονται πιο κάτω. 

Μία από τις πιο βασικές αιτίες εμφάνισης εκφοβισμού στο σχολικό χώρο, είναι η 

ελλιπής γνώση αλλά και ενημέρωση των ενηλίκων, όσον αφορά τη βία στο σχολείο. 
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Οι γονείς, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν τα πρόσωπα αποδέκτες, 

εμπλέκονται σημαντικά σε τέτοια περιστατικά, ώστε να συντελέσουν στην επίλυσή 

τους. Τις περισσότερες φορές, εμφανίζουν άγνοια του φαινομένου. Όμως, υπάρχουν 

και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το φαινόμενο μπορεί να εντοπιστεί, αλλά οι 

εμπλεκόμενοι έχουν άγνοια των τεχνικών της αποτελεσματικής διαχείρισης και 

αντιμετώπισής του. 

Ένας πυλώνας, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και την 

ανατροφή των παιδιών, είναι η οικογένεια. Πολλές φορές, το κλίμα στο 

ενδοοικογενειακό περιβάλλον δεν είναι καλό, με αποτέλεσμα αυτές οι κακές σχέσεις 

να περνάνε στο υποσυνείδητο των παιδιών. Οι σχέσεις που  δημιουργούνται μεταξύ 

γονέων και παιδιών δεν είναι όσο ομαλές θα έπρεπε, αφού είτε λόγω αδιαφορίας είτε 

λόγω έλλειψης χρόνου, ελεύθερου, δεν αφιερώνουν την απαραίτητη προσοχή και δε 

δείχνουν τη φροντίδα και την αγάπη που απαιτείται. 

Επιπλέον, είναι πιθανό μέσα στην οικογένεια να εμφανίζονται περιστατικά 

κακοποίησης, αλκοολισμού και γενικότερα γεγονότα που επιδρούν αρνητικά στη 

διαμόρφωση ενός σωστού χαρακτήρα και συχνά τα ωθούν στη χρήση βίας, με σκοπό  

να επιβάλλει την εξουσία είτε να  προσελκύσει το ενδιαφέρον. 

Ακόμη ένας παράγοντας που ευνοεί την εκδήλωση βίας είναι η περίοδος της 

εφηβείας. Τα παιδιά, σε αυτό το ηλικιακό στάδιο, της «ήβης», βρίσκονται στη 

διαδικασία εύρεσης του εαυτού τους, με έντονα τα χαρακτηριστικά της αντίδρασης. 

Έτσι, οι νέοι, σε αυτή την περίοδο της ζωής τους, παρουσιάζονται πιο επικριτικοί και 

με εχθρική στάση απέναντι στους άλλους. 

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, και όπως ήδη γνωρίζουμε, το σχολείο αποτελεί 

μία μικρογραφία της κοινωνίας, στην οποία, ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι εμφανή 

πολλά στοιχεία πολυπολιτισμικότητας. Έτσι, και στα σχολεία, υπάρχουν πολλές 

μορφές πολιτισμού. Η σχολική τάξη, συμπεριλαμβάνει στο δυναμικό της μαθητές από 

διάφορες χώρες, οι οποίοι διακρίνονται για τη διαφορετική γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα 

και την γενικότερη νοοτροπία. Εντοπίζονται, λοιπόν, μορφές εκφοβισμού όπως ο 

ρατσισμός, που είναι πολύ έντονος και ασκείται κυρίως σε ομάδες αλλοδαπών 

μαθητών, οι οποίοι προέρχονται από άλλο «ξένο» περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως, ένας παράγοντας που θα έπρεπε να θίξουμε, αφορά το βαθμοθηρικό 

χαρακτήρα που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει την τάση να ταυτίζει τη σχολική 
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επίδοση των μαθητών και την επιτυχία, με χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους. Με 

αυτό τον τρόπο, το σχολείο από μόνο του ωθεί τους νέους, να σχηματίζουν «κλίκες». 

Οι μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υψηλές αποδόσεις στο σχολείο και αποτυγχάνουν, 

προσφεύγουν στην άσκηση όποιας μορφής βίας, σε συνομηλίκους που αντίθετα έχουν 

υψηλές επιδόσεις. 

Τέλος, η κοινωνία μας, όσο εξελίσσεται, αποκτά έναν όλο και πιο έντονο 

τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Δημιουργεί πολλές απαιτήσεις στους νέους, με αποτέλεσμα 

να τους γεμίζει με άγχος, κάτι που εμφανίζεται εντονότερα στις μεγαλουπόλεις. Σε 

αυτές, είναι δυσκολότερη η επαφή με τη φύση και το αίσθημα του εγκλωβισμού είναι 

μεγαλύτερο. Έτσι, οι έφηβοι, ξεσπούν, με την εμπλοκή σε συγκρούσεις και 

εκδηλώνουν συμπεριφορές βίας, ώστε να εκτονώσουν το άγχος που έχουν. 

Σύμφωνα, επίσης, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

της Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν κάποια σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στα 

πρακτικά του Συνεδρίου «Σχολική Βία & Εκφοβισμός». Αυτά αναφέρουν τα 

παρακάτω: 

Η κοινωνία στην οποία ζούμε, μεταβάλλεται συνέχεια, συνεπώς η ανασφάλεια 

διογκώνεται περισσότερο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα φαινόμενα. 

Επίσης, η αρνητική συμπεριφορά που υιοθετούν διαδραματίζεται από τις σχέσεις με 

τους συνομηλίκους και επηρεάζει την ανάπτυξη της ταυτότητάς τους. Ακόμη,  βίαιες 

συμπεριφορές μπορούν να προκύψουν από αρνητικά πρότυπα που προέρχονται από 

το εγγύτερο ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του εφήβου. 

Εν κατακλείδι, τα άτομα τα οποία υφίστανται φαινόμενα εκφοβισμού, τείνουν να 

πράττουν τα αντίστοιχα. 

Όλοι, αυτοί οι παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω, συντελούν στην αύξηση του 

φαινομένου, του σχολικού εκφοβισμού, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να 

ανακυκλώνονται αντί να εξαλείφονται. 
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Κεφάλαιο 2
ο
  : Ορισμοί και περιγραφή του Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

Στον 21
ο
 πλέον αιώνα, ο εκφοβισμός δεν περιορίζεται μόνο εντός του σχολικού 

χώρου, αλλά επεκτείνεται και εκτός αυτού και μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις 

μέσω του Διαδικτύου. Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

καθημερινότητας των νέων. «Έχει αναδειχθεί σε σημαντικό μέσο για επικοινωνία, 

ανταλλαγή πληροφοριών, ακαδημαϊκή έρευνα και ψυχαγωγία» (Σφακιανάκης, Σιώμος 

και Φλώρος, 2012, όπ.αναφ. στο Σφακιανάκης, Σιώμος και Φλώρος, 2012 ). 

Παράλληλα όμως με την ανάπτυξη του διαδικτύου άρχισαν να εμφανίζονται και 

αρνητικές εκφάνσεις της χρήσης του. Μία από τις σημαντικότερες είναι ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένα νέο φαινόμενο που 

απασχολεί σχεδόν όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. «Αφορά τις απειλές, την 

παρενόχληση, την ταπείνωση και την ψυχική βία μέσω της χρήσης το διαδικτύου» 

(Σφακιανάκης, Σιώμος και Φλώρος, 2012, όπ.αναφ. στο Σφακιανάκης, Σιώμος και 

Φλώρος, 2012). 

 

2.1  Ορισμοί 

Πολλοί είναι οι ορισμοί οι οποίοι έχουν δοθεί από την επιστημονική κοινότητα για το 

φαινόμενο του Διαδικτυακού Εκφοβισμού. Σχεδόν όλοι όμως οι ορισμοί φέρουν 

πολλές ομοιότητες στο περιεχόμενό τους. 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός θεωρείται η τεχνολογική προέκταση του παραδοσιακού 

εκφοβισμού και περιλαμβάνει τα πειράγματα με στόχο τη διασκέδαση σε βάρος του 

θύματος, τη διάδοση προσβλητικών φημών on line, τη δυσφήμιση σε τρίτους μέσω e-

mail, προσωπικές φωτογραφίες – βίντεο στο διαδίκτυο, ιστοσελίδες, chat rooms, blogs 

κ.α. (Φισούν , 2013, όπ.αναφ. στο Φισούν, 2013). 

Ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος. Θεωρείται η πιο 

επιβλαβής μορφή εκφοβισμού και αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς (Kowalski, 

Limber, & Agatston, 2008, όπ.αναφ. στο Kowalski, Limber, & Agatston, 2008). 

Σύμφωνα  με τον καθηγητή Ψυχολογίας Smith ως ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

ορίζεται  «μια επιθετική, σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη πράξη σκληρότητας και 

συναισθηματικής βίας, η οποία πραγματοποιείται από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, 

μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας, εναντίον ενός ατόμου που δεν 
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μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό του», (όπ. αναφ. στο Κόκκινος-

Καραγιάννη). 

O κυβερνοεκφοβισμός αποτελεί μια «επιθετική, σκόπιμη πράξη, η οποία διεξάγεται 

επανειλημμένα και σε βάθος χρόνου από μια ομάδα ατόμων ή ένα μόνο άτομο, με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας, εναντίον ενός θύματος, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερασπιστεί εύκολα τον εαυτό του» (Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippett, 

2006, όπ.αναφ. στο Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippett, 2006). 

Τα τρία κριτήρια της πρόθεσης, της επανάληψης και της ανισορροπίας δύναμης, που 

πρότεινε ο Olweus για τον παραδοσιακό εκφοβισμό, φαίνεται να ισχύουν και για τον 

κυβερνοεκφοβισμό, ενώ έχουν προταθεί δύο ακόμη κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι 

η ανωνυμία και η δημοσιοποίηση. Η ανωνυμία αναφέρεται στο γεγονός πως η 

ταυτότητα του θύτη είναι δυνατό να μην γνωστοποιηθεί, με αποτέλεσμα να 

εντείνονται τα αρνητικά συναισθήματα στο θύμα, όπως η αδυναμία. Η 

δημοσιοποίηση αναφέρεται στο ότι οι νέοι άνθρωποι θεωρούν μια επίθεση πιο 

σοβαρή όταν για παράδειγμα μια ντροπιαστική φωτογραφία ανεβαίνει σε μια σελίδα 

και γίνεται δημόσια, παρά όταν κάτι ντροπιαστικό γίνεται σε ιδιωτικό επίπεδο 

(Menesini et al., 2012). 

Οι Junoven και Gross 2008, (όπ. αναφ. στο Junoven και Gross 2008), ορίζουν τον 

κυβερνοεκφοβισμό ως «τη χρήση του ίντερνετ ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας για την προσβολή ή την απειλή κάποιου». 

Ο Li (2008, όπ. αναφ. στο Li 2008) δίνει τον εξής ορισμό για τον κυβερνοεκφοβισμό: 

«Εκφοβισμός μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως το e-mail, το κινητό 

τηλέφωνο, τον προσωπικό ψηφιακό βοηθό, τις εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων 

μηνυμάτων (instantmessaging) και τον παγκόσμιο ιστό». 

Οι Patchin και Hinduja 2006, (όπ. αναφ. στο Patchin και Hinduja, 2006 ) μιλούν «για 

ηθελημένη και επαναλαμβανόμενη βλάβη που προκαλείται μέσα από ηλεκτρονικό 

κείμενο». 

Οι Slonje και Smith (2008,όπ. αναφ. στο Αρτινοπούλου, 2001) αναφέρονται στον 

κυβερνοεκφοβισμό ως «την επίθεση που συμβαίνει μέσω μοντέρνων τεχνολογικών 

συσκευών και ειδικά μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω του Internet». 
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O Willard (2007, όπ. αναφ. στο Willard, 2007) ορίζει τον κυβερνοεκφοβισμό ως «το 

να στέλνει ή να ποστάρει κάποιος επιβλαβή ή σκληρά μηνύματα ή εικόνες 

χρησιμοποιώντας το ίντερνετ ή άλλες ψηφιακές συσκευές επικοινωνίας». 

Οι Smith, Mahdavi Carvalho, & Tippet 2006 ,όπ. αναφ. στο Smith, Mahdavi 

Carvalho, & Tippet (2006),  ορίζουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό ως «την επιθετική 

ενέργεια που γίνεται με πρόθεση από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου προς κάποιον (θύμα) 

που έχει δυσκολία να υπερασπιστεί τον εαυτό του». 

Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός (αγγλικά: Cyberbullying) αφορά «τον εκφοβισμό, 

την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που 

δέχονται μέσω της χρήσης του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών 

τεχνολογιών από ομηλίκους τους». (http://el.wikipedia.org). 

«περιλαμβάνει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την 

υποστήριξη εσκεμμένης, επαναλαμβανόμενης και εχθρικής συμπεριφοράς από ένα 

άτομο ή ομάδα, που έχει σκοπό να βλάψει τους άλλους». 

(http://www.cyberbullying.ca). 

 

2.2 Μορφές και Μέσα Διαδικτυακού Εκφοβισμού 

Ο παραδοσιακός εκφοβισμός παρουσιάζει κάποια κοινά στοιχεία με τον διαδικτυακό 

εκφοβισμό. Όμως παρουσιάζει και ορισμένες διαφορές. Αυτό έχει ως συνέπεια, ότι ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός δεν μπορεί να αποτελέσει προέκταση του σχολικού 

εκφοβισμού. 

Μερικά από τα μέσα του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομρίο (email),τα προγράμματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, τα δωμάτια 

συζητήσεων (chatrooms), οι ιστοσελίδες, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι 

προσωπικές ιστοσελίδες κ.α.. Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο αριθμός των ατόμων και 

συγκεκριμένα των νέων που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. 

Οι μορφές που μπορεί να πάρει ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός είναι πάρα πολλές και σε 

κάθε περίπτωση επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα θύματα. Αναλυτικά οι μορφές αυτές 

είναι οι εξής: 

http://www.cyberbullying.ca/
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• Αποστολή κειμένων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails), «αστείων»  ή άμεσων 

μηνυμάτων με απειλητικό περιεχόμενο. Τα μηνύματα αυτά, αποστέλλονται  είτε 

απευθείας  στο θύμα είτε στο κοινωνικό σύνολο 

• Δημοσίευση /αποστολή προσωπικών πληροφοριών ή ευαίσθητων πληροφοριών σε 

πολλαπλούς παραλήπτες 

• Δημοσίευση δυσάρεστων και προσβλητικών φωτογραφιών, βίντεο ή μηνυμάτων σε 

ιστοσελίδες, blogs, χώρους κοινωνικής δικτύωσης 

• Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ,με 

σκοπό την προσβολή του ονόματος  ή της προσωπικότητας του θύματος 

• Αποστολή ιών ή άλλων κακόβουλων προγραμμάτων με σκοπό να βλάψουν τον 

υπολογιστή του θύματος ή να τον κατασκοπεύσουν 

• Αποστολή απειλών για τη σωματική ακεραιότητα του θύματος 

• Δημιουργία κάποιου είδους «ψηφοφορίας» με σκοπό να εξευτελίσουν ή να 

ντροπιάσουν ένα παιδί,  στην οποία τα παιδιά μπορούν να ψηφίσουν για το ποιο είναι 

το πιο άσχημο ή χοντρό παιδί 

• Παραβίαση προσωπικού λογαριασμού και χρήση του με σκοπό τη διάδοση φημών ή 

τον εξευτελισμό τρίτων 

• Επαναλαμβανόμενες νεκρές κλήσεις 

• Δημοσίευση φωτογραφιών, αληθινών ή επεξεργασμένων, σεξουαλικού περιεχομένου 

σε ομάδες ατόμων , με σκοπό τον δημόσιο εξευτελισμό του θύματος 

• Εγγραφή του θύματος χωρίς την συγκατάθεσή του σε ιστοσελίδες πορνογραφικού 

περιεχομένου και αποστολή πορνογραφικού υλικού 

• Εκφοβισμός σε chat room 

• Δημιουργία ιστοσελίδων με σκοπό την στοχοποίηση συγκεκριμένων ατόμων 

• Σκόπιμος αποκλεισμός ενός προσώπου από μια κοινωνική ομάδα. Παράδειγμα 

αποτελεί ο αποκλεισμός στα διαδικτυακά παιχνίδια. Κάποιοι παίκτες απειλούν 

άλλους συμπαίκτες τους και πολλές φορές τους κλειδώνουν έξω από το παιχνίδι 

Για 9 διαφορετικές κατηγορίες εκφοβισμού έκανε λόγο ο Willard (2007): 

1.Flaming (Στην πυρά): Αντιπαλότητες, οι οποίες λαμβάνουν χώρο στο διαδίκτυο και 

έχουν την μορφή μηνυμάτων με αγενή και χυδαία γλώσσα. 



22 

 

2.OnlineHarassment (Διαδικτυακή παρενόχληση): Η αποστολή προσβλητικών 

μηνυμάτων μεταξύ δύο ατόμων στο διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

άλλων γραπτών μηνυμάτων, η οποία επαναλαμβάνεται. 

3.Cyberstalking (Καταδίωξη στον κυβερνοχώρο): Παρενόχληση που περιλαμβάνει 

απειλές πρόκλησης βλάβης ή υπερβολικό εκφοβισμό η οποία λαμβάνει χώρα στο 

διαδίκτυο και γίνεται μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. 

4.Cyberthreats (Απειλές στον κυβερνοχώρο): Απειλές και εχθρικό περιεχόμενο που 

αποτελούν γενικές δηλώσεις. Ο συντάκτης είναι συναισθηματικά αναστατωμένος και 

υπάρχει πιθανότητα να βλάψει κάποιον άλλον ή τον εαυτό του. 

5.Denigration (Δυσφήμιση): Η αποστολή ψευδών δηλώσεων/φημών για ένα άτομο ή η 

δημοσίευση ανάλογου υλικού, με σκοπό την προσβολή ή την βλάβη των 

διαπροσωπικών του σχέσεων. 

6.Impersonation (Προσωποποίηση): Όταν ένα άτομο προσποιείται πως είναι κάποιος 

άλλος στέλνοντας ή δημοσιοποιώντας υλικό το οποίο εκθέτει αυτό το πρόσωπο, με 

σκοπό την προσβολή ή την βλάβη των διαπροσωπικών του σχέσεων. 

7.Outing (Δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων): Η δημοσίευση ή η αποστολή 

υλικού σχετικά με ένα πρόσωπο, το οποίο περιέχει προσωπικές ή ευαίσθητες 

πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου την προώθηση προσωπικών μηνυμάτων ή 

εικόνων. 

8.Trickery (Εξαπάτηση): Ο θύτης ξεγελάει το θύμα με σκοπό να αποκαλύψει μυστικά 

και ενοχλητικές πληροφορίες και στη συνέχεια τις μοιράζεται με άλλους στο 

διαδίκτυο. 

9.Exclusion (Εξοστρακισμός): Η σκληρή εξαίρεση και ο αποκλεισμός κάποιου από 

μία ηλεκτρονική ομάδα στο διαδίκτυο. 

Στα παραπάνω, η Shoemaker-Galloway (2007) προσθέτει και άλλες μορφές 

διαδικτυακού εκφοβισμού: 

1.BashBoards (Τελειωτικό χτύπημα): Διαδικτυακοί πίνακες ανακοινώσεων, στους 

οποίους τα άτομα δημοσιοποιούν ότι θέλουν και συνήθως πρόκειται για πρόστυχες ή 

εχθρικές δημοσιεύσεις. 
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2.HappySlapping (Χαρωπό χαστούκισμα): Αποτελεί έναν σχετικά νέο τύπο 

εκφοβισμού. Το θύμα δέχεται επίθεση και κάποιος βιντεοσκοπεί ή τραβάει 

φωτογραφίες το περιστατικό. Στη συνέχεια, το βίντεο ή οι φωτογραφίες αυτές, 

δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ή διανέμονται ηλεκτρονικά. Το όνομά το προήλθε από 

το γεγονός πως οι θύτες το χαρακτηρίζουν ως μια απλή φάρσα. 

3.TextWars (Πόλεμοι Κειμένου): Όταν δημιουργείται μία ομάδα σαν ένα είδος 

συμμορίας, στοχοποιούν ένα θύμα και του στέλνουν εκατοντάδες ηλεκτρονικά και 

γραπτά μηνύματα 

4.Onlinepolls (Διαδικτυακές δημοσκοπήσεις): Διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που 

ζητούν από τους αναγνώστες να ψηφίσουν για συγκεκριμένα επιβλαβή και 

υποτιμητικά θέματα. 

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε 

να είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του συνομιλητή μας, ακόμα και αν βλέπουμε 

κάποια φωτογραφία . 

Οι μορφές του διαδικτυακού εκφοβισμού μπορεί να είναι πραγματικά πολλές, καθώς 

μέσα από κάθε νέο κοινωνικό δίκτυο ή κάθε νέα εφαρμογή ή κάθε νέο παιχνίδι 

μπορεί να προκύψει κάποια μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού. 

Ο εκφοβισμός είτε λαμβάνει χώρα μέσα στο σχολείο, είτε στο διαδίκτυο είναι μια μη 

αποδεκτή συμπεριφορά από την κοινωνία μας. Ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να 

γνωρίζει πως αναπτύσσεται και να είναι ικανός να αντιδράσει στην περίπτωση που θα 

του συμβεί. 

Στην Ελληνική Νομοθεσία δεν υπάρχει ακόμα ο ορισμός «cyberbullying» που να 

ποινικοποιείται . Παρόλα αυτά αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η ποινική δίωξη ασκείται 

ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο εκφοβισμός. Επομένως, η 

κοινωνία πρέπει να θωρακιστεί με σκοπό να απομονώνει τέτοιες συμπεριφορές και να 

προστατεύει έγκαιρα τα υποψήφια θύματα. 

2.3 Αίτια 

Ο θυμός, η απόγνωση, η εκδίκηση είναι μερικά από τα συναισθήματα, τα οποία 

οδηγούν πολλές φορές τους νέους στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Έρευνες έδειξαν πως 

δεν υπάρχει μία ενιαία αιτία που να οδηγεί κάποιον σε αυτή την συμπεριφορά. 
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Πολλοί είναι οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο στον 

εκφοβισμό, όπως ατομικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί, σχολικοί κ.ά.. (Limber, 2002, 

Olweus, Limber & Mihalic, 1999). 

Παρόμοια επεξηγηματικά μοντέλα, τα οποία έχουν προταθεί όσον αφορά τις 

συμπεριφορές εκφοαβισμού, συμπεριλαμβάνουν την θεωρία κυριαρχίας (Olweus, 

1993, 1994, 1995, Pelligrini 2002) και μπορούν να επεκταθούν και στη  επεξήγηση 

του εκφοβισμού στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι συμπεριφορές 

εκφοβισμού, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ανάγκη για έλεγχο και τις τάσεις για 

κυριαρχία. Ο Olweus (1994), όπ. αναφ. στο Αρτινοπούλου, 2001, τονίζει ότι «η 

ανάγκη αυτή δεν συνεπάγεται πάντοτε τη χρήση σωματικής δύναμης, αλλά μπορεί να 

γίνει με τη χρήση λεκτικής βίας, απειλών, εκφοβισμού και άλλων συμπεριφορών (π.χ., 

σεξουαλική παρενόχληση), οι οποίες υποκινούνται από την ανάγκη του θύτη για 

εξουσία, έλεγχο και κοινωνική αποδοχή». Ακόμη, για τα άτομα τα οποία δεν ασκούν 

συνήθως σωματικές επιθετικές συμπεριφορές, μπορεί να αποτελεί έναν τρόπο να 

αποκτήσουν εξουσία και έλεγχο πάνω στους άλλους, μιας και ο εκφοβισμός στο 

διαδίκτυο δεν απαιτεί σωματική δύναμη. Ο Athanasiades et al., (2015, όπ. αναφ. στο 

Κόκκινος-Καραγιάννη, 2017) τόνισε πως «τα θύματα του παραδοσιακού εκφοβισμού, 

μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο την ευκαιρία να εκδικηθούν τους θύτες τους μέσω της 

δυνατότητας ανωνυμίας που παρέχουν τα διαδικτυακά μέσα». 

Τέλος, υπάρχουν ερευνητές που σχετίζουν την επιθετική συμπεριφορά «με τις 

βιολογικές αλλαγές στην εφηβεία» (Li, 2005),  «με την έλλειψη ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης» (Olweus, 1995), «με την διαφορετικότητα» (Rigby, 2004, όπ. 

αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014), «με την έλλειψη 

συναισθηματικής νοημοσύνης (θεωρία δεσμού σε διαπροσωπικό επίπεδο), το 

κοινωνικό- οικονομικό επίπεδο (χαμηλό=  θύματα, υψηλό= θύτες) αυτών που 

εμπλέκονται στον εκφοβισμό» ( Heimer, 1997), «την έλλειψη συμμετοχής στα κοινά 

καθώς και την έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και τη διάθεση για αντεκδίκηση» 

(Ybarra & Mitchell, 2004). Ο εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου, μπορεί να είναι 

επίσης το αποτέλεσμα μιας αμυντικής συμπεριφοράς στην κακοποίηση είτε μέσω 

διαδικτύου είτε μέσω παραδοσιακών μορφών. 

Παράγοντες που σχετίζονται με την εξάπλωση του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι οι 

εξής: 
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Το φύλο. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες έρευνες, το φύλο διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο τόσο στη σχολική βία και εκφοβισμό όσο και στον διαδικτυακό 

εκφοβισμό. Εκτεταμένες μελέτες έχουν δείξει ότι «οι άνδρες φοιτητές είναι πιο πιθανό 

να ασκήσουν εκφοβισμό, σε σύγκριση με τις φοιτήτριες, αλλά και να πέσουν οι ίδιοι 

θύματα» (Pellegrini & Bartini, 2000, όπ. αναφ. στο Ε. Makri- Botsari & G. 

Karagianni, 2013). Επίσης, για το φαινόμενο του εκφοβισμού, δείχνουν ότι «το φύλο 

θα πρέπει να υπολογίζεται σαν παράγοντας πρόβλεψης όταν μιλάμε για διαδικτυακό 

εκφοβισμό». 

Το πολιτισμικό επίπεδο. Ένας δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με το πολιτισμικό 

επίπεδο των εμπλεκομένων στον εκφοβισμό. Το φαινόμενο του εκφοβισμού είναι ένα 

καθολικό πρόβλημα που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα χωρών. Αν και ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός είναι πλέον ένα γενικευμένο φαινόμενο, έρευνες έχουν 

δείξει ότι άτομα από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς συμπεριφέρονται 

διαφορετικά. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων. Για 

παράδειγμα, άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, μπορεί να έχουν διαφορετικές 

πεποιθήσεις ή θρησκεία. Επομένως, παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο στο πως 

αντιλαμβάνονται τον εκφοβισμό. 

Τεχνολογία. Ο τρίτος παράγοντας είναι η χρήση της τεχνολογίας. Όσο πιο πολλές 

ευκαιρίες πρόσβασης στην τεχνολογία έχουν οι νέοι, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα 

έχουν να υποστούν κάποια μορφή παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η 

συχνότητα της χρήσης της τεχνολογίας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε έρευνες 

που αφορούν τον εκφοβισμό στο διαδίκτυο. 

Ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών των τεχνολογικών μέσων. Προεκτείνοντας αυτή 

τη συλλογιστική, διακρίνουμε και τον παράγοντα της ιδιαιτερότητας των 

χαρακτηριστικών των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται. Μερικά από τα 

χαρακτηριστικά αυτά, όπως διακρίνεται και από διάφορους ερευνητές, είναι «η 

ανωνυμία της «online» επικοινωνίας» (Patchin & Hinduja, 2006, όπ. αναφ. στο 

Patchin & Hinduja, 2006), «ο κρυφός χαρακτήρας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

«η απουσία κατά πρόσωπο επικοινωνίας» (Patchin & Hinduja, 2006, όπ. αναφ. στο 

Patchin & Hinduja, 2006), «η γνώση που παρέχεται για αυτές τις νέου τύπου 

επικοινωνίες» (Patchin & Hinduja, 2006, όπ. αναφ. στο Patchin & Hinduja, 2006) 

καθώς και «η γρήγορη διανομή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε ευρύ κοινό»( 
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Kowalski, Limber, & Agaston, 2008, όπ. αναφ. στο Kowalski, Limber, & Agatston, 

2008). 

Επίγνωση ή όχι της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτό αποτελεί τον πέμπτο 

παράγοντα. Σύμφωνα με έρευνες για την πρόληψη της παρενόχλησης που έχουν 

πραγματοποιηθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες, «η ευαισθητοποίηση και η εισαγωγή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην μείωση 

των ποσοστών εκφοβισμού, τόσο του σχολικού όσο και του διαδικτυακού» (Campbell, 

2005, όπ. αναφ. στο Sheri Bauman, 2007). 

Η ακαδημαϊκή επιτυχία. Αποτελεί τον έκτο παράγοντα και σχετίζεται με την 

εμφάνιση φαινομένων εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με έρευνα που 

διεξήχθη από τον Ma (2001, όπ. αναφ. στο Ma, 2001), για τον εκφοβισμό και τη 

θυματοποίηση, διαπιστώθηκε ότι «ο εκφοβισμός συνδέεται με την ακαδημαϊκή επίδοση 

και την πίεση που ασκείται με σκοπό την επίτευξή της». «Η ακαδημαϊκή πίεση 

συνίσταται στις προσδοκίες των συνομηλίκων αλλά και των  εκπαιδευτικών» (Ma, 

2001, όπ. αναφ. στο Ma, 2001). Μαθητές που βιώνουν χαμηλότερα ποσοστά άγχους 

είναι πιο πιθανό να γίνουν θύτες σε σχέση με τους μαθητές που βιώνουν μεγαλύτερο 

άγχος. 

Συνοψίζοντας, η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο είναι ένα συχνό φαινόμενο στις 

μέρες μας, το οποίο θα πρέπει να μειωθεί. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν τα 

άτομα έχουν υποστεί παραδοσιακό εκφοβισμό, αφού μπορεί να αποτελέσουν 

υποψήφια θύματα και στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, κάτι το οποίο προαναφέρθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι η απουσία νομοθετικού πλαισίου, κάτι που θα 

μπορούσε να αποτελεί παράγοντα άσκησης εκφοβισμού στο διαδίκτυο. 

 

Κεφάλαιο 3
ο
: Ύστερη εφηβική ηλικία – Προφίλ των παιδιών 

 

3.1  Χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας 

Σε μία πιο σύγχρονη και κοινωνική προσέγγιση της εφηβείας, θα δούμε πράγματα 

που ίσως έχουμε ακούσει, αλλά με πιο συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο. 
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Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Δρ. Νομικού, Γ. Χ. (2004) : Εφηβεία: Η Ηλικία 

της Επανάστασης, ο όρος «εφηβεία», συναντάται για πρώτη φορά κατά τον 15
ο
 

αιώνα, υποδεικνύοντας τη διαχωριστική περίοδο μεταξύ παιδικής και νεανικής 

ηλικίας. Στην Ευρώπη, εμφανίστηκε ως κοινωνικός θεσμός, στα τέλη του 18
ου

 με 

αρχές 19
ου

 αιώνα. Πιστεύεται πως εκδηλώθηκε με αυτή τη μορφή, λόγο κάποιων 

μεταβολών και θεσμών που προέκυψαν από οικονομικοπολιτικές διαδικασίες, οι 

οποίες συνδέονταν κατά βάση με την είσοδο του ανθρώπου στη Βιομηχανική εποχή, 

χαρακτηριστική περίοδος για τη λατρεία της νεότητας. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο βιβλίο της η Δρ. Νομικού, Γ. Χ. (2004), 

συμπεραίνουμε, πως τα στάδια της εφηβείας από την εμφάνισή της μέχρι και σήμερα 

είναι πολλά και παρατηρούμε πως επικράτησαν κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί, για 

το τι ορίζεται πραγματικά ως εφηβεία. Οι πιο πολλοί, όμως, κατά έναν τρόπο έχουν 

την ευρεία έννοια πως ένας έφηβος δε συγκαταλέγεται στην κατηγορία του παιδιού, 

αλλά δεν είναι ούτε κι ενήλικος. 

Η Δρ. Νομικού, Γ. Χ. (2004), θεωρεί πως «η ηλικία, ενός ανθρώπου, θα μπορούσε να 

είναι ένα μέτρο, ώστε να ορίσει κανείς την εφηβεία». Οι απόψεις, βέβαια, διίστανται, 

αφού για να δομηθεί ένας ορισμός που να αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη κοινωνία και 

πραγματικότητα, πρέπει να τεθούν υπόψιν πολλά στοιχεία. Όπως για παράδειγμα, 

στοιχεία από το βίο αυτής της «εφηβείας». Κατά γενική ομολογία, πρέπει να 

περιλαμβάνει τη φάση του νέου μέσα από την οποία προσπαθεί, αναζητώντας τον 

εαυτό του, να γίνει αυτόνομος και να ενηλικιωθεί. Εξίσου σημαντικά και τα δύο 

στοιχεία, που μαζί με τους παράγοντες (βιολογικούς, γνωστικούς, συναισθηματικούς) 

προκαλούν τις δικές τους αλλαγές, οικοδομούν τη δομή του εαυτού του νέου. Με 

αυτές τις αλλαγές, λοιπόν, το υποκειμενικό εγώ του κάθε ατόμου, μετασχηματίζεται 

και αρχίζει μία πιο εσωτερικευμένη διαδικασία, να μπορεί αυτό το άτομο να 

αντιλαμβάνεται τον ίδιο του τον εαυτό και να τον εξελίσσει, μέσα από σειρά 

ταυτίσεων. Δημιουργεί, επομένως, μία ξεχωριστή ταυτότητα για κάθε νέο, η οποία 

διαπλάθεται με βάση το πόσο καλά γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά και με βάση 

το πόσο καλά αντιλαμβάνονται οι άλλοι αυτό που κανείς είναι. 

Αναφορικά με τα λεγόμενα της Δρ. Νομικού, Γ. Χ. (2004), όλες αυτές οι αλλαγές που 

συμβαίνουν στον κοινωνικοπολιτιστικό τομέα, εντείνουν την προσοχή κι 

επισημαίνουν την ανάγκη ενός ψυχολογικού προσδιορισμού, ο οποίος κρίνεται 
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επιτακτικός στις μέρες μας. Η εφηβεία, ωστόσο, είναι απόρροια και μιας σύγχρονης, 

τεχνολογικά αναπτυγμένης κοινωνίας που ήρθε στο προσκήνιο και παραμένει. 

Όπως αναφέρει και η Δρ. Νομικού, Γ. Χ. (2004), «η περίοδος της εφηβείας, έχει 

συνδεθεί με μία συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Ακόμη, η παροδική αυτή περίοδος 

της ζωής ενός ατόμου, προσδιορίζει μία φάση ανάπτυξης, όπως και βιοψυχολογικής 

προόδου». Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη της περιόδου αυτής, ξεκινά με ειδικές 

βιολογικές αλλαγές, γνωστές και ως ορμονικές, στο σώμα του παιδιού. Οι αλλαγές 

που πραγματοποιούνται, βιολογικές και σωματικές, δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο από κάθε άτομο. Σε αυτή τη φάση, βιοψυχολογικής ανάπτυξης, δεν είναι 

εύκολο να οριστούν σαφή χρονικά όρια, αφού οι φυσικές, κοινωνικές, πνευματικές 

και συναισθηματικές αλλαγές, με τις μεταβολές που δέχονται, δεν είναι εύκολο να 

γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθούν. Οι διαφορές που εντοπίζονται και μεταξύ των 

δύο φύλων, είναι αρκετές, αφού και τα ηλικιακά όρια στα οποία, έπειτα από έρευνες, 

είναι εμφανής η περίοδος των αλλαγών, είναι άλλη. Όμως, υπάρχουν και μεγάλες 

ατομικές διαφορές, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλοι αυτοί που 

συναναστρέφονται με νέους. Ακόμη, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

«εφηβεία», είναι οι λεγόμενοι ιδιοσυστατικοί ή ασθενείς ή κληρονομικοί. 

Προκλείεται, έτσι, μία έντονη ανησυχία και σύγχυση στον εσωτερικό κόσμο του 

εφήβου. Όλα αυτά, τον κάνουν να αλλάζει και να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό 

τρόπο τον κόσμο.Χαρακτηρίζουμε, λοιπόν, την «εφηβεία», ως μία περίοδο «δεύτερης 

γέννησης», η οποία πραγματοποιείται με κάποιας μορφής πρόοδο. Η προστατευμένη 

εκδοχή πολλών συνθηκών ανήκει στο παρελθόν, για να διαδεχθεί τις νέες, τις 

μελλοντικές. Όπως αναφέρει η Françoise Dolto, Adolescence, (1989, όπ. αναφ. στο 

Δρ. Νομικού, 2004), «η εφηβεία είναι επίσης μια κίνηση γεμάτη δύναμη, υποσχέσεις 

και ζωή, που μοιάζει με το νερό που αναβλύζει». Αυτή η διαταραγμένη περίοδος, 

επομένως, της εφηβείας είναι πολύ σημαντική, αφού το άτομο που γίνεται αποδέκτης 

αυτής, δημιουργεί νέου είδους σχέσεις με τους γύρω του, αλλά κυρίως με τον εαυτό 

του. 

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014): Η 

Ανάπτυξη των Παιδιών, η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας του εφήβου.  Σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που προσφέρει υποστήριξη 

και ασφάλεια σημειώνεται θετικότερη ανάπτυξη. Παράλληλα ενθαρρύνεται και η 
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διαμόρφωση , της ατομικής άποψης του εφήβου για τα πράγματα. Ακόμη, δεν είναι ο 

καλύτερος τρόπος, με τον οποίο μπορεί να βοηθηθεί ο έφηβος, ώστε να 

συνειδητοποιήσει «ποιος είναι». Αλλά, η σταθερή οικογενειακή δομή και ατμόσφαιρα 

μπορεί να προσφέρει υποστήριξη, ανοιχτή επικοινωνία, καθοδήγηση και σωστές 

συμβουλές. Είναι σχεδόν σίγουρο, πως θα υπάρξουν συγκρούσεις, διαφωνίες κι 

αντιρρήσεις, όμως με αυτή τη διαδικασία, θα είναι δυνατό να επιτευχθεί η αποδοχή 

που του χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Θα σχηματίσει, επομένως, τη δική του γνώμη 

για το πως θέλει να πορευθεί στη ζωή του και θα προσδιορίσει το ποιος είναι τελικά. 

Η ύστερη εφηβική ηλικία, σηματοδοτεί το τέλος της εφηβείας (17-18 ετών), όπου ο 

έφηβος έχει την τάση να εκφράζει, αισθάνεται περισσότερο σαν ενήλικος και αρχίζει 

να σκέφτεται πιο σοβαρά το μέλλον του. Επιπλέον ρυθμίζει, ο ίδιος, την 

αυτοπεποίθησή του και είναι έτοιμος να και είναι έτοιμος για την ανεξαρτησία και 

την αυτονομία που επιζητούσε όλα αυτά τα χρόνια. Στην έκρηξη, λοιπόν, όλων 

αυτών, η βία δεν γίνετε να λείπει από το προσκήνιο. 

Όπως επίσης αναφέρεται στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014): 

Η Ανάπτυξη των Παιδιών, το φαινόμενο της βίας, δεν έχει υπαρκτά όρια. Η εμφάνιση 

του και η εξάπλωσή του, παρουσιάζεται από το δημοτικό σχολείο μέχρι και λύκειο. 

Πολλά είναι τα παραδείγματα βίας, εντός και εκτός του σχολείου σε όλες τις περιοχές 

του κόσμου. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, έξι στους δέκα μαθητές λυκείου, έχουν 

υπάρξει θύτες ή θύματα περιστατικών βίας μέσα στο σχολείο. Το πρόβλημα της βίας 

στα σχολεία απασχολεί όλο και πιο πολύ τις κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη. 

Περισσότερο στις ΗΠΑ και την Μεγάλη Βρετανία, που ψάχνουν να βρουν τρόπους 

να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα  αυτά. 

Η ερώτηση, μήπως φέρουμε, τελικά, εμείς την ευθύνη για την εξοικείωση των 

εφήβων με τη βία, θα έπρεπε να είναι εν μέρη ρητορική. Η συμπεριφορά που έχουν οι 

μαθητές, είναι εμφανές πως αποτελούν, λογική προέκταση της λειτουργίας της 

κοινωνίας που εμείς οι ίδιοι φτιάξαμε. Αν αυτή, προβάλλει πρότυπα τα οποία δεν 

είναι θετικά, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά. Συνεπώς, δεν είναι 

δυνατό να πιστεύουμε, ότι η βία γεννιέται στα σχολεία και ούτε μπορεί να 

αντιμετωπιστεί αποκλειστικά και μόνο εκεί. Η βίαιη συμπεριφορά στους εφήβους, 

μετά από διάφορες έρευνες, παρουσίασε πως μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
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συμπεριφορές ευρύτερης έκτασης, όπως: τσακωμούς, απειλές, καταστροφή 

περιουσίας, βανδαλισμούς, εκρήξεις οργής και απόπειρες να τραυματίσουν άλλους. 

Το ενδιαφέρον, ώστε να εξηγηθεί για ποιο λόγο οι έφηβοι τείνουν να καταφεύγουν σε 

τέτοιες βίαιες συμπεριφορές, είναι αρκετά μεγάλο. Μια από τις πιο συνηθισμένες 

σκέψεις των γονέων, είναι να πιστεύουν πως τα παιδιά τους, όσο μεγαλώνουν, θα 

«αποβάλλουν» αυτήν τη συμπεριφορά. Οι γονείς, λοιπόν, δεν θα πρέπει να 

καθησυχάζονται και να θεωρούν πως είναι «μια φάση που θα περάσει». 

Ηθική ανάπτυξη 

Η εφηβεία είναι η περίοδος κατά την οποία διάφορα ηθικά θέματα, σύμφωνα με τους 

αναπτυξιολόγους, αποκτούν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τους νέους. Ψάχνουν 

απαντήσεις σε θέματα όπως το δίκαιο και το άδικο, θέματα συμπεριφοράς και άλλα 

παρόμοια, που όμως μεταξύ 12 και 19 ετών, υπόκεινται σε σημαντικές αλλαγές 

(Moshman, 1999
.
 Turiel, 2002,όπ. αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., 

Cole, S. R. (2014). 

Σύμφωνα με τη θεωρεία του Lawrence Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη, η οποία 

βασίστηκε στην προσέγγιση του Piaget (Turiel, 2002, όπ. αναφ. στο βιβλίο των 

Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014) που υποστήριζε την ύπαρξη δυο σταδίων. 

Ο Kohlberg, αντίθετα πρότεινε τα έξι στάδια, που ξεκινούν από την παιδική ηλικία, 

περνάνε από την εφηβεία και καταλήγουν στην ενήλικη ζωή. 

Ο Kohlberg, αποκαλούσε το συλλογισμό στο τρίτο στάδιο ως «ηθική του καλού 

παιδιού», καθώς το να είναι τα άτομα ηθικά σήμαινε να ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες της οικογένειας και άλλων ανθρώπων στη ζωή τους. Επίσης, το στάδιο 

αυτό είναι βασισμένο στην ιδέα μίας ενωμένης κοινωνίας με το κοινωνικό 

συμβόλαιο, δίνοντας αξία στο κοινωνικό σύστημα και διερευνούν τις δυνατότητες για 

την βελτίωσή του. «Η συμμόρφωση, σε αυτό το στάδιο, με τους ισχύοντες νόμους και 

τις αρχές, βοηθάει τους εφήβους να προοδεύσουν και σε ατομικό επίπεδο, μέσω της 

αλληλουχίας του ηθικού συλλογισμού», όπως προτείνει ο Kohlberg (Rest et al., 1999, 

όπ. αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014 ). 

Στην εφηβεία, οι δεσμοί μεταξύ ηθικού συλλογισμού και ηθικής πράξης δεν είναι 

ιδιαίτερα στενοί. «Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλουν στην ποικιλομορφία της 

ηθικής συμπεριφοράς» (Nucci, 2004, όπ. αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, 
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M., Cole, S. R. (2014). Στο λύκειο, επομένως, οι μαθητές, εμφανίζονται να έχουν 

λιγότερες ενοχές, (Anderman, Griesinger, & Westerfield, 1998), αφού η διαδικασία 

της αντιγραφής που κάνουν οι μαθητές λυκείου, επηρεάζεται σημαντικά από κανόνες 

του σχολείου και τη στάση εκπαιδευτικών και φίλων (McCabe, 1999). 

Σχέσεις με συνομηλίκους 

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014), οι 

σχέσεις με τους συνομηλίκους, καθώς τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, υφίστανται 

σημαντικές αλλαγές. Αυτό συμβαίνει, αρχικά γιατί περνάν περισσότερο χρόνο μαζί 

τους, ίσως και το διπλάσιο, παρά με την οικογένεια (Csikszentmihalyi & Larson, 

1984 Fuligni & Stevenson, 1995). Στην εφηβεία, παρατηρείται, αύξηση στον αριθμό 

των ατόμων στις ομάδες συνομηλίκων, παρά την ένταση που δημιουργείται σε φιλίες 

χρόνων και σε σχέσεις βαθιάς οικειότητας. 

Οι σχέσεις, επομένως, μεταξύ των εφήβων, σχετίζονται και με το φύλο. 

«Παρατηρείται πιο στενή σχέση σε φιλίες κοριτσιών, σε αντίθεση με τις αγορίστικες, 

αφού δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τους φίλους τους και μοιράζονται λιγότερα μαζί 

τους. Επίσης, οι κλίκες ή οι παρέες που δημιουργούνται, στην περίοδο της εφηβείας, για 

το νέο που συμμετέχει σε αυτές, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην κοινωνική του 

θέση» (Brown, 2004, όπ. αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. 

(2014). Η θέση που έχουν οι «εγκέφαλοι» της παρέας μπορεί να είναι είτε καλή είτε 

κακή. Από την άλλη, η κακή σχολική επίδοση, δείχνει υψηλά ποσοστά δημοφιλίας, 

όπως και στα επιθετικά άτομα με χαμηλές επιδόσεις (Rodkin et al., 2000
.
 Estell et al., 

2002). Συνεπώς, η επιθετικότητα σχετίζεται και με τη δημοφιλία. 

Σε κάθε ομάδα συνομηλίκων, η κοινωνική δομή που εμφανίζεται, έχει να κάνει με το 

βαθμό κυριαρχίας, δηλαδή ποιος έχει ή δεν έχει ισχύ πάνω στους άλλους, και ως προς 

τον βαθμό δημοφιλίας, δηλαδή ποιος είναι αγαπητός ή όχι. Κυρίαρχα, λοιπόν, άτομα 

είναι αυτά που έχουν τη δεξιότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το πρότυπο 

σύγκρουσης-συμφιλίωσης, με αποτέλεσμα την εδραίωση της κυριαρχίας τους στην 

ομάδα (Hawley, Little, & Card, 2007). Πολλές φορές, όμως, στις ιεραρχίες 

κυριαρχίας τείνουν να βρίσκονται άτομα που ασκούν επιθετικότητα, με διάφορους 

τρόπους. «Η επιθετικότητα των σχέσεων, μπορεί να είναι εξίσου καταστροφική με τις 

πιο άμεσες μορφές επιθετικότητας και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με την ίδια 
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σοβαρότητα», όπως αναφέρουν η Crick και οι συνεργάτες της (Murray-Close, Ostrov, 

& Crick, 2007, όπ. αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014 ). 

Προφίλ των παιδιών 

Στο σχολικό εκφοβισμό, τα πρόσωπα που συμμετέχουν, εμφανίζονται με κάποιους 

‘ρόλους’. Αυτοί, μπορεί να είναι ο ρόλος του θύτη – δράστη – εκφοβιστή, ο ρόλος 

του θύματος – εκφοβιζόμενου, καθώς και αυτός του παρατηρητή, δηλαδή του 

αμέτοχου συμμετέχοντα. Διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, δείχνουν εμφανέστατα, 

την ύπαρξη ενός κοινού χαρακτηριστικού που αφορά τόσο τους δράστες – 

εκφοβιστές, όσο και τα θύματα – εκφοβιζόμενους, στο φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται τόσο στους δράστες όσο και στα θύματα, 

όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η ύπαρξη σε περιβάλλοντα τα οποία παρουσιάζουν 

δυσλειτουργικούς μηχανισμούς στο εσωτερικό τους, όπως για παράδειγμα η 

οικογένεια, φαίνεται πως οδηγούν τους παραπάνω σε αντιδράσεις που διαφέρουν 

τελείως μεταξύ τους. 

 

3.2 Χαρακτηριστικά εκφοβιστή – δράστη 

Είναι γνωστό, πως αυτή η κατηγορία ατόμου εμφανίζεται με χαρακτηριστικά όπως η 

επιθετικότητα, ο παρορμητισμός και η υψηλή αυτοπεποίθηση. Είναι σκληρή και η 

συμπόνια ή η ενσυναίσθηση σε άλλα άτομα, είτε στα θύματα του, δεν είναι 

αισθήματα που θα του δημιουργηθούν. Επίσης, τέτοια άτομα παρουσιάζονται με 

χαμηλές σχολικές επιδώσεις, συνήθως κάτω του μέσου όρου (Olweus, 1994). 

Επιπλέον, «αυτά τα άτομα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους συμμαθητές στους και η 

σχολική κοινότητα τα αποδέχεται, καθώς δίνουν έμφαση στη μυϊκή τους δύναμη, η 

οποία χρησιμοποιείται έναντι των θυμάτων τους και τους επιτρέπει να υπερτερούν» 

(Τσιάντης, όπ. αναφ. στο Αρτινοπούλου, 2001,2009). 

Ο Rigby (2008, όπ. αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. 2014), 

αναφέρει πως «δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εύκολα αν κάποιο άτομο που 

χαρακτηρίζεται ως δράστης έχει ανεπτυγμένη κοινωνική αντίληψη και συμπεριφέρεται 

με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έχοντας την πλήρη συνείδηση αυτών που κάνει, αλλά και 
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της βλάβης που προξενεί ή αν ο δράστης στερείται επαρκούς κοινωνικής αντίληψης και 

όλα όσα κάνει, γίνονται ασυναίσθητα». 

Έχει ξεκάθαρα αποδειχθεί πως στοιχεία στην ηθική ανάπτυξη αυτών των ατόμων, 

είναι ανεπαρκή. Δηλαδή, άτομα που ασκούν εκφοβιστική συμπεριφορά, έχουν 

διαφορετική αντίληψη για έννοιες δικαίου, ενώ συγχρόνως αισθήματα ντροπής και 

προσωπικής ευθύνης, απουσιάζουν από το χαρακτήρα τους. Σε αυτό, ο Rigby (2008, 

όπ. αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014),  προσθέτει πως 

«ανεξάρτητα από το αν έχουν αναπτύξει ή όχι κάποιο βαθμό κοινωνικών ικανοτήτων, 

σε οποιοδήποτε πεδίο, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν σκέψεις και συναισθήματα, 

αλλά ούτε να συμμετέχουν στη συναισθηματική κατάσταση, αυτών που χρησιμοποιούν 

ως θύματα. Χαρακτηριστικά: δεν έχουν κανένα συναισθηματικό ενδιαφέρον για τους 

άλλους». 

Ο δράστης επομένως του σχολικού εκφοβισμού δεν λειτουργεί γενικά, αλλά 

«στοχεύει» σε συγκεκριμένα θύματα, τα οποία έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα 

οποία θεωρεί πως τα κάνουν πιο ευάλωτα. Το αποτέλεσμα είναι να διευκολύνεται η 

θυματοποιήσή τους, γεγονός που κάνει το δράστη να νιώθει μία αίσθηση 

ικανοποίησης, την οποία προφανώς επιζητεί, αλλιώς δε θα διέπραττε αυτές τις 

πράξεις. 

Πολύ συχνά, βλέπουμε, πως θύτες προέρχονται από κάθε κοινωνική ομάδα, χωρίς 

όμως να αποκλείονται πρόσωπα από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Το 

οικογενειακό περιβάλλον, όπως αναφέρει ο Σταύρος Κυριακίδης, 2007, παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών. Η παραμέληση ή η ύπαρξη βίαιων 

συμπεριφορών είναι καταστάσεις από τις οποίες μπορούν να γεννηθούν οι «bullies». 

Ένα οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο παρατηρούνται έντονες μορφές βίας 

(σωματική τιμωρία), ως μέσο διαπαιδαγώγησης από την πλευρά των γονέων, είτε η 

ενδοοικογενειακή βία, ως περιστατικό θέασης, αποτελεί ένα δυσλειτουργικό 

περιβάλλον. Σχετικά με αυτό,  έχουν γίνει αναφορές, στο γεγονός πως άτομα με 

τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές, είχαν πατέρες οι οποίοι υπήρξαν και αυτοί θύτες 

στα παιδικά τους χρόνια. Συνεπώς, μέσα από το περιβάλλον της βίας, συνεχίζεται ο 

φαύλος κύκλος της επιθετικότητας. 

Ορισμένοι θύτες καταφεύγουν σε βίαιες καταστάσεις, με σκοπό να αποκτήσουν 

δημοσιότητα. Επιπλέον, επιδιώκουν να υψωθούν στα μάτια των συμμαθητών τους και 
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να χαρακτηριστούν από εκείνους «κυρίαρχοι». Με τον λεκτικό και σωματικό 

εκφοβισμό, οι θύτες λαμβάνουν ψυχική ευχαρίστηση. Το παιδί-θύτης διακατέχεται 

από αισθήματα χαράς, ικανοποίησης, αλαζονεία, του αρέσει να δημιουργούν 

φασαρίες, αναστάτωση, προβλήματα μέσα στον χώρο του σχολείου. 

Επίσης, εκτός από την πεποίθηση ότι μπορούν να ανταποδώσουν με βίαιο τρόπο την 

προσβολή ή τη βλάβη που υφίστανται, ορισμένα παιδιά, ιδίως αγόρια, δυσκολεύονται 

να αντιληφθούν τις προθέσεις των άλλων.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να είναι υποψήφιος 

θύτης, αν δεν κατανοήσει τη βία που κρύβει μέσα του και τους παράγοντες που 

οδηγούν στον έλεγχο ή στην εξωτερίκευσή της, και αν δεν αντιληφθεί πόσο η 

προσωπική ιστορία διαφοροποιεί τις στάσεις και τις συμπεριφορές του. 

 

3.3 Χαρακτηριστικά εκφοβιζόμενου –θύματος 

Στην άλλη πλευρά, εντοπίζουμε το ρόλο του θύματος. Εξ ορισμού, δεν εμφανίζεται 

κάποιο χαρακτηριστικό, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί πως είναι υπεύθυνο για την 

θυματοποίηση κάποιου ατόμου. Όμως, μπορούμε να πούμε ότι κάποια γνωρίσματα 

στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα ορισμένων ατόμων, τα κάνουν πιο 

εύκολους «στόχους», με αποτέλεσμα τη θυματοποίησή τους. Έτσι, χάρη σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά, προκαλείται και η προσοχή των δραστών. 

Παρατηρώντας, σύμφωνα με τον Olweus, 1999, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια 

τέτοια χαρακτηριστικά, όπως: οι πολύ υψηλές σχολικές επιδόσεις, οι μαθησιακές 

δυσκολίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων ή σε 

κάποιες περιπτώσεις ο συνδυασμός αυτών, αποτελούν το «φάρο» για τους επίδοξους 

δράστες. 

Το κύριο χαρακτηριστικό, που εμφάνιζαν θύματα τα οποία είχαν δεχθεί σχολικό 

εκφοβισμό, δεν ήταν τόσο εμφανές και ικανό να διαφοροποιήσει αυτά τα άτομα από 

το σύνολο, είτε διαφέρουν ως προς την εθνικότητα και τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, είτε παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρίας. 

Και σε αυτή την περίπτωση, το οικογενειακό περιβάλλον και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μέσα σε αυτό, παίζουν σημαντικό ρόλο στη θυματοποίηση του 

ατόμου μέσα στο σχολείο. Το πόσο εξαρτάται ένα άτομο από τους γονείς, δηλαδή 

πόσο στενοί δεσμοί έχουν σχηματιστεί, μεταξύ των μελών της οικογένειας, συνδέεται 
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σε σημαντικό βαθμό με την πιθανότητα αυτό το άτομο να αποτελέσει θύμα στο 

σχολικό χώρο. 

Θύματα σχολικού εκφοβισμού, παρατηρείται, πως τις περισσότερες φορές είναι 

άτομα τα οποία έχουν ένα χαμηλό προφίλ, είναι ήσυχα και εκδηλώνουν σε μεγάλο 

βαθμό την ευαισθησία. Αναφερόμαστε, σε παιδιά με εσωστρεφή χαρακτήρα που δεν 

εκδηλώνουν κάποια επιθετική συμπεριφορά. Επομένως, η θυματοποίηση τους είναι 

αδικαιολόγητη, αλλά συνήθως δέχονται τις περισσότερες επιθέσεις. Αυτά τα 

μοναχικά άτομα, παρουσιάζουν κάποιες ελλιπείς δεξιότητες, ως προς την επίλυση 

προβλημάτων, αλλά και επικοινωνίας (Olweus, 1999). Αυτές οι ιδιαιτερότητες που 

έχουν, χαρακτηρίζονται ως εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα. 

Τα παιδιά «θύματα», σύμφωνα με τον Olweus, 1999, έχουν συνήθως χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, αισθάνονται έντονο άγχος, νιώθουν ανασφάλεια και είναι 

δυστυχισμένα. Συχνά καταφεύγουν στα κλάματα και απομονώνονται. 

Από την άλλη πλευρά, θυματοποιείται και εκφοβίζεται εύκολα ένα παιδί, όταν 

υπάρχει ανισορροπία δύναμης και εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό 

διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου παιδιού. Συχνά ο «καλός μαθητής/ η καλή 

μαθήτρια» ή το «καλό παιδί» γίνεται αποδέκτης βίαιων συμπεριφορών από ομάδες 

συνομηλίκων, ως αποτέλεσμα συμπεριφορών που λειτουργούν παγιδευτικά στις 

σχολικές κοινότητες. 

Άλλες φορές η άσκηση βίας συνδέεται με παράγοντες όπως φυλή ή εθνική ομάδα: 

άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ή μεταναστευτικές ομάδες συχνά γίνονται θύματα 

βίας. Τα άτομα αυτά «εκφοβίζονται γι’ αυτό που είναι ή γι’ αυτό που φαίνεται ότι είναι 

και όχι επειδή ανήκουν σε μια ομάδα εναντίον της οποίας υπάρχει κάποια ‘‘ανόητη’’ 

προκατάληψη και από την οποία μπορούν να αντλήσουν υποστήριξη» (Rigby, 2008, όπ. 

αναφ. στο βιβλίο των Lightfoot, G., Cole, M., Cole, S. R. (2014), όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που είναι σύνηθες στα άτομα που εντοπίζονται ως 

θύματα σχολικού εκφοβισμού είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, δηλαδή ο αδύναμος 

τύπος συμπεριφοράς που εμφανίζουν για να διεκδικήσουν κάτι. Όπως σημειώνει ο 

Olweus, 1996, όπ. αναφ. στο Αρτινοπούλου,2009, «η ανασφάλεια που έχουν και το 

άγχος που προκαλείται τα κάνει ευάλωτα, με αποτέλεσμα, τις περισσότερες φορές οι 

αντιδράσεις τους να ακολουθούνται από κλάμα, θυμό ή απόσυρση». Επιπλέον, με την 
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εσωστρεφή αυτή προσωπικότητα και τους ελάχιστους ή καθόλου φίλους που μπορεί 

να έχουν, εμφανίζεται δύσκολο να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτό που τους 

συνέβη, όπως και να το αντιμετωπίσουν, με την υποψία πως μπορεί να το κουβαλάν 

μαζί και για όλη την ενήλικη ζωή τους. 

Συνεπώς, εντοπίζουμε δυο βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να εντάξουμε τα 

θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Αυτές είναι τα ενδοτικά ή υπάκουα θύματα και τα 

προκλητικά θύματα. 

Ας αναφερθούμε, πρώτα, στα ενδοτικά ή υπάκουα θύματα, που είναι και ο πιο συχνός 

τύπος θυμάτων που μπορεί να συναντήσουμε. Αυτός ο τύπος θύματος, αναφέρεται σε 

άτομα που είναι ανασφαλή και δεν έχουν στοιχεία αυτοπεποίθησης στον χαρακτήρα 

τους, καθώς δεν θέλουν να δέχονται βία, αλλά και δεν αντιδρούν σε αυτή. Ακόμη, 

πρόκειται για άτομα που είναι απομονωμένα, αγχώδη και ο μόνιμος τρόπος για να 

ξεσπάσουν από την επίθεση που δέχονται, είναι το κλάμα. 

Η δεύτερη κατηγορία που αναφέραμε, αφορά έναν τύπο που δεν είναι και τόσο 

εμφανής, δηλαδή τα προκλητικά θύματα. Τέτοια άτομα, έχουν μία ενοχλητική ή 

προκλητική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να θέλουν να προκαλούν συνεχώς την 

προσοχή των δραστών τους. Αυτή τους η συμπεριφορά, χαρακτηρίζεται από το 

συνδυασμό δυο παραγόντων, του άγχους και της επιθετικότητας και αυτό έχει ως 

αντίκτυπο την έλλειψη δημοφιλίας μεταξύ των συνομηλίκων τους. Και οι δυο 

κατηγορίες που προαναφέραμε, έχουν χαρακτηριστικά, που παρουσιάζουν τα άτομα 

αυτά με χαμηλή την αυτοεικόνα τους και έντονα αισθήματα ενοχής (Olweus,1997). 

Μελλοντικά, επομένως υπάρχει το ενδεχόμενο αυτά τα άτομα να παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και στην ικανότητα ανάληψης 

ευθυνών. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους, μπορεί να παρουσιάσουν 

ελλείψεις στην ικανοποιητική άσκηση των κοινωνικών τους ρόλων. 

 

3.4 Χαρακτηριστικά παρατηρητή 

Σύμφωνα με τον Olweus, 1997, η τρίτη κατηγορία που εντοπίζεται στα περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού είναι ο θεατής – παρατηρητής και μάρτυρας αυτών. Αυτός, 

διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο, μετά από το δράστη και το θύμα, αφού χωρίς 

να έχει κάποιους από τους δυο προηγούμενους ρόλους, γνωρίζει ή παρακολουθεί το 
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περιστατικό. Επιπλέον, δεν μπορούμε να πούμε πως εμπλέκεται άμεσα στο γεγονός, 

αλλά εφόσον έχει πλήρη εικόνα του τι συνέβη, μπορεί να εμπλακεί έμμεσα, αλλά και 

να επηρεαστεί κυρίως σε επίπεδο συναισθηματικό. 

Τα άτομα παρατηρητές παρουσιάζονται ως «διασώστες», δείχνοντας μία αρκετά 

υπερπροστατευτική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνουν τα θύματα. 

Επίσης, είναι φανερό πως δεν παρεμβαίνουν, παρόλο που γνωρίζουν τους 

εμπλεκόμενους, δηλαδή τους δράστες και τα θύματα. Τα άτομα αυτά, δεν έχουν 

κάποιο κακό σκοπό αναφορικά με το γεγονός του οποίου έγιναν μάρτυρες. Θέλουν 

την απόδοση της δικαιοσύνης και την τιμωρία των δραστών, αλλά θέλουν να 

ενεργήσουν με τον δικό τους τρόπο. Έτσι, για να πετύχουν αυτό το στόχο, υιοθετούν 

κάποιες μεθόδους οι οποίες επιβεβαιώνουν πως αυτή η επιθετική στάση και η άσκηση 

εξουσίας αποτελούν ισχυρό όπλο. Τέλος, το συναισθηματικό κομμάτι διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο σε αυτό. Οι παρατηρητές – μάρτυρες του περιστατικού, αν και 

γνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι συνέπειες αυτού, στην ψυχολογία του, την 

καθημερινότητά του, αλλά και του ευρύτερου σχολικού πλαισίου του θύματος, 

εξακολουθούν να παραμένουν με μία κατάσταση αδράνειας. Συνεπώς, η άποψη του 

παρατηρητή – θεατή σε ένα περιστατικό, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την έκβασή 

του, ανάλογα πάντα με τη θέση και τη στάση που θα έχει απέναντι στο περιστατικό. 

Αναφέρονται, λοιπόν σύμφωνα με τον Olweus, 1997, οι παρακάτω κατηγορίες: 

Στην 1
η
 κατηγορία, έχουμε τον παρατηρητή ο οποίος παρόλο που το θύμα του ζητάει 

βοήθεια, εκείνος δεν δύναται να τον βοηθήσει, πιστεύοντας πως αν το κάνει θα είναι 

σαν να συμμετέχει και αυτός. Αυτή η κατηγορία, χαρακτηρίζεται ως «ο νίπτει τας 

χείρας του», δηλαδή δεν είναι δουλειά του. 

Σε αυτή την κατηγορία έχουμε τον «αναποφάσιστο», ο οποίος πιστεύει πως η αλήθεια 

βρίσκεται κάπου στη μέση, μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων. Πιστεύει, πως αυτό 

που βλέπει είναι έτσι σύμφωνα με τη δική του αντίληψη και ταλαντεύεται μεταξύ των 

σκέψεων αν αυτό το περιστατικό θεωρείται εκφοβισμός ή όχι, αλλά συνειδητοποιεί 

και την αδυναμία της αντίδρασης του θύματος. 

Εδώ εντοπίζεται ο «συγχυσμένος», ο οποίος παραμένει αδρανής, με τη δικαιολογία 

πως αυτό το περιστατικό είναι πολύ πιο πολύπλοκο από όσο δείχνει. 
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Από τις κατηγορίες που αναλύουμε, δεν θα μπορούσε να λείπει και ο τύπους του 

παρατηρητή, που δε θέλει να πάρει το μέρος κανενός. Αυτός, χαρακτηρίζεται ως 

«ουδέτερος», καθώς ενώ αντιλαμβάνεται το περιστατικό, δε λαμβάνει μέρος παρά τη 

γνώση της αδυναμίας του θύματος. Αυτή η στάση θεωρείται αρνητική από τα θύματα. 

Εδώ, παρατηρούμε έναν τύπο όπου και σε αυτή την περίπτωση η δράση είναι 

ελλιπής. Αναφερόμαστε, στο είδος που έχει μία «ασαφή εικόνα», καθώς δεν γνωρίζει 

όλες τις πληροφορίες. Αυτή η μερίδα παρατηρητών, θεωρεί πως δεν έχει την πλήρη 

εικόνα του περιστατικού και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος εμπλέκεται. Είναι εμφανές, 

όμως, ποιος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και είναι πιθανό αυτή η αναμονή για να 

μάθει όλες τις πληροφορίες να κάνει την κατάσταση χειρότερη. 

Η επόμενη κατηγορία χαρακτηρίζεται ως ο «ισορροπιστής», καθώς φοβάται να 

αντιμετωπίσει το περιστατικό και δε θέλει να ταράξει τα νερά, με φαινομενική ηρεμία 

στη συμπεριφορά του. 

 

3.5  Ελληνικές και ξένες έρευνες σχετικά με τον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό 

Σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξαχθεί και αφορά την εκδήλωση της σχολικής βίας, « 

Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού», που έγινε  τον 

Δεκέμβριο του 2012, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής καμπάνιας κατά του σχολικού 

εκφοβισμού (Europe’s Antibullying Campaign Project), παρουσιάζονται 

αποτελέσματα τα οποία αφορούν μεμονωμένα μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της 

Ελλάδας. Συγκεκριμένα η παραπάνω έρευνα, που αφορούσε δείγμα 4.987 μαθητών, 

ανέδειξε ότι το 31.98% των μαθητών έχει πέσει θύμα οποιασδήποτε μορφής σχολικού 

εκφοβισμού, ενώ το 64.34% των μαθητών δηλώνει ότι δεν έχει βιώσει ποτέ ένα 

τέτοιο περιστατικό. Ειδικότερα, ο δείκτης  θυματοποίησης εμφανίζεται υψηλότερος  

στα  αγόρια, αφού το  34.2% δήλωσε  ότι  υπήρξε  θύμα  σχολικού  εκφοβισμού. Από 

την άλλη το  αντίστοιχο  ποσοστό  των  κοριτσιών ανέρχεται σε 29.7%. 

Ακόμη, η χρήση λεκτικής βίας με τη μορφή κοροϊδίας αποτελεί την κυριότερη μορφή 

σχολικού εκφοβισμού, με ποσοστό 60.7%. Στη συνέχεια, η σωματική βία με τη χρήση 

σπρωξιμάτων ή χτυπημάτων με ποσοστό 45.4% και ο αποκλεισμός από τη παρέα με 

ποσοστό 27.4%. 
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Η ανωτέρω έρευνα, όμως, δεν ασχολήθηκε μόνο με τα θύματα του σχολικού 

εκφοβισμού, αλλά και με τους θύτες. Συγκεκριμένα το 30.2% των μαθητών δήλωσε 

ότι έχει υπάρξει δράστης σχολικής βίας απέναντι σε κάποιον συμμαθητή του, ενώ το 

66.67 ότι δεν το έχει κάνει ποτέ. Επιπλέον, τα αγόρια φαίνεται να παίζουν πολύ 

συχνά το ρόλο του θύτη, με ποσοστό 42.2%. Το ποσοστό των αγοριών, παρουσιάζει 

αρκετά μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτό των κοριτσιών, που ανέρχεται στο 18.6%. 

Ακόμη, η λεκτική βία αποτελεί την πρώτη μορφή εκφοβισμού με ποσοστό 77.08%, 

κυρίως με τη χρήση υβριστικών εκφράσεων και πειραγμάτων. Και η σωματική βία 

βρίσκεται αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις των δραστών του σχολικού εκφοβισμού. 

Μάλιστα, το ποσοστό στο οποίο ανέρχεται, αγγίζει το 61.2%, ενώ ο αποκλεισμός 

άλλων από την παρέα σχετίζεται με το 39.97% των δραστών. 

Σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύτηκε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας, με τίτλο : Bullying, Cyberbullying, and Suicide, των Sameer Hinduja and 

Justin W. Patchin, καθώς παρουσιάζει παρόμοια ερευνητικά ερωτήματα με τη δική 

μας έρευνα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πως οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν 

τη σοβαρότητα του εκφοβισμού. Τόσο του σχολικού όσο και του διαδικτυακού. 

Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι αυτή του 

Υπουργείου Παιδείας. Ασχολήθηκε με τις σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων, αλλά 

και το σχολικό εκφοβισμό. 

Στο Δημοτικό σχολείο, η πιο συχνή μορφή εκφοβισμού είναι ο λεκτικός εκφοβισμός. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περιλαμβάνεται η εξύβριση και η κοροϊδία με ποσοστό 

56.5%. Ακολουθεί ο σωματικός εκφοβισμός, με ποσοστό 30.5% που περιλαμβάνει 

χτυπήματα – σπρωξίματα, και τέλος, ο κοινωνικός εκφοβισμός, η απομόνωση και η 

κοροϊδία των μαθητών από όλη την τάξη με ποσοστό 27.8% (Αρτινοπούλου, 

Μπαμπάλης, Νικολόπουλος, 2016). 

Οι μαθητές της παραπάνω έρευνας παρουσιάζουν μικρή συμμετοχή σε περιστατικά 

σωματικής βίας, λεκτικής βίας, κλοπής και βανδαλισμού συγκριτικά με τους μαθητές 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπλέκονται συχνότερα σε τέτοιου είδους 

περιστατικά. Τα πιο συχνά συναισθήματα των θυτών σχολικής βίας είναι η ματαίωση 

και η ενοχή και έπειτα σε πολύ μικρότερο ποσοστό η ικανοποίηση. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές υπήρξαν σχετικά με τη συχνότητα της σωματικής 

και της λεκτικής βίας, ως προς τη συμπεριφορά των συμμαθητών κατά τη διάρκεια 
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των μαθημάτων στην τάξη. Επιπλέον, στο διάλειμμα, δε φαίνεται να υπήρξαν 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, σε ότι αφορά στην εκδήλωση της λεκτικής βίας  και 

της άσχημης συμπεριφοράς (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης και Νικολόπουλος, 2016). 

Μία άλλη πανελλήνια έρευνα που αφορά την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό, 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με συμμετέχοντες: τρεις χιλιάδες 

εξακόσιους εξήντα επτά (3.667) μαθητές, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τριάντα 

τρεις χιλιάδες εκατόν δώδεκα (33.112) μαθητές, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έδειξε 

ότι τα φαινόμενα εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Γενικότερα, η σοβαρότητα των περιστατικών τείνει να αυξάνεται με την 

ηλικία. Επίσης, σε μεγαλύτερες ηλικίες (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), καταγράφηκε 

μια μεγαλύτερη δυσκολία έκφρασης των συμπτωμάτων, αλλά και μια τάση των 

παιδιών να θέλουν να αντιμετωπίσουν μόνα τους τα περιστατικά χωρίς την 

παρέμβαση των γονέων. (Βασιλική Αρτινοπούλου, Θωμάς Μπαμπάλης, Βασίλης Ι. 

Νικολόπουλος, Μάρτιος 2016) 

 

Κεφάλαιο 4
ο
: Σκοπός και μεθοδολογία ερευνάς 

4.1 Σκοπός και στόχοι έρευνας 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των αντιλήψεων του 

φαινομένου του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, σε μία ηλικιακή μερίδα 

μαθητών στην οποία ποικίλουν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους 

στο σχολικό χώρο. Επίσης, η ύπαρξη ερευνών στην Ελλάδα σχετικά με το φαινόμενο 

αυτό και τη συγκεκριμένη ηλικιακή μερίδα (17-18), δεν είναι αρκετές και δεν 

εστιάζουν στη συχνότητα εκδήλωσης του εκφοβισμού. 

Ακόμη, η απόκτηση ξεκάθαρης εικόνας πάνω στη θεματική του εκφοβισμού- 

bullying, καθιστά έναν παράλληλο σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς και τις 

μορφές με τις οποίες εμφανίζεται. Αποβλέπουμε στην εύρεση των αιτιών για την 

εκδήλωση αυτών των φαινομένων, κατά την ύστερη εφηβική ηλικία, όπως και στην 

ποσοτική αποτίμηση των απόψεων των μαθητών που μελετάμε. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι της έρευνας και 

αφορούν τη διερεύνηση: 
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• Του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη ο εκφοβισμός. 

• Της επίγνωσης της συχνότητας του φαινομένου στους μαθητές. 

• Του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. 

 

4.2 Ερωτήματα έρευνας 

Το ζήτημα που προκύπτει αφορά τη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται 

φαινόμενα εκφοβισμού, σε μαθητές που τελειώνουν την υποχρεωτική τους 

εκπαίδευση στο Λύκειο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ο ρόλος του κάθε 

μαθητή, καθώς και τα μέσα διεξαγωγής της πράξης. Το σχολείο αλληλεπιδρά με την 

κοινωνία, όπως και με την οικογένεια, γεγονός που το καθιστά σημαντικό 

μικροσύστημα στη ζωή κάθε παιδιού. 

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

• Πώς αντιλαμβάνονται οι έφηβοι το σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό. 

• Ποια η συχνότητα των φαινομένων εκφοβισμού στην ύστερη εφηβική ηλικία. 

Για τη μελέτη των ανωτέρω υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα. Στην 

ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το 

οποίο συμπλήρωσαν 250 μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται 

η μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνάς μας. 

 

4.3 Μεθοδολογία έρευνας 

4.3.1 Πεδίο μελέτης 

Ως πεδίο μελέτης ορίστηκαν κάποιοι νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα της Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Πιερίας. Συνεργάστηκαν Ενιαία 

Λύκεια καθώς και ένα εκπαιδευτικό φροντιστήριο, εκ των οποίων η τάξη αναφοράς 

είναι η Γ΄ Λυκείου. 
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4.3.2 Δειγματοληψία 

Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν, ανέρχεται στα 

250. Η συλλογή των ερωτηματολογίων διεξήχθη από κοινού, αφού οι ερευνήτριες 

επισκέπτονταν μαζί τα σχολεία του κάθε νομού. Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 17-18 ετών και συγκεκριμένα της Γ΄Λυκείου. 

Σε μία ποσοτική έρευνα, καλό δείγμα θεωρείται αυτό που είναι αντιπροσωπευτικό 

του πληθυσμού από τον οποίο επιλέχθηκε. Η μέθοδος που ακολουθήσαμε στην 

παρούσα έρευνα είναι αυτή της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, ώστε όλα τα άτομα 

του συγκεκριμένου πληθυσμού να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να επιλεγούν στο δείγμα. 

Επομένως, η επιλογή ενός ατόμου σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την επιλογή 

ενός άλλου και έτσι εγγυάται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

Άρα, όσον αφορά το δείγμα, ήταν τυχαίο και δεν είχαμε καθορίσει από την αρχή της 

έρευνάς μας να το χωρίζαμε σε ίσους αριθμούς αγοριών και κοριτσιών. Οι διαφορές 

που θα προκύψουν από την έρευνα, είναι τυχαίες, αφού μιλάμε για τυχαία 

δειγματοληψία και δεν θα προέρχονται από την συνειδητή ή ασυνείδητη μεροληψία 

μας κατά την επιλογή του δείγματος. Είχαμε προαποφασίσει από κοινού, κατά την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, να μην εστιάσουμε την προσοχή μας τόσο στο 

φύλο των παιδιών αλλά περισσότερο στην τάξη τους. Η λήψη των ερωτηματολογίων 

έγινε σε πέντε λύκεια και ένα φροντιστήριο, εκ των οποίων τα τρία βρισκόταν στο 

νομό Ημαθίας, ένα στο νομό Θεσσαλονίκης και τα δύο στο νομό Πιερίας. 

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα σχολεία 2
ο
 Γενικό Λύκειο Βέροιας, το  

Φροντιστήριο ‘ΤΟΜΗ’ στη Βέροια, το Γενικό Λύκειο Μελίκης, στο νομό Ημαθίας, 

το 1
ο
 Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης, στο νομό Θεσσαλονίκης, καθώς και το Γενικό 

Λύκειο Αιγινίου και το Γενικό Λύκειο Κολινδρού, στο νομό Πιερίας. 

 

4.3.3 Τεχνικές συλλογής στοιχείων 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

πραγματοποιήθηκε σε συνολικά έξι λύκεια, τριών νομών, του γεωγραφικού 

διαμερίσματος της Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Αρχικά, έλαβε χώρα η επαφή με τα σχολεία, η ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας 

και η παρουσίαση του ερευνητικού µας εργαλείου. Έπειτα, ξεκίνησε η διεξαγωγή της 

έρευνας. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η πιλοτική συμπλήρωση ορισμένων 

ερωτηματολογίων, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές που 

αφορούσαν την κατάλληλη διατύπωση, με αποτέλεσμα την απόλυτη κατανόηση των 

ερωτημάτων από τους μαθητές. Οι τεχνικές συλλογής που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 

κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες γίνονται ευκολότερα κατανοητές και 

απαντήσιμες. Ακόμη, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, ήταν προκαθορισμένες. Έτσι, οι 

συμμετέχοντες δεν είχαν την επιλογή να απαντήσουν ό,τι θέλουν, αλλά έπρεπε να 

επιλέξουν από τις απαντήσεις που είχαν προκαθοριστεί. Ένας ακόμα τρόπος 

συλλογής που χρησιμοποιήσαμε ήταν οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (π.χ. τους 

τελευταίους 2 μήνες αυτό δεν συνέβη καθόλου). 

Ύστερα από την πιλοτική έρευνα, ακολούθησε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

από τους μαθητές, διαδικασία η οποία είχε διάρκεια κάποια λεπτά κάθε φορά, αφού 

αναφερόταν σε δείγμα μαθητών ηλικίας που ήταν εύκολο να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας σε κάθε 

σχολείο, προηγείτο ενημέρωση των µαθητών για την ταυτότητά µας, το σκοπό της 

εργασίας αυτής, τη διασφάλιση του απορρήτου και της ανωνυμίας. 

Η παρουσία μας, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν ήταν εφικτή είτε 

απαραίτητη, αφού οι μαθητές είχαν κατανοήσει το αντικείμενο της έρευνας και 

μπορούσαν με τη βοήθεια του εκάστοτε καθηγητή να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο. Επίσης, λόγο του φόρτου μαθημάτων κατεύθυνσης σε αυτή την 

τάξη, οι καθηγητές δεν ήταν διατεθειμένοι να παραθέσουν χρόνο για τη διεξαγωγή 

της διαδικασίας, συνεπώς προτιμούσαν να τα παραδώσουν κάποια ώρα η οποία θα 

ήταν πιο χαλαρή και με τη μικρότερη πίστωση χρόνου. 

Η κάθε διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, ολοκληρωνόταν µε την 

απόδοση ευχαριστιών προς τους μαθητές για τη σημαντική συμβολή τους στην 

εκπόνηση της εργασίας µας, αλλά και προς τους εκάστοτε διευθυντές και καθηγητές, 

για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης του συνόλου των ερωτηματολογίων, 

πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα 2 μηνών. 
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4.3.4 Μέσο/ Εργαλείο έρευνας 

Για την ποσοτική έρευνα στην οποία κάνουμε αναφορά, το ερευνητικό εργαλείο το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνησή της ήταν το ερωτηματολόγιο. Πρόκειται 

για ένα από τα συνηθέστερα εργαλεία διεξαγωγής ποσοτικών ερευνών. Πρόκειται για 

μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αντίστοιχη έρευνα τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Για την δημιουργία του ερευνητικού εργαλείου, 

λάβαμε υπόψη και τη διπλωματική εργασία της Μίντζα Νικολέτας- Μαρίας και το 

ερωτηματολόγιο του Schubarth (2010) από το Gewalt and Mobbing an Schulen (Η 

βία και ο εκφοβισμός στο σχολείο), το οποίο σχετίζεται με την έρευνα που διεξήχθη. 

Για τις απαιτήσεις της δικής µας έρευνας, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, υπέστη 

κάποιες διαμορφώσεις κι αλλαγές, ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα. Συνεπώς, έγινε 

επιλογή ερωτήσεων που συμπεριλήφθησαν, και με τη συνεργασία του υπεύθυνου 

καθηγητή μας, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την 

εκπλήρωση του στόχου της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό περιείχε 19 ερωτήσεις, ομαδοποιημένες σε τρία μέρη, τα 

οποία αναφέρονταν στα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, σε μορφές και 

χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και σε χαρακτηριστικά του 

διαδικτυακού εκφοβισμού και μέσα διεξαγωγής του. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος 

ζητήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα: 

Φύλο 

Τάξη 

Μόρφωση πατέρα 

Μόρφωση μητέρας 

Εργασία και των δύο γονέων/του ενός γονέα 

Επάγγελμα πατέρα 

Επάγγελμα μητέρας 
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Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονταν οι παρακάτω ερωτήσεις που σχετίζονταν με το 

σχολικό εκφοβισμό: 

Ε1: Τί νομίζεις ότι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 

Ε2: Στο σχολείο ή στο δρόμο για το σχολείο με κορόιδευαν, με περιγελούσαν ή 

έλεγαν για εμένα άσχημα λόγια. 

Ε3: Στο σχολείο ή στο δρόμο για το σχολείο με έδειραν, με χτύπησαν άσχημα ή μου 

επιτέθηκαν με κάποιο τρόπο. 

Ε4: Μερικές φορές συμμαθητές και συμμαθήτριες, μας αποκλείουν επίτηδες από τις 

παρέες και δεν μας επιτρέπουν να συμμετέχουμε. Σου συνέβη ποτέ; 

Ε5: Όταν σε χτύπησαν, που συνέβη αυτό; 

Ε6: Στο σχολείο στο δρόμο για το σχολείο έχω κοροϊδέψει ή πειράξει άλλα παιδιά ή 

τους έχω πει άσχημα πράγματα. 

Ε7: Πώς ένιωσες όταν σου συνέβη; 

Ε8: Στο σχολείο ή στο δρόμο για το σχολείο έχω χτυπήσει, δείρει ή επιτεθεί με 

κάποιον τρόπο σε άλλα παιδιά. 

Ε9: Έχω αποκλείσει επίτηδες συμμαθητές ή συμμαθήτριες από παρέες. Δεν τους 

επέτρεψα να συμμετέχουν. 

Ε10: Αν έχεις χτυπήσει κάποιον πού συνέβη αυτό; 

Ε11: Τί σε οδήγησε σε αυτήν τη συμπεριφορά; 

Ε12: Παρατήρησες να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, συχνότερα, σε αλλοεθνείς 

συμμαθητές/τριές σου; 

Ε13: Τί είδους εκφοβισμό βλέπεις ότι δέχονται; 

 

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονταν οι ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονταν με το 

διαδικτυακό εκφοβισμό, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

Ε14: Τί νομίζεις ότι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός; 

Ε15: Έχεις δεχθεί κάτι από τα παραπάνω; 
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Ε16: Εσύ έχεις επιχειρήσει κάτι τέτοιο; 

Ε17: Αν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο; 

Ε18: Κατά τη γνώμη σου, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης; 

Ε19: Πώς θα το αντιμετώπιζες; 

 

4.3.5 Στατιστική ανάλυση 

Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν µε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 12.0 for 

Windows (Statistical Package for Social Sciences). Αρχικά, παρατέθηκαν οι πίνακες 

απλής κατανομής για τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, τα 

στοιχεία του σχολικού εκφοβισμού κι έπειτα αυτά που αφορούσαν το διαδικτυακό 

εκφοβισμό. 

Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και η συσχέτιση των 

ερωτημάτων. 

Τέλος, οι ερευνήτριες προέβησαν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα µε τα 

στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης. 

 

4.4 Εκτίμηση δυσκολιών 

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της έρευνάς µας, παρουσιάστηκαν κάποιες 

δυσκολίες, αλλά και περιορισμοί, που δυσχέραιναν την ολοκλήρωσή της. 

Μία πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, αφορούσε το κόστος της έρευνας. Λόγω 

του εύρους του δείγματος, υπήρξε μία ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση 

εκτύπωσης, ενός αρκετά μεγάλου αριθμού ερωτηματολογίων, με τις σελίδες που 

αναλογούσαν στο καθένα. 

Ακόμη ένας περιορισμός, ήταν πως κάποιοι από τους μαθητές δεν απάντησαν σε 

μερικές ερωτήσεις ή απάντησαν λέγοντας ψέματα. Αυτό συνέβη είτε επειδή 

φοβούνται είτε  επειδή δεν θέλουν να μιλήσουν για το γεγονός του ότι έχουν πέσει 

θύματα εκφοβισμού. 



47 

 

Επίσης, τέθηκαν και γραφειοκρατικά θέματα και πιθανόν με μία επίσημη άδεια θα 

ήμασταν κι εμείς καλυμμένες σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά ήταν το χρονικό όριο που 

μας περιόριζε και γνωρίζαμε πως δεν είναι παράνομη η είσοδος και χωρίς άδεια, 

αφού υπάρχει αντίστοιχη εντολή. 

Θα μπορούσε να σημειωθεί, ως επιπρόσθετη δυσκολία, το γεγονός πως δεν είχαμε 

πάντοτε τη δυνατότητα να ελέγχουμε αν ο κάθε μαθητής απαντούσε στο σύνολο των 

ερωτήσεων, αφού δεν μπορούσαμε να ελέγχουμε τον καθένα ξεχωριστά κατά την 

διεξαγωγή της συμπλήρωσης. 

 

 

Κεφάλαιο 5ο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας «Σχολικός και 

διαδικτυακός εκφοβισμός στην ύστερη εφηβική ηλικία». Έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε πέντε λύκεια και ένα φροντιστήριο, αλλά πιο συγκεκριμένα 

αναφερόμαστε στα σχολεία 2ο Γενικό Λύκειο Βέροιας, το  Φροντιστήριο ‘ΤΟΜΗ’ 

στη Βέροια, το Γενικό Λύκειο Μελίκης, στο νομό Ημαθίας, το 1ο Γενικό Λύκειο 

Σταυρούπολης, στο νομό Θεσσαλονίκης, καθώς και το Γενικό Λύκειο Αιγινίου και το 

Γενικό Λύκειο Κολινδρού, στο νομό Πιερίας. 

Ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα. 

Τα δεδομένα της έρευνας που καταχωρούνται, χρησιμοποιούνται και παρουσιάζονται 

στο κεφάλαιο αυτό και αποτελούν τη συνάρτηση ερευνητικών ερωτημάτων της 

παρούσας έρευνας. 

 

5.1 Αποτελέσματα της έρευνας 

5.1.1 Κοινωνικο-Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτώμενων μαθητών. Ύστερα από τη στατιστική ανάλυση των συγκεκριμένων 

δεδομένων προέκυψε ότι στο σύνολο των 250 ερωτηθέντων, το 41,6% αποτελούσαν 
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104 αγόρια και το 58,4% τα 146 κορίτσια, δίνοντας την πληροφορία πως στο σύνολο 

των συμμετεχόντων μαθητών τα κορίτσια είναι περισσότερα, χωρίς όμως η απόκλιση 

που υπάρχει, όσον αφορά το φύλο, να είναι τόσο σημαντική. 

Σχετικά με την ηλικία, παρατηρούμε πως το σύνολο του δείγματος αποτελείται από 

μαθητές ίδιας τάξης, στην προκειμένη περίπτωση Γ΄ Λυκείου, γεγονός που 

αποδεικνύεται και στη στατιστική ανάλυση, καθώς η ηλικιακή μερίδα στην οποία 

θέλαμε να εστιάσουμε αποτελούσε μαθητές αυτής της τάξης. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά για τη μόρφωση των γονέων των μαθητών που 

ερωτήθηκαν, οι κατηγορίες που τέθηκαν για συμπλήρωση αποτελούνταν από τη 

μόρφωση μέχρι Δημοτικό/Γυμνάσιο, έπειτα μέχρι Λύκειο/ΕΠΑ.Λ και τέλος μέχρι 

Πανεπιστήμιο/Α.Τ.Ε.Ι. 

Στην κατηγορία της μόρφωσης του πατέρα, διαπιστώνουμε πως το 16% αυτών 

δήλωσε πως τελείωσε Δημοτικό/Γυμνάσιο, το 54% τελείωσε Λύκειο/ΕΠΑ.Λ., 

αποδεικνύοντας πως είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, και το 30% φοίτησαν 

και στο Πανεπιστήμιο/Α.Τ.Ε.Ι. Το 0,4% που υπολείπεται αφορά κάποιο μαθητή που 

δεν απάντησε αν η μητέρα του τελείωσε κάτι από τα παραπάνω. 

Σχετικά με τη μόρφωση της μητέρας, διαπιστώνουμε πως το ποσοστό αυτών που 

τελείωσε Δημοτικό/Γυμνάσιο είναι σχεδόν το μισό, συγκεκριμένα 7,2%, έπειτα το 

54% τελείωσε Λύκειο/ΕΠΑ.Λ, γεγονός που μας δείχνει πως και σε αυτή την 

περίπτωση σε αυτήν την κατηγορία παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό και τέλος, 

το 38,4% φοίτησε στο Πανεπιστήμιο/Α.Τ.Ε.Ι. 

Όσον αφορά το επάγγελμα που έχουν οι γονείς των μαθητών που ερωτήθηκαν, οι 

κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν ήταν Διευθυντικά/Διοικητικά/Επιστήμονες, 

Έμποροι/Βιοτέχνες, Τεχνολόγοι/Υπάλληλοι γραφείου/Πωλητές/Παροχή υπηρεσιών, 

Εργάτες/Τεχνίτες/Χειριστές, Γεωργοί/ Ζωοκόμοι /Δασοκόμοι, Άνεργοι/Νοικοκυρές. 

Σχετικά με το επάγγελμα του πατέρα, διαπιστώθηκε πως το 26,8% αυτών έχουν 

επάγγελμα που σχετίζεται με Διευθυντικά/Διοικητικά/Επιστήμονες, το 2,4% είναι  

Έμποροι/Βιοτέχνες, το 43,6% είναι Τεχνολόγοι/Υπάλληλοι 

γραφείου/Πωλητές/Παροχή υπηρεσιών, έπειτα το 7,2% είναι 

Εργάτες/Τεχνίτες/Χειριστές, το 14% είναι Γεωργοί/ Ζωοκόμοι /Δασοκόμοι και το 2% 
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είναι Άνεργοι/Νοικοκυρές. Υπολείπεται ένα ποσοστό 4%, αφού 10 μαθητές δεν 

απάντησαν ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα τους. 

Σχετικά με το επάγγελμα της μητέρας των ερωτηθέντων μαθητών, διαπιστώθηκε πως 

το 22,4% αυτών έχουν επάγγελμα που σχετίζεται με 

Διευθυντικά/Διοικητικά/Επιστήμονες, το 0,8% είναι  Έμποροι/Βιοτέχνες, το 39,2% 

είναι Τεχνολόγοι/Υπάλληλοι γραφείου/Πωλητές/Παροχή υπηρεσιών, έπειτα το 1,2% 

είναι Εργάτες/Τεχνίτες/Χειριστές, το 5,2% είναι Γεωργοί/ Ζωοκόμοι /Δασοκόμοι και 

το 28,4% είναι Άνεργοι/Νοικοκυρές, ένα σημαντικό ποσοστό. Υπολείπεται ένα 

ποσοστό 2,8%, αφού 7 μαθητές δεν απάντησαν ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας 

τους. 

Τέλος, σχετικά με την ερώτηση που τέθηκε, στο δείγμα των ερωτηθέντων μαθητών,  

αν εργάζονται και οι δύο γονείς ή μόνο ο ένας, αυτοί απάντησαν πως το 65,6% 

εργάζονται και οι δύο γονείς, ενώ, αντίθετα το 32% εργάζεται μόνο ο ένας από τους 

γονείς. Υπολείπεται ένα ποσοστό 2,8%, αφού 7 μαθητές δεν απάντησαν αν εργάζεται 

κάποιος από τους δύο γονείς. 

 

Κοινωνικο-Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

Μεταβλητές N % 

Φύλο 

Αγόρι 

Κορίτσι 

 

104 

146 

 

41.6 

58.4 

Τάξη 250 100 

Μόρφωση Πατέρα 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

40 

135 

75 

 

16 

54 

30 

Μόρφωση Μητέρας 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

18 

 

7.2 
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Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

135 

96 

54 

38.4 

Επάγγελμα Πατέρα 

Διευθυντικά/Επιστήμονες 

Έμποροι/Βιοτέχνες 

Τεχνολόγοι/Υπ.Γραφείου 

Εργάτες/Τεχνίτες/Χειριστές 

Γεωργοί/Ζωοκόμοι 

Άνεργοι/Νοικοκυρές 

 

67 

6 

109 

18 

35 

5 

 

26.8 

2.4 

43.6 

7.2 

14 

2 

Επάγγελμα Μητέρας 

Διευθυντικά/Επιστήμονες 

Έμποροι/Βιοτέχνες 

Τεχνολόγοι/Υπ.Γραφείου 

Εργάτες/Τεχνίτες/Χειριστές 

Γεωργοί/Ζωοκόμοι 

Άνεργοι/Νοικοκυρές 

 

56 

2 

98 

3 

13 

71 

 

22.4 

0.8 

39.2 

1.2 

5.2 

28.4 

Εργασία 

Δύο γονείς 

Μόνο ένας 

 

164 

80 

 

65.6 

32 

 

5.1.2 Τι οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά και φύλο 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση, παρατίθεται το φύλο των ερωτηθέντων μαθητών σε 

σχέση με τι οδήγησε τον καθένα να ασκήσει εκφοβισμό σε κάποιον άλλο. Η ανάλυση 

έδειξε πως παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων, ανάλογα με το φύλο τους. Συγκεκριμένα χ
2 

(3, N = 163) = 65,2, p < .035, 

phi = .230, Cramer’s V = .230, όπως προκύπτει και από τα στατιστικά 

αποτελέσματα. 
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Πιο αναλυτικά, το 20,8% των αγοριών που απάντησαν, άσκησαν σχολικό εκφοβισμό 

για πλάκα, σε αντίθεση με το ποσοστό των κοριτσιών το οποίο εμφανίζεται να είναι 

το διπλάσιο, με 33%, στην ίδια απάντηση. 

Στην επόμενη επιλογή, ότι δεν το σκέφτονταν όταν το έκαναν, τα αγόρια 

εμφανίζονται με ποσοστό 45,8%, έναντι των κοριτσιών τα οποία υπερτερούν και σε 

αυτή την περίπτωση με ποσοστό 51,6%. 

Έπειτα, στη επιλογή αν κάποιος τους ανάγκασε να πραγματοποιήσουν τον 

εκφοβισμό, το ποσοστό των αγοριών παρουσιάζεται στο 13,9%, με συγκριτική 

μειονότητα του ποσοστού των κοριτσιών στο 4,4%. 

Τέλος, στην επιλογή της απάντησης «Ήθελα και το έκανα», το ποσοστό των αγοριών 

φτάνει το 19,4%, ενώ των κοριτσιών το 11%. 

Υπολείπεται ένα ποσοστό 34,8%, αφού αρκετοί ήταν οι μαθητές που δεν απάντησαν 

σε αυτή την ερώτηση. 

 

Τι οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά και  φύλο 

Μεταβλητές Για πλάκα 

 

n                  % 

Δεν το 

σκεφτόμουν 

n                  % 

Με ανάγκασαν 

 

n                  % 

Ήθελα και το 

έκανα 

n                  % 

Φύλο 

Αγόρι 

Κορίτσι 

 

15             20.8 

30               33 

 

33             45.8 

47             51.6 

 

10             13.9 

4                 4.4 

 

14             19.4 

10               11 

 

5.1.3 Το φύλο των μαθητών συγκριτικά με άλλους παράγοντες 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατηρούνται συγκρίσεις αναφορικά με το φύλο των 

ερωτηθέντων μαθητών και άλλους παράγοντες που αφορούν το σχολικό και 

διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση «Παρατηρείται να συμβαίνει συχνότερα σε αλλοεθνείς 

μαθητές;», απαντήθηκε από τα αγόρια σε ποσοστό 46,6% θετικά και σε ποσοστό 
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53,4% αρνητικά. Σε αντίθεση με τα κορίτσια τα οποία απάντησαν θετικά με ποσοστό 

54,1% και αρνητικά με 45,9%. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, υπήρξε μαθητής που δεν 

απάντησε καθόλου. 

Στη συνέχεια, ρωτήθηκαν, αν έχουν δεχθεί κάτι που σχετίζεται με εκφοβισμό. Οι 

απαντήσεις παρουσιάζουν ποσοστά που δεν αποκλείουν πολύ μεταξύ τους, 

συγκριτικά με το φύλο. Τα αγόρια με ποσοστό 23,3% απάντησαν θετικά, καθώς και 

το ποσοστό των κοριτσιών ήταν στο 21,3%, ενώ με ποσοστό 76,7% τα αγόρια 

απάντησαν πως δεν έχουν δεχθεί κάτι σχετικό, όπως και τα κορίτσια με ποσοστό 

78,8%. Και σε αυτή την ερώτηση, υπήρξε μαθητής που δεν έδωσε απάντηση. 

Στην επόμενη ερώτηση, αναφερθήκαμε στο γεγονός του να έχουν επιχειρήσει οι ίδιοι 

κάτι που σχετίζεται με ενέργεια εκφοβισμού. Τα αγόρια έδωσαν θετική απάντηση με 

ποσοστό 16,5% και είπαν πως δεν το έχουν επιχειρήσει σε ποσοστό 83,5%. 

Αντίστοιχα, τα κορίτσια απάντησαν θετικά με ποσοστό 12,3% και η αρνητική 

απάντηση έδειξε ποσοστό 87,7%. Αυτή η ερώτηση δεν απαντήθηκε από κάποιο 

μαθητή. 

Στην τελευταία μεταβλητή που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, αντιστοιχεί η 

ερώτηση «Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης;». Εδώ διαπιστώνεται πως οι ερωτηθέντες 

πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, αφού απάντησαν 

θετικά, τα αγόρια σε ποσοστό 84,3% και τα κορίτσια 90,4%. Οι αρνητικές 

απαντήσεις εντοπίζονται σε ποσοστό 15,7% στα αγόρια και σε ποσοστό 9,6% στα 

κορίτσια. Σε αυτή την ερώτηση δεν απάντησαν καθόλου δύο μαθητές. 

Το φύλο των μαθητών συγκριτικά με άλλους παράγοντες 

Μεταβλητές Αγόρι 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

n       %                  n      % 

Κορίτσι 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

n       %                  n      % 

Συμβαίνει συχνότερα σε 

αλλοεθνείς μαθητές 

48    46.6              55   53.4 79    54.1              67   45.9 

Έχεις δεχθεί κάτι εσύ 24    23.3              79   76.7 31    21.2            115   78.8 

Έχεις επιχειρήσει κάτι εσύ 17    16.5              86   83.5 18    12.3            128   87.7 
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Υπάρχει τρόπος 

αντιμετώπισης 

86    84.3              16   15.7 132   90.4            14      9.6 

 

5.1.4 Αντιμετώπιση περιστατικού εκφοβισμού και φύλο 

Στον πίνακα που βρίσκεται παρακάτω, οι ερωτηθέντες είχαν να απαντήσουν στην 

ερώτηση «Πώς θα το αντιμετώπιζες;», αναφερόμενοι σε κάποιο περιστατικό 

εκφοβισμού στο οποίο υπήρξαν θύτες, θύματα ή απλοί παρατηρητές. 

Τα αγόρια, έδωσαν, με ποσοστό 45,5% την απάντηση «Δεν έκανα τίποτα» και με 

ποσοστό 54,5% την απάντηση «Απευθύνθηκα σε έναν ενήλικα». Και τα κορίτσια, 

αντίστοιχα, επέλεξαν την πρώτη απάντηση με ποσοστό 40,6% και τη δεύτερη με 

ποσοστό 59,4%. Υπολείπεται ένα 3,2%, καθώς 8 μαθητές δεν απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση. 

 

Αντιμετώπιση περιστατικού εκφοβισμού και φύλο 

Μεταβλητές Δεν έκανα τίποτα 

 

n                                     % 

Απευθύνθηκα σε έναν 

ενήλικα 

n                                     % 

Αγόρι 45                                45.5 54                                54.5 

Κορίτσι 58                                40.6 85                                59.4 

 

5.1.5 Αντιμετώπιση εκφοβισμού συγκριτικά με την τάξη 

Ο εκφοβισμός, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και σε κάθε 

τάξη, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη. Στο δείγμα μας και στην τάξη αναφοράς 

μας, τη Γ΄ Λυκείου, οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων έδειξαν τα παρακάτω 

συμπεράσματα. 

Στην ερώτηση «Τι σε οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά;», οι μαθητές του δείγματος 

απάντησαν πως ένα ποσοστό 27,6% το έκαναν για πλάκα, το 49,1% δεν το σκεφτόταν 

όταν το έκαναν, το 14,7% είπαν πως ήθελαν και το έκαναν και τέλος, ένα 8,6% 
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δήλωσαν πως τους ανάγκασαν και το έκαναν. Υπολείπεται ένα ποσοστό 34,8% στο 

οποίο αυτή η ερώτηση δεν είχε απαντηθεί. 

Στη συνέχεια, στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ζητήθηκε να αναφέρουν αν 

παρατήρησαν να συμβαίνει συχνότερα σε αλλοεθνείς μαθητές. Το 49% αυτών έδωσε 

αρνητική απάντηση, ενώ το 51% θετική. Σε αυτή την ερώτηση υπήρξε μαθητής που 

δεν έδωσε απάντηση. 

Όσον αφορά το αν έχουν δεχθεί εκφοβισμό, καθώς βρίσκονται στην τελευταία τάξη 

των σχολικών ετών, απάντησαν πως το 77,9% αυτών δεν έχουν δεχθεί κάτι σχετικό 

και το 22,1% του δείγματος έδωσε θετική απάντηση. Και σε αυτή την ερώτηση 

παρατηρήθηκε πως ένας μαθητής δεν απάντησε. 

Στην ερώτηση, «Έχεις επιχειρήσει κάτι τέτοιο;», το 85,9% των μαθητών του 

δείγματος της Γ΄ Λυκείου, δήλωσε πως δεν έχει επιχειρήσει κάτι τέτοιο, σε αντίθεση 

με το 14,1% που δήλωσε πως έχει προσφύγει σε περιστατικά εκφοβισμού. 

Παρατηρήθηκε πως ένας μαθητής δεν είχε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. 

Έπειτα, ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης και σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα το 12,1%  του δείγματος των μαθητών έδωσε αρνητική απάντηση. 

Θετική ήταν η απάντηση του μεγαλύτερου μέρους του δείγματος, δηλαδή 87,9%, 

αφού υπολείπεται ένα ποσοστό 0,8% που δεν απάντησαν. 

Τέλος, όσον αφορά τα αποτελέσματα που αφορούσαν την τάξη στην οποία πηγαίνουν 

οι μαθητές, σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετώπιζαν ένα περιστατικό εκφοβισμού, 

το 42,6% απάντησαν πως δε θα έκαναν τίποτα για να το αντιμετωπίσουν, ενώ το 

57,4% θα απευθυνόταν σε κάποιον ενήλικα. Υπολείπεται ένα ποσοστό 3,2%, καθώς 

κάποιοι μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

 

5.1.6 Λόγοι που οδήγησαν σε ενέργειες εκφοβισμού και εργασία των γονέων 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται ο συσχετισμός της εργασίας των γονέων, 

δηλαδή το επάγγελμα που κάνουν, με τους λόγους που οδήγησαν κάθε μαθητή ή 

μαθήτρια να προβεί σε ενέργειες εκφοβισμού. 

Σύμφωνα με την ανάλυση παρατηρούμε χ2 (6, N = 159) = 63,6, p < .054, phi = .279, 

όπως προκύπτει και από τα στατιστικά αποτελέσματα. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του δείγματος, εκ των οποίων εργάζονται και οι δύο 

γονείς, απάντησαν πως το έκαναν για πλάκα, με ποσοστό 29,9%, ότι δεν το 

σκεφτόταν με ποσοστό 45,8%, το 13,1% δήλωσε πως το έκανε επειδή αναγκάστηκε 

και ένα 11,2% απάντησε πως ήθελε και το έκανε. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας από τους δύο γονείς, 

απάντησαν πως το έκαναν για πλάκα σε ποσοστό 23,5%, το 56,9% δήλωσε πως δεν 

σκεφτόταν όταν το έκανε, κανένας δεν δήλωσε πως αναγκάστηκε να το κάνει και το 

19,6% απάντησε πως ήθελε και το έκανε. 

Από το συνολικό ποσοστό, υπολείπεται ένα 36,4%, καθώς μερικοί μαθητές δεν 

έδωσαν κάποια απάντηση. 

Λόγοι που οδήγησαν σε ενέργειες εκφοβισμού και εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Για πλάκα 

 

n                  % 

Δεν το 

σκεφτόμουν 

n                  % 

Με ανάγκασαν 

 

n                  % 

Ήθελα και το 

έκανα 

n                  % 

Εργασία 

Και οι δύο 

Ο ένας 

 

32             29.9 

12             23.5 

 

49             45.8 

29             56.9 

 

14             13.1 

0                 0 

 

12             11.2 

10             19.6 

 

5.1.7 Η εργασία των γονέων συγκριτικά με άλλους παράγοντες 

Στο συγκεκριμένο πίνακα, παρατηρούνται συγκρίσεις σχετικά με την εργασία των 

γονέων, αν εργάζεται ο ένας ή και οι δύο γονείς του μαθητή, με παράγοντες που 

αφορούν το σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, «Αν συμβαίνουν συχνότερα φαινόμενα 

εκφοβισμού σε αλλοεθνείς μαθητές.», οι μαθητές των οποίων εργάζονται και ο δύο 

γονείς απάντησαν θετικά με ποσοστό 53,7% και αρνητικά με 46,3%. Από την άλλη, 

οι μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας απάντησαν θετικά με ποσοστό 

45% και αρνητικά με 55%. Υπολείπεται από το σύνολο, ένα ποσοστό 2%, αφού 5 

μαθητές δεν έδωσαν απάντηση. 
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Στην ερώτηση «Έχεις δεχθεί κάτι εσύ;», οι μαθητές των οποίων οι γονείς εργάζονται 

και οι δύο, δήλωσαν πως έχουν δεχθεί εκφοβισμό σε ποσοστό 22,6%, ενώ το 

απέρριψαν το 77,4% του δείγματος. Οι μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας 

από τους δύο γονείς απάντησαν θετικά με ποσοστό 21,5% κι αρνητικά με 78,5%. Σε 

αυτή την ερώτηση 6 μαθητές (2,4%), δεν απάντησαν. 

Έπειτα, στην ερώτηση αν έχει επιχειρήσει κάποιος ενέργειες εκφοβισμού, οι μαθητές 

των οποίων οι γονείς εργάζονται και οι δύο απάντησαν θετικά με ποσοστό 14% κι 

αρνητικά με 86%. Από την άλλη, οι μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας 

γονέας απάντησαν θετικά με ποσοστό 12,7% κι αρνητικά 87,3%. Υπολείπεται ένα 

2,4%, καθώς κάποιοι μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Στο ερώτημα, αν πιστεύουν πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, οι μαθητές που 

εργάζονται και οι δύο γονείς τους απάντησαν θετικά με ποσοστό 88,3% κι αρνητικά 

με 11,7%. Με ανάλογα ποσοστά, και οι μαθητές που έχουν τον ένα γονέα να 

εργάζεται απάντησαν πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης με 87,3% και ένα 12,7%, 

πως δεν υπάρχει. Τέλος, σε αυτή την ερώτηση παρατηρείται ένα ποσοστό 5,2%, που 

δεν έδωσε απάντηση. 

Εργασία των γονέων συγκριτικά με άλλους παράγοντες 

Μεταβλητές Εργάζονται και οι δύο 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

n       %                  n      % 

Εργάζεται ο ένας 

ΝΑΙ                            ΟΧΙ 

n       %                  n      % 

Συμβαίνει συχνότερα σε 

αλλοεθνείς μαθητές 

88    53.7              76   46.3 36     45                44     55 

Έχεις δεχθεί κάτι εσύ 37    22.6            127   77.4 17    21.5              62   78.5 

Έχεις επιχειρήσει κάτι εσύ 23     14              141    86 10    12.7              69   87.3 

Υπάρχει τρόπος 

αντιμετώπισης 

144   88.3            19    11.7 69    87.3              10   12.7 
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5.1.8 Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και εργασία των γονέων 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση του τρόπου που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι οποίοι ρωτήθηκαν, φαινόμενα εκφοβισμού, σε σχέση 

με το αν εργάζεται ο ένας ή και οι δύο γονείς τους. 

Επομένως, διαπιστώνουμε πως οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς 

τους, δήλωσαν πως δεν έκαναν κάτι για να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο φαινόμενο, με 

ποσοστό 41,8%, ενώ απευθύνθηκαν σε κάποιον ενήλικα με ποσοστό 43,6%. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές των οποίων εργάζεται ο ένας γονέας απάντησαν, με 

ποσοστό 58,2%, πως δεν έκαναν τίποτα κι ότι απευθύνθηκαν σε κάποιον ενήλικα με 

ποσοστό 56,4%. 

Υπολείπεται ένα ποσοστό 5,2%, καθώς μερικοί μαθητές δεν απάντησαν στην 

ερώτηση. 

Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και  εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Δεν έκανα τίποτα 

 

n                                     % 

Απευθύνθηκα σε έναν 

ενήλικα 

n                                     % 

Εργασία 

Και οι δύο 

Ο ένας 

 

66                                41.8 

92                                58.2 

 

34                                43.6 

44                                56.4 

 

5.1.9 Λεκτικός εκφοβισμός και φύλο 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το αν δέχονταν 

λεκτικό εκφοβισμό οι μαθητές που ρωτήθηκαν, συγκριτικά με το φύλο τους. 

Συγκεκριμένα, τα αγόρια δήλωσαν πως δεν έχουν δεχθεί καθόλου με ποσοστό 91,4%, 

1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 7,5%, μία φορά την εβδομάδα 

κανένας και συχνότερα ένας μαθητής, δηλαδή το 1,1% των ερωτηθέντων. 
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Από την άλλη, τα κορίτσια δήλωσαν πως δεν έχουν δεχθεί καθόλου ενέργειες 

εκφοβισμού με ποσοστό 85,1%, 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 

11,6%, μία φορά την εβδομάδα μία μαθήτρια και συχνότερα ένα ποσοστό 2,5%. 

Το συνολικό ποσοστό που υπολείπεται, είναι ένα 14,4% του δείγματος, αφού μερικοί 

μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Λεκτικός εκφοβισμός και φύλο 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n               % 

1-2 φορές 

τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

n               % 

Μία φορά 

την εβδομάδα 

 

 

n               % 

Συχνά 

 

 

 

n               % 

Φύλο 

Αγόρι 

Κορίτσι 

 

85         91.4 

103        85.1 

 

7             7.5 

14          11.6 

 

0               0 

1             0.8 

 

1             1.1 

3             2.5 

 

5.1.10 Σωματικός εκφοβισμός και φύλο 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το αν δέχονταν σωματικό 

εκφοβισμό οι μαθητές που ρωτήθηκαν, συγκριτικά με το φύλο τους. 

Όσον αφορά τα αγόρια, δήλωσαν πως δεν έχουν δεχθεί εκφοβισμό με ποσοστό 

96,6%, 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 2,2% και συχνότερα ένας 

μαθητής, δηλαδή 1,1%. 

Τα ποσοστά από τα κορίτσια έδειξαν πως δεν έχουν δεχθεί καθόλου ενέργειες 

εκφοβισμού με ποσοστό 95,7%, 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 

4,3% και συχνότερα καμία από το δείγμα. 

Υπολείπεται ένα ποσοστό 18,4% του δείγματος, καθώς μερικοί μαθητές δεν 

απάντησαν στην ερώτηση. 
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Σωματικός εκφοβισμός και φύλο 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n                     % 

1-2 φορές τους 

τελευταίους δύο 

μήνες 

 

 

n                     % 

Συχνά 

 

 

 

n                     % 

Φύλο 

Αγόρι 

Κορίτσι 

 

86                96.6 

110              95.7 

 

2                   2.2 

5                   4.3 

 

1                   1.1 

0                     0 

 

5.1.11 Συναισθηματικός εκφοβισμός και φύλο 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το αν δέχονταν 

συναισθηματικό εκφοβισμό οι μαθητές που ρωτήθηκαν, συγκριτικά με το φύλο τους. 

Σε αυτή την ερώτηση, τα αγόρια δήλωσαν πως δεν έχουν δεχθεί καθόλου 

συναισθηματικό εκφοβισμό με ποσοστό 87,9%, 1-2 φορές τους τελευταίους δύο 

μήνες με ποσοστό 8,8%, μία φορά την εβδομάδα ένα 2,2% και συχνότερα ένας 

μαθητής, δηλαδή το 1,1% των ερωτηθέντων. 

Στο δείγμα των κοριτσιών, τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν έχουν δεχθεί  ενέργειες 

συναισθηματικού εκφοβισμού με ποσοστό 86,8%, 1-2 φορές τους τελευταίους δύο 

μήνες με ποσοστό 9,6%, μία φορά την εβδομάδα μόλις το 1,8%, ποσοστό που 

σημειώνεται και στην απάντηση, συχνότερα. 

Το 18% που υπολείπεται, αφορά μία μερίδα μαθητών, οι οποίοι δεν έδωσαν κάποια 

απάντηση. 

Συναισθηματικός εκφοβισμός και φύλο 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

1-2 φορές 

τους 

τελευταίους 

Μία φορά 

την εβδομάδα 

 

Συχνά 
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n               % 

δύο μήνες 

 

n               % 

 

n               % 

 

 

n               % 

Φύλο 

Αγόρι 

Κορίτσι 

 

80          87.9 

99          86.8 

 

8             8.8 

11            9.6 

 

2             2.2 

2             1.8 

 

1             1.1 

2             1.8 

 

5.1.12 Λεκτικός εκφοβισμός και φύλο, ως θύτες 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το αν έχουν 

προβεί, οι μαθητές που ρωτήθηκαν,  σε ενέργειες λεκτικού εκφοβισμού, συγκριτικά 

με το φύλο τους. 

Όσον αφορά τα αγόρια, δήλωσαν πως δεν έχουν επιχειρήσει τέτοιο είδος εκφοβισμού, 

με ποσοστό 70,7%, έχουν επιχειρήσει 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με 

ποσοστό 22%, μία φορά την εβδομάδα το 1,2% και συχνότερα επιχειρεί λεκτικό 

εκφοβισμό το 6,1%. 

Τα ποσοστά από τα κορίτσια έδειξαν πως δεν έχουν επιχειρήσει λεκτικό εκφοβισμό, 

με ποσοστό 78,9%, ότι επιχείρησαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με 

ποσοστό 15,8%, μία φορά την εβδομάδα το 4,2% και συχνότερα μία μαθήτρια, 

δηλαδή 1,1%. 

Το ποσοστό των μαθητών που δεν απάντησε, ανέρχεται στο 29,2% του συνολικού 

δείγματος. 

Λεκτικός εκφοβισμός και φύλο, ως θύτες 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n               % 

1-2 φορές 

τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

n               % 

Μία φορά 

την εβδομάδα 

 

 

n               % 

Συχνά 

 

 

 

n               % 
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Φύλο 

Αγόρι 

Κορίτσι 

 

58          70.7 

75          78.9 

 

18             22 

15          15.8 

 

1             1.2 

4             4.2 

 

5             6.1 

1             1.1 

 

5.1.13 Σωματικός εκφοβισμός και φύλο 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση, παρατίθεται το φύλο των ερωτηθέντων μαθητών σε 

σχέση με το αν έχουν προβεί σε ενέργειες σωματικού εκφοβισμού. Η ανάλυση έδειξε 

πως παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, 

ανάλογα με το φύλο τους. Συγκεκριμένα χ
2
 (3, N = 188) = 75,2, p < .052, phi = .203, 

Cramer’s V = .203, όπως προκύπτει και από τα στατιστικά αποτελέσματα. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το αν έχουν προβεί, οι μαθητές 

που ρωτήθηκαν,  σε ενέργειες σωματικού εκφοβισμού, συγκριτικά με το φύλο τους. 

Συγκεκριμένα, τα αγόρια, δήλωσαν πως δεν έχουν επιχειρήσει σωματικό εκφοβισμό, 

με ποσοστό 88,2%, ότι έχουν επιχειρήσει 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με 

ποσοστό 2,4%, μία φορά την εβδομάδα το 3,5% και συχνότερα επιχειρεί σωματικό 

εκφοβισμό το 5,9%. 

Όσον αφορά τα κορίτσια, δήλωσαν πως δεν έχουν επιχειρήσει σωματικό εκφοβισμό, 

με ποσοστό 95,1%, ότι επιχείρησαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με 

ποσοστό 3,9%, μία φορά την εβδομάδα καμία μαθήτρια και συχνότερα μία μαθήτρια, 

δηλαδή 1%. 

Το ποσοστό των μαθητών που δεν απάντησε, αν επιχείρησε σωματικό εκφοβισμό, 

ανέρχεται στο 24,8% του συνολικού δείγματος. 

Σωματικός εκφοβισμός και φύλο 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n               % 

1-2 φορές 

τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

Μία φορά 

την εβδομάδα 

 

 

n               % 

Συχνά 

 

 

 

n               % 
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n               % 

Φύλο 

Αγόρι 

Κορίτσι 

 

75          88.2 

98          95.1 

 

2             2.4 

4             3.9 

 

3             3.5 

0              0 

 

5             5.9 

1               1 

 

5.1.14 Συναισθηματικός εκφοβισμός και φύλο 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το αν έχουν 

προβεί, οι μαθητές που ρωτήθηκαν,  σε ενέργειες συναισθηματικού εκφοβισμού, 

συγκριτικά με το φύλο τους. 

Σε αυτή την ερώτηση, τα αγόρια, δήλωσαν πως δεν έχουν επιχειρήσει τέτοιο είδος 

εκφοβισμού, με ποσοστό 84,5%, ότι έχουν επιχειρήσει 1-2 φορές τους τελευταίους 

δύο μήνες με ποσοστό 13,1%, μία φορά την εβδομάδα κανένας μαθητής και 

συχνότερα επιχειρεί λεκτικό εκφοβισμό το 2,4%. 

Στο δείγμα των κοριτσιών, τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν έχουν επιχειρήσει 

συναισθηματικό εκφοβισμό, με ποσοστό 81,9%, ότι επιχείρησαν 1-2 φορές τους 

τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 16,4%, μία φορά την εβδομάδα μόλις 0,9% και 

συχνότερα μία μαθήτρια, επίσης, δηλαδή 0,9%. 

Υπολείπεται ένα ποσοστό 20%, καθώς ένας αριθμός μαθητών του συνολικού 

δείγματος, δεν απάντησε στην ερώτηση. 

Συναισθηματικός εκφοβισμός και φύλο 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n               % 

1-2 φορές 

τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

n               % 

Μία φορά 

την εβδομάδα 

 

 

n               % 

Συχνά 

 

 

 

n               % 

Φύλο 

Αγόρι 

 

71          84.5 

 

11          13.1 

 

0               0 

 

2             2.4 
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Κορίτσι 95          81.9 19          16.4 1             0.9 1             0.9 

 

5.1.15 Φαινόμενα εκφοβισμού και τάξη 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η τάξη την οποία έχουμε ως ερευνητικό 

αντικείμενο είναι η Γ΄ Λυκείου. Σε αυτήν την ενότητα, επομένως, αναπτύσσονται  

κάποια φαινόμενα εκφοβισμού, τα οποία έχουν δεχθεί οι μαθητές του δείγματος, στην 

ηλικιακή μερίδα που μελετάμε. 

Σε αυτή την τάξη, λοιπόν, οι μαθητές δήλωσαν πως δεν δέχθηκαν το φαινόμενο του 

λεκτικού εκφοβισμού με ποσοστό 87,9%, ότι το έχουν δεχθεί 1-2 φορές τους 

τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 9,8%, μία φορά την εβδομάδα ένας μαθητής, 

δηλαδή το 0,5% και συχνότερα το 1,9%. Υπολείπεται ένα ποσοστό 14.4%, καθώς 

μερικοί μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Όσον αφορά το σωματικό εκφοβισμό, οι μαθητές του δείγματος απάντησαν πως δεν 

δέχθηκαν αυτό το είδος εκφοβισμού με ποσοστό 96,1%, ότι έχουν δεχθεί 1-2 φορές 

τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 3,4% και συχνότερα το 0,5%, δηλαδή ένας 

μαθητής. Παρατηρείται ένα ποσοστό 18,4%, που υπολείπεται, αφού μέρος του 

δείγματος δεν έδωσε απάντηση. 

Τέλος, αναφορικά με το συναισθηματικό εκφοβισμό στην Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές 

δήλωσαν πως δεν δέχθηκαν αυτόν τον εκφοβισμό με ποσοστό 87,3%, ότι το έχουν 

δεχθεί 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 9,3%, μία φορά την 

εβδομάδα ένα 2% και συχνότερα το 1,5% του δείγματος. Υπολείπεται ένα ποσοστό 

18%, αφού μερικοί μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

 

5.1.16 Φαινόμενα εκφοβισμού και τάξη 

Και σε αυτήν την ενότητα, η τάξη αναφοράς είναι η Γ΄ Λυκείου. Συνεπώς, παρακάτω 

θα αναλυθούν κάποια φαινόμενα εκφοβισμού, τα οποία έχουν επιχειρήσει οι μαθητές 

του δείγματος, στην ηλικιακή μερίδα που μελετάμε, αναφερόμενοι στη συχνότητα 

που αυτά συμβαίνουν. 

Σε αυτή την τάξη, επομένως, οι μαθητές δήλωσαν πως δεν έχουν επιχειρήσει το 

φαινόμενο του λεκτικού εκφοβισμού με ποσοστό 75,1%, ότι το έχουν επιχειρήσει 1-2 
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φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 18,6%, πως το επιχειρούν μία φορά 

την εβδομάδα 2,8% και συχνότερα το 3,4%. Το ποσοστό που υπολείπεται αντιστοιχεί 

στο 29,2%, καθώς μερικοί μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Στη συνέχεια, αναφορικά με το φαινόμενο του σωματικού εκφοβισμού, οι μαθητές 

του δείγματος απάντησαν πως δεν επιχείρησαν αυτό το είδος εκφοβισμού με ποσοστό 

92%, ότι έχουν επιχειρήσει 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 3,2%, 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα το 1,6% και συχνότερα το 3,2%. Παρατηρείται 

ένα ποσοστό 24,8%, το οποίο υπολείπεται, αφού μέρος του δείγματος δεν έδωσε 

απάντηση. 

Όσον αφορά, τέλος, το συναισθηματικό εκφοβισμό στην Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές 

δήλωσαν πως δεν επιχείρησαν αυτό το είδος εκφοβισμού με ποσοστό 83%, ότι το 

έχουν επιχειρήσει 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 15%, πως το 

επιχειρούν μία φορά την εβδομάδα το 0,5%, δηλαδή ένας μαθητής και συχνότερα το 

1,5% του δείγματος. Υπολείπεται ένα ποσοστό 20%, καθώς μερικοί μαθητές δεν 

απάντησαν στην ερώτηση. 

 

5.1.17 Λεκτικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση του 

λεκτικού εκφοβισμού που δέχονται οι μαθητές του δείγματος, με την εργασία των 

γονιών τους. Δηλαδή αν εργάζονται και οι δύο γονείς ή μόνο ο ένας από αυτούς. 

Διαπιστώνουμε, επομένως, από τις απαντήσεις των μαθητών του δείγματος, πως 

αυτοί των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, δεν δέχονταν ενέργειες τέτοιου είδους 

εκφοβισμού με ποσοστό 85,3%, δέχθηκαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες 

11,3%, μία φορά την εβδομάδα μόλις ένας μαθητής και συχνότερα το 2,7%. 

Όσον αφορά τους μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δήλωσαν πως 

δεν δέχονταν τέτοιο είδος εκφοβισμού με ποσοστό 95%, πως δέχθηκαν 1-2 φορές 

τους τελευταίους δύο μήνες ένα 5% και κανένας μαθητής δεν δέχτηκε λεκτικό 

εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα ή συχνότερα. 

Το ποσοστό που υπολείπεται, ανέρχεται στο 15,6%, καθώς ορισμένοι μαθητές δεν 

έδωσαν απάντηση. 
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Λεκτικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n                  % 

1-2 φορές τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

 

n                  % 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

 

 

n                  % 

Συχνά 

 

 

 

n                  % 

Εργασία 

Και οι δύο 

Ο ένας 

 

128           85.3 

57             95 

 

17             11.3 

3                 5 

 

1                0.7 

0                  0 

 

4                2.7 

0                  0 

 

5.1.18 Σωματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το φαινόμενο του 

σωματικού εκφοβισμού, που δέχονται οι μαθητές του δείγματος, ανάλογα με το αν 

εργάζεται ο ένας ή και οι δύο γονείς. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, αυτοί των οποίων εργάζονται και οι δύο 

γονείς, δήλωσαν ότι δεν δέχονταν σωματικό εκφοβισμό με ποσοστό 95,8%, πως 

δέχθηκαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες 3,5% και συχνότερα μόλις το 0,7%, 

δηλαδή ένας μαθητής. 

Οι μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δήλωσαν πως δεν δέχονταν 

τέτοιο είδος εκφοβισμού με ποσοστό 98,3%, δέχθηκαν 1-2 φορές τους τελευταίους 

δύο μήνες το 1,7% και κανένας μαθητής συχνότερα. 

Υπολείπεται ένα ποσοστό 19,6%, αφού μέρος των μαθητών δεν απάντησαν στη 

ερώτηση. 
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Σωματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n                         % 

1-2 φορές τους 

τελευταίους δύο 

μήνες 

 

 

n                         % 

Συχνά 

 

 

 

n                         % 

Εργασία 

Και οι δύο 

Ο ένας 

 

136                   95.8 

57                    98.3 

 

5                        3.5 

1                        1.7 

 

1                        0.7 

0                          0 

 

5.1.19 Συναισθηματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση της μορφής 

συναισθηματικού εκφοβισμού που δέχονται οι μαθητές οι οποίοι ρωτήθηκαν, με την 

εργασία των γονιών τους, όπως και προηγουμένως. 

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των μαθητών του δείγματος, διαπιστώνουμε, πως 

αυτοί των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, δεν δέχονταν συναισθηματικό 

εκφοβισμό με ποσοστό 86,7%, δέχθηκαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες 

9,8%, μία φορά την εβδομάδα μόλις το 1,4% και συχνότερα το 2,1%. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δήλωσαν πως 

δεν δέχονταν τέτοιο είδος εκφοβισμού με ποσοστό 89,7%, πως δέχθηκαν 1-2 φορές 

τους τελευταίους δύο μήνες ένα 8,6%, μία φορά την εβδομάδα ένας μαθητής, δηλαδή 

1,7% και συχνότερα κανένας μαθητής. 

Αναφορικά με το ποσοστό που υπολείπεται, 19,2%, παρατηρείται ένας αριθμός 

μαθητών που δεν απάντησε στην ερώτηση. 

Συναισθηματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 1-2 φορές τους 

τελευταίους 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

Συχνά 
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n                  % 

δύο μήνες 

 

 

n                  % 

 

 

n                  % 

 

 

 

n                  % 

Εργασία 

Και οι δύο 

Ο ένας 

 

124           86.7 

52            89.7 

 

14               9.8 

5                8.6 

 

2                1.4 

1                1.7 

 

3                2.1 

0                  0 

 

5.1.20 Λεκτικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση της μορφής 

λεκτικού εκφοβισμού τον οποίο επιχειρούν οι μαθητές οι οποίοι ρωτήθηκαν, με την 

εργασία των γονιών τους. Αν, δηλαδή, εργάζεται μόνο ο ένας ή και οι δύο γονείς. 

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των μαθητών του δείγματος, διαπιστώνουμε, πως 

αυτοί των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, δεν επιχείρησαν λεκτικό εκφοβισμό 

με ποσοστό 74%, επιχείρησαν αυτή τη μορφή εκφοβισμού 1-2 φορές τους 

τελευταίους δύο μήνες 20,5%, μία φορά την εβδομάδα το 3,1% και συχνότερα το 

2,4%. 

Όσον αφορά τους μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δήλωσαν πως 

δεν έχουν επιχειρήσει τέτοιο είδος εκφοβισμού με ποσοστό 80%, πως επιχείρησαν 1-

2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες το 15,6%, μία φορά την εβδομάδα ένας μαθητής, 

δηλαδή 2,2%, όπως αντίστοιχα και συχνότερα. 

Υπολείπεται ένα ποσοστό 30,8%, αφού μερικοί μαθητές δεν έδωσαν απάντηση. 

Λεκτικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

1-2 φορές τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

 

 

Συχνά 
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n                  % n                  % n                  % n                  % 

Εργασία 

Και οι δύο 

Ο ένας 

 

94                74 

36                80 

 

26             20.5 

7              15.6 

 

4                3.1 

1                2.2 

 

3                2.4 

1                2.2 

 

5.1.21 Σωματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση του 

σωματικού εκφοβισμού που επιχειρούν οι μαθητές του δείγματος, ανάλογα με την 

εργασία των γονιών τους. Σύμφωνα με την ανάλυση παρατηρούμε σημαντικές 

αποκλείσεις χ
2
(6, N = 184) = 73,6, p < .000, phi = .451, Cramer’s V = .319, όπως 

προκύπτει και από τα στατιστικά αποτελέσματα. 

Οι μαθητές του δείγματος, των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς,  δήλωσαν, πως 

δεν επιχείρησαν σωματικό εκφοβισμό με ποσοστό 92,5%, επιχείρησαν αυτή τη 

μορφή εκφοβισμού 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ένα 3%, μία φορά την 

εβδομάδα το 1,5%, επομένως δύο μαθητές και συχνότερα το 3%. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δήλωσαν πως 

δεν έχουν επιχειρήσει τέτοιο είδος εκφοβισμού με ποσοστό 96%, πως κανένας δεν 

επιχείρησε τέτοιο είδος εκφοβισμού 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες, μία φορά 

την εβδομάδα ένας μαθητής, δηλαδή 2% και συχνότερα ένας μόνο μαθητής, δηλαδή 

ένα 2%. 

Το ποσοστό που υπολείπεται από τους μαθητές που δεν έδωσαν απάντηση, ανέρχεται 

στο 26,4%. 

Σωματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n                  % 

1-2 φορές τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

 

 

n                  % 

Συχνά 

 

 

 

n                  % 
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n                  % 

Εργασία 

Και οι δύο 

Ο ένας 

 

123           92.5 

48              96 

 

4                  3 

0                  0 

 

2                1.5 

1                  2 

 

4                  3 

1                  2 

 

5.1.22 Συναισθηματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με το φαινόμενο του 

συναισθηματικού εκφοβισμού, τον οποίο επιχειρούν οι μαθητές του δείγματος, 

ανάλογα με το αν εργάζεται ο ένας ή και οι δύο γονείς. 

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των μαθητών του δείγματος, διαπιστώνουμε, πως 

αυτοί των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, δεν επιχείρησαν αυτό το είδος του 

εκφοβισμού με ποσοστό 81,6%, επιχείρησαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες 

16,9%, μία φορά την εβδομάδα μόλις ένας μαθητής, δηλαδή το 0,7%, όπως 

αντίστοιχα και συχνότερα. 

Σχετικά με τους μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως δεν έχουν επιχειρήσει τέτοιο είδος εκφοβισμού με ποσοστό 88,3%, πως 

επιχείρησαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες το 10%, μία φορά την εβδομάδα 

κανένας μαθητής και συχνότερα ένας μαθητής, δηλαδή το 1,7%. 

Υπολείπεται ένα ποσοστό 21,2%, αφού μερικοί μαθητές δεν απάντησαν στην 

ερώτηση. 

Συναισθηματικός εκφοβισμός και εργασία των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n                  % 

1-2 φορές τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

 

n                  % 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

 

 

n                  % 

Συχνά 

 

 

 

n                  % 

Εργασία     
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Και οι δύο 

Ο ένας 

111           81.6 

53            88.3 

23             16.9 

6                10 

1                0.7 

0                  0 

1                0.7 

1                1.7 

 

5.1.23 Τι οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Σε συγκεκριμένη σύγκριση, παρατίθεται το τι οδήγησε τους ερωτηθέντες σε αυτή τη 

συμπεριφορά σε σύγκριση με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης έδειξαν ότι και στις δύο περιπτώσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν το σκεφτόταν με ποσοστό  49,1% στη μόρφωση του 

πατέρα και ποσοστό 49,4% στη μόρφωση της μητέρας. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την μόρφωση του πατέρα, τα παιδιά που οι πατέρες τους 

τελείωσαν το Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν το 

σκέφτονταν με ποσοστό 57,6%. Ακολουθεί το 18,2% που απάντησε ότι το κάνει για 

πλάκα, το 15,2% τους οποίους τους ανάγκασαν και τέλος το 9,1% οι οποίοι ήθελαν 

και το έκαναν. Αντίστοιχα, τα παιδιά που οι μητέρες τους τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν το σκέφτονταν με ποσοστό 

46,7%. Ακολουθεί με ισοψηφία το 20% οι οποίοι απάντησαν ότι το έκαναν για πλάκα 

και τους ανάγκασαν αντίστοιχα. Τέλος, βλέπουμε το 13,3% οι οποίοι ήθελαν και το 

έκαναν. 

Όσον αφορά τη μόρφωση του πατέρα, τα παιδιά που οι πατέρες τους τελείωσαν το 

λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν το σκέφτονταν με 

ποσοστό 49,4%. Ακολουθεί το 28,2% που απάντησε ότι το έκανε για πλάκα, το 

17,6%  οι οποίοι ήθελαν και το έκαναν και τέλος το 4,7% οι οποίοι αναγκάστηκαν να 

το κάνουν. Αντίστοιχα, και τα παιδιά που οι μητέρες τους τελείωσαν το λύκειο-

ΕΠΑ.Λ, βλέπουμε ότι απάντησαν σε ποσοστό 51,2%  ότι δεν το σκέφτονταν. 

Ακολουθεί το 23,8% οι οποίοι το έκαναν για πλάκα, το 19,0% που ήθελαν και το 

έκαναν και τέλος, το 6,0% οι οποίοι αναγκάστηκαν και το έκαναν. 

Όσον αφορά τη μόρφωση του πατέρα, τα παιδιά που οι πατέρες τους αποφοίτησαν 

από το πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν το 

σκέφτονταν με ποσοστό 42,2%. Ακολουθεί το 33,3% αυτοί που το έκαναν για πλάκα, 

το 13,3% αυτοί που ήθελαν και το έκαναν και τέλος, το 11,1% αυτοί οι οποίοι 

αναγκάστηκαν να το κάνουν. Αντίστοιχα, και τα παιδιά που οι μητέρες τους 
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αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν με ποσοστό 47,6% ότι δεν το 

σκέφτονταν. Ακολουθεί το 33,3% οι οποίοι απάντησαν ότι το έκαναν για πλάκα και 

τέλος, αυτοί που αναγκάστηκαν να το κάνουν με ποσοστό 9,5% και αυτοί που ήθελαν 

να το κάνουν με ποσοστό πάλι 9,5%. 

Υπολείπεται ένα 34,8% για τις απαντήσεις που σχετίζονται με την μόρφωση του 

πατέρα και ένα 35,2% για τις απαντήσεις που σχετίζονται με τη μόρφωση της 

μητέρας, αφού αρκετοί μαθητές δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση. 

Τι οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Για πλάκα 

 

n            % 

Δεν το 

σκεφτόμουν 

n              % 

Με ανάγκασαν 

 

n                % 

Ήθελα και το 

έκανα 

n               % 

Μόρφωση 

πατέρα: 

Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

 

6          18.2 

 

19          57.6 

 

5             15.2 

 

3           9.1 

Μόρφωση 

πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

 

24        28.2 

 

42          49.4 

 

4             4.7 

 

15        17.6 

Μόρφωση 

πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι 

 

15           33.3 

 

19            42.2 

 

5               11.1 

 

6           13.3 

Μόρφωση 

μητέρας: 

Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

 

3            20.0 

 

7              46.7 

 

3                20.0 

 

2            13.3 

Μόρφωση 

μητέρας: 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

 

20           23.8 

 

43            51.2 

 

5                 6.0 

 

16          19.0 

Μόρφωση 

μητέρας: 
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Πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι 

21           33.3 30            47.6 6                 9.5 6              9.5 

 

5.1.24 Παρατήρηση συχνότητας εμφάνισης εκφοβισμού σε αλλοεθνείς μαθητές και 

επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το αν οι ερωτηθέντες παρατήρησαν να 

συμβαίνουν φαινόμενα εκφοβισμού συχνότερα σε αλλοεθνείς μαθητές σε συσχετισμό 

με τη μόρφωση των γονέων. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην 

πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες παρατήρησαν να συμβαίνει εκφοβισμός συχνότερα 

σε αλλοεθνείς μαθητές, με ποσοστό 51,0% τόσο σχετικά με τη μόρφωση του πατέρα , 

όσο και με τη μόρφωση της μητέρας. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 65,0% και θετικά με ποσοστό 35,0%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το δημοτικό, 

απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 72,2% και θετικά με ποσοστό 27,8%. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν 

θετικά με ποσοστό 56,0% και αρνητικά με ποσοστό 44,0%. Αντίστοιχα, οι 

ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν θετικά 

με ποσοστό 54,5% και αρνητικά με ποσοστό  45,5%. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν θετικά με ποσοστό 50,7% και αρνητικά με ποσοστό 49,3%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν  θετικά με ποσοστό 51,0% και αρνητικά με 

ποσοστό 49,0%. 

Υπολείπεται ένα 0,4% σε σχέση με την μόρφωση του πατέρα και ένα 0,8% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού σχεδόν όλοι οι μαθητές απάντησαν στην ερώτηση. 

Παρατήρηση συχνότητας εμφάνισης εκφοβισμού σε αλλοεθνείς μαθητές και 

επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές ΝΑΙ                     ΟΧΙ 
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n           %             n               % 

Μόρφωση πατέρα: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

14       35.0         26              65.0 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

75       56.0         59              44.0 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

38      50.7           37           49.3 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

5        27.8           13           72.2 

Μόρφωση μητέρας: 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

73      54.5          61            45.5 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο- Α.Τ.Ε.Ι 

 

49        51.0          47            49.0 

 

5.1.25 Προσβολή των ερωτηθέντων με κάποια μορφή εκφοβισμού και επίπεδο 

εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το αν οι ερωτηθέντες έχουν δεχτεί κάποια 

μορφή εκφοβισμού σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων. Τα αποτελέσματα της 

σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες  δεν είχαν δεχθεί 

εκφοβισμό, με ποσοστό 77,9% όσον αφορά τη μόρφωση του πατέρα και ποσοστό 

77,8% όσον αφορά τη μόρφωση της μητέρας. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 70,0% και θετικά με ποσοστό 30,0%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 72,2% και θετικά με ποσοστό 27,8%. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν 

αρνητικά με ποσοστό 82,1% και θετικά με ποσοστό 17,9%. Αντίστοιχα, οι 

ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν 

αρνητικά με ποσοστό 77,6% και θετικά με ποσοστό 22,4%. 
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Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 74,7% και θετικά με ποσοστό 25,3%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 79,2% και θετικά με 

ποσοστό 20,8%. 

Υπολείπεται ένα 0,4% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 0,8% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού σχεδόν όλοι οι μαθητές απάντησαν στην ερώτηση. 

Προσβολή των ερωτηθέντων με κάποια μορφή εκφοβισμού και επίπεδο 

εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

n           %             n            % 

Μόρφωση πατέρα: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

12       30.0         28              70.0 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

24       17.9         110            82.1 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

19      25.3          56              74.7 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

5        27.8          13              72.2 

Μόρφωση μητέρας: 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

30      22.4          104            77.6 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

20      20.8         76               79.2 

 

5.1.26 Επιχείρηση κάποιας μορφής εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το αν οι ερωτηθέντες έχουν επιχειρήσει 

κάποια μορφή εκφοβισμού σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες δεν 
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είχαν επιχειρήσει κάποια μορφή εκφοβισμού, με ποσοστό 85,9%, τόσο σχετικά με τη 

μόρφωση του πατέρα, όσο και με τη μόρφωση της μητέρας. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 75,0% και θετικά με ποσοστό 25,0%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 77,8% και θετικά με ποσοστό 22,2%. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν 

αρνητικά με ποσοστό 86,6% και θετικά με ποσοστό 13,4%. Αντίστοιχα, οι 

ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν 

αρνητικά με ποσοστό 85,1% και θετικά με ποσοστό 14,9%. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 90,7% και θετικά με ποσοστό 9,3%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 88,5% και θετικά με 

ποσοστό 11,5%. 

Υπολείπεται ένα 0,4% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 0,8% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού σχεδόν όλοι οι μαθητές απάντησαν στην ερώτηση. 

Επιχείρηση κάποιας μορφής εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

n           %            n               % 

Μόρφωση πατέρα: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

10       25.0         30              75.0 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

18       13.4         116            86.6 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

7        9.3           68               90.7 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό- Γυμνάσιο 

 

4        22.2          14              77.8 
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Μόρφωση μητέρας: 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

20      14.9         114             85.1 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

11      11.5         85               88.5 

 

5.1.27 Ύπαρξη τρόπου αντιμετώπισης του εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των 

γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το αν οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως 

υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του εκφοβισμού, σε συσχετισμό με τη μόρφωση των 

γονέων τους. Τα αποτελέσματα του συσχετισμού έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι 

ερωτηθέντες πιστεύουν ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του εκφοβισμού, με 

ποσοστό 87,9% τόσο σχετικά με τη μόρφωση του πατέρα, όσο και με τη μόρφωση 

της μητέρας. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν θετικά με ποσοστό 87,5% και αρνητικά με ποσοστό 12,5%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν θετικά με ποσοστό 94,4% και αρνητικά με ποσοστό 5,6%. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν 

θετικά με ποσοστό 89,6% και αρνητικά με ποσοστό 10,4%. Αντίστοιχα, οι 

ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν θετικά 

με ποσοστό 88,1% και αρνητικά με ποσοστό 11,9%. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν θετικά με ποσοστό 85,1% και αρνητικά με ποσοστό 14,9%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν θετικά με ποσοστό 86,3% και αρνητικά με 

ποσοστό 13,7%. 

Υπολείπεται ένα 0,8% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 1,2% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού σχεδόν όλοι οι μαθητές απάντησαν στην ερώτηση. 

Ύπαρξη τρόπου αντιμετώπισης του εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των 

γονέων 
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Μεταβλητές ΝΑΙ                     ΟΧΙ 

n           %            n               % 

Μόρφωση πατέρα: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

35       87.5         5                12.5 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

120      89.6        14              10.4 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

63        85.1        11              14.9 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

17       94.4          1                 5.6 

Μόρφωση μητέρας: 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

118     88.1         16              11.9 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

82       86.3      13               13.7 

 

5.1.28 Αντιμετώπιση ενός φαινομένου εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των 

γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το πώς οι ερωτηθέντες θα αντιμετώπιζαν 

ένα φαινόμενο εκφοβισμού σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα του συσχετισμού έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες θα 

απευθύνονταν σε έναν ενήλικα με ποσοστό 57,4%, όσον αφορά τη μόρφωση του 

πατέρα και με ποσοστό 57,3%, όσον αφορά τη μόρφωση της μητέρας. p < .020, phi 

=.180, Cramer’s V = .180, όπως προκύπτει από τα στατιστικά αποτελέσματα. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν θα έκαναν τίποτα με ποσοστό 56,4% και ότι θα 

απευθύνονταν σε έναν ενήλικα με ποσοστό 43,6%. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των 

οποίων οι μητέρες τελείωσαν το Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν θα έκαναν 

τίποτα με ποσοστό 72,2% και ότι θα απευθύνονταν σε έναν ενήλικα με ποσοστό 

27,8%. 
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Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι 

θα απευθύνονταν σε έναν ενήλικα με ποσοστό 61,5% και ότι δεν θα έκαναν κάτι με 

ποσοστό 38,5%. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το 

λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι θα απευθύνονταν σε έναν ενήλικα με ποσοστό 62,3% 

και ότι δεν θα έκαναν τίποτα με ποσοστό 37,7%. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι θα απευθύνονταν σε έναν ενήλικα με ποσοστό 57,5% και ότι 

δεν θα έκαναν τίποτα με ποσοστό 42,5%. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι 

μητέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι θα απευθύνονταν 

σε έναν ενήλικα με ποσοστό 55,9% και ότι δεν θα έκαναν τίποτα με ποσοστό 44,1%. 

Υπολείπεται ένα 3,2% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 3,6% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού ένα μικρό  ποσοστό των μαθητών δεν απάντησε 

στην ερώτηση. 

Αντιμετώπιση ενός φαινομένου εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Δεν θα έκανα τίποτα         θα απευθυνόμουν σε έναν ενήλικα 

n                  %                                         n                     % 

Μόρφωση πατέρα: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

22              56.4                                   17                    43.6 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

50              38.5                                     80                   61.5 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

31              42.5                                    42                    57.5 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό- Γυμνάσιο 

 

13              72.2                                    5                       27.8 

Μόρφωση μητέρας: 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ 

49             37.7                                     81                     62.3 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

41              44.1                                   52                       55.9 
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5.1.29 Λεκτικός εκφοβισμός και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το πόσες φορές οι ερωτηθέντες δέχτηκαν 

λεκτικό εκφοβισμό σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες 

απάντησαν πως δεν δέχτηκαν καθόλου λεκτικό εκφοβισμό, με ποσοστό 87,9% όσον 

αφορά τη μόρφωση του πατέρα και με ποσοστό 87,8% όσον αφορά τη μόρφωση της 

μητέρας. Σύμφωνα με την ανάλυση παρατηρούμε p < .013, phi = .276, όπως 

προκύπτει και από τα στατιστικά αποτελέσματα. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν δέχτηκαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

93,1% και ότι δέχτηκαν λεκτικό εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με 

ποσοστό 6,9%. Κανένας από τους μαθητές δεν απάντησε ότι δέχτηκε λεκτικό 

εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα ή συχνά.  Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων 

οι μητέρες τελείωσαν το Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν δέχτηκαν καθόλου 

λεκτικό εκφοβισμό με ποσοστό 85,7% και ότι δέχτηκαν λεκτικό εκφοβισμό συχνά με 

ποσοστό 14,3%. Κανένας από τους μαθητές δεν απάντησε ότι δέχτηκε λεκτικό 

εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ή μία φορά την εβδομάδα. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι 

δεν δέχτηκαν λεκτικό εκφοβισμό  καθόλου με ποσοστό 82,9%, ότι δέχτηκαν 1,2 

φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 13,7%, ότι δέχτηκαν συχνά με 

ποσοστό 2,6% και ότι δέχτηκαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 0,9%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, 

απάντησαν ότι δεν δέχτηκαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 89,3%, ότι 

δέχτηκαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 9,8% και ότι δέχτηκαν 

μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 0,9%. Κανένας μαθητής δεν απάντησε ότι 

δέχτηκε λεκτικό εκφοβισμό συχνά. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν δέχτηκαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

94,1%, ότι δέχτηκαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 4,4% και ότι 

δέχτηκαν συχνά με ποσοστό 1,5%.  Κανένας δεν απάντησε ότι δέχτηκε λεκτικό 

εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι 

μητέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν δέχτηκαν 
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λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 86,2%, ότι δέχτηκαν 1,2 φορές τους 

τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 11,5% και ότι δέχτηκαν συχνά με ποσοστό 2,3%. 

Κανένας δεν απάντησε ότι δέχτηκε λεκτικό εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα. 

Υπολείπεται ένα 14,4% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 14,8% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού κάποιοι από τους μαθητές δεν απάντησαν την 

ερώτηση. 

Λεκτικός εκφοβισμός και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n            % 

1,2 φορές 

τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

n            % 

Μία φορά 

την 

εβδομάδα 

 

 

n            % 

Συχνά 

 

 

 

n            % 

Μόρφωση πατέρα: Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

 

27         93.1 

 

2            6.9 

 

0             0.0 

 

0            0.0 

 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

97         82.9 16          13.7 1              0.9 3            2.6 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

64          94.1 3             4.4 0              0.0 1            1.5 

 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

12          85.7 

 

0             0.0 

 

0              0.0 

 

2             14.3 

 

Μόρφωση μητέρας: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

100        89.3 11            9.8 1              0.9 0             0.0 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

75          86.2 

 

10          11.5 

 

0              0.0 

 

2               2.3 
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5.1.30 Σωματικός εκφοβισμός και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το πόσες φορές οι ερωτηθέντες δέχτηκαν 

σωματικό εκφοβισμό σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 96,1% 

τόσο για τη μόρφωση του πατέρα όσο και για τη μόρφωση της μητέρας. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αλλά και οι μητέρες τελείωσαν 

το Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί σωματικό εκφοβισμό 

καθόλου με ποσοστό 100%. Κανένας δεν απάντησε ότι δέχτηκε σωματικό εκφοβισμό 

1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ή συχνά. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι 

δεν έχουν δεχτεί σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 92,9%, ότι δέχτηκαν 1,2 

φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 6,2% και ότι δέχτηκαν συχνά με 

ποσοστό 0,9%. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το 

λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί σωματικό εκφοβισμό καθόλου με 

ποσοστό 94,3% και ότι δέχτηκαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 

5,7%. Κανένας δεν απάντησε ότι δέχτηκε σωματικό εκφοβισμό συχνά. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

100% αφού κανένας δεν απάντησε ότι δέχτηκε σωματικό εκφοβισμό 1,2 φορές τους 

τελευταίους δύο μήνες ή συχνά. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες 

αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί 

σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 97,6% και ότι δέχτηκε σωματικό 

εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες και συχνά με ποσοστό 1,2%. 

Υπολείπεται ένα 18,4% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 18,8% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού κάποιοι μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
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Σωματικός εκφοβισμός και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n            % 

1,2 φορές 

τους 

τελευταίους 

μήνες 

 

n            % 

Συχνά 

 

 

 

n            % 

Μόρφωση πατέρα: Δημοτικό- 

Γυμνάσιο 

 

26         100 

 

0             0.0 

 

0             0.0 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

105       92.9 7             6.2 1             0.9 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

65          100 

 

0             0.0 

 

0             0.0 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

14          100 

 

0              0.0 

 

0             0.0 

Μόρφωση μητέρας: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

100        94.3 6              5.7 0             0.0 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

81          97.6 

 

1              1.2 

 

1            1.2 

 

5.1.31 Συναισθηματικός εκφοβισμός και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το πόσες φορές οι ερωτηθέντες δέχτηκαν 

συναισθηματικό εκφοβισμό σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

87,3% τόσο για τη μόρφωση του πατέρα όσο και για τη μόρφωση της μητέρας. 

Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με 
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ποσοστό 88,0% και 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 12,0%. 

Κανένας δεν απάντησε ότι δέχτηκε συναισθηματικό εκφοβισμό μία φορά την 

εβδομάδα ή συχνά. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το 

Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί συναισθηματικό εκφοβισμό 

καθόλου με ποσοστό 100%. Κανένας δεν απάντησε ότι έχει δεχτεί συναισθηματικό 

εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ή μία φορά την εβδομάδα ή συχνά. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι 

δεν έχουν δεχτεί συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 87,4%, ότι 

δέχτηκαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 7,2%, ότι δέχτηκαν μία 

φορά την εβδομάδα με ποσοστό 3,6% και ότι δέχονταν συναισθηματικό εκφοβισμό 

συχνά με ποσοστό 1,8%. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες 

τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί συναισθηματικό 

εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 87,0%, ότι δέχτηκαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο 

μήνες με ποσοστό 9,3%, ότι δέχτηκαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 2,8% και 

ότι δέχονταν συναισθηματικό εκφοβισμό συχνά με ποσοστό 0,9 %. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με 

ποσοστό 87,0%, ότι δέχτηκαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 

11,6% και ότι δέχονταν συναισθηματικό εκφοβισμό συχνά με ποσοστό 1,4%. 

Κανένας δεν απάντησε ότι δέχτηκε συναισθηματικό εκφοβισμό μία φορά την 

εβδομάδα. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν έχουν δεχτεί συναισθηματικό εκφοβισμό 

καθόλου με ποσοστό 85,7%, ότι δέχτηκαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με 

ποσοστό 10,7%, ότι δέχονταν συχνά με ποσοστό 2,4% και ότι δέχτηκαν 

συναισθηματικό εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 1,2% 

Υπολείπεται ένα 18,0% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 18,4% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού κάποιοι μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Συναισθηματικός εκφοβισμός και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

1,2 φορές 

τους 

τελευταίους 

Μία φορά 

την 

εβδομάδα 

Συχνά 
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n            % 

δύο μήνες 

 

n            % 

 

 

n            % 

 

 

n            % 

Μόρφωση πατέρα: Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

 

22         88.0 

 

3            12.0 

 

0             0.0 

 

0            0.0 

 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

97         87.4 8            7.2 4             3.6 2            1.8 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

60          87.0 

 

8            11.6 

 

0             0.0 

 

1            1.4 

 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

12        100.0 

 

0             0.0 

 

0              0.0 

 

0             0.0 

 

Μόρφωση μητέρας: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

94         87.0 10            9.3 3              2.8 1             0.9 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο- Α.Τ.Ε.Ι 

 

72          85.7 

 

9            10.7 

 

1              1.2 

 

1            2.4 

 

 

5.1.32 Άσκηση λεκτικού εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το πόσες φορές οι ερωτηθέντες άσκησαν 

λεκτικό εκφοβισμό σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι δεν έχουν ασκήσει λεκτικό εκφοβισμό καθόλου, με ποσοστό 75,1% 

όσον αφορά τη μόρφωση του πατέρα και με ποσοστό 75,0% όσον αφορά τη μόρφωση 

της μητέρας. p< .002, phi =.340, Cramer’s V = .240, όπως προκύπτει από τα 

στατιστικά αποτελέσματα. 
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Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν άσκησαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

68,0%, ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα και συχνά με ποσοστό 12,0% και ότι 

άσκησαν λεκτικό εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 8,0%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν άσκησαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

84,6% και ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 15,4%. Κανένας δεν 

απάντησε ότι άσκησε λεκτικό εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους μήνες ή συχνά. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι 

δεν άσκησαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 77,9%, ότι άσκησαν 1,2 φορές 

τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 16,8%, ότι ασκούσαν συχνά με ποσοστό 

3,2% και ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 2,1%. Αντίστοιχα, οι 

ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι  δεν 

άσκησαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 75,5%, ότι άσκησαν 1,2 φορές 

τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 17,0%, ότι ασκούσαν συχνά με ποσοστό 

4,3% και ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 3,2%. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν άσκησαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 73,7% 

και ότι άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 26,3%. Κανένας 

δεν απάντησε ότι άσκησε λεκτικό εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα ή συχνά. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν άσκησαν λεκτικό εκφοβισμό καθόλου με 

ποσοστό 72,5% , ότι άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 

24,6% και ότι ασκούσαν συχνά με ποσοστό 2,9%. Κανένας δεν απάντησε ότι άσκησε 

λεκτικό εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα. 

Υπολείπεται ένα 29,2% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 29,6% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού αρκετοί μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Άσκηση λεκτικού εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

1,2 φορές 

τους 

τελευταίους 

Μία φορά την 

εβδομάδα 

 

Συχνά 
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n            % 

δύο μήνες 

 

n            % 

 

n            % 

 

 

n            % 

Μόρφωση πατέρα: Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

 

17         68.0 

 

2            8.0 

 

3            12.0 

 

3            12.0 

 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

74         77.9 16          16.8 2             2.1 3            3.2 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

42          73.7 

 

15          26.3 

 

0             0.0 

 

0            0.0 

 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό- Γυμνάσιο 

 

11          84.6 

 

0             0.0 

 

2            15.4 

 

0             0.0 

 

Μόρφωση μητέρας: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

71         75.5 16          17.0 3              3.2 4             4.3 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

50        72.5 

 

17          24.6 

 

0              0.0 

 

2            2.9 

 

 

5.1.33 Άσκηση σωματικού εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το πόσες φορές οι ερωτηθέντες άσκησαν 

σωματικό εκφοβισμό σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι δεν έχουν ασκήσει σωματικό εκφοβισμό καθόλου, με ποσοστό 92,0% 

τόσο σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα, όσο και με τη μόρφωση της μητέρας. 
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Πιο αναλυτικά,  οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν άσκησαν σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

84,0% και ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα και συχνά με ποσοστό 8,0%. 

Κανένας δεν απάντησε ότι άσκησε σωματικό εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους 

δύο μήνες. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το 

Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν άσκησαν σωματικό 

εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 100%. Κανένας δεν απάντησε ότι άσκησε σωματικό 

εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ή μία φορά την εβδομάδα ή συχνά. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι 

δεν άσκησαν σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 93,4%, ότι άσκησαν 1,2 

φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 3,8%, ότι ασκούσαν συχνά με 

ποσοστό 1,9% και ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 0,9%. 

Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, 

απάντησαν ότι  δεν άσκησαν σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 90,5%, ότι 

άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 4,2%, ότι ασκούσαν 

συχνά με ποσοστό 3,2% και ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 2,1 %. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν άσκησαν σωματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

93,0% και ότι άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες και συχνά με ποσοστό 

3,5%. Κανένας δεν απάντησε ότι άσκησε σωματικό εκφοβισμό μία φορά την 

εβδομάδα. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, απάντησαν ότι δεν άσκησαν σωματικό εκφοβισμό καθόλου με 

ποσοστό 92,5%, ότι ασκούσαν σωματικό εκφοβισμό συχνά με ποσοστό 3,8%,ότι 

άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 2,5% και ότι άσκησαν 

μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 1,2%. 

Υπολείπεται ένα 24,8% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 25,2% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού αρκετοί μαθητές δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Άσκηση σωματικού εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

1,2 φορές 

τους 

τελευταίους 

Μία φορά 

την 

εβδομάδα 

Συχνά 
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n            % 

δύο μήνες 

 

n            % 

 

 

n            % 

 

 

n            % 

Μόρφωση πατέρα: Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

 

21         84.0 

 

0            0.0 

 

2             8.0 

 

2            8.0 

 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

99         93.4 4            3.8 1             0.9 2            1.9 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

53          93.0 

 

2            3.5 

 

0             0.0 

 

2            3.5 

 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

12        100.0 

 

0             0.0 

 

0              0.0 

 

0             0.0 

 

Μόρφωση μητέρας: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

86          90.5 4             4.2 2              2.1 3             3.2 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

74        92.5 

 

2             2.5 

 

1              1.2 

 

2             3.8 

 

 

5.1.34 Άσκηση συναισθηματικού εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Στη συγκεκριμένη σύγκριση παρατίθεται το πόσες φορές οι ερωτηθέντες άσκησαν 

συναισθηματικό εκφοβισμό σε συσχετισμό με τη μόρφωση των γονέων τους. Τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι δεν έχουν ασκήσει συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου, με ποσοστό 

83,0%  όσον αφορά τη μόρφωση του πατέρα και με ποσοστό 82,9% όσον αφορά τη 

μόρφωση της μητέρας. 
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Πιο αναλυτικά, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το Δημοτικό-

Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν άσκησαν συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με 

ποσοστό 92,3% και ότι άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες και συχνά με 

ποσοστό 3,8%. Κανένας δεν απάντησε ότι άσκησε συναισθηματικό εκφοβισμό μία 

φορά την εβδομάδα. Αντίστοιχα,  οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν 

το Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν ότι δεν άσκησαν συναισθηματικό εκφοβισμό 

καθόλου με ποσοστό 92,3% και ότι ασκούσαν συχνά με ποσοστό 7,7%. Κανένας δεν 

απάντησε ότι άσκησε συναισθηματικό εκφοβισμό 1,2 φορές τους τελευταίους δύο 

μήνες ή μία φορά την εβδομάδα. 

Οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες τελείωσαν το λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι 

δεν άσκησαν συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 79,8%, ότι άσκησαν 

1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 18,3% και συχνά με ποσοστό 

1,8%. Κανένας δεν απάντησε ότι άσκησε συναισθηματικό εκφοβισμό μία φορά την 

εβδομάδα. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες τελείωσαν το λύκειο-

ΕΠΑ.Λ, απάντησαν ότι δεν άσκησαν συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με 

ποσοστό 80,6%, ότι άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 

17,5% και συχνά με ποσοστό 1,9 %. Κανένας δεν απάντησε ότι άσκησε 

συναισθηματικό εκφοβισμό μία φορά την εβδομάδα. 

Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι πατέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-

Α.Τ.Ε.Ι απάντησαν ότι δεν άσκησαν συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με 

ποσοστό 84,6%, ότι άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 

13,8% και ότι άσκησαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 1,5%. Κανένας δεν 

απάντησε ότι ασκούσε συναισθηματικό εκφοβισμό συχνά. Αντίστοιχα, οι 

ερωτηθέντες των οποίων οι μητέρες αποφοίτησαν από το πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι, 

απάντησαν  ότι δεν άσκησαν συναισθηματικό εκφοβισμό καθόλου με ποσοστό 

84,3%, ότι άσκησαν 1,2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες με ποσοστό 14,5% και ότι 

άσκησαν μία φορά την εβδομάδα με ποσοστό 1,2%. Κανένας δεν απάντησε ότι 

ασκούσε συναισθηματικό εκφοβισμό συχνά. 

Υπολείπεται ένα 20,0% σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα και ένα 20,4% σε σχέση 

με τη μόρφωση της μητέρας, αφού κάποιοι από τους μαθητές δεν απάντησαν στην 

ερώτηση. 
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Άσκηση συναισθηματικού εκφοβισμού και επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

Μεταβλητές Καθόλου 

 

 

 

n            % 

1,2 φορές 

τους 

τελευταίους 

δύο μήνες 

 

n            % 

Μία φορά 

την 

εβδομάδα 

 

 

n            % 

Συχνά 

 

 

 

n            % 

Μόρφωση πατέρα: Δημοτικό-

Γυμνάσιο 

 

24         92.3 

 

1             3.8 

 

0             0.0 

 

1            3.8 

 

Μόρφωση πατέρα: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

87         79.8 20          18.3 0             0.0 2            1.8 

Μόρφωση πατέρα: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

55          84.6 

 

9            13.8 

 

1             1.5 

 

0            0.0 

 

Μόρφωση μητέρας: 

Δημοτικό-Γυμνάσιο 

 

12         92.3 

 

0             0.0 

 

0              0.0 

 

1             7.7 

 

Μόρφωση μητέρας: Λύκειο-

ΕΠΑ.Λ 

83          80.6 18          17.5 0              0.0 2             1.9 

Μόρφωση μητέρας: 

Πανεπιστήμιο-Α.Τ.Ε.Ι 

 

70         84.3 

 

12          14.5 

 

1              1.2 

 

0             0.0 
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5.2 Σύγκριση των αποτελεσμάτων με προηγούμενες μελέτες 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με πολλές από τις 

προηγούμενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί ώστε να εξεταστεί η συχνότητα 

εμφάνισης του σχολικού εκφοβισμού, τα είδη εμφάνισης του, τα μέρη στα οποία 

εμφανίζεται, οι αντιδράσεις των μαθητών (θυτών, θυμάτων, παρατηρητών). 

Με το σχολικό εκφοβισμό και τη συχνότητα εμφάνισης του έχουν ασχοληθεί κατά 

καιρούς πολλές έρευνες. Οι έρευνες των   Govender  και Young (2018), Liang, 

Flisher και Lombard (2007), Accordino  & Accordino (2011) και Zulu & Tustin 

(2012) συμφωνούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με την συγκεκριμένη έρευνα με 

ελάχιστες αποκλείσεις στα ποσοστά συχνότητας. Τόσο στις παραπάνω έρευνες όσο 

και στην παρούσα, περίπου 1 στους 3 μαθητές δηλώνει ότι έχει εμπλακεί ως θύτης σε 

περιστατικό σχολικού εκφοβισμού τουλάχιστον μία ή δύο φορές μέσα σε διάστημα 

λίγων μηνών. 

Συμφωνεί όμως και με την έρευνα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας των 

Αρτινοπούλου, Μπαμπάλη και Νικολόπουλου το 2016 που υπέδειξε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σχετικά με την εμπλοκή τους 

σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Τα ευρήματα αυτά  δεν συμφωνούν απόλυτα 

με την  έρευνα των Kevorkian, Rodriguez, Earnhardt, Kennedy, D’Antona, Russom, 

και Borror (2016) που παρουσιάζει τα κορίτσια ως συχνότερα θύματα σχολικού 

εκφοβισμού, αφού στην παρούσα έρευνα είδαμε ότι οι αποκλίσεις στα ποσοστά των 

κοριτσιών και των αγοριών είναι μικρές. Οι υπόλοιπες έρευνες που προαναφέρθηκαν 

συνάδουν με το εύρημα της παρούσας ότι τα αγόρια είναι αυτά που θα εμπλακούν 

συχνότερα σε περιστατικά σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας. 

Τέλος, τόσο στην παρούσα έρευνα όσο και σε άλλες έχει διερευνηθεί η σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στην επιθετικότητα και τη θυματοποίηση. Από τα δεδομένα 

προέκυψε ότι υπάρχει υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στον εκφοβισμό που ασκεί ένας 

μαθητής και στον εκφοβισμό που του ασκείται καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός των 

μαθητών που δήλωσαν ότι είναι θύματα εκφοβισμού, δήλωσαν ότι και οι ίδιοι είναι 

θύτες. 
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Κεφάλαιο 6
ο
 : Συζήτηση - Επίλογος 

6.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

έρευνά μας. Πιο συγκεκριμένα θα απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν παραπάνω και αφορούν την εργασία που έχει εκπονηθεί. Ειδικότερα, ο 

σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός, αποτελούν μορφές βίας που τα τελευταία 

χρόνια, μέσω ερευνών, έχουν αναδειχθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο μεγάλης 

σημασίας, που εκδηλώνεται κυρίως από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του 

παιδιού. 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού, καθίσταται αυτόματα ένα ιδιαίτερα σοβαρό 

φαινόμενο της κοινωνίας, με κύριο χαρακτηριστικό τη χρήση μορφών βίας κατ’ 

επανάληψη, με απώτερο στόχο την πρόκληση βλάβης. 

Ο στόχος αυτής της έρευνας, ήταν να μελετηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών για τον 

σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό στην ύστερη εφηβική ηλικία. Η μόρφωση των 

γονέων, το φύλο, η συχνότητα εμφάνισης του εκφοβισμού, τα μέρη εμφάνισής του 

καθώς και τα είδη εμφάνισής του είναι μερικοί από τους παράγοντες που λήφθηκαν 

υπόψη, προκειμένου να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα αναφορικά με τα 

φαινόμενα σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού που εμφανίζονται σε μαθητές της 

ύστερης εφηβικής ηλικίας. 

Για την επίτευξη του στόχου, χρησιμοποιήσαμε ως ερευνητικό εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο, σε δείγμα 250 μαθητών. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 19 

ερωτήσεις, χωρισμένες σε τρία μέρη. Τα μέρη αυτά αναφέρονταν στα κοινωνικο-

δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών και τον γονέων τους,  στον σχολικό 

εκφοβισμό και στον διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Η μελέτη των ευρημάτων της έρευνας, μας οδηγεί σε αντίστοιχα συμπεράσματα, τα 

οποία επιβεβαιώνονται και από αντίστοιχες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο ποσοστό των κοριτσιών που έχουν δεχθεί 

εκφοβισμό (78,8%)  και στο ποσοστό των αγοριών που έχουν δεχθεί εκφοβισμό 

(76,7%), δεν υπάρχουν με τους μαθητές να απαντούν στο μεγαλύτερο μέρος τους πως 

δεν έχουν δεχθεί εκφοβισμό. Οπότε, η άποψη που κυριαρχεί γενικά, ότι τα κορίτσια 
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δέχονται πολύ περισσότερο εκφοβισμό από τα αγόρια δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. 

Στον αντίποδα, βρίσκεται η έρευνα της Θεοδώρας Εμμανουέλας Τσάλτα, με τίτλο «Η 

σχέση των επιμέρους ρόλων στον εκφοβισμό και στον κυβερνοεκφοβισμό με τη 

συναισθηματική νοημοσύνη σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου», στην οποία 

διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια (Μ.Ο.= 12.8, T.A.= 4.7) εκδηλώνουν περισσότερο 

εκφοβισμό σε σχέση με τα κορίτσια (Μ.Ο.= 11.9, Τ.Α.= 4.3).  Ακόμη, δήλωσαν στο 

μεγαλύτερο ποσοστό πως δεν έχουν δεχτεί κάποια μορφή εκφοβισμού, ενώ ακόμη 

μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε πως δεν έχει επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, το 

ποσοστό των κοριτσιών που επιχείρησε εκφοβισμό (87,7%) με το ποσοστό των 

αγοριών που επιχείρησε εκφοβισμό (83,5%), δεν παρουσιάζει επίσης μεγάλες 

διαφορές, αφού και τα δύο ποσοστά είναι αρνητικά. Ένα ακόμα στοιχείο, είναι ότι 

στην πλειοψηφία τους οι μαθητές, τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, απάντησαν 

πως όταν επιχείρησαν εκφοβισμό, δεν το σκέφτονταν με ποσοστό 51,6% τα κορίτσια 

και ποσοστό 45,8 τα αγόρια. Ακολουθούν φυσικά και αυτοί που το έκαναν για πλάκα, 

αυτοί που ήθελαν και το έκαναν και αυτοί που αναγκάστηκαν. 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του εκφοβισμού σε σχέση με τη τάξη αναφοράς μας, 

οι μαθητές της Γ΄Λυκείου, δήλωσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό πως δεν σκεφτόταν 

όταν διέπρατταν τον εκφοβισμό και αντίθετα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό πως 

κάποιος τους ανάγκασε να το κάνουν. Ακόμη, όσον αφορά το αν συμβαίνει 

εκφοβισμός συχνότερα σε αλλοεθνείς μαθητές, το ποσοστό των απαντήσεων 

παρουσιάζει ελάχιστη απόκλιση με επικρατέστερη την θετική απάντηση. 

Μεγάλος ήταν ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι απάντησαν ότι φαινόμενα 

εκφοβισμού συμβαίνουν συχνότερα σε αλλοεθνείς μαθητές. Εδώ υπήρξε μια διαφορά 

ανάμεσα στο ποσοστό των κοριτσιών που απάντησαν θετικά με ποσοστό 54,1% και 

στο ποσοστό των αγοριών που απάντησαν αρνητικά με ποσοστό 53,4 %. Βλέπουμε 

δηλαδή, πως τα κορίτσια παρατήρησαν να συμβαίνει εκφοβισμός συχνότερα σε 

αλλοεθνείς μαθητές, σε σχέση με τα αγόρια τα οποία απάντησαν πως δεν συμβαίνει 

συχνότερα σε αλλοεθνείς μαθητές. 

Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα, στην πλειοψηφία τους οι μαθητές πιστεύουν πως 

υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου, με ποσοστό 90,4% στα κορίτσια και 

84,3% στα αγόρια. Οι συμμετέχοντες της Γ΄Λυκείου, συμφώνησαν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης των φαινομένων εκφοβισμού και 
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πως θα απευθύνονταν σε κάποιον ενήλικα για να το αντιμετωπίσουν. Τέλος, τόσο η 

πλειοψηφία των κοριτσιών όσο και η πλειοψηφία των αγοριών, απάντησαν πως όταν 

δέχτηκαν εκφοβισμό, απευθύνθηκαν σε έναν ενήλικα, με ποσοστό 59,4% στα 

κορίτσια και ποσοστό 54,5% στα αγόρια. Μικρό ήταν το ποσοστό των μαθητών που 

δεν έκαναν τίποτα μετά τον εκφοβισμό. 

Αναφορικά με την εργασία των γονέων, δηλαδή αν εργάζεται ο ένας ή και οι δύο εξ’ 

αυτών, παρατίθενται οι λόγοι που οδήγησαν σε κάποια ενέργεια εκφοβισμού. Η 

επικρατέστερη επομένως απάντηση των μαθητών αφορούσε την επιλογή «δεν το 

σκεφτόμουν», είτε εργαζόταν ο ένας ή και οι δύο γονείς. Επιπλέον, όσον αφορά την 

ερώτηση «αν συμβαίνουν συχνότερα φαινόμενα εκφοβισμού σε αλλοεθνείς 

συμμαθητές», οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, απάντησαν στο 

μεγαλύτερο ποσοστό θετικά σε αντίθεση με τους μαθητές των οποίων εργάζεται μόνο 

ο ένας, όπου η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν αρνητική. Ακόμη, όσον 

αφορά «αν έχουν δεχτεί/επιχειρήσει κάποιο φαινόμενο εκφοβισμού», οι απόψεις των 

μαθητών ανεξαρτήτου εργασίας των γονέων, συγκλίνουν καθώς και στις δύο 

περιπτώσεις, υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε στην αρνητική απάντηση. Τέλος, 

οι μαθητές δήλωσαν, επίσης, πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης των φαινομένων 

εκφοβισμού στο μεγαλύτερο ποσοστό, είτε εργάζονται και οι δύο γονείς είτε ο ένας. 

Αντίθετα, μία απόκλιση στα αποτελέσματα εμφανίζεται στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές τα φαινόμενα εκφοβισμού, αφού οι μαθητές των οποίων 

εργάζονται και οι δύο γονείς δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι απευθύνθηκαν σε 

κάποιον ενήλικα, ενώ αυτοί των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, δήλωσαν πως 

δεν έκαναν τίποτα. 

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, ο λεκτικός εκφοβισμός αποτελεί την 

συχνότερη μορφή εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε έρευνα που 

διεξήχθη από τις φοιτήτριες Στάμου Α. και Ευθυμιάδου Ε., στο Ηράκλειο το έτος 

2010, με τίτλο «Συγκριτική ανάλυση της παραβατικότητας των εφήβων ηλικίας 15-18 

ετών στα φροντιστήρια της Πάτρας και της Δράμας», αναφέρεται πως σε μεγαλύτερο 

ποσοστό έχουν δεχθεί απειλές τα αγόρια σε αντίθεση με τα κορίτσια που σημειώνουν 

χαμηλότερο ποσοστό, στις δύο αυτές πόλεις. Όσον αφορά τη δική μας έρευνα, και το 

αν έχουν δεχθεί μορφές εκφοβισμού, όπως λεκτικό, συναισθηματικό και σωματικό 

εκφοβισμό, τα ποσοστά σχετικά με το φύλο έδειξαν ότι τα αγόρια σε αντίθεση με την 

προηγούμενη έρευνα δεν έχουν δεχθεί κάποια από τις τρεις μορφές εκφοβισμού σε 
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τόσο μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, όσον αφορά τη δική μας έρευνα τα ποσοστά της 

μορφής λεκτικού εκφοβισμού παρουσιάζονται υψηλότερα σε σχέση με τις άλλες 

μορφές που αναφέραμε. 

Σε παρόμοια έρευνα της Μίντζα Νικολέτας- Μαρίας: Σχέσεις Συνομηλίκων και 

Σχολικός Εκφοβισμός (2019), με αντίστοιχα ερωτήματα στο ερευνητικό εργαλείο, σε 

παιδιά δημοτικού, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών, δέχεται στην 

πλειοψηφία του λεκτικό εκφοβισμό. Επίσης, όσον αφορά την άσκηση των παραπάνω 

μορφών εκφοβισμού (λεκτικός,συναισθηματικός,σωματικός), οι μαθητές στην 

πλειοψηφία τους απάντησαν πως δεν άσκησαν καμία από τις μορφές εκφοβισμού, για 

ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το φύλο των μαθητών, τα αγόρια στο μεγαλύτερο 

ποσοστό δήλωσαν πως δέχτηκαν 1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες λεκτικό και 

σωματικό εκφοβισμό σε αντίθεση με τα κορίτσια που δεν δέχτηκαν καθόλου. 

Σχετικά, όμως, με τον συναισθηματικό εκφοβισμό παρατηρείται μία έντονη αντίθεση, 

αφού η πλειοψηφία των αγοριών δήλωσε πως δε δέχτηκε αυτή την μορφή 

εκφοβισμού. Από την άλλη τα κορίτσια απάντησαν πως δέχτηκαν συναισθηματικό 

εκφοβισμό ακόμη συχνότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές δεν δέχονται μόνο διάφορες μορφές εκφοβισμού 

(λεκτικός,συναισθηματικός,σωματικός), αλλά προβαίνουν και οι ίδιοι στις 

αντίστοιχες. Ειδικότερα σύμφωνα με τις απαντήσεις, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

τα αγόρια ασκούν λεκτικό εκφοβισμό ενώ τα κορίτσια ασκούν συναισθηματικό 

εκφοβισμό (1-2 φορές τους τελευταίους δύο μήνες). Γενικότερα όμως, τα ποσοστά 

απαντήσεων είναι υψηλότερα στην απάντηση καθόλου και στα δύο φύλα.. 

Το δείγμα μας, αποτελείται από μαθητές Γ΄ Λυκείου, όπως έχει αναφερθεί. Οι 

συμμετέχοντες, επομένως, ιδιαίτερα στην τελευταία τάξη μπορούν να γνωρίζουν αν 

δέχονται είτε προβαίνουν σε φαινόμενα εκφοβισμού, με κάποια μορφή. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές δήλωσαν, σε μεγάλα ποσοστά, πως δε δέχονται στο σύνολό 

τους, κάποια από τις μορφές εκφοβισμού, (λεκτικός, συναισθηματικός, σωματικός), 

με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αντίστοιχα, παρόμοια ποσοστά απαντήσεων παρατηρούνται 

και στην εκπόνηση μορφών εκφοβισμού, από τους μαθητές, αφού τα υψηλότερα 

ποσοστά παρατηρούνται στην επιλογή «καθόλου», με τις εξαιρέσεις να εντοπίζονται 

και σε αυτό το σημείο. 
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Ο συσχετισμός της εργασίας των γονέων των μαθητών, με κάποιες μορφές 

εκφοβισμού τις οποίες μπορεί να δέχονται οι συμμετέχοντες, εμφανίζει αρκετές 

συγκλίσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς 

και αυτοί των οποίων εργάζεται μόνο ο ένας, δήλωσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό πως 

δε δέχονται, στην πλειοψηφία τους, κάποια μορφή εκφοβισμού. Είτε αυτή είναι 

λεκτικός, συναισθηματικός ή σωματικός εκφοβισμός. Όπως είναι λογικό, όμως, 

εντοπίζονται και εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν ένα μικρό ποσοστό μαθητών. 

Αντίστοιχα, ανεξαιρέτως εργασίας των δύο γονέων των μαθητών ή του ενός, τα 

ποσοστά εκπόνησης λεκτικού, συναισθηματικού και σωματικού εκφοβισμού 

κυμαίνονται σε παρόμοια ποσοστά με προηγουμένως. Δηλαδή, παρατηρείται μεγάλο 

ποσοστό στην επιλογή που αναφέρει πως δε διέπραξαν κάποια μορφή εκφοβισμού. 

Από την άλλη, μαθητές απάντησαν πως διαπράττουν λεκτικό εκφοβισμό, 1-2 φορές 

τους τελευταίους μήνες, με επικρατέστερη την απάντηση των μαθητών των οποίων οι 

γονείς εργάζονται και οι δύο. Συνεπώς, από τα παραπάνω συμπεραίνουμε, πως η 

συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού, ασχέτως παραγόντων που μπορεί να εμπλακούν και 

να προκύψουν, αποτελεί ο λεκτικός εκφοβισμός. 

Ένας ακόμη παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση 

εκφοβισμού από τους μαθητές, είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι κατηγορίες στις οποίες είναι χωρισμένες οι επιλογές του 

μορφωτικού επιπέδου, αποτελούνται από το επίπεδο στο Δημοτικό-Γυμνάσιο, το 

Λύκειο-ΕΠΑ.Λ. και το Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι. Βάσει αυτών των κατηγοριοποιήσεων, οι 

μαθητές των οποίων οι γονείς τελείωσαν το Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν στην 

πλειοψηφία τους ότι δεν το σκεφτόταν όταν διέπρατταν τον εκφοβισμό. Αυτών που οι 

γονείς τους τελείωσαν το Λύκειο- ΕΠΑ.Λ., απάντησαν επίσης πως δεν το σκέφτονταν 

στην πλειοψηφία τους, όπως και αυτοί των οποίων οι γονείς αποφοίτησαν από το 

Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.. Παρατηρούμε επομένως, ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων, 

ασχέτως επιπέδου εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τους αλλοεθνείς μαθητές, οι μαθητές των οποίων οι γονείς τελείωσαν το 

Δημοτικό-Γυμνάσιο, απάντησαν στην πλειοψηφία τους, πως δεν παρατηρούν να 

συμβαίνει εκφοβισμός συχνότερα σε αλλοεθνείς μαθητές. Αντίθετα, οι μαθητές των 

οποίων οι γονείς τελείωσαν το Λύκειο-ΕΠΑ.Λ., απάντησαν στην πλειοψηφία τους 

πως παρατηρούν να συμβαίνει εκφοβισμός συχνότερα σε αλλοεθνείς μαθητές. Οι 
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απαντήσεις των μαθητών, των οποίων οι γονείς αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο-

Τ.Ε.Ι., παρουσιάζουν ελάχιστη απόκλιση, καθώς τα ποσοστά των απαντήσεών τους 

βρίσκονται πολύ κοντά, με υψηλότερο ποσοστό αυτό της θετικής απάντησης. 

Σχετικά με το αν έχουν δεχτεί ή επιχειρήσει, οι μαθητές του δείγματος, κάποια μορφή 

εκφοβισμού, και αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους, 

παρατηρείται μία γενικότερη σύγκλιση απαντήσεων, με το μεγαλύτερο ποσοστό να 

απαντάει πως δεν έχει δεχτεί ή επιχειρήσει κάποια μορφή εκφοβισμού. Συνεπώς, 

παρατηρούμε ότι ο παράγοντας της μόρφωσης των γονέων δεν επηρεάζει την 

συμπεριφορά των μαθητών. 

Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης των 

γονέων, απάντησαν πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης των φαινομένων εκφοβισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζαν ένα φαινόμενο 

εκφοβισμού, οι μαθητές των οποίων οι γονείς τελείωσαν το Δημοτικό-Γυμνάσιο, 

απάντησαν στην πλειοψηφία τους, ότι δεν θα έκαναν τίποτα σε μια τέτοια περίπτωση. 

Αντίθετα, οι μαθητές των οποίων οι γονείς τελείωσαν το Λύκειο-ΕΠΑ.Λ, απάντησαν 

στην πλειοψηφία τους ότι θα απευθύνονταν σε έναν ενήλικα, όπως και αυτοί των 

οποίων οι γονείς αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.. Βλέπουμε, επομένως, 

πως οι μαθητές πιστεύουν πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, αν και το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μαθητών, των οποίων οι γονείς τελείωσαν το δημοτικό, διαφοροποιούν 

την απάντησή τους από το υπόλοιπο δείγμα. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων διαδραματίζει το δικό του ρόλο στις διάφορες 

μορφές εκφοβισμού. Σχετικά με το πόσο συχνά δέχτηκαν ή επιχείρησαν λεκτικό 

εκφοβισμό, οι μαθητές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, έδωσαν την απάντηση 

καθόλου, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους. Το ίδιο 

συμβαίνει και στο πόσο συχνά δέχτηκαν ή επιχείρησαν σωματικό και 

συναισθηματικό εκφοβισμό, αφού παρατηρούμε αντίστοιχα ποσοστά στα επίπεδα 

εκπαίδευσης. 

Συμπερασματικά, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, εντοπίζουμε πως 

οι μαθητές της Γ΄Λυκείου που συμμετείχαν στην έρευνά μας, αντιλαμβάνονται στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους τα φαινόμενα του εκφοβισμού και τις μορφές με τις οποίες 

εμφανίζονται. Ακόμη, όσον αφορά τη συχνότητα της εκδήλωσης των φαινόμενων, το 
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οποίο αποτελεί και ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνάς μας, εντοπίζουμε 

ότι κυμαίνεται σε χαμηλότερα ποσοστά, συγκριτικά με άλλες έρευνες. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο εκφοβισμός είναι πλέον μια 

θλιβερή πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, με μεγάλες διαστάσεις. 

Το σημαντικό είναι πως ο αριθμός του εκφοβισμού ,σύμφωνα με την έρευνά μας, δεν 

είναι τόσο μεγάλος κάτι που μας χαροποιεί αρκετά. Ακόμα, ευχάριστο γεγονός είναι 

ότι η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύουν πως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης και σε 

περιπτώσεις εκφοβισμού απευθύνονται σε κάποιον ενήλικα. Τέλος, μέσω της έρευνάς 

μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πως το φαινόμενο του σχολικού και του 

διαδικτυακού εκφοβισμού, είναι διαρκές και ανεξίτηλο μέσα στο πέρασμα των 

χρόνων. Η εκτενέστερη έρευνά του, θεωρούμε πως είναι απαραίτητη, μιας και η 

καλύτερη κατανόησή του, θα ωφελήσει στην σταδιακή εξάλειψη του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο 

 

 

Αγόρι                          Κορίτσι                                  Τάξη 

Μόρφωση πατέρα:  

Δημοτικό/γυμνάσιο                Λύκειο/τεχνική σχολή                Πανεπιστήμιο/ΑΤΕΙ 

 

Μόρφωση Μητέρας 

Δημοτικό/γυμνάσιο                Λύκειο/τεχνική σχολή                Πανεπιστήμιο/ΑΤΕΙ 

Εργάζονται και οι δύο γονείς                               Εργάζεται μόνο ο ένας 

Επάγγελμα πατέρα  ………………………         Επάγγελμα μητέρας ………………. 

 

1. Τί νομίζεις ότι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 

α) Σωματική βία                                                             δ) Ανεπιθύνητο άγγιγμα     

β) Συναισθηματική βία                                                  ε) Όλα τα προηγούμενα      

γ) Λεκτική βία                    

2. Στο σχολείο ή στο δρόμο για το σχολείο με κορόιδευαν, με περιγελούσαν ή 

έλεγαν για μένα άσχημα λόγια. 

α)  Τους τελευταίους 2 μήνες αυτό δεν συνέβη καθόλου. 

β)  Συνέβη το πολύ 1 ή 2 φορές τους τελευταίους 2 μήνες. 

γ)  Περίπου μία φορά την εβδομάδα. 

δ)  Ακόμη συχνότερα. 

3. Στο σχολείο ή στο δρόμο για το σχολείο με έδειραν, με χτύπησαν άσχημα ή 

μου επιτέθηκαν με κάποιο τρόπο. (βάζω Χ σε μία μόνο απάντηση) 

α)  Τους τελευταίους 2 μήνες αυτό δεν συνέβη καθόλου. 

β)  Συνέβη το πολύ 1 ή 2 φορές τους τελευταίους 2 μήνες. 

γ)  Περίπου μία φορά την εβδομάδα. 

δ)  Ακόμη συχνότερα. 
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4. Μερικές φορές συμμαθητές και συμμαθήτριες μας αποκλείουν επίτηδες από 

τις παρέες και δεν μας επιτρέπουν να συμμετέχουμε. Σου συνέβη ποτέ; 

α)  Τους τελευταίους 2 μήνες αυτό δεν συνέβη καθόλου. 

β)  Συνέβη το πολύ 1 ή 2 φορές τους τελευταίους 2 μήνες. 

γ)  Περίπου μία φορά την εβδομάδα. 

δ)  Ακόμη συχνότερα. 

5.  Όταν σε χτύπησαν, που συνέβη αυτό; Μπορείς να σημειώσεις περισσότερες 

απαντήσεις. 

Στο δρόμο για το σχολείο.                                          Στην είσοδο του σχολείου. 

Στην αίθουσα της τάξης μου                                      Στο γυμναστήριο 

Στους διαδρόμους του σχολείου                                Στην αυλή, στο διάλειμμα. 

Στις τουαλέτες                                                            Σε άλλα μέρη 

6. Στο σχολείο ή στο δρόμο για το σχολείο έχω κοροϊδέψει ή πειράξει άλλα 

παιδιά ή τους έχω πει άσχημα πράγματα. 

 

α)  Τους τελευταίους 2 μήνες αυτό δεν συνέβη καθόλου. 

β)  Συνέβη το πολύ 1 ή 2 φορές τους τελευταίους 2 μήνες. 

γ)  Περίπου μία φορά την εβδομάδα. 

δ)  Ακόμη συχνότερα. 

7. Πώς ένιωσες όταν σου συνέβη; 

α) Φόβο                                                    β) Άγχος                 

γ) Ταπείνωση                                           δ) Μοναξιά           

ε) Στεναχώρια      

8. Στο σχολείο ή στο δρόμο για το σχολείο έχω χτυπήσει, δείρει ή επιτεθεί με 

κάποιον τρόπο σε άλλα παιδιά. 

 

α)  Τους τελευταίους 2 μήνες αυτό δεν συνέβη καθόλου. 

β)  Συνέβη το πολύ 1 ή 2 φορές τους τελευταίους 2 μήνες. 

γ)  Περίπου μία φορά την εβδομάδα. 

δ)  Ακόμη συχνότερα. 

 

9. Έχω αποκλείσει επίτηδες συμμαθητές ή συμμαθήτριες από παρέες. Δεν τους 

επέτρεψα να συμμετέχουν. 
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α)  Τους τελευταίους 2 μήνες αυτό δεν συνέβη καθόλου. 

β)  Συνέβη το πολύ 1 ή 2 φορές τους τελευταίους 2 μήνες. 

γ)  Περίπου μία φορά την εβδομάδα. 

δ)  Ακόμη συχνότερα. 

 

 

10. Αν έχεις χτυπήσει κάποιον πού συνέβη αυτό; Μπορείς να σημειώσεις 

περισσότερες απαντήσεις. 

 

Στο δρόμο για το σχολείο.                                      Στην είσοδο του σχολείου. 

   Στην αίθουσα της τάξης μου                                   Στο γυμναστήριο 

    Στους διαδρόμους του σχολείου                              Στην αυλή, στο διάλειμμα. 

    Στις τουαλέτες                                                          Σε άλλα μέρη 

 

11. Τί σε οδήγησε σε αυτήν τη συμπεριφορά; 

α) Το έκανα για πλάκα                                        β) Δεν το σκεφτόμουν 

γ) Με ανάγκασαν                                                 δ)  Ήθελα και το έκανα 

12. Παρατήρησες να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, συχνότερα, σε αλλοεθνείς 

συμμαθητές/τριές σου; 

      ΝΑΙ           ΟΧΙ  

13. Τί είδους εκφοβισμό βλέπεις ότι δέχονται; 

       α) Σπρωξίματα/χτυπήματα                      β) Αποκλισμό/περιθωριοποίηση    

 γ) Προσβολές/άσχημο λεξιλόγιο             δ) Κλοπές                                       

14. Τί νομίζεις ότι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός; 

α) Απειλητικά μηνύματα                               

β) Βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο            

γ) Μηνύματα με ακατάλληλο περιεχόμενο       

δ) Υβριστικές κλήσεις                                   

ε) Όλα τα παραπάνω                                      

15. Έχεις δεχθεί κάτι από τα παραπάνω; 

       ΝΑΙ               ΟΧΙ  

16. Εσύ έχεις επιχειρήσει κάτι τέτοιο; 
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       NAI   OXI  

17. Αν ΝΑΙ, με ποιο τρόπο; 

α) Μηνύματα                     

β) Φωτογραφία/βίντεο        

γ) Κλήσεις                         

 

18. Κατά τη γνώμη σου, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης; 

       ΝΑΙ             ΟΧΙ  

 

19. Πώς θα το αντιμετώπιζες; 

α) Δεν έκανα τίποτα                             

β) Απευθύνθηκα σε κάποιον ενήλικα     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ! 

 

  

  


