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Κύρια Ευρήματα
 Ποσοστό 8,5% των εφήβων αναφέρουν ότι υφίστανται σχολικό
εκφοβισμό (bullying) τουλάχιστον 2 με 3 φορές το μήνα, ενώ 1
στους 6 (15,8%) ότι εκφοβίζουν οι ίδιοι άλλους με την ίδια
συχνότητα. Οι μαθητές που εκφοβίζουν άλλους είναι κυρίως
αγόρια ενώ εκείνοι που υφίστανται εκφοβισμό είναι τόσο αγόρια
όσο και κορίτσια.
 Το 2010 σε σύγκριση με το 2002, διαπιστώνεται σημαντική
αύξηση στο ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν ότι έχουν
υπάρξει θύτες εκφοβισμού (15,8% και 9,1%, αντίστοιχα) ενώ το
ποσοστό μαθητών που έχουν υπάρξει θύματα εκφοβισμού μένει
αμετάβλητο.
 Οι τρόποι εκφοβισμού που αναφέρονται συχνότερα από τους
εφήβους είναι, κατά σειρά, τα λεκτικά πειράγματα, τα
πειράγματα/ χειρονομίες σεξουαλικού περιεχομένου, η διάδοση
φημών και συκοφαντιών και τα πειράγματα/ενοχλήσεις μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου.
 Ένα στα 4 αγόρια (23,9%) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του
τελευταίου χρόνου ήρθε στα χέρια με κάποιον ή κάποιους άλλους
τουλάχιστον 3 φορές. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι
σημαντικά χαμηλότερο (8,3%).
 Οι έφηβοι που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό
οικονομικό επίπεδο υφίστανται εκφοβισμό σε υψηλότερο
ποσοστό συγκριτικά με εκείνους που προέρχονται από
οικογένειες μεσαίου ή ανώτερου οικονομικού επιπέδου. Δεν
βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του εκφοβισμού και της εθνικότητας
των εφήβων.
 Οι έφηβοι που υφίστανται εκφοβισμό αναφέρουν σε υψηλότερα
ποσοστά ότι έχουν κακή υγεία και ότι είναι δυσαρεστημένοι από
την εξωτερική τους εμφάνιση, συγκριτικά με τους εφήβους που
δεν υφίστανται εκφοβισμό.
 •Τόσο οι μαθητές-θύτες εκφοβισμού όσο και οι μαθητές-θύματα
εμφανίζουν συμπτώματα ψυχολογικών διαταραχών σε
υψηλότερο ποσοστό από τους υπόλοιπους εφήβους.
 Οι μαθητές-θύτες εκφοβισμού και λιγότερο τα θύματα
αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους
υπόλοιπους μαθητές ότι δεν τους αρέσει το σχολείο. Επίσης, οι
θύτες αναφέρουν ότι απουσιάζουν συχνά από αυτό και τα θύματα
ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με τους συμμαθητές τους.
 Οι μαθητές-θύματα εκφοβισμού αναφέρουν ότι έχουν δύσκολη
επικοινωνία με τους γονείς τους σε υψηλότερο ποσοστό,
συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους και οι μαθητές-θύτες
αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό ότι έχουν αυστηρούς/
αυταρχικούς γονείς.

Εισαγωγή
Η επιθετική συμπεριφορά και η βία, ιδιαίτερα στο σχολείο,
εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα στη διάρκεια της
εφηβείας. Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει
μεγάλη έκταση τόσο στη χώρα μας1,2 όσο και διεθνώς3,4.
Ως σχολικός εκφοβισμός ορίζεται η επαναλαμβανόμενη
υποβολή ενός μαθητή σε αρνητικές καταστάσεις από έναν ή
περισσότερους άλλους μαθητές. 5 Ο μαθητής που
εκφοβίζεται είναι συχνά μικρότερης σωματικής διάπλασης,
δύναμης ή ηλικίας και δεν έχει προκαλέσει το μαθητή-θύτη,
ο οποίος με τη σειρά του επιθυμεί συνειδητά να βλάψει το
μαθητή-θύμα.6 Ο εκφοβισμός παίρνει διαφορετικές μορφές,
οι οποίες συχνά διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο και
την ηλικία του εφήβου. Έτσι, ο μαθητής-θύτης μπορεί να
εκφοβίσει το μαθητή-θύμα λεκτικά (με άσχημες
προσφωνήσεις, υποτιμητικά σχόλια), συναισθηματικά (με
διάδοση φημών και συκοφαντιών, με σκόπιμο αποκλεισμό
από δραστηριότητες) και σωματικά (με χρήση βίας).7
Παρά το γεγονός ότι ο εκφοβισμός μεταξύ των εφήβων
λαμβάνει χώρα κυρίως στο σχολείο, πολλές φορές μπορεί
να συμβεί και στο δρόμο από και προς το σχολείο, σε μέρη
στα οποία συχνάζουν οι έφηβοι αλλά και από απόσταση, με
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (κινητού τηλεφώνου και
ηλεκτρονικού υπολογιστή).
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του φαινόμενου του
εκφοβισμού μεταξύ εφήβων-μαθητών αποκτά μεγάλη
σημασία καθώς οι συνέπειές του μπορεί να είναι εξαιρετικά
σοβαρές, τόσο για τα θύματα όσο και για τους θύτες.
Ειδικότερα, οι μαθητές που υφίστανται εκφοβισμό είναι
πιθανόν να αναπτύξουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και να
παρουσιάσουν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους ενώ οι
θύτες είναι πιθανόν να εμφανίσουν χαμηλή σχολική
επίδοση και συμπτώματα κατάθλιψης.8 Επιπλέον, πολλές
έρευνες έχουν συνδέσει τον εκφοβισμό με την εκδήλωση
ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων από την πλευρά
των θυμάτων, όπως πονοκέφαλο9, πόνο στο στομάχι και
διαταραχές του ύπνου.10
Διαχρονικές μελέτες εξετάζουν τις επιπτώσεις που μπορεί
να έχει ο σχολικός εκφοβισμός στην ενήλικη ζωή των
θυμάτων. Διαπιστώνεται πως εκείνοι που έχουν υποστεί
εκφοβισμό κατά την εφηβική τους ηλικία είναι πιθανότερο
να παρουσιάσουν ως ενήλικες ψυχοκοινωνικά προβλήματα,
κατάθλιψη και να έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση.11,12
Η διερεύνηση των πιθανών παραγόντων οι οποίοι
συμβάλλουν στο να υποστεί ή να διαπράξει κάποιος έφηβος
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εκφοβισμό, εστιάζεται τόσο στα ατομικά χαρακτηριστικά του
εφήβου όσο και στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον
του.13 Από σχετικές μελέτες προκύπτει ότι οι έφηβοι θύματα
εκφοβισμού είναι πιθανότερο να είναι ανασφαλείς, αγχώδεις
και να έχουν λιγότερους φίλους από τους συνομηλίκους
τους.14,15

τους (>93%) οι μαθητές των τριών παραπάνω ηλικιακών
ομάδων. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές
διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

Από την άλλη, οι έφηβοι που οι ίδιοι εκφοβίζουν άλλους είναι
πιθανότερο να υφίστανται κακομεταχείριση από μέλη της
οικογένειάς τους και να έχουν υπάρξει παρόντες σε
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας16,17.Διαπιστώνεται επίσης
πως έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση, θετική εικόνα για την
εξωτερική τους εμφάνιση και συχνά είναι πολύ δημοφιλείς
μεταξύ των συνομηλίκων τους.18,19

Θύτες εκφοβισμού

Τα ευρήματα πολλών μελετών συνηγορούν στο ότι η θετική
αντίληψη των μαθητών για το σχολικό κλίμα καθώς και το
«δέσιμο» που νιώθουν με το σχολείο τους, δρουν ως
προστατευτικοί παράγοντες στα περιστατικά σχολικού
εκφοβισμού, τόσο για τους θύτες όσο και για τα θύματα.20,21,34
Επίσης, οι καλές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, ο χρόνος που
περνούν οι έφηβοι με τους γονείς τους και η ευκολία στην
επικοινωνία μεταξύ γονιού και εφήβου μπορούν να
προστατέψουν τους εφήβους από εμπλοκή σε περιστατικά
εκφοβισμού.16,22
Στην παρούσα έρευνα οι έφηβοι απάντησαν σε ερωτήσεις
σχετικά με το πόσο συχνά και με ποιους τρόπους έχουν
εκφοβίσει ή έχουν υποστεί οι ίδιοι εκφοβισμό στο σχολείο
κατά τη διάρκεια των δύο μηνών που προηγήθηκαν της
έρευνας καθώς και σχετικά με την εμπλοκή τους σε βίαιους
και άγριους καβγάδες κατά τον τελευταίο χρόνο. Στο
ερωτηματολόγιο υπήρχε, ακόμα, η διευκρίνηση ότι «Δεν είναι
σχολικός εκφοβισμός όταν δύο μαθητές της ίδιας περίπου
σωματικής διάπλασης ή δύναμης τσακώνονται ή έρχονται
άγρια στα χέρια». Θύματα ή θύτες εκφοβισμού θεωρούνται
στο παρόν Τεύχος οι μαθητές που ανέφεραν ότι τον
υπέστησαν/διέπραξαν κατ’ επανάληψη, δηλαδή τουλάχιστον
2 ή 3 φορές το μήνα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2
μηνών από τη διεξαγωγή της έρευνας.
Στο πρώτο μέρος του τεύχους αυτού εξετάζεται η συχνότητα
του φαινόμενου του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα,
ξεχωριστά για τους θύτες και τα θύματα, οι μορφές
εκφοβισμού και η συχνότητα με την οποία οι μαθητές
εμπλέκονται σε βίαιους, άγριους καβγάδες. Στο δεύτερο μέρος
του τεύχους, εξετάζεται η σχέση μεταξύ του εκφοβισμού και
ορισμένων χαρακτηριστικών και συνηθειών των εφήβων.
Προκειμένου να επισημανθούν οι διαφορές στην επιρροή
συγκεκριμένων παραγόντων στο φαινόμενο του εκφοβισμού
μεταξύ των μαθητών-θυτών και των μαθητών-θυμάτων,
εφαρμόστηκε μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που ακολουθούν
παρουσιάζονται για το σύνολο των μαθητών, ανά φύλο, ανά
ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σημειώνεται ότι,
παρόλο που η αναφορά στο κείμενο και τα γραφήματα γίνεται
σε μαθητές ηλικίας 11, 13 και 15 ετών, τα στοιχεία αφορούν
τις σχολικές τάξεις της ΣΤ’ Δημοτικού, Β’ Γυμνασίου και Α’
Λυκείου, στις οποίες αντίστοιχα φοιτούν στην πλειονότητά

Σχολικός εκφοβισμός

Οι έφηβοι ρωτήθηκαν σχετικά με το πόσο συχνά εκφόβισαν
κάποιον άλλο μαθητή ή μαθήτρια στο σχολείο κατά τη
διάρκεια των δύο μηνών πριν από την έρευνα. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις τους, 1 στους 6 εφήβους (15,8%) ανέφερε
εκφοβισμό άλλου μαθητή στο σχολείο τουλάχιστον δύο φορές
το μήνα κατά το προηγούμενο δίμηνο. Τα αγόρια ανέφεραν τη
συμπεριφορά αυτή σε σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό (23,4%) σε
σύγκριση με τα κορίτσια (8,8%). Η συμμετοχή σε εκφοβισμό
αυξάνεται με την ηλικία: 23,3% των 15χρονων έχουν πάρει
μέρος σε περιστατικά εκφοβισμού τουλάχιστον δύο φορές το
μήνα κατά το τελευταίο δίμηνο, συγκριτικά με το 15,9% των
13χρονων και το 8,8% των 11χρονων (Γράφημα 1).
Γράφημα 1: Έφηβοι που συμμετείχαν σε εκφοβισμό στο
σχολείο τουλάχιστον δύο φορές το μήνα κατά
το προηγούμενο δίμηνο (%)
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Το 2010, το 4,8% των εφήβων αναφέρει πως έκανε
ενοχλητικά πειράγματα σε άλλους αρκετές φορές την
εβδομάδα, μεταξύ των οποίων σημαντικά υψηλότερο
ποσοστό αγοριών (7,5%) από ό,τι κοριτσιών (2,3%) και
υψηλότερο ποσοστό 15χρονων (7,4%) από ό,τι 11χρονων
(2,4%).

Θύματα εκφοβισμού
Οι έφηβοι ρωτήθηκαν επίσης αν έχουν πέσει οι ίδιοι/-ες
θύματα εκφοβισμού στο σχολείο κατά την περίοδο των δύο
μηνών πριν από την έρευνα.
Ποσοστό 8,5% ανέφεραν ότι έχουν υποστεί ενοχλητικά
πειράγματα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα κατά το τελευταίο
δίμηνο. Σε αντίθεση με τους θύτες, αγόρια και κορίτσια
ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί σε παρόμοια ποσοστά.
Παρατηρείται, επίσης, τάση αύξησης με την ηλικία όσων έχουν
πέσει θύματα εκφοβισμού στο σχολείο (Γράφημα 2).
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Γράφημα 2: Έφηβοι που υπήρξαν θύματα εκφοβισμού στο
σχολείο τουλάχιστον δύο φορές το μήνα κατά
το προηγούμενο δίμηνο (%)
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Το 2010, ποσοστό 2,8% των εφήβων ανέφεραν ότι
υφίστανται εκφοβισμό αρκετές φορές την εβδομάδα, σε
παρόμοια ποσοστά αγόρια και κορίτσια, χωρίς να υπάρχουν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις τρεις ηλικιακές ομάδες.

Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν ως προς τη συχνότητα με
την οποία αναφέρουν ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό της
μορφής του αποκλεισμού από παρέες, της διάδοσης φημών
και συκοφαντιών και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και
κινητού τηλεφώνου. Τα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια
αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό ότι υφίστανται λεκτικό
εκφοβισμό, εκφοβισμό με χρήση σωματικής βίας, πειράγματα
για την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους και σεξουαλικά
πειράγματα. Επίσης, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι
αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ότι έχουν
υποστεί εκφοβισμό με πειράγματα/χειρονομίες σεξουαλικού
περιεχομένου συγκριτικά με τους μικρότερους μαθητές.
Διαχρονικά, το 2010 σε σύγκριση με το 2002 παρατηρείται
σημαντική αύξηση στα ποσοστά των εφήβων που αναφέρουν
ότι έχουν υπάρξει θύτες εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, όσον
αφορά τους θύτες από 9,1% το 2002, το ποσοστό αυξάνεται σε
15,8% το 2010 (Γράφημα 1). Όσον αφορά τα θύματα του
εκφοβισμού το ποσοστό δεν μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ
του 2002 και του 2010 (8% και 8,5%,αντίστοιχα) (Γράφημα 2).
Επίσης, μεταξύ του 2002 και του 2010, δεν μεταβάλλεται
σημαντικά ούτε και το ποσοστό των μαθητών που έχουν
υπάρξει θύτες και θύματα εκφοβισμού, (2,4% και 3,1%,
αντίστοιχα) (Γράφημα 3).

Θύτες και θύματα εκφοβισμού
Ποσοστό 3,1% των εφήβων ανέφεραν ότι έχουν υπάρξει τόσο
θύτες όσο και θύματα εκφοβισμού στο σχολείο τουλάχιστον 2
φορές το μήνα κατά την περίοδο των δύο μηνών πριν από την
έρευνα. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο για τα αγόρια
(4,4%) απ’ ό,τι για τα κορίτσια (2%) και αυξάνεται με την
ηλικία των μαθητών (Γράφημα 3).
Γράφημα 3: Έφηβοι που υπήρξαν θύτες και θύματα εκφοβισμού
στο σχολείο τουλάχιστον δύο φορές το μήνα κατά
το προηγούμενο δίμηνο (%)
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Βίαιοι καβγάδες
Η εμπλοκή των εφήβων σε βίαιους καβγάδες διερευνήθηκε με
ερώτηση για το πόσες φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου
χρόνου ήρθαν στα χέρια με κάποιον ή κάποιους άλλους.
Σχεδόν 1 στους 6 εφήβους (15,9%) αναφέρει ότι «έχει έρθει
άγρια στα χέρια» με κάποιον ή κάποιους άλλους τουλάχιστον
3 φορές τον τελευταίο χρόνο πριν από τη διεξαγωγή της
έρευνας ενώ οι μισοί μαθητές (49%) απάντησαν ότι κάτι τέτοιο
έχει συμβεί τουλάχιστον μία φορά. Συμμετοχή σε βίαιο καβγά
τουλάχιστον 3 φορές τον τελευταίο χρόνο αναφέρει σχεδόν
τριπλάσιο ποσοστό αγοριών (23,9%) από ό,τι κοριτσιών (8,3%).
Οι 13χρονοι εμπλέκονται σε βίαιους καβγάδες σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους μικρότερους εφήβους
(σε ποσοστό 18,6% οι 13χρονοι έναντι του 13,7% των
11χρονων) (Γράφημα 4).
Γράφημα 4: Έφηβοι που έχουν έρθει άγρια στα χέρια με
κάποιον ή κάποιους τουλάχιστον 3 φορές τον
τελευταίο χρόνο (%)
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Ενώ μεταξύ του 2002 και του 2006 υπάρχει αύξηση στους
μαθητές που αναφέρουν συμμετοχή σε βίαιο καβγά, το 2010
το ποσοστό παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του
2006 (Γράφημα 4).
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Σχολικός εκφοβισμός και κοινωνικο-δημογραφικά
χαρακτηριστικά των εφήβων
Εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση του σχολικού εκφοβισμού με
την οικονομική κατάσταση της οικογένειας των εφήβων η
οποία έγινε με την Κλίμακα Οικονομικής Ευμάρειας. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι έφηβοι που προέρχονται από
οικογένειες χαμηλού οικονομικού επιπέδου ανέφεραν σε
σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι υφίστανται εκφοβισμό
συγκριτικά με εκείνους που προέρχονται από οικογένειες
μεσαίου ή υψηλού οικονομικού επιπέδου (22,3% και 16%,
αντίστοιχα). Αντίστοιχη συσχέτιση δεν βρέθηκε για τους
εφήβους που οι ίδιοι εκφοβίζουν άλλους.
Εξετάστηκε, ακόμα, η πιθανή συσχέτιση του εκφοβισμού με
την εθνικότητα των εφήβων και με τη χώρα προέλευσης των
γονιών τους. Τόσο οι έφηβοι ελληνικής όσο και εκείνοι
αλλοδαπής καταγωγής υφίστανται και διαπράττουν
εκφοβισμό σε παρόμοια ποσοστά.

Επίσης, οι έφηβοι που υφίστανται σχολικό εκφοβισμό έχουν
σε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό αρνητική εικόνα για την
εξωτερική τους εμφάνιση συγκριτικά με εκείνους που δεν
υφίστανται εκφοβισμό (Γράφημα 6). Ούτε αυτή η συσχέτιση
δεν βρέθηκε να ισχύει για τους εφήβους που έχουν εκφοβίσει
άλλους.
Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και
εκφοβισμού, τα υπέρβαρα/παχύσαρκα κορίτσια βρέθηκε ότι
υφίστανται εκφοβισμό σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με
τις συνομήλικές τους με φυσιολογικό ή χαμηλότερο του
φυσιολογικού βάρος. Η σχέση αυτή δεν βρέθηκε να ισχύει για
τα υπέρβαρα/ παχύσαρκα αγόρια.
Γράφημα 6: Αρνητική εικόνα για την εξωτερική εμφάνιση σε
σχέση με το εάν οι έφηβοι υφίστανται ή όχι
εκφοβισμό (%)
Αρνητική εικόνα για την εξωτερική εμφάνιση, %

Το 2010, 1 στους 10 εφήβους (10,1%) αναφέρει ότι έχει
έρθει άγρια στα χέρια με κάποιον ή κάποιους άλλους
τέσσερις ή περισσότερες φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο
πριν από την έρευνα. Αυτό έχει συμβεί σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό αγοριών (15,3%) από ό,τι κοριτσιών
(5,3%) και σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 13χρονων
(12,1%) από ό,τι 11χρονων (8,8%).
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Εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση του σχολικού εκφοβισμού με
ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά των εφήβων. Τόσο οι
έφηβοι που υφίστανται σχολικό εκφοβισμό όσο και εκείνοι
που τον διαπράττουν αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερα
ποσοστά προβλήματα που σχετίζονται με τη σωματική και την
ψυχοκοινωνική τους υγεία.
Πιο συγκεκριμένα, οι έφηβοι θύτες σχολικού εκφοβισμού
χαρακτηρίζουν την υγεία τους ως «μέτρια» ή «κακή» σε
σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με εκείνους που
δεν υφίστανται εκφοβισμό (Γράφημα 5). Η αντίστοιχη
συσχέτιση δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική για τους
εφήβους που εκφοβίζουν άλλους.
Γράφημα 5: Αυτοαναφορές των εφήβων για «μέτρια» ή «κακή»
υγεία σε σχέση με το εάν υφίστανται ή όχι
εκφοβισμό (%)

Μέτρια ή κακή υγεία, %
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Όσον αφορά την εκδήλωση ψυχολογικών και σωματικών
συμπτωμάτων (εντάσσονται συνήθως στη σφαίρα των
αποκαλούμενων «ψυχοσωματικών συμπτωμάτων») κυρίως οι
έφηβοι που υφίστανται εκφοβισμό αλλά και εκείνοι που
εκφοβίζουν άλλους, αναφέρουν παρόμοια συμπτώματα (2 ή
περισσότερα, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) σε
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από τους εκείνους που δεν
εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (Γράφημα
7). Τα συμπτώματα που αναφέρουν συχνότερα τα θύματα του
σχολικού εκφοβισμού είναι η δυσκολία στη συγκέντρωση και η
δυσκολία να αποκοιμηθούν ενώ εκείνα που αναφέρονται
συχνότερα από τους θύτες είναι η νευρικότητα και ο πόνος
στη μέση.
Γράφημα 7: Εκδήλωση ψυχολογικών και σωματικών
συμπτωμάτων σε σχέση με το εάν οι έφηβοι
διαπράττουν/υφίστανται ή όχι εκφοβισμό (%)
100
Ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα, %

Σχολικός εκφοβισμός και ατομικά χαρακτηριστικά
των εφήβων
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Εξετάστηκε, επίσης, εάν οι έφηβοι θύτες και θύματα
εκφοβισμού διαφέρουν από τους συνομηλίκους τους ως προς
την εκδήλωση συμπτωμάτων ψυχολογικών διαταραχών, όπως
αυτά αξιολογούνται από την Κλίμακα Δυνατοτήτων και
Δυσκολιών (βλ. και τεύχος «Η ψυχοκοινωνική υγεία των
εφήβων»). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι έφηβοι θύτες
εκφοβισμού παρουσιάζουν συμπτώματα διαταραχής διαγωγής
και ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας σε σημαντικά
υψηλοτέρα ποσοστά συγκριτικά με τους εφήβους που δεν
εκφοβίζουν (Γράφημα 8).

τους συμμαθητές τους, συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους
που δεν εκφοβίζονται (Γράφημα 11).

Δυσαρέσκεια από το σχολείο, %

Γράφημα 10: Δυσαρέσκεια από το σχολείο σε σχέση με το εάν οι
έφηβοι διαπράττουν/υφίστανται ή όχι εκφοβισμό (%)

Γράφημα 8: Συμπτώματα ψυχολογικών διαταραχών σε σχέση
με το αν οι έφηβοι εκφοβίζουν ή όχι άλλους (%)
Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
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Γράφημα 11: Δυσαρέσκεια από τους συμμαθητές σε σχέση με το
εάν οι έφηβοι υφίστανται ή όχι
εκφοβισμό (%)
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Από την άλλη, οι έφηβοι που υφίστανται εκφοβισμό
συγκριτικά με τους εφήβους που δεν εκφοβίζονται, εκτός από
συμπτώματα διαταραχής διαγωγής και ελλειμματικής
προσοχής/ υπερκινητικότητας, παρουσιάζουν, επιπλέον, σε
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συμπτώματα διαταραχής
συναισθήματος και διαταραχής στις σχέσεις με τους
συνομηλίκους τους. (Γράφημα 9).
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Οι έφηβοι-θύτες εκφοβισμού, αναφέρουν σε σημαντικά
υψηλότερα ποσοστά ότι απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το
σχολείο, συγκριτικά με τους εφήβους που δεν εκφοβίζουν
(Γράφημα 12).
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Γράφημα 9: Συμπτώματα ψυχολογικών διαταραχών σε σχέση
με το αν οι έφηβοι υφίστανται ή όχι εκφοβισμό (%)
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Γράφημα 12: Απουσίες από το σχολείο σε σχέση με το εάν οι
έφηβοι διαπράττουν ή όχι εκφοβισμό (%)
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Εκφοβισμός και σχολικό περιβάλλον των εφήβων
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Εξετάστηκαν οι συσχετίσεις σειράς παραγόντων του σχολικού
περιβάλλοντος με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο οι έφηβοι που υφίστανται
εκφοβισμό στο σχολείο όσο και εκείνοι που τον διαπράττουν
αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με
τους συνομηλίκους τους ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το
σχολείο (Γράφημα 10). Ακόμα, οι μαθητές-θύματα
εκφοβισμού εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις σχέσεις με

Όχι
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Επίσης, οι έφηβοι-θύτες και οι έφηβοι-θύματα εκφοβισμού
αναφέρουν σε σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά με
τους συνομηλίκους τους που δεν εμπλέκονται σε περιστατικά
εκφοβισμού ότι ανυπομονούν να πάνε στο σχολείο, ότι
νιώθουν πως ανήκουν στο σχολείο τους και ότι ευχαρίστιονται
ό,τι κάνουν στο εκεί. Τέλος, περισσότεροι μαθητές-θύματα ή
5

Έφηβοι και βία

συνομηλίκους τους που δεν εκφοβίζουν (Γράφημα 15). Η
σχέση αυτή δε βρέθηκε να ισχύει για τους εφήβους που
υφίστανται εκφοβισμό.

Εκφοβισμός και οικογενειακό περιβάλλον των εφήβων

Γράφημα 15: Αυταρχικοί γονείς σε σχέση με το εάν οι έφηβοι
διαπράττουν ή όχι εκφοβισμό (%)

Εξετάστηκαν οι πιθανές συσχετίσεις του εκφοβισμού ως προς
τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην οικογένεια των
εφήβων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και
οι έφηβοι που υφίστανται εκφοβισμό αλλά και εκείνοι που τον
διαπράττουν, αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά
με τους συνομηλίκους τους που δεν εμπλέκονται σε
περιστατικά εκφοβισμού, προβλήματα στη σχέση με τους
γονείς τους. Πιο συγκεκριμένα, κυρίως οι έφηβοι-θύτες
εκφοβισμού και, λιγότερο, οι έφηβοι-θύματα αναφέρουν σε
σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους
συνομηλίκους τους ότι δεν έχουν συναισθηματική στήριξη από
τους γονείς τους (Γράφημα 13).

Αυταρχικοί/καταπιεστικοί γονείς, %

θύτες σχολικού εκφοβισμού αναφέρουν ότι δεν νιώθουν
ασφαλείς στο σχολείο και θεωρούν τους σχολικούς κανόνες
άδικους.
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Συναισθηματική στήριξη από τους γονείς, %

Γράφημα 13: Συναισθηματική στήριξη από τους γονείς σε σχέση
με το εάν οι έφηβοι διαπράττουν/ υφίστανται ή όχι
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Επιπλέον, κυρίως οι έφηβοι που υφίστανται εκφοβισμό και,
λιγότερο, εκείνοι που εκφοβίζουν άλλους αναφέρουν ότι
βρίσκουν δύσκολη την επικοινωνία με τους γονείς τους
(τουλάχιστον 1 γονιό) σε υψηλότερα ποσοστά από τους
εφήβους που δεν εμπλέκονται σε περιστατικά
εκφοβισμού(Γράφημα 14).

Δύσκολη επικοινωνία με τους γονείς, %

Γράφημα 14: Δύσκολη επικοινωνία με τους γονείς σε σχέση
με το εάν οι έφηβοι διαπράττουν/υφίστανται
ή όχι εκφοβισμό (%)
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας στους
μαθητές εφηβικής ηλικίας για τις συμπεριφορές που
συνδέονται με την υγεία (HBSC/WHO) 2010 που
παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος, ένας στους 6 εφήβουςμαθητές 11-15 ετών (15,8%) ανέφερε ότι εκφοβίζει
συστηματικά άλλους ενώ ποσοστό 8,5% ανέφεραν ότι
εκφοβίζονται.To 2010 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των
μαθητών που είναι θύτες εκφοβισμού ενώ ο αντίστοιχος
αριθμός των θυμάτων μένει αμετάβλητος. Φαίνεται, έτσι, πως
μεγαλύτερος αριθμός θυτών αναπτύσσουν την επιθετικότητά
τους στα ίδια θύματα.
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Τέλος, οι έφηβοι που εκφοβίζουν άλλους, αναφέρουν σε
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ότι έχουν τουλάχιστον έναν
αυταρχικό/καταπιεστικό γονιό σε σύγκριση με τους

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σε συνέπεια με ευρήματα
άλλων ερευνών, διαπιστώνουν ότι οι μαθητές-θύτες
εκφοβισμού είναι στην πλειονότητά τους αγόρια ενώ δεν
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τα
θύματα .1-3. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
περισσότεροι από έναν στους 3 μαθητές-θύματα εκφοβισμού
αναφέρουν ότι υφίστανται εκφοβισμό μέσω ηλεκτρονικών
μέσων (cyber bullying). Μάλιστα , σε έκθεση του Ελληνικού
Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΤΕ) επισημαίνεται ότι το 17% των
καταγγελιών που απευθύνθηκαν για το 2009 αφορούσαν
εκφοβισμό που δέχτηκε το κοινό μέσω ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως του Facebook.23
Αναφορικά με την εμπλοκή των εφήβων σε βίαιους καβγάδες,
ένας στους 6 απαντά ότι έχει έρθει άγρια στα χέρια με κάποιον
τουλάχιστον 3 φορές κατά τον τελευταίο χρόνο. Το ποσοστό
αυτό είναι σχετικά αυξημένο συγκριτικά με το 2002, αλλά
παραμένει σταθερό από το 2006 και μετά. Για το υψηλό
ποσοστό βίαιων καβγάδων που αναφέρουν οι έφηβοι μπορεί
να ευθύνονται κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες.
Ελληνικές και διεθνείς έρευνες κάνουν λόγο για επιθετικές
συμπεριφορές που αν και σε άλλες κουλτούρες μπορεί να
θεωρούνται προβληματικές, χαρακτηρίζονται ως αποδεκτές
στην ελληνική κουλτούρα.24-26 Μάλιστα, μελέτη του 2011 στην
οποία εξετάστηκε η επιθετική συμπεριφορά παιδιών ηλικίας
7-12 ετών από διαφορετικές χώρες κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι τα παιδιά στη χώρα μας παρουσιάζουν παρορμητική
επιθετικότητα σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τους
συνομηλίκους τους σε άλλες χώρες που εξετάστηκαν (Ρωσία,
Ινδία, Κίνα).26
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Ως προς τους παράγοντες και τα χαρακτηριστικά των εφήβωνθυμάτων ή θυτών εκφοβισμού, ο συγχρονικός χαρακτήρας της
παρούσας έρευνας δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή ασφαλών
αιτιολογικών συμπερασμάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
εντούτοις οι συσχετίσεις του φαινόμενου του εκφοβισμού με
μία σειρά από κοινωνικοδημογραφικά και ψυχοκοινωνικά
χαρακτηριστικά των εφήβων.
Αρχικά εξετάστηκε η σχέση του φαινόμενου με κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των εφήβων. Ευρήματα όπως
ότι θύματα εκφοβισμού αποτελούν περισσότερο έφηβοι από
οικογένειες χαμηλού οικονομικού επιπέδου άλλων
πρόσφατων ερευνών17, επιβεβαιώνονται από τα αντίστοιχα
ευρήματα και της παρούσας έρευνας. Ακόμα, σε αντίθεση με
τα ευρήματα μελέτης του 2007 σε ελληνικά σχολεία η οποία
διαπιστώνει συσχέτιση μεταξύ εκφοβισμού και εθνικότητας
των εφήβων 27, η παρούσας έρευνα δε διαπιστώνει παρόμοιες
συσχετίσεις όπως άλλωστε και άλλες διεθνείς μελέτες28,29.

προστατευτικού ή παράγοντα κινδύνου στο φαινόμενο του
εκφοβισμού αφού θύματα και θύτες εκφοβισμού αναφέρουν
δυσκολία στην επικοινωνία με τους γονείς τους. Επιπλέον, οι
θύτες αναφέρουν συχνότερα ότι έχουν τουλάχιστον έναν
αυστηρό/αυταρχικό γονιό που τους τιμωρεί συχνά, χωρίς να
τους εξηγεί το λόγο.
Όλα τα προαναφερθέντα συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η
πρόληψη και η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
πρέπει να έχει σύνθετη και πολυεπιπεδική προσέγγιση,
λαμβάνοντας υπόψη τους πολλούς διαφορετικούς παράγοντες
που συντελούν στην ανάπτυξη του φαινόμενου του
εκφοβισμού με παρεμβάσεις που θα απευθύνονται όχι μόνο
στους μαθητές αλλά και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
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Έρευνα HBSC/WHO για τις συμπεριφορές που
συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών

Τα ευρήματα παρουσιάζονται συνοπτικά στα ακόλουθα θεματικά
τεύχη:

Η «Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την
υγεία των εφήβων μαθητών» διεξάγεται στο πλαίσιο
του διεθνούς προγράμματος «Health Behaviour in
School-Aged Children» (HBSC, www.hbsc.org) υπό την
αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. H έρευνα
επαναλαμβάνεται ανά τετραετία σε περισσότερες από
40 χώρες παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τον
τρόπο ζωής των εφήβων και τους κινδύνους που
απειλούν την υγεία τους. Οι πληροφορίες αυτές
κατευθύνουν τις πολιτικές πρόληψης των κρατών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

1. Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία
2. Η οικογένεια των εφήβων
3. Διατροφή, φυσική δραστηριότητα και σωματικό βάρος στους
εφήβους
4. Η ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων
5. Οι έφηβοι και το σχολείο
6. Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων
7. Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους
8. Χρήση Η/Υ και ίντερνετ από τους εφήβους
9. Έφηβοι και βία
10. Η παχυσαρκία στους εφήβους
11. Έφηβοι στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες:
Διακρατικές διαφορές

Στη χώρα μας τo πρόγραμμα πραγματοποιείται από το
ΕΠΙΨΥ από το 1998 με την επιστημονική ευθύνη της
Ομοτ. Καθηγήτριας Α. Κοκκέβη.
Στην έρευνα του 2010 συμμετείχε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.944 μαθητών εφηβικής ηλικίας (ΣΤ΄
Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) από 306
σχολικές μονάδες. Οι μαθητές απάντησαν σε ανώνυμο
ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μέσα στις τάξεις
τους.
Το ΕΠΙΨΥ ευχαριστεί τους εθελοντές φοιτητές και
φοιτήτριες για τη βοήθειά τους, καθώς και τα Κέντρα
Πρόληψης Κοζάνης, Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης
για τη συμβολή τους στην κατάρτιση του εθνικού
δείγματος.
Η διεξαγωγή της έρευνας το 2010 πραγματοποιήθηκε
με τη μερική οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και μη
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.

Ηλεκτρονική πρόσβαση των ευρημάτων της έρευνας στην
ιστοσελίδα: www.epipsi.gr
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