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Πρόλογος  

Η μετανάστευση δεν είναι πρόβλημα. Ουσιαστικά αποτελεί ακόμη μία πολιτική 
και οικονομική διάσταση ανάμεσα σε πολλές άλλες που συνθέτουν τις 
σύγχρονες κοινωνίες. Οι κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, που 
υποτίθεται πως επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών, εμπορευμάτων, 
κεφαλαίου και υπηρεσιών, αποτελούν, επίσης, ορισμένες από τις διαστάσεις 
της κοινωνικής συγκρότησης, ιδιαίτερα στις αρχές του 21ου αιώνα. Παρόλα 
αυτά, η μετακίνηση των ανθρώπων και η εγκατάστασή τους σε άλλους 
τόπους δεν έχει ακολουθήσει τις λογικές του «ανοίγματος των αγορών». Με 
άλλα λόγια, η αγορά εργασίας και η ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού 
παραμένει ζητούμενο. Σε αυτό το επίπεδο συζήτησης το θέμα είναι 
πρωτίστως πολιτικό. Επίσης τo bullying (εκφοβισμός) είναι μία επιθετική 
συμπεριφορά – σωματική, λεκτική, ψυχολογική ή και κοινωνική – που 
εκδηλώνεται σκόπιμα, απρόκλητα και επαναλαμβανόμενα, στο σχολείο, στον 
εργασιακό χώρο, ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός της είναι 
η επιβολή, και η πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου στο άτομο (ή 
ομάδα ατόμων) που την υφίσταται. 
 
Γνωρίζοντας τα πιο πάνω θα προσπαθήσουμε μέσα από την δική μας 
ερευνητική εργασία και σχεδιασμό, να δούμε τις απόψεις των συμμαθητών 
μας και γενικά των μαθητών του Λυκείου μας σε σχέση με την μεταναστευτική 
πολιτική, αλλά όχι μόνο με τους μετανάστες αλλά και με άλλους πολίτες 
ευπαθών ομάδων και μέσα από τις δικές τους απόψεις να δούμε με ποιο 
τρόπο θα κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό και θα προτείνουμε λύσεις για το 
μείζον πρόβλημα που καίει στην ουσία όλη την Ευρώπη που είναι η 
ξενοφοβία, η μη συγκροτημένη πολιτική για την ένταξη των μεταναστών αλλά 
και των πολιτών από ευπαθείς ομάδες στην κοινωνία. Με την ένταξη τους 
εννοούμε να μπορούν να εργοδοτηθούν και να μπορούν να ζήσουν και να 
ενσωματωθούν στην κοινωνία μας, με τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα όπως 
όλοι μας.  
 
Η σημασία της προτεινόμενης έρευνας έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα 
από αυτήν την διαδικασία θα δούμε πως αντιμετωπίζουν οι μαθητές του 
λυκείου μας τους μετανάστες, αν έχουν κάτι στο μυαλό τους σχετικά με την 
ένταξη τους στην κοινωνία, αν τους αποδέχονται και αν θα μπορούν να τους 
αποδεχτούν πιο εύκολα με ορισμένες προτάσεις που ίσως γίνουν σε πολιτικό 
επίπεδο.  Το θέμα είναι αρκετά φλέγον θέμα και για την Κύπρο αλλά και  για 
όλη την Ευρώπη και πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να αρχίσει η 
διερεύνηση του θέματος από μαθητές που θα είναι οι αυριανοί πολίτες που θα 
συνυπάρχουν με όλους τους μετανάστες.  Μέσα από τις απόψεις των 
μαθητών θα προσπαθήσουμε να δούμε απόψεις και στάσεις των μαθητών σε 
σχέση με τον ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και αρκετά που 
αφορούν τον κοινωνικών αποκλεισμό, ώστε με αυτό τον τρόπο να 
συμβάλουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο στην μείωση αλλά και 
ενημέρωση για αυτό το γεγονός.  
 
Μέσα από τα αποτελέσματα έρευνας μας μπορούμε να εισηγηθούμε και να 
προτείνουμε πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ένταξη μεταναστών αλλά 
και πολιτών από ευπαθείς ομάδες σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων . Για να 
μπορέσουμε να κάνουμε την δική μας έρευνα θα ξεκινήσουμε με την 



βιβλιογραφική μας ενημέρωση για άλλες έρευνες που έχουν γίνει για τους 
μετανάστες το bullying αλλά και για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα και θα συνεχίσουμε με τον δικό μας σχεδιασμό της δικής μας 
έρευνας για να μπορέσουμε στο τέλος μέσα από τα αποτελέσματα να δούμε 
και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα  
 

Α Μέρος Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Α. 1. Εκπαιδευτική έρευνα 

Έρευνα είναι συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική  διερεύνηση 
κάποιων υποθέσεων σχετικά με προκαθορισμένες σχέσεις σε φυσικά 
φαινόμενα. (Νικολάου, 2017). Αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης 
και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι δηλαδή μια 
επιστημολογική συζήτηση/ αναζήτηση η οποία βασίζεται στη διερεύνηση, 
ανάλυση και σύγκριση των βιβλιογραφικών δεδομένων.  
Η Εκπαιδευτική Έρευνα αποσκοπεί στο να (Ελευθερόπουλος και άλλοι, 
2007): 

1. Διευρύνει τις υπάρχουσες γνώσεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο  

2.  Αντιμετωπίζει τα κενά στην υπάρχουσα γνώση  

 είτε ελέγχοντας την ισχύ γνωστών αποτελεσμάτων σε 
διαφορετικές   συνθήκες (replication) 

 είτε προσθέτοντας νέες οπτικές  

 είτε δοκιμάζοντας νέες ιδέες ή πρακτικές 
3. Παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την υιοθέτηση νέων πρακτικών 

στην  εκπαίδευση (evidence based practice) 
4. Αναπτύσσει και στο πεδίο των επιστημών της αγωγής τη γνωστική 

βάση η οποία χαρακτηρίζει τα άλλα επιστημονικά πεδία  
 

Τα τρία βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας είναι η εκπαιδευτική έρευνα 

δράσης , η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο:  

 Εκπαιδευτική έρευνα δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2016):Είναι ένας 

εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, κατά την οποία  οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους 

στο πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας. 

 Συνέντευξη (Νικολάου, 2017): Τα είδη των συνεντεύξεων: 

Η αδόμητη συνέντευξη:   Είναι συζήτηση απλά με κάποιες κεντρικές 

ερωτήσεις, το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να κάνεις συζήτηση για 

όλα. Το μειονέκτημα είναι ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και δεν 

μπορείς να αρχειοθετήσεις τις απαντήσεις. 

Η ημιδομημένη συνέντευξη: Είναι συζήτηση με κάποιους κεντρικούς 

άξονες που θα καθοριστούν από πριν, υπάρχουν ερωτήσεις που 

πρέπει να απαντηθούν αλλά είναι ελεύθερη συζήτηση. Το πλεονέκτημα 

είναι ότι καλύπτεις ένα ευρύ φάσμα όμως το μειονέκτημα είναι ότι δεν 

έχεις καθοριστικές απαντήσεις. 



Η δομημένη συνέντευξη: Είναι καθορισμένες ερωτήσεις και 

διευκρινίστηκες ερωτήσεις. Έχει ως πλεονέκτημα το ότι είναι εύκολη 

στην επεξεργασία και μπορείς να συγκρίνεις ερωτήσεις από πολλούς. 

Το μειονέκτημα όμως είναι ότι οι ερωτήσεις είναι καθορισμένες και αν 

προκύψει κάτι δεν μπορείς να επεκταθείς.  

 Ερωτηματολόγιο 

Α.1.1. Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα 

Η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα μπορούν να χαρακτηριστούν επιγραμματικά 

με τα 6 στάδια του Creswell (Βέρδης, 2016).  

H ποσοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την εξήγηση, την 

γενίκευση, τον χειρισμό των μεταβλητών  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας στην αρχή της έρευνας  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας με ειδικά και στοχευμένα 

ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων με εργαλεία συλλογής όπως ερωτηματολόγια και 

τεστ 

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων με στατιστικές μεθόδους 

(περιγραφή, έλεγχος υποθέσεων, μοντέλα της πραγματικότητας) 

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αντικειμενικότητα και 

αξιοπιστία   

H ποιοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την βαθύτερη 

κατανόηση ενός φαινομένου  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας απλώς για την ανάγκη κατανόησης του 

φαινομένου  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας γενικότερα ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων πρωτόκολλα συνεντεύξεων ή παρατηρήσεων  

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων φωτογραφίες, κείμενα  

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αναστοχασμό 

Α.1.2. Εντοπισμός του θέματος  

Σε κάθε εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να βρούμε το ερευνητικό μας ερώτημα. 

Υπάρχουν πολλές τέτοιες πηγές ερευνητικών ιδεών όπως: 

• Οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις της καθημερινότητας  

• Τα πρακτικά ζητήματα που επιζητούν λύση στο χώρο της εκπαίδευσης  

• Προηγούμενες έρευνες, καθώς οι περισσότερες έρευνες δημιουργούν 

συνήθως περισσότερα νέα ερωτήματα από όσα απαντούν 

• Μία θεωρία αφού κάθε θεωρία διατυπώνει μια σειρά από προβλέψεις 

που χρειάζεται να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν με εμπειρική 

έρευνα.  

 



Η ερευνητική ιδέα, το αρχικό ερώτημα που προκύπτει, στην πραγματικότητα 

προσδιορίζει απλά τη θεματική περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος, αφού η 

ίδια η ιδέα μπορεί να έχει ήδη ερευνηθεί ή να είναι ακατάλληλη για εμπειρική 

έρευνα ή ανέφικτη. Πρόκειται απλά για το έναυσμα και αποτελεί την αρχή μιας 

διαδικασίας που, μέσα από διαδοχικά βήματα, οδηγείται στη διατύπωση των 

ερευνητικών ερωτημάτων ή/και ερευνητικών υποθέσεων (Μπουράς, 2016). 

 

Στην δική μας περίπτωση θα διατυπώσουμε κάποια ερωτήματα για να δούμε 

κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν για τον ρατσισμό και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό αλλά και κατά πόσο εφαρμόζουν αυτά που γνωρίζουν στις 

προσωπικές τους ζωές.  

 

Α.2. Κοινωνικός Αποκλεισμός  

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα φαινόμενο με πολλές διαστάσεις. Μπορεί 

να έχει πολλές διαφορετικές μορφές, όπως τον φυλετικό, τον θρησκευτικό, τον 

πολιτικό, τον οικονομικό, τον διαφυλικό, τον ηλικιακό κ.ά. Στις μέρες μας  ο 

φυλετικός ρατσισμός έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας μας, 

καθώς παρατηρείται μαζική μετακίνηση πληθυσμών από τις πιο ταραγμένες 

περιοχές του κόσμου. 

Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Εκατομμύρια 

άνθρωποι αναγκάζονται διαχρονικά να εγκαταλείπουν το μέρος διαμονής τους 

λόγω πολέμου, ανάγκης, εξαθλίωσης, βίας και καταστροφών της φύσης 

(Πανταζής 2008). Η μετανάστευση μπορεί να είναι εθελούσια (αναζήτηση 

καλύτερης τύχης, εποικισμός νέων περιοχών) ή αναγκαστική (πόλεμος, 

φτώχεια, πολιτικοί, θρησκευτικοί διωγμοί, βίαιη εκτόπιση πληθυσμών) 

(Ασλανίδου 2012). Αν και πολλοί «ξένοι» έχουν ενταχθεί στις χώρες 

υποδοχής, οι σχέσεις μεταξύ των «ντόπιων» και «ξένων» χαρακτηρίζονται 

συχνά από εχθρότητα. Το παράδειγμα της Κύπρου, όπου η εθελούσια 

μετανάστευση υπερτερεί της αναγκαστικής, δείχνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι μετανάστες έρχονται προσωρινά για εργασία, μπορεί να έχει 

μεν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, ωστόσο δημιουργεί και σοβαρά 

κοινωνικά προβλήματα (Δημητρίου et al., 2008). Γι’ αυτό η αρμονική 

συνύπαρξη σε μια «πολυπολιτισμική» κοινωνία προϋποθέτει ένα πλαίσιο 

δεσμευτικό για όλους, το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα (Πανταζής 2008). 

Μια σειρά ερευνών που καταπιάνονται με τη διερεύνηση των διάφορων 

μορφών του κοινωνικού αποκλεισμού καταλήγουν σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα. Σύμφωνα με την έρευνα των Αυγέρου et al. (2015) ο 

φοιτητικός πληθυσμός θεωρεί ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό εκδήλωσης 

καθημερινού ρατσισμού στην Ελλάδα. Επίσης, φάνηκε ότι οι γυναίκες 

εμφάνισαν σε μικρότερο βαθμό ρατσιστικές αντιλήψεις από τους άνδρες. Από 

την έρευνα του Νικολάου (2013) για τη σχέση σχολικού εκφοβισμού και 



εθνοπολιτιστικής ετερότητας διαπιστώνεται ότι είναι δύσκολο για τους μαθητές 

να παραδεχτούν πως έχουν υπάρξει θύτες. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι πως 

μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών είναι πιθανόν να εμπλακούν σε φαινόμενα 

εκφοβισμού ως θύτες ή ως θύματα, σε σχέση με τους Έλληνες. Ενδιαφέρον 

έχει η έρευνα των Σαπουντζή et al. (2015) ανάμεσα σε φοιτητές με αντικείμενο 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπου φάνηκε πως οι αντιρατσιστικές στάσεις 

των φοιτητών μεταβάλλονται προς το θετικότερο από το Α΄ προς το Γ΄ έτος, 

ωστόσο δεν ήταν οι αναμενόμενες, γεγονός που ερμηνεύεται από το γεγονός 

ότι οι σπουδές δεν είναι ο μόνος παράγοντας που διαμορφώνει τις αντιλήψεις 

των φοιτητών. 

Πάντως, φαίνεται πως στοχευμένες δράσεις μπορούν να άρουν τις αρνητικές 

συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού. Για παράδειγμα, το «Πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι» για άτομα τρίτης ηλικίας αποδείχθηκε πως συντελεί στην 

άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην αξιοπρεπή διαβίωση των 

ηλικιωμένων του Δήμου Μήθυμνας (Χατζησεβαστού, 2011). Από άλλη έρευνα 

διαφάνηκε ότι οι στάσεις των μαθητών αναφορικά με το φαινόμενο του 

ρατσισμού και της ξενοφοβίας βελτιώθηκε σημαντικά μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος «Καλλιπάτειρα» (Αθανασιάδου και Κουστέλιος, 2014).  

Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, σύνθετο εξ ορισμού του, 

χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και 

αποτελεσμάτικά. Η πολιτική μάλιστα αναφορικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό 

στην Ελλάδα δεν είχε αλλάξει μέχρι τη δεκαετία του 1990 και του 2000, γι’ 

αυτό και είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της με βάση τα νέα οικονομικά 

και κοινωνικά δεδομένα (Αράπογλου, 2005). 

 

Β. Ερευνητικός Σχεδιασμός  

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πως καταλήξαμε στο 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας και που μπορεί 

κανείς να το βρεις αυτούσιο στο Παράρτημα 1. Αποφασίσαμε το ερευνητικό 

μας εργαλείο να είναι το ερωτηματολόγιο διότι με αυτό μπορείς να πλησιάσεις 

όλους τους μαθητές και έτσι να έχεις ποσότητα δείγματος καταντώντας έτσι τα 

αποτελέσματα σου πιο αξιόπιστα.  

Β.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών 

του Λυκείου Αγίου Ιωάννη σε σχέση με τον εκφοβισμό, τον ρατσισμό και τις 

διάφορες μορφές τους. Μέσα από την ερευνητική μας διαδικασία επιχειρούμε 

να καταγράψουμε τις απόψεις των μαθητών, όσον αφορά τα πιστεύω τους 

αναφορικά με αυτά τα δύο διαχρονικά φαινόμενα, που επηρεάζουν τον τρόπο 

ζωής μας.   

 



Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

 Τις απόψεις και τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με τον ρατσισμό. 

 Τις απόψεις και τις γνώσεις των μαθητών σε σχέση με τον εκφοβισμό 

(bullying) εντός και εκτός σχολείου. 

 Τις εμπειρίες των μαθητών σχετικά με φαινόμενα ρατσισμού στα 

σχολεία αλλά και σχολικού εκφοβισμού 

 

Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό 

ερευνητικό ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: 

Εκδηλώνουν οι μαθητές φαινόμενα ρατσισμού και σχολικού 

εκφοβισμού;  

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα 

από συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις 

ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα 

μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

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

κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με 

το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την 

μαθησιακή τους επίδοση.  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των μαθητών ανάλογα με την τάξη 

που βρίσκονται. 

 

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

προτέρων να τις θέσουμε υπόψη των ερωτώμενων ούτως ώστε στο τέλος να 

καταστεί δυνατό να γίνουν ανάλογες συσχετίσεις με βάσει τις απαντήσεις, που 

θα δοθούν στο ερωτηματολόγιο που θα ετοιμάσουμε. 

Β.2. Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας συνέβαλε 

σημαντικά στη δομή και τη διατύπωση των ερωτήσεων που 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας με στόχο την αναγκαία 

συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

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

ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, όπως 

διαμορφώθηκε, περιελάμβανε ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου. Οι 

ερωτήσεις «κλειστού τύπου» ήταν δομημένες και διατυπωμένες βάσει της 

κλίμακας Likert1 (Bell, 1997· Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001· Arnold et al, 

                                                           
1
 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για 

υποκατηγορία της τακτικής κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται, όταν ο 

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


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

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

συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα (Μιχαλοπούλου, 2006).  

Β.2.Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και 

δημογραφικών στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι 
μεταβλητές  1, 2, 3, 4 και 5, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις 
ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Στο 
ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους καθηγητές θα υπάρχουν οι 
μεταβλητές 1, 2 και 3 για συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες των 
καθηγητών. Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και συνολικά μεταξύ των απόψεων 
των μαθητών και των απόψεων των καθηγητών.  
 

1. Φύλο:  Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «άνδρας- αγόρι» (κωδικός 
1) και στην κατηγορία «γυναίκα- κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή 
εξυπηρετεί τη διενέργεια συγκρίσεων ανάμεσα στις απόψεις μεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών και στη διαπίστωση τυχόν διαφορών ανάμεσα στις απόψεις 
τους.  
 

2. Τάξη: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις 
των μικρότερων μαθητών του Λυκείου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Θα 
περιλαμβάνονται 3 επιλογές: Α΄ Λυκείου (κωδικός 1), Β΄ Λυκείου (κωδικός 2), 
Γ΄ Λυκείου (κωδικός 3).   

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

πόσο προληπτικοί είναι κατά την άποψή τους οι άριστοι στην επίδοση 
μαθητές σε σχέση με τους μέτριους ή αδύνατους στην επίδοση μαθητές. 
  

4. Μορφωτικό επίπεδο των γονιών του μαθητή: Μέσα από αυτή τη 
μεταβλητή θέλουμε να δούμε αν μεταβάλλονται οι απόψεις των μαθητών σε 
σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους. Το μορφωτικό επίπεδο θα 
καλύπτεται από 4 κατηγορίες: Δημοτικό (κατηγορία 1), Γυμνάσιο – Λύκειο 
(κατηγορία 2), Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο (κατηγορία 3) και Μεταπτυχιακό – 
Διδακτορικό (κατηγορία 4).  

 

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

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


Β.2.Β. Κατηγορία 2: Γενικές ερωτήσεις παρατήρησης για σχολικό 

εκφοβισμό και για ρατσισμό 

Σε αυτήν την κατηγορία θα μπουν ερωτήσεις που θα είναι απαντήσεις ναι ή 

όχι ή επιλογής έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο είναι μεγάλο το μέγεθος του 

ρατσισμού και του σχολικού εκφοβισμού που παρατηρούν οι συμμαθητές μας. 

Μέσα από τις απαντήσεις τους σε αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τα ερευνητικά μας ερωτήματα αλλά και 

το γενικό ερευνητικό μας ερώτημα.  

Β.2.Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων  

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται από 
την κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, 
ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις 
απέναντι στις οποίες οι ερωτηθέντες θα κληθούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε 
να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις απόψεις των μαθητών σχετικά 
με τα ερωτήματα της εκπαιδευτικής μας έρευνας. Συγκεκριμένα τα 3 βασικά 
ερωτήματα χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες και για κάθε υποκατηγορία 
καθορίστηκε μια σειρά από παραμέτρους. Καθώς η μια παράμετρος να 
έρχεται να συμπληρώσει την άλλη καθίσταται δυνατό να αποκτήσουμε μια 
σφαιρική άποψη για τις απόψεις των ερωτώμενων. Μέσα από την 
πολλαπλότητα των παραμέτρων μπορούν να τακτοποιηθούν τα ερωτήματα 
και έτσι να καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις για την άποψη μαθητών και 
καθηγητών σε κάθε ερευνητικό ερώτημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις 
πιο κάτω υποκατηγορίες:  

1. Γνώσεις σε σχέση με τον ρατσισμό  
2. Απόψεις των μαθητών για τον κοινωνικό και φυλετικό ρατσισμό. 
3. Γνώσεις σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό (bullying). 
4. Ποια η άποψη τους όσον αφορά το ποια άτομα είναι πιο πιθανών να 

υπάρξουν θύματα ρατσισμού ή σχολικού εκφοβισμού. 
5. Τι πιστεύουν για τον φυλετικό ρατσισμό. 
6. Ποια είναι η άποψη τους για τους θύτες και τα θύματα. 
7. Αν έχουν παρατηρήσει φαινόμενο εκφοβισμού στο περιβάλλον τους. 
8. Αν έχουν υπάρξει θύτες ή θύματα. 

Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 8 πιο πάνω υποκατηγοριών θα 
μπορέσουμε κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα 
τρία βασικά ερωτήματα που διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα. Για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα μπορούμε με 
συνδυασμό των υποερωτημάτων 1, 2, 4 και 5 να εξαγάγουμε και να 
ταυτοποιήσουμε με σιγουριά την άποψη των μαθητών, στο δεύτερο 
ερευνητικό ερώτημα συνδυάζοντας τις υποκατηγορίες 3, 4 και 6 και τέλος για 
το 3ο ερευνητικό μας ερώτημα συνδυάζοντας ερωτήματα από τις 
υποκατηγορίες 6, 7 και 8. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις δηλώσεις ανά 
υποκατηγορία.  
 
 
 
 
 



1. Γνώσεις σε σχέση με τον ρατσισμό  

Γ1 Ρατσισμός (ή φυλετισμός) είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι 
μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι 
είτε από το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε 
από τον σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. 

Γ8 Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική 
ονομασία στην λέξη, ιταλ. (ράτσα/ razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. 

Γ28 Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας 
ομάδας ανθρώπων εναντίον μίας άλλης ομάδας. 

Γ50 Οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών 

2. Απόψεις και στάσεις των μαθητών για τον κοινωνικό και φυλετικό 

ρατσισμό. 

Γ2 Κάθομαι στο λεωφορείο και ένα άτομο με ειδικές ικανότητες μπαίνει στο 
λεωφορείο. Σηκώνομαι και του παραχωρώ την θέση μου. 

Γ17 Πιστεύω ότι οι παραπληγικοί βιώνουν μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού στη 
Κύπρο  

Γ24 Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη Κύπρο που εκμεταλλεύονται 
τους μετανάστες  

Γ30 Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων 
κοινωνικών ομάδων, που διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους ως 
προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις τους, τις ερωτικές 
επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με ειδικές 
ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι 
τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

Γ35 Είμαι στο λεωφορείο και αισθάνομαι κουρασμένος. Υπάρχει μια κενή θέση 
δίπλα από ένα έγχρωμο. Θα πάω να καθίσω δίπλα του. 

Γ40 Μπαίνω στο λεωφορείο μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο. Βλέπω 
μια κενή θέση δίπλα από ένα παιδί μαύρης φυλής. Δεν θα πάω να καθίσω 
δίπλα του όσο κουρασμένος και να είμαι. 

Γ46 Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις δουλειές των Κυπρίων και 
για αυτό υπάρχει μεγάλη ανεργία  

Γ52 Από τον καιρό που ξεκίνησαν να έρχονται μετανάστες στη Κύπρο έχουν 
αυξηθεί και οι υποθέσεις παραβατικότητας και το έγκλημα  

3. Γνώσεις σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό (bullying). 

Γ3 Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλικά: school bullying ) είναι ένα φαινόμενο νεανικής 
παραβατικότητας, ένα είδος bullying, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του 
κόσμου. 

Γ6 Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή 
συνομηλίκων παιδιών, με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

Γ12 Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και σαν λεκτικός εκφοβισμός 
(κοροϊδία, διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια) 

Γ18 Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του κοινωνικού 
εκφοβισμού (διάδοση φημών, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 
απομόνωση από την ομάδα) 

Γ21 Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του σωματικού 
εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίματα, κλωτσιές) 

Γ29 Η μορφή του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο) μπορεί να 
θεωρηθεί μια από τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού. 

Γ42 Βλέπω ένα παιδί Γ΄ Λυκείου να κοροϊδεύει ένα παιδί της Α΄ Λυκείου για το 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Bullying
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1


σωματότυπό του. Πηγαίνω να τον σταματήσω. 

Γ49 Οι φίλοι μου κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή μας για τα ρούχα που φοράει. 
Συμμετέχω. 

4. Ποια η άποψη τους όσον αφορά το ποια άτομα είναι πιο πιθανών να 

υπάρξουν θύματα ρατσισμού ή σχολικού εκφοβισμού. 

Γ4 Πιστεύω πως τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα είναι πιο πιθανών να 
υπάρξουν θύματα ρατσισμού. 

Γ10 Τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι είναι πιο πιθανών 
να υπάρξουν θύματα. 

Γ19 Θεωρώ πως τα μικρότερα άτομα (ηλικιακά) του σχολείου μου υφίστανται 
εκφοβισμό από τους μεγαλύτερους. 

Γ26 Άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βία, είναι επόμενο να γίνουν θύτες 
ρατσισμού. 

Γ38 Πολλές φορές κάποιος μπορεί να ασκήσει σωματική βία σε κάποιον για να 
γίνει αποδεκτός στους φίλους του. 

Γ54 Τα άτομα που είναι επιθετικά είναι αυτά που έχουν υποστεί βία  

5. Τι πιστεύουν για τον φυλετικό ρατσισμό. 

Γ5 Πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα. 

Γ14 Ο φυλετικός ρατσισμός είναι το πιο συχνό φαινόμενο ρατσισμού. 

Γ20 Φυλετικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι επειδή κάποια άνθρωποι ανήκουν σε 
άλλες "φυλές", είναι είτε ανώτεροι είτε κατώτεροι από αυτούς που ανήκουν σε 
κάποιες άλλες τέτοιες. 

Γ27 Ο φυλετικός ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και το ναζισμό και έχει 
διαφορετική ιδεολογία από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να ακούγονται 
έννοιες παραπλήσιες. 

Γ36 Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα 
ανθρώπων ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους 
από τους "μαύρους". 

Γ44 Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, 
βάσει των οποίων και προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. 

6. Ποια είναι η άποψη τους για τους θύτες. 

Γ9 Οι θύτες υπήρξαν και αυτοί κάποτε θύματα. 

Γ16 Οι θύτες που είναι πιο μεγάλοι σε μάζα πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ότι 
θέλουν. 

Γ22 Ο κάθε ένας μας έχει υπάρξει θύτης. 

Γ33 Η άποψη μου είναι ότι όλοι σχεδόν οι θύτες έχουν υπάρξει θύματα σε κάποια 
φάση της ζωής τους. 

Γ37 Είναι πολύ εύκολο για ένα θύμα να μετεξελιχτεί σε ευνοϊκές συνθήκες σε θύτη 

Γ41 Θύτες συχνότερα -κυρίως σε πράξεις άσκησης σωματικής βίας- είναι αγόρια 
δυνατά, με ισχυρό προφίλ στην ομάδα της τάξης αλλά χαμηλή αυτοπεποίθηση 
στον πυρήνα της προσωπικότητάς τους. 

Γ51 Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 
έχουν μαθητεύσει σε ένα μοντέλο διεκδίκησης και επίλυσης συγκρούσεων με 
τη χρήση βίας. 

7. Αν έχουν παρατηρήσει φαινόμενο εκφοβισμού στο περιβάλλον τους. 

Γ11 Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με φαινόμενα εκφοβισμού στο σχολείο μου. 

Γ23 Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το οποίο κανείς δεν κάνει παρέα. 

Γ31 Υπάρχουν μαθητές στο χώρο του σχολείου που εκφοβίζουν άλλους 

http://ti-einai.gr/ratsismos/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%AE


συμμαθητές μου 

Γ39 Σε πολλές περιπτώσεις έχω δει μαθητές να ασκούν βία σε άλλους μαθητές 

Γ47 Πέραν της σωματικής βίας έχω δει και περιπτώσεις που κοροϊδεύουν κάποιο 
συμμαθητή μας  

8. Αν έχουν υπάρξει θύτες ή θύματα. 

Γ13 Όταν ήμουν μικρός σε μια περίπτωση θυμάμαι με κορόιδευαν οι συμμαθητές 
μου. 

Γ15 Υπήρχε κάποιος στην τάξη μου που τον κοροϊδεύαμε. 

Γ32 Θυμάμε πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι απομονωμένο. 

Γ34 Όταν μπορώ να εκφοβίσω κάποιον θα το κάνω  

Γ43 Στην πραγματική ζωή επιβιώνουν αυτοί που τους φοβούνται οι άλλοι 

Γ45 Παρά να είσαι θύμα (αυτός που δέχεται τον εκφοβισμό) καλύτερα να είσαι 
θύτης (αυτός που προκαλεί τον εκφοβισμό).   

Β.2.Δ. Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

 
Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 4 δηλώσεων, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν, για να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που 
έδωσαν οι ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές θα συγκριθούν με συγκεκριμένες 
δηλώσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμφωνούν τα αποτελέσματά τους, 
ώστε στο τέλος να ληφθούν υπόψη μόνο τα ερωτηματολόγια, που εμφανίζουν 
συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατό να εξασφαλιστούν πιο έγκυρα 
αποτελέσματα.  

Γ7 Οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα αξίζουν την υποτίμηση μας. 

Γ25 
Η αύξηση των μεταναστών έχει συνδυαστεί και με αύξηση της παραβατικότητας 
και του εγκλήματος  

Γ48 Ο λεκτικός εκφοβισμός έχει να κάνει με κοροϊδία, με διακρίσεις και με 
ντροπιαστικά σχόλια.  

Γ53 Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας 

 
Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου  υπήρχαν 54 δηλώσεις, 50 δηλώσεις 
για την κατηγορία 3 και 4 δηλώσεις για την κατηγορία 4, οι οποίες 
ανακατευτήκαν έτσι ώστε οι ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε 
ερώτηση ξεχωριστά και να μην τις ταξινομούν σε ομάδες, ανάλογα με το 
υποερώτημα που έχουμε θέσει εξ αρχής. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να 
επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση 
από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». Οι δηλώσεις, 
όπως έχουν χωριστεί πιο κάτω, αναφέρονται με τη σειρά που τοποθετήθηκαν 
στο ερωτηματολόγιο. Οι 4 δηλώσεις ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη στη 
διερεύνηση των αρχικών ερωτημάτων, αλλά μόνο για την εξακρίβωση της 
εγκυρότητας των απαντημένων ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος της 
εγκυρότητας των ερωτηματολογίων θα έχει ολοκληρωθεί, προτού 
καταχωριστούν οι απαντήσεις στο πρόγραμμα «SPSS» (Αντωνίου, 2014· 
Μπαλτάς, 2012· Νικολάου, 2014). Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο όπως 
δόθηκε στους μαθητές βρίσκεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας έρευνας.  
 
 



Γ. Δείγμα της έρευνας μας  

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί 

συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ερευνητικό. Η ανάλυση των 

δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα 

η σχετική βιβλιογραφία. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε παράγοντα 

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

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

Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από nikolas-nikolaou.webnode.gr).  

Γ.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη, από τις 20 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 

τις 31 Ιανουαρίου 2017. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τους μαθητές 

σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες στην 

έρευνα ότι η απάντηση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. 

Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Συνολικά δόθηκαν 197 έγκυρα 

ερωτηματολόγια σε όλο το Λύκειο Αγίου Ιωάννη (συγκεκριμένα αρκετά 

ερωτηματολόγια δεν πέρασαν από τις ερωτήσεις ελέγχου και έτσι 

απορρίφθηκαν). Από το διπλανό διάγραμμα που δείχνει την τάξη των 

μαθητών μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα ερωτηματολόγια 

δόθηκαν σε μαθητές της Β λυκείου σε ποσοστό 42,6%. Ο λόγος που δόθηκαν 

περισσότερα ερωτηματολόγια σε μαθητές της Β Λυκείου είναι ότι δώσαμε σε 5 

τμήματα της Α και Γ τάξης ερωτηματολόγια ενώ στην 

Β ήταν 6 τα τμήματα επειδή βόλευε το πρόγραμμα. 

Θέλαμε να μπαίνουμε σε ενιαία τμήματα και όχι σε 

μαθήματα με επιλογές και αυτό έκανε λίγο πιο 

δύσκολη την δουλειά μας ειδικά για την Γ Λυκείου. 

Όμως πέραν αυτής της διαφοράς, μπορούμε να 

δούμε ότι το δείγμα μας είναι διαβαθμισμένο ως προς 

την τάξη των μαθητών.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το 

πρώτο μέρος συνέλεγε δημογραφικά στοιχεία: την 

τάξη, την ηλικία, τον τόπο διαμονής και τη γενική 

επίδοση των μαθητών και το μορφωτικό επίπεδο 

των γονιών των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα.  

Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας 

ήταν το 19% του συνολικού δείγματος σε σχέση με 

τα κορίτσια που ήταν το 81%. Τα αγόρια δεν 

έδειχνα πρόθυμοι να απαντήσουν το 

ερωτηματολόγιο αν και δώσαμε σε αρκετούς. 



Επίσης τα περισσότερα ερωτηματολόγια που δεν πέρασαν από τις ερωτήσεις 

ελέγχουν ήταν από αγόρια κάτι που δείχνει ανωριμότητα εκ μέρους τους.  

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και πάλι το ερωτηματολόγιο μας είναι 

διαβαθμισμένο ως προς το φύλλο των ερωτηθέντων του δείγματός μας, αν 

εξαιρέσουμε μικρές διαφορές ως προς το γενικό σύνολο των αγοριών και των 

κοριτσιών. Οι διαφορές αυτές προέκυψαν από το γεγονός ότι αρκετά αγόρια 

θεώρησαν την ώρα που συμπλήρωναν οι άλλοι το ερωτηματολόγιο ότι ήταν η 

ώρα του διαλείμματος τους και δεν ήθελα να το συμπληρώσουν. Σε γενικές 

γραμμές τα κορίτσια επεδείκνυαν πιο ώριμη συμπεριφορά από τα αγόρια ως 

προς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες συσχετίσεις 

σε σχέση με την επίδοση των μαθητών, 

ρωτήσαμε και την γενική επίδοση των μαθητών 

και μπορούμε να δούμε από το διπλανό 

διάγραμμα ένα ποσοστό 47,77% του δείγματος να 

δηλώνει ότι είναι Άριστοι μαθητές, ενώ ποσοστό 

50,96% δηλώνει ότι έχουν μέτρια ή μη 

ικανοποιητική επίδοση. Ο λόγος που βάλαμε 

ερώτηση και για τα μαθήματα είναι ότι θέλουμε να 

δούμε πως διαμορφώνονται οι απόψεις τους σε 

σχέση με την επίδοση τους. Θα μπορούμε να 

συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε επίδοση 

μαθητών με τις απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών για να δούμε αν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις τους. Με 

αυτό τον τρόπο διαχωρίζουμε περίπου και το δείγμα μας στην μέση για να 

δούμε αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των πιο καλών σε επίδοση 

μαθητών από τους μέτριους σε επίδοση μαθητές.  

Δ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό 

ερώτημα. Για τον κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Εδώ απλά γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση. Στο τέλος 

αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα καθώς και προτάσεις που 

προτείνουμε προς τους αρμόδιους.  

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

απαντήσεων και η Τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε 

στο μέσο για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας όταν η τυπική απόκλιση 

είναι μικρότερη από το μισό του μέσου όρου (Νικολάου, 2014).  



Δ.1. Αποτελέσματα στις ερωτήσεις ελέγχου  

Σε αυτήν την ενότητα θέλαμε να δούμε απλά απόψεις γενικότερες για να τις 

συγκρίνουμε με τις απόψεις των ερωτημάτων και να εξαγάγουμε πιο ακριβή 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες Β1 και Β2.  

Πίνακας Β1: Μονολεκτικές απαντήσεις ερωτήσεων.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 
απαντήσεων του δείγματος. 

Α/Α Ερώτηση Συχνότητες (%) 

Ναι Όχι 

Β1 Ξέρετε τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός (bullying);   98,8 1,2 

Β2 Έχετε δει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο; 76,5 23,5 

Β5 Ξέρετε τι είναι ο ρατσισμός; 100,0 0,0 

Β6 Έχετε δει φαινόμενα ρατσισμού στο σχολείο; 88,1 11,9 

Μέσα από την παρατήρηση του Πίνακα 1 μπορούμε να δούμε ότι σχεδόν όλοι 

οι μαθητές είναι οικείοι με τους όρους του σχολικού εκφοβισμού και του 

ρατσισμού καθώς επίσης και ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν παρατηρήσει 

φαινόμενα στον σχολικό χώρο και για τον σχολικό εκφοβισμό αλλά και για 

ρατσισμό. Το ποσοστό πραγματικά εντυπωσιάζει διότι ξεπερνά το 80% των 

μαθητών που απαντά ότι έχουν δει φαινόμενα ρατσισμού και σχολικού 

εκφοβισμού στο σχολείο. Στην ουσία μπορούμε να δούμε ότι οι περισσότεροι 

μαθητές τις περισσότερες φορές καλούνται να είναι θεατές σε τέτοια 

φαινόμενα. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με τον πίνακα Β1 

συμπεραίνουμε ότι όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα μας 

γνωρίζουν τη είναι ο ρατσισμός και ο σχολικός εκφοβισμός( μόνο 1% 

δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν). Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών έχει 

παρατηρήσει φαινόμενα ρατσισμού στο σχολείο. 

Πίνακας Β2: Φαινόμενα ρατσισμού και σχολικού εκφοβισμού που έχουν παρατηρήσεις οι μαθητές.  
Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=από 0 μέχρι 3 φαινόμενα, 2=από 4 μέχρι 6 φαινόμενα, 3=από 6 μέχρι 9 φαινόμενα, 
4=από 9 μέχρι 15 φαινόμενα, 5=περισσόετρα από 15 φαινόμενα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β3 Πόσα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού έχετε 
παρατηρήσει φέτος στο σχολείο;  

84,3 12,4 0,0 3,3 0,0 2,08 2,132 

Β4 Πόσα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού έχετε 
παρατηρήσει γενικά στο σχολείο όλα τα χρόνια που 
είσαστε μαθητής/τρία; 

40,8 26,5 5,4 19,7 7,5 7,07 9,216 

Β7 Πόσα φαινόμενα ρατσισμού έχετε παρατηρήσει 
φέτος στο σχολείο; 

75,3 17,3 0,0 5,4 7,4 3,04 5,023 

Β8 Πόσα φαινόμενα ρατσισμού έχετε παρατηρήσει 
γενικά στο σχολείο όλα τα χρόνια που είσαστε 
μαθητής/τρία; 

37,4 25,2 9,5 18,4 9,6 9,41 13,545 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον πίνακα Β2 που στην ουσία μας δίνει 

κάποια νούμερα σε σχέση με την παρατήρηση των μαθητών σε θέματα 

ρατσισμού και κοινωνικού εκφοβισμού ότι όταν μιλούμε για τη φετινή χρονιά οι 

περισσότεροι μαθητές (ένα ποσοστό γύρω στο 80%) δηλώνουν ότι 



παρατήρησαν μέχρι 3 φαινόμενα ενώ όταν μιλάμε για όλες τις σχολικές 

χρονιές ή για την διάρκεια της σχολικής τους εμπειρίας αυτά τα φαινόμενα για 

τους περισσότερους μαθητές γίνονται μέχρι 6 αλλά δεν παύει να υπάρχουν 

και οι περιπτώσεις των μαθητών που δηλώνουν ακόμα και περισσότερα από 

15 φαινόμενα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό διότι αν υπάρχουν μαθητές που 

κατά την διάρκεια της σχολικής τους εμπειρίας έχουν παρατηρήσει 

περισσότερα από 15 φαινόμενα σημαίνει ότι υπάρχουν μαθητές που 

επιδιώκουν σε αρκετές φάσεις να είναι παρόντες σε τέτοια φαινόμενα. Φυσικά 

μεγαλύτερη ανάλυση και συνδυασμός για τα ερευνητικά μας ερωτήματα και με 

αυτά τα αποτελέσματα θα δούμε στην επόμενη ενότητα όπου θα 

προσπαθήσουμε μέσα από τα αποτελέσματα να απαντήσουμε σε όλα τα 

υποερωτήματα που έχουμε θέσει.  

Δ.1. Συζήτηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων των υποερωτημάτων 

Σε αυτήν την ενότητα θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα και των δύο 

ερωτηματολογίων σε πίνακες και μέσα από τους πίνακες θα γίνει μια 

συζήτηση για τον κάθε πίνακα και για το κάθε ερευνητικό ερώτημα έτσι ώστε 

να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τις απόψεις των 

μαθητών.  

Δ.1.1. Πρώτο υποερώτημα: Γνώσεις σε σχέση με τον ρατσισμό.   

Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Γνώσεις σε σχέση με τον ρατσισμό.  Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η 
τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ1 Ρατσισμός (ή φυλετισμός) είναι η αντίληψη ότι οι 
άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, 
διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε από τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. 

3,1 
 

2,5 4,9 21,6 67,9 4,49 0,934 

Γ8 Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που 
έχει δώσει την αρχική ονομασία στην λέξη, ιταλ. 
(ράτσα/ razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. 

1,3 3,1 24,5 45,9 25,2 3,91 0,855 

Γ28 Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 
εναντίον μίας άλλης ομάδας. 

4,9 15,4 30,9 40,1 6,6 3,32 1,001 

Γ50 Οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα 
των φυλών 

29,8 12,4 22,4 21,7 13,7 2,77 1,428 

Βλέποντας τον πίνακα 1 και συγκρίνοντας από την πρώτη δήλωση βλέπουμε 

το μεγάλο ποσοστό των μαθητών που συμφωνεί με την δήλωση κάτι που 

υποδεικνύει  ότι πέρα του 90% έχουν γνώσεις για τον ρατσισμό, κάτι που 

έρχεται να επιβεβαίωση και τη δήλωση του Γ8. Οι δηλώσεις είναι 

χαρακτηριστικές και μας δείχνουν το μεγάλο ποσοστό  των μαθητών που 

έρχονται να συμφωνήσουν με τις δηλώσεις. Φυσικά οι δηλώσεις του πίνακα 1 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC


μπορεί να συγκριθούν και με τις δηλώσεις του Πίνακα Β1 όπου ένα μεγάλο 

ποσοστό των μαθητών δηλώνει ότι γνωρίζει τι είναι ο ρατσισμός και ο 

σχολικός εκφοβισμός. Απλά οι δολώσεις αυτού του πίνακα επιβεβαιώνουν και 

την άποψη των μαθητών για τις γνώσεις τους σε σχέση με το ρατσισμό. Κάτι 

που τους έφερε σε δίλημμα φυσικά είναι η δήλωση Γ50 σε σχέση με το τι 

υποστηρίζου οι ρατσιστές, αυτό μπορούσε να αποδοθεί σε δύο γεγονότα, 

ίσως το ότι δεν μπήκα ποτέ στο σκεπτικό κάποιου που υποστηρίζει τον 

ρατσισμό το πρώτο γεγονός και το δεύτερο ίσως να μην έχουν ασχοληθεί 

αναλυτικά με τον ρατσισμό σαν ορισμός και να μην το έχουν ξεκαθαρίσει. 

Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα 

είναι ότι η πλειονότητα των μαθητών έχουν γνώσεις σε σχέση με το ρατσισμό.  

  

 

Δ.1.2. Δεύτερο υποερώτημα: Απόψεις και στάσεις των μαθητών για τον 

κοινωνικό και φυλετικό ρατσισμό.  

Η συζήτηση εδώ θα κινηθεί σε δύο άξονες πρώτα για τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και στην συνέχεια για τον φυλετικό ρατσισμό. Μέσα από τις 

απαντήσεις των συμμαθητών μας προσπαθούμε να διακρίνουμε την στάση 

σου και να δούμε αν ξεχωρίζουν οι δύο κατηγορίες που έχουμε αναφέρει. 

Βλέποντας τις πρώτες δύο δηλώσεις για τον κοινωνικό ρατσισμό μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι όντως υπάρχει μια μορφή 

κοινωνικού ρατσισμού στη Κύπρο αλλά από την άλλη είναι πρόθυμοι να 

παραχωρήσουν δικά τους κεκτημένα δικαιώματα (θέση στο λεωφορείο) για 

ένα άτομο με ειδικές ικανότητες, ίσως το κάνουν αυτό επειδή πιστεύουν ότι 

αυτά τα άτομα υφίστανται κάποια μορφή ρατσισμού και θέλουν έτσι να 

δείξουν με το δικό τους τρόπο ότι δεν είναι και αυτοί μέρος αυτού του 

κοινωνικού αποκλεισμού ή ίσως να το κάνουν επειδή τους λυπούνται. Στη 

συνέχεια μπορούμε να δούμε ότι γνωρίζουν σε ένα μεγάλο ποσοστό τι είναι ο 

κοινωνικός ρατσισμός. Παρόμοιες απαντήσεις μπορούμε να δούμε καις ε 

δηλώσεις που αφορούν φυλετικό ρατσισμό και μέσα από τις δηλώσεις τους 



δείχνει ότι οι μαθητές δεν έχουν πρόβλημα με κάποιο από διαφορετική φυλή 

αν και πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό ότι η αύξηση του εγκλήματος στη 

Κύπρο οφείλετε στην αύξηση των μεταναστών και στους αλλοδαπούς εργάτες 

που πιστεύουν ότι οι Κύπριοι εργοδότες του εκμεταλλεύονται.  

 

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Απόψεις και στάσεις των μαθητών για τον κοινωνικό και 

φυλετικό ρατσισμό. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο 

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

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ2 Κάθομαι στο λεωφορείο και ένα άτομο με ειδικές 
ικανότητες μπαίνει στο λεωφορείο. Σηκώνομαι και 
του παραχωρώ την θέση μου. 

1,2 0,6 5,6 22,
8 

69,
8 

4,59 0,73
6 

Γ17 Πιστεύω ότι οι παραπληγικοί βιώνουν μια μορφή 
κοινωνικού ρατσισμού στη Κύπρο  

1,2 5,6 19,
8 

43,
2 

30,
2 

3,96 0,91
5 

Γ24 Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη 
Κύπρο που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες  

1,2 2,5 4,3 37,
7 

54,
3 

4,41 0,79
3 

Γ30 Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον 
ανίσχυρων και αδύνατων κοινωνικών ομάδων, που 
διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους 
ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, 
τις αντιλήψεις τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το 
φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με 
ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι 
μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι 
γυναίκες και διάφορα άλλα περιθωριοποιημένα 
άτομα. 

0,6 1,9 23,
9 

41,
5 

32,
1 

4,03 0,83
4 

Γ35 Είμαι στο λεωφορείο και αισθάνομαι κουρασμένος. 
Υπάρχει μια κενή θέση δίπλα από ένα έγχρωμο. Θα 
πάω να καθίσω δίπλα του. 

1,3 0,6 9,4 17,
0 

71,
7 

4,57 0,79
1 

Γ40 Μπαίνω στο λεωφορείο μετά από μια κουραστική 
μέρα στο σχολείο. Βλέπω μια κενή θέση δίπλα από 
ένα παιδί μαύρης φυλής. Δεν θα πάω να καθίσω 
δίπλα του όσο κουρασμένος και να είμαι. 

69,
1 

12,3 9,3 4,3 4,9 1,54 1,13
0 

Γ46 Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις 
δουλειές των Κυπρίων και για αυτό υπάρχει μεγάλη 
ανεργία  

14,
1 

22,1 32,
5 

25,
2 

6,1 2,87 1,12
8 

Γ52 Από τον καιρό που ξεκίνησαν να έρχονται 
μετανάστες στη Κύπρο έχουν αυξηθεί και οι 
υποθέσεις παραβατικότητας και το έγκλημα  

9,8 15,3 41,
7 

27,
0 

6,1 3,04 1,03
2 



Συνοψίζοντας μπορούμε μέσα από τις 

δηλώσεις Γ2, Γ35 και Γ45 βγάζουμε 

συμπέρασμα πως ένα μεγάλο ποσοστό 

των μαθητών του σχολείου μας δεν θα 

είχε κανένα πρόβλημα να καθίσει δίπλα 

από κάποιον έγχρωμο  ή κάποιον με 

ειδικές ικανότητες. Σύμφωνα με την 

δήλωση Γ24, συμπεραίνουμε  πώς ένα 

90% συμφωνεί και συμφωνεί απόλυτα με 

το γεγονός πως οι κύπριοι εργοδότες, 

εκμεταλλεύονται τους μετανάστες 

εργαζόμενους. Επίσης ένα 26% συμφωνεί 

με τις δηλώσεις Γ46 και Γ52, που 

δηλώνουν πως οι μετανάστες ευθύνονται για την αύξηση του εγκλήματος και 

της ανεργίας.  

 

 

Δ.1.3. Τρίτο υποερώτημα: Γνώσεις και στάσεις σε σχέση με τον σχολικό 

εκφοβισμό (bullying). 

Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών στο 

Πίνακα 3 μπορούμε να δούμε ότι οι μαθητές 

γνωρίζουν τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και 

έχουν άποψη επίσης για όλες τις μορφές του 

σχολικού εκφοβισμού. Βλέποντας κάποιες 

δηλώσεις όπως η Γ6, Γ29 και Γ42, βγάζουμε 

συμπέρασμα πως ένα 9% από αυτούς που 

συμμετείχαν στην έρευνά μας θα έμενε απαθής 

αν έβλεπε κάποιο φαινόμενο σχολικού 

εκφοβισμού ή θα κορόιδευε ένα συμμαθητή του 

απλά για να ταιριάξει με την παρέα του, μέσα 



από αυτές τις δηλώσεις  μπορούμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και να 

θεωρήσουμε ότι ίσως αυτό το 10% περίπου να είναι και τα παιδιά που μπορεί 

να υπήρξαν θύτες ή θύματα και να έχουν εμπλακεί και σε επεισόδια σχολικού 

εκφοβισμού και να ήταν μέρος αυτών των περιστατικών. Συνεπώς ένα μεγάλο 

ποσοστό θα αντιδρούσε εάν έβλεπε ένα τέτοιο φαινόμενο. Επίσης ένα 95% 

πιστεύει πώς ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί σαν λεκτικός, και 

ένα 77% πως εμφανίζεται με την μορφή του κοινωνικού εκφοβισμού. 

Πίνακας 3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Γνώσεις και στάσεις σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό 

(bullying).Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος 

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

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ3 Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλικά: school bullying ) 
είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, ένα 
είδος bullying, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες 
του κόσμου. 

1,2 1,2 8,6 37,7 51,2 4,36 0,794 

Γ6 Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας 
μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών, με στόχο 
να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

3,1 4,3 21,7 50,9 19,9 3,80 0,914 

Γ12 Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και 
σαν λεκτικός εκφοβισμός (κοροϊδία, διακρίσεις, 
ντροπιαστικά σχόλια) 

0,6 0,0 3,8 33,3 62,3 4,57 0,632 

Γ18 Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή 
του κοινωνικού εκφοβισμού (διάδοση φημών, 
καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 
απομόνωση από την ομάδα) 

0,6 3,1 16,8 37,9 41,6 4,17 0,860 

Γ21 Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή 
του σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα, 
σπρωξίματα, κλωτσιές) 

2,5 4,3 4,9 34,0 54,3 4,33 0,939 

Γ29 Η μορφή του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός 
μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο) μπορεί να 
θεωρηθεί μια από τις μορφές του σχολικού 
εκφοβισμού. 

1,9 9,4 25,0 37,5 26,3 3,77 1,005 

Γ42 Βλέπω ένα παιδί Γ΄ Λυκείου να κοροϊδεύει ένα παιδί 
της Α΄ Λυκείου για το σωματότυπό του. Πηγαίνω να 
τον σταματήσω. 

3,1 4,3 28,4 36,4 27,8 3,81 0,992 

Γ49 Οι φίλοι μου κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή μας για τα 
ρούχα που φοράει. Συμμετέχω. 

59,6 18,6 13,7 6,8 1,2 1,71 1,021 

Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές γνωρίζουν τι 

είναι ο σχολικός εκφοβισμός και πως εμφανίζεται σε ποιες μορφές δηλαδή 

μπορεί να εμφανιστεί. Επίσης οι μαθητές εμφανίζονται έτοιμοι να 

σταματήσουν ένα φαινόμενο σχολικού εκφοβισμού σε μεγάλο ποσοστό πέραν 

του 65% ενώ ένα 10% περίπου είναι ίσως μαθητές που μπορεί να είχαν πάρει 

μέρος ή να υπήρξαν θύτες ή θύματα σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Bullying
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1


  

Δ.1.4. Τέταρτο υποερώτημα: Ποια η άποψη τους όσον αφορά το ποια 

άτομα είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα ρατσισμού ή σχολικού 

εκφοβισμού. 

Πίνακας 4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Ποια η άποψη τους όσον αφορά το ποια άτομα είναι πιο 

πιθανών να υπάρξουν θύματα ρατσισμού ή σχολικού εκφοβισμού. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 

απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική 

απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ4 Πιστεύω πως τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα 
είναι πιο πιθανόν να υπάρξουν θύματα ρατσισμού. 

18,8 20,6 33,1 18,8 8,8 2,78 1,206 

Γ10 Τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο 
σπίτι είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα. 

2,5 7,5 39,1 39,1 11,8 3,50 0,888 

Γ19 Θεωρώ πως τα μικρότερα άτομα (ηλικιακά) του 
σχολείου μου υφίστανται εκφοβισμό από τους 
μεγαλύτερους. 

5,6 13,7 34,2 36,6 9,9 3,32 1,015 

Γ26 Άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βία, είναι 
επόμενο να γίνουν θύτες ρατσισμού. 

3,1 10,6 39,1 35,1 11,8 3,42 0,940 

Γ38 Πολλές φορές κάποιος μπορεί να ασκήσει σωματική 
βία σε κάποιον για να γίνει αποδεκτός στους φίλους 
του. 

3,2 5,1 20,9 46,2 24,7 3,84 0,961 

Γ54 Τα άτομα που είναι επιθετικά είναι αυτά που έχουν 
υποστεί βία  

0,6 3,7 39,3 34,4 22,1 3,74 0,867 

Παρατηρώντας κανείς τον Πίνακα 4 μπορεί 

να καταλήξει σε πολύ καλά συμπεράσματα 

σε σχέση με το ποιες ομάδες μαθητών 

μπορεί να καταλήξουν σαν θύτες ή σαν 

θύματα. Καταρχήν οι μαθητές δεν νομίζουν 

ότι το φύλο μπορεί να παίξει ρόλο σε 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ούτε ότι 

τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα σε αυτά τα 

περιστατικά. Πιστεύουν σε ένα μεγάλο 

ποσοστό και έχουν ισχυρή άποψη ότι τα 

θύματα του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να 

είναι άτομα τα οποία είναι μικρότερα 



ηλικιακά αλλά και άτομα τα οποία δέχονται ψυχολογική βία στο κοινωνικό 

τους και οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης έχουν άποψη και για το ποιοι 

μπορεί να παίξουν τον ρόλο του  θύτη και είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι οι 

μαθητές πιστεύουν ότι τα άτομα που έχουν δεχτεί ψυχολογική βία μπορεί να 

υπάρξουν και θύματα όπως έχουμε αναφέρει αλλά και θύτες σε περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού.  

  

Επίσης οι μαθητές πιστεύουν με ισχυρή άποψη (πέραν του 60%) ότι θύτες 

μπορεί να είναι άτομα τα οποία θέλουν να γίνουν αποδεκτά σαν μάγκες στην 

παρέα τους και στους φίλους αλλά και άτομα τα οποία έχουν δεχτεί σωματική 

βία και μεταφέρουν τα δικά τους απωθημένα στους υπόλοιπους) 

Δ.1.5. Πέμπτο υποερώτημα: Τι πιστεύουν για τον φυλετικό ρατσισμό. 

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Τι πιστεύουν για τον φυλετικό ρατσισμό. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 
απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των 
απαντήσεων (Τ.Α.) 

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ5 Πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό 
χρώμα. 

93,8 3,1 1,9 0,6 0,6 1,11 0,498 

Γ14 Ο φυλετικός ρατσισμός είναι το πιο συχνό φαινόμενο 
ρατσισμού. 

0,6 5,0 22,5 50,6 21,3 3,87 0,825 

Γ20 Φυλετικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι επειδή κάποια 
άνθρωποι ανήκουν σε άλλες "φυλές", είναι είτε ανώτεροι 
είτε κατώτεροι από αυτούς που ανήκουν σε κάποιες 
άλλες τέτοιες. 

2,5 4,4 21,9 33,8 37,5 3,99 1,000 

Γ27 Ο φυλετικός ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και 
το ναζισμό και έχει διαφορετική ιδεολογία από τον εθνικό 
ρατσισμό που μπορεί να ακούγονται έννοιες 
παραπλήσιες. 

2,5 6,3 54,4 28,1 8,8 3,34 0,625 

Γ36 Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή 
ομάδα ανθρώπων ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" 
ανθρώπους ανώτερους από τους "μαύρους". 

4,9 0,6 19,8 34,0 40,7 4,05 1,038 

Γ44 Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές 
μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων και προσδιορίζουν 
αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. 

1,3 3,1 43,8 40,6 11,3 3,58 0,781 

http://ti-einai.gr/ratsismos/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%AE


Ο πίνακας 5 μελετά το τι πιστεύουν οι μαθητές για τον φυλετικό ρατσισμό. 

Βλέποντας τις δηλώσεις Γ27 και Γ44 βλέπουμε πως ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει 

άποψη σχετικά με τον φυλετικό ρατσισμό. 

Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνεί με 

το γεγονός πως ο φυλετικός ρατσισμός 

είναι το πιο συχνό φαινόμενο ρατσισμού. 

Σύμφωνα με την δήλωση Γ5 το 95% των 

μαθητών δεν υποτίμα ανθρώπους με 

διαφορετικό χρώμα. Καταλήγοντας 

μπορούμε να δούμε ότι μέσα από την 

ομάδα αυτών των δηλώσεων οι μαθητές 

γνωρίζουν τι είναι ο ρατσισμός και έχουν 

ισχυρή άποψη ενάντιων του ρατσισμού με 

πολύ μικρό το ποσοστό που θεωρεί ότι 

πρέπει να είμαστε ρατσιστές (ένα 

ποσοστό κοντά στο 1%). Μέσα από τα 

αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε 

στο γενικευμένο συμπέρασμα ότι οι μαθητές του Λυκείου μας δεν είναι ρατσιστές 

και έχουν και ισχυρή άποψη για το τι είναι ο φυλετικός ρατσισμός.  

Δ.1.6. Έκτο υποερώτημα: Ποια είναι η άποψη τους για τους θύτες. 

Πίνακας 6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Ποια είναι η άποψη τους για τους θύτες. Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η 
τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ9 Οι θύτες υπήρξαν και αυτοί κάποτε θύματα. 2,5 2,5 44,9 38,6 11,4 3,54 0,827 

Γ16 Οι θύτες που είναι πιο μεγάλοι σε μάζα πιστεύουν 
ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. 

3,7 7,5 15,5 37,9 35,4 3,94 1,071 

Γ22 Ο κάθε ένας μας έχει υπάρξει θύτης. 6,8 24,2 38,5 21,1 9,3 3,02 1,052 

Γ33 Η άποψη μου είναι ότι όλοι σχεδόν οι θύτες έχουν 
υπάρξει θύματα σε κάποια φάση της ζωής τους. 

2,5 7,0 34,8 39,2 17,1 3,60 0,930 

Γ37 Είναι πολύ εύκολο για ένα θύμα να μετεξελιχτεί σε 
ευνοϊκές συνθήκες σε θύτη 

2,5 6,2 42,2 31,1 17,4 3,74 2,575 

Γ41 Θύτες συχνότερα -κυρίως σε πράξεις άσκησης 
σωματικής βίας- είναι αγόρια δυνατά, με ισχυρό 
προφίλ στην ομάδα της τάξης αλλά χαμηλή 
αυτοπεποίθηση στον πυρήνα της προσωπικότητάς 
τους. 

2,5 4,9 38,3 37,7 16,7 3,61 0,907 

Γ51 Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας και έχουν μαθητεύσει σε ένα 
μοντέλο διεκδίκησης και επίλυσης συγκρούσεων με 
τη χρήση βίας. 

2,5 4,3 46,3 34,6 12,3 3,50 0,858 

Ο πίνακας 6 εμφανίζει την άποψη των μαθητών για τους θύτες. Παρατηρούμε 

πως ένα μεγάλο ποσοστό γύρω στο 40% με 45% δεν συμφωνούν ούτε 

διαφωνούν με τις δηλώσεις. Εξαιρώντας την δήλωση Γ16 που λέει ότι οι θύτες 



που είναι πιο εύσωμοι πιστεύουν πως 

μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. Σε αυτή 

την δήλωση ένα 70% συμφωνεί. 

Επιπρόσθετα, βλέποντας την δήλωση 

Γ22, βλέπουμε πως ένα 30% διαφωνεί 

με την άποψη πως ο καθένας μας έχει 

υπάρξει θύτες . Σύμφωνα με αυτό 

έχουμε να πούμε πως αυτό το ποσοστό 

δεν αποδέχεται το γεγονός πως 

υπήρξαν θύτες.  

Καταλήγοντας μπορεί κανείς να 

καταλήξει στο γενικό συμπέρασμα σε 

σχέση με την άποψη των μαθητών που 

είναι ισχυρή και σε κάποιες περιπτώσεις 

ξεπερνά και το 70%. Οι μαθητές 

πιστεύουν ότι οι θύτες ίσως στο 

παρελθόν να έχουν υπάρχει και 

θύματα σε ένα περιστατικό 

σχολικού εκφοβισμού, ότι είναι 

πιο μεγάλοι σε μυϊκή μάζα ότι οι 

θύτες μπορεί να έχουν ισχυρό 

προφίλ μεν αλλά σίγουρα έχουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση και είναι 

συνήθως θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας και έχουν 

μάθει να επιλύουν τα προβλήματα 

τους με τη χρήση βίας. Πολύ 

σημαντικό και το εκπληκτικό 

ποσοστό των μαθητών που συμφωνεί 

με την δήλωση ότι ο καθέ ένας από 

εμάς έχει υπάρξει θύτης που ξεπερνά το 

30% και μέσα από αυτό μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι ένα ποσοστό γύρω 

στο 30% υπήρξε σε κάποια φάση θύτης 

σε κάποιο περιστατικό βίας ενώ από τις 

αρνητικές απαντήσεις μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι ένα ποσοστό γύρω 

στο 10% όπως έχουμε δει και σε 

προηγούμενο ερώτημα υπάρχει 

περίπτωση ακόμα και σήμερα να είναι 

θύτες ή θύματα σε περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού.  



Δ.1.7. Έβδομο υποερώτημα: Αν έχουν παρατηρήσει φαινόμενο 

εκφοβισμού στο περιβάλλον τους. 

Πίνακας 7: Μελέτη του ερωτήματος 7: Αν έχουν παρατηρήσει φαινόμενο εκφοβισμού στο 

περιβάλλον τους. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο 

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

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ11 Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με φαινόμενα 
εκφοβισμού στο σχολείο μου. 

23,6 39,8 23,6 9,9 3,1 2,29 1,035 

Γ23 Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το 
οποίο κανείς δεν κάνει παρέα. 

5,7 12,7 30,6 28,7 22,3 3,49 1,141 

Γ31 Υπάρχουν μαθητές στο χώρο του σχολείου που 
εκφοβίζουν άλλους συμμαθητές μου 

3,7 9,9 27,3 42,2 16,3 3,58 1,003 

Γ39 Σε πολλές περιπτώσεις έχω δει μαθητές να ασκούν 
βία σε άλλους μαθητές 

3,1 13,0 21,6 49,4 13,0 3,56 0,978 

Γ47 Πέραν της σωματικής βίας έχω δει και περιπτώσεις 
που κοροϊδεύουν κάποιο συμμαθητή μας  

1,8 6,7 20,9 47,2 23,3 3,83 0,925 

Μέσα από τα αποτελέσματα του πίνακα 7 μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει 
ένα ποσοστό 10% κάτι που συμπληρώνει τα προηγούμενα αποτελέσματα μας 
που έρχονται καθημερινά σε επαφή με 
περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού και 
είναι τα άτομα που έχουμε καταλήξει 
και σε προηγούμενα αποτελέσματα τα 
οποία πιθανόν να είναι θύτες ή θύματα 
ακόμα και σήμερα. Φαίνεται ξεκάθαρα 
ότι ένα 10% των μαθητών που 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έχουν 
υπάρξει και ακόμα βρίσκονται σε αυτή 
την φάση που θέλουν να γίνονται 
θύτες σε ένα περιστατικό σχολικού 
εκφοβισμού. Αυτό επιβεβαιώνει και τα 
αποτελέσματα του πίνακα Β1 που οι 

περισσότεροι μαθητές δηλώνουν 
ότι έχουν δει από μηδέν μέχρι 3 
περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού φέτος στο σχολείο 
αλλά υπάρχει και μια μερίδα 
μαθητών που έχει δει 
περισσότερα από 15 περιστατικά 
(λίγοι μεν αλλά υπάρχουν και 
είναι κοντά στο 10%) κάτι που 
μας λέει ότι πρέπει να 
επαγρυπνούμε για αυτά τα 
περιστατικά και να μην τα 
αφήνουμε στην τύχη.  
 Συνοψίζοντας μπορούμε να 
πούμε ότι ο πίνακας 7 ερευνά 



εάν οι μαθητές έχουν παρατηρήσει φαινόμενα εκφοβισμού στο περιβάλλον 
τους. Σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα και βλέποντας την πρώτη δήλωση, 
συμπεραίνουμε πως στο σχολείο μας δεν ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με 
φαινόμενα εκφοβισμού, εξαίροντας ένα 12% που πιστεύει το αντίθετο. 
Παρόλα αυτά, ένα 60% έχουν δει συμμαθητές τους να ασκούν βία ή να 
εκφοβίζουν άλλα παιδιά.  

Δ.1.8. Όγδοο υποερώτημα: Αν έχουν υπάρξει θύτες ή θύματα. 

Πίνακας 8: Μελέτη του ερωτήματος 8: Αν έχουν υπάρξει θύτες ή θύματα. Οι απαντήσεις είναι σε 

ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η 

τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

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

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Γ13 Όταν ήμουν μικρός σε μια περίπτωση θυμάμαι με 
κορόιδευαν οι συμμαθητές μου. 

15,1 18,2 15,1 32,1 19,5 3,23 1,359 

Γ15 Υπήρχε κάποιος στην τάξη μου που τον 
κοροϊδεύαμε. 

16,5 18,4 27,2 25,9 12,0 2,99 1,262 

Γ32 Θυμάμαι πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι 
απομονωμένο. 

5,7 10,8 15,2 41,1 27,2 3,73 1,142 

Γ34 Όταν μπορώ να εκφοβίσω κάποιον θα το κάνω  62,7 23,0 8,1 4,3 1,9 1,60 0,945 

Γ43 Στην πραγματική ζωή επιβιώνουν αυτοί που τους 
φοβούνται οι άλλοι 

33,1 17,2 30,1 16,0 3,7 2,40 1,205 

Γ45 Παρά να είσαι θύμα (αυτός που δέχεται τον 
εκφοβισμό) καλύτερα να είσαι θύτης (αυτός που 
προκαλεί τον εκφοβισμό).   

44,8 17,2 27,6 6,1 4,3 2,08 1,165 

Σύμφωνα με τον πίνακα 8 η πλειονότητα των 

μαθητών συμφωνεί με την δήλωση Γ13 αλλά 

υπάρχει ένα ποσοστό που διαφωνεί 

απόλυτα αλλά και δεν διαφωνεί ούτε 

συμφωνεί. Ακόμη οι περισσότεροι μαθητές 

δεν συμφωνούν ούτε διαφωνούν με το ότι 

υπήρχε κάποιος στην τάξης τους τον οποίο 

κορόιδευαν. Στο ερώτημα Γ32 σχεδόν το ίδιο 

ποσοστό διαφωνεί απόλυτα και δεν διαφωνεί 

ούτε συμφωνεί με αυτή τη 

δήλωση.  

Μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ένα ποσοστό περίπου του 20% 

(Γ43 που αναφέρετε ότι 

επιβιώνουν αυτοί που τους 

φοβούνται οι άλλοι άρα έχουν 



την τάση να γίνουν κάποιοι που θα τους φοβούνται οι άλλοι) που έχει τη τάση 

να γίνει θύτης και από αυτό το ποσοστό ένα 10% μάλλον είναι και θύτης 

ακόμα και τώρα που μιλούμε και σε περιστατικά καθημερινής χρήσης βίας και 

σχολικού εκφοβισμού (αποτέλεσμα που βγαίνει μέσα από την δήλωση Γ45 

που αυτό το 10% δέχεται την άποψη ότι παρά να είσαι θύμα καλύτερα να 

είσαι θύτης). Άρα από τον πίνακα 8 βγάζουμε συμπέρασμα πώς όλοι μας 

υπήρξαμε θύματα και υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που το πιο πιθανό είναι να 

υπήρξαν θύτες.  

Δ.2. Συσχετιστική στατιστική ανάλυση της έρευνας μας  

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα 
από συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις 
ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα 
μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

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

κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με 

το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την 

μαθησιακή τους επίδοση.  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των μαθητών ανάλογα με την τάξη 

που βρίσκονται. 

Δ.2.1. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση 
των μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, 
Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες 
των αγοριών και κοριτσιών παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις 
δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν 
περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. 
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9 που βρίσκεται στο παράρτημα 
2 τα κορίτσια φαίνεται να διαφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στις πιο 
κάτω δηλώσεις:  

 Η αύξηση των μεταναστών έχει συνδυαστεί και με αύξηση της 
παραβατικότητας και του εγκλήματος  

 Μπαίνω στο λεωφορείο μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο. 
Βλέπω μια κενή θέση δίπλα από ένα παιδί μαύρης φυλής. Δεν θα πάω 
να καθίσω δίπλα του όσο κουρασμένος και να είμαι.  

 Οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών  

 Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις δουλειές των 
Κυπρίων και για αυτό υπάρχει μεγάλη ανεργία  

Ενώ συμφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στις δηλώσεις:  

 Πιστεύω ότι οι παραπληγικοί βιώνουν μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού 
στη Κύπρο  

 Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του σωματικού 
εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίματα, κλωτσιές) 

 Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το οποίο κανείς δεν κάνει 
παρέα. 



 Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη Κύπρο που 
εκμεταλλεύονται τους μετανάστες  

 Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων 
κοινωνικών ομάδων, που διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους 
τους ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις 
τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι 
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι 
μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα 
άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

 Θυμάμαι πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι απομονωμένο. 

 Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα 
ανθρώπων ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους 
ανώτερους από τους "μαύρους". 

Παρατηρώντας κανείς τον πίνακα 9 μπορεί να δει την διαφορά των 
απαντήσεων από τα αγόρια και τα κορίτσια. Διαφορές μεταξύ των 
απαντήσεων υπήρχε σε αρκετές δηλώσεις από όλο το ερωτηματολόγιο. 
Όπως μπορούμε να δούμε από τις διαφορές φαίνεται ότι τα κορίτσια είναι πιο 
ευαίσθητα από τα αγόρια στο θέμα του κοινωνικού και του φυλετικούς 
ρατσισμού, έχουν περισσότερες θεωρητικές γνώσεις από τα αγόρια και δεν 
συνδυάζουν την εγκληματικότητα με την αύξηση των αγοριών κάτι που 
κάνουν περισσότερο τα αγόρια και εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη 
ρατσιστική προδιάθεση. Επίσης τα κορίτσια προσέχουν πιο εύκολα φαινόμενα 
σχολικού εκφοβισμού και είναι πιο ευαίσθητα σε αυτό το θέμα από τα αγόρια. 
Τα κορίτσια πιστεύουν επίσης περισσότερο από τα αγόρια ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις οι μετανάστες τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους εργοδότες 
τους. 
 
Συνοψίζοντας φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν περισσότερες ευαισθησίες και 
περισσότερες γνώσεις στο θέμα του κοινωνικού και του φυλετικού ρατσισμού 
από τα αγόρια.  
 

Δ.2.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Α και της Γ 

Λυκείου 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση 
των μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, 
Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες 
των μαθητών της Α και της Γ Λυκείου παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες 
τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν 
περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην 
ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν 
υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους 
ανάλογα με την ηλικία τους.  
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10 που βρίσκεται στο 
παράρτημα 2 οι μαθητές της Α Λυκείου φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο 
από τους μαθητές της Γ Λυκείου στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις δουλειές των 
Κυπρίων και για αυτό υπάρχει μεγάλη ανεργία  

Ενώ διαφωνούν περισσότερο στις δηλώσεις  



 Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το οποίο κανείς δεν κάνει 
παρέα. 

 Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη Κύπρο που 
εκμεταλλεύονται τους μετανάστες 

 Ο φυλετικός ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και το ναζισμό και 
έχει διαφορετική ιδεολογία από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να 
ακούγονται έννοιες παραπλήσιες. 

 Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 
πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 

 Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων 
κοινωνικών ομάδων, που διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους 
τους ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις 
τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι 
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι 
μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα 
άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

 Θυμάμαι πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι απομονωμένο. 

 Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα 
ανθρώπων ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους 
ανώτερους από τους "μαύρους". 

 Πολλές φορές κάποιος μπορεί να ασκήσει σωματική βία σε κάποιον για 
να γίνει αποδεκτός στους φίλους του. 

 Θύτες συχνότερα -κυρίως σε πράξεις άσκησης σωματικής βίας- είναι 
αγόρια δυνατά, με ισχυρό προφίλ στην ομάδα της τάξης αλλά χαμηλή 
αυτοπεποίθηση στον πυρήνα της προσωπικότητάς τους. 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 10 ο οποίος συγκρίνει τις απόψεις 
τον μαθητών της Α΄ και Γ΄ Λυκείου. Μέσα από τα αποτελέσματα του πίνακα 
10 μπορεί κανείς να παρατηρήσει αρκετές δηλώσεις που έχουν διαφορές. 
Συγκεκριμένα μέσα από τις διαφορές μπορεί κανείς να δει ότι οι μαθητές της Γ 
λυκείου έχουν περισσότερες γνώσεις στο θέμα του ρατσισμού και του 
σχολικού εκφοβισμού από τους μαθητές της Α Λυκείου, επίσης έχουν και μια 
πιο ήπια στάση από τους μαθητές της Α Λυκείου στην προδιάθεση για τον 
ρατσισμό. Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι όσο μεγαλώνουν οι μαθητές 
έχουν άλλα ενδιαφέροντα και ασχολούνται με τα δικά τους προβλήματα αλλά 
και τα δικά τους ενδιαφέροντα και έτσι δεν ασχολούνται τόσο με τα φαινόμενα 
σχολικού εκφοβισμού όσο οι μικρότεροι μαθητές.  
 
Συνοψίζοντας στον πίνακα 10 μπορεί κανείς να δει ότι οι απαντήσεις των 
μαθητών των δύο τάξεων έχουν αρκετές διαφορές με τους μαθητές της Γ 
Λυκείου να δίνουν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς το θέμα των γνώσεων 
αλλά και να έχουν λιγότερη προδιάθεση για ρατσισμό από τους μαθητές της Α 
Λυκείου.   
 

http://ti-einai.gr/ratsismos/


Δ.2.3. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν 

άριστοι στην επίδοση με τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην 

επίδοση.  

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση 
των μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, 
Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες 
των μαθητών της Α και της Γ Λυκείου παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες 
τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν 
περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην 
ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν 
υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους 
ανάλογα με την ηλικία τους.  
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11 που βρίσκεται στο 
παράρτημα 2 οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση φαίνεται να 
συμφωνούν περισσότερο από τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην 
επίδοση στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Ρατσισμός (ή φυλετισμός) είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι 
όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και 
κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε από τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό κλπ. 

 Οι θύτες υπήρξαν και αυτοί κάποτε θύματα. 

 Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και σαν λεκτικός 
εκφοβισμός (κοροϊδία, διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια) 

 Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του κοινωνικού 
εκφοβισμού (διάδοση φημών, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 
απομόνωση από την ομάδα) 

 Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων 
κοινωνικών ομάδων, που διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους 
τους ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις 
τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι 
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι 
μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα 
άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

 Είμαι στο λεωφορείο και αισθάνομαι κουρασμένος. Υπάρχει μια κενή 
θέση δίπλα από ένα έγχρωμο. Θα πάω να καθίσω δίπλα του. 

 Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα 
ανθρώπων ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους 
ανώτερους από τους "μαύρους". 

 Σε πολλές περιπτώσεις έχω δει μαθητές να ασκούν βία σε άλλους 
μαθητές 

Ενώ διαφωνούν περισσότερο από τους μέτριους στις δηλώσεις:  

 Πιστεύω πως τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα είναι πιο πιθανών να 
υπάρξουν θύματα ρατσισμού. 

 Πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα. 

 Στην πραγματική ζωή επιβιώνουν αυτοί που τους φοβούνται οι άλλοι 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 11 ο οποίος συγκρίνει τις απόψεις 
τον μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με τους μαθητές που 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση. Μέσα από τα αποτελέσματα του πίνακα 11 
μπορεί κανείς να παρατηρήσει αρκετές δηλώσεις που έχουν διαφορές. 
Συγκεκριμένα μέσα από τις διαφορές μπορεί κανείς να δει ότι οι μαθητές που 
δηλώνουν άριστοι στην επίδοση έχουν περισσότερες γνώσεις στο θέμα του 
ρατσισμού και του σχολικού εκφοβισμού από τους μαθητές που δηλώνουν 
μέτριοι στην επίδοση, επίσης έχουν και μια πιο ήπια στάση από τους μαθητές 
που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση στην προδιάθεση για τον ρατσισμό. 
Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η γνώση και γενικά η επιμέλεια των 
μαθητών τους δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση ενώ οι 
μέτριοι μαθητές έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και για αυτό και τα 
αποτελέσματα που βλέπουμε στις απαντήσεις τους.   
 
Συνοψίζοντας στον πίνακα 11 μπορεί κανείς να δει ότι οι απαντήσεις των 
μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση έχουν αρκετές διαφορές με 
τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση, δίνουν πιο ξεκάθαρες 
απαντήσεις ως προς το θέμα των γνώσεων. Φαίνεται επίσης οι μαθητές που 
δηλώνουν άριστοι στην επίδοση να έχουν λιγότερη προδιάθεση για ρατσισμό 
και για επεισόδια σχολικού εκφοβισμού από τους μαθητές που δηλώνουν 
μέτριοι στην επίδοση λόγω αυξημένης αυτοεκτίμησης.   
 
Δεν βρήκαμε σημαντικές διαφορές σε άλλες ομάδες μαθητών που είχαμε 
θέσει εξαρχής για να συγκρίνουμε.  
 

Ε. Γενικά Συμπεράσματα  

Ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο ρατσισμός είναι δυο φαινόμενα σύνθετα εξ 

ορισμού τους. Μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορες μορφές, όμως στις 

μέρες μας συχνότερο φαινόμενο είναι ο φυλετικός ρατσισμός. Η 

μετανάστευση, παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει και μπορεί να είναι εθελούσια ή αναγκαστική. Στην Κύπρο 

παρατηρείται περισσότερο η εθελούσια μετανάστευση φέρνοντας μεν θετικές 

επιπτώσεις στην οικονομία, ωστόσο φέρνει και αρκετά κοινωνικά 

προβλήματα. Σύμφωνα με την έρευνα του Αυγέρου, συμπεράνουμε πως οι 

Έλληνες φοιτητές θεωρούν πως υπάρχει έντονα το φαινόμενο του 

καθημερινού ρατσισμού. Οι δε άνδρες έχουν πιο έντονο το συναίσθημα του 

ρατσισμού από ότι οι γυναίκες. Η έρευνα του Νικολάου έδειξε πως είναι 

δύσκολο για τους μαθητές να παραδεχτού πως έχουν υπάρξει θύτες και πως 

μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε 

φαινόμενα ρατσισμού ως θύτες ή θύματα από τους Έλληνες. Επιπρόσθετα η 

έρευνα του Σπουντζή δείχνει πως οι φοιτητές αλλάζουν αντιλήψεις σχετικά με 

τον ρατσισμό από το Α΄ μέχρι το Γ΄ έτος. Αυτά τα φαινόμενα χρειάζονται 

ιδιαίτερη μελέτη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αποτελεσματικά.  

Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 8 πιο πάνω υποκατηγοριών θα 

μπορέσουμε κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα 

τρία βασικά ερωτήματα που διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα. Άρα μέσα από την σύγκριση των υποερωτημάτων αυτών και 



μέσα από τα αποτελέσματα αυτά των υποερωτημάτων καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα σε σχέση με τις απόψεις και τις γνώσεις των μαθητών για το 

ρατσισμό. Σύμφωνα με τα υποερωτήματα 1, 2, 4 και 5 βγάζουμε 

συμπεράσματα σχετικά με τις γνώσεις και απόψεις των μαθητών για τον 

ρατσισμό. Οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι ο ρατσισμός και σε ποιες μορφές 

μπορεί να εμφανιστεί. Επίσης δεν πιστεύουν πως το φύλο μπορεί να επιφέρει 

διαφορές ανάλογα με το αν θα υπάρξουν θύματα ή θύτες. Σύμφωνα με το 

υποερώτημα 5 καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι μαθητές του Λυκείου 

μας δεν είναι ρατσιστές και έχουν ισχυρή άποψη για τον φυλετικό ρατσισμό. 

Σύμφωνα με το υποερώτημα 3 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές 

γνωρίζουν τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και σε ποιες μορφές εμφανίζεται. 

Σύμφωνα με το υποερώτημα 4 οι μαθητές δεν πιστεύουν πως το φύλο παίζει 

ρόλο σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και ούτε πως τα κορίτσια είναι πιο 

ευάλωτα σε τέτοια περιστατικά. Αντίθετα πιστεύουν πως αυτά τα θύματα 

μπορεί να είναι άτομα μικρότερα σε ηλικία ή άτομα που δέχτηκαν ψυχολογική 

βία. Αυτά τα θύματα μπορεί ακόμη να υπάρξουν και θύτες. Στο υποερώτημα 6 

η πλειονότητα πιστεύει πως τα άτομα που είναι πιο εύσωμα μπορούν να 

κάνουν ότι θέλουν. Βλέπουμε πως ένα ποσοστό διαφωνεί με την δήλωση ότι 

ο καθένας μας έχει υπάρξει θύτης καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως αυτό 

το ποσοστό μπορεί ακόμη και σήμερα να είναι θύτης ή θύμα. Ακόμη 

πιστεύουν ότι οι θύτες ίσως στο παρελθόν να έχουν υπάρξει θύματα. 

Οι εμπειρίες των μαθητών σχετικά με φαινόμενα ρατσισμού στα σχολεία αλλά 

και σχολικού εκφοβισμού φαίνονται από τα υποερωτήματα 6, 7 και 8. Οι 

μαθητές δεν έρχονται καθημερινά σε επαφή με φαινόμενα σχολικού 

εκφοβισμού όμως γενικά έχουν παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα στο 

περιβάλλον τους. Στο 8 υποερώτημα βλέπουμε πως η πλειονότητα των 

μαθητών έχει υπάρξει τουλάχιστον 1 φορά θύμα και ένα μικρό ποσοστό 

πιθανών να έχουν υπάρξει θύτες. Επίσης πιστεύουν πως οι θύτες ίσως στο 

παρελθόν να έχουν υπάρξει θύματα εκφοβισμού. 

Σύμφωνα με το γενικό συμπέρασμα και τα διάφορα υποερωτήματα 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως  οι μαθητές που έλαβαν μέρος σε αυτή  

την έρευνα γνωρίζουν για τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον σχολικό εκφοβισμό, 

τον ρατσισμό και τις διάφορες μορφές εκδήλωσης τους. Ακόμη οι μαθητές  

εμφανίζονται  έτοιμοι  να σταματήσουν ένα φαινόμενο σχολικού εκφοβισμού 

σε μεγάλο ποσοστό, ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό όχι που ίσως να είναι 

οι μαθητές που μπορεί να είχαν πάρει μέρος ή να υπήρξαν θύτες ή θύματα σε 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Επίσης μέσα  από  τις δηλώσεις  Γ2,  Γ35  

και  Γ45 βγάζουμε συμπέρασμα  πως  ένα  μεγάλο  ποσοστό των  μαθητών  

του  σχολείου  μας  δεν θα είχε  κανένα  πρόβλημα  να  καθίσει  δίπλα από  

κάποιον  έγχρωμο  ή  κάποιον  με ειδικές  ικανότητες 

 



Επίσης συγκρίνοντας τις διάφορες κοινωνικές ομάδες καταλήξαμε στις πιο 

κάτω διαφορές:  

 Τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα από τα αγόρια στο θέμα του 

κοινωνικού και του φυλετικούς ρατσισμού, έχουν περισσότερες 

θεωρητικές γνώσεις από τα αγόρια και δεν συνδυάζουν την 

εγκληματικότητα με την αύξηση των αγοριών κάτι που κάνουν 

περισσότερο τα αγόρια και εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη 

ρατσιστική προδιάθεση.  

 Επίσης τα κορίτσια προσέχουν πιο εύκολα φαινόμενα σχολικού 

εκφοβισμού και είναι πιο ευαίσθητα σε αυτό το θέμα από τα αγόρια. Τα 

κορίτσια πιστεύουν επίσης περισσότερο από τα αγόρια ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις οι μετανάστες τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους 

εργοδότες τους. 

 Οι μαθητές της Γ λυκείου έχουν περισσότερες γνώσεις στο θέμα του 

ρατσισμού και του σχολικού εκφοβισμού από τους μαθητές της Α 

Λυκείου, επίσης έχουν και μια πιο ήπια στάση από τους μαθητές της Α 

Λυκείου στην προδιάθεση για τον ρατσισμό.  

 Οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση έχουν αρκετές 

διαφορές με τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση, δίνουν 

πιο ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς το θέμα των γνώσεων.  

 Φαίνεται επίσης οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση να 

έχουν λιγότερη προδιάθεση για ρατσισμό και για επεισόδια σχολικού 

εκφοβισμού από τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση 

λόγω αυξημένης αυτοεκτίμησης.   

 

 

Επίλογος  

Νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση  που καταφέραμε να υλοποιήσουμε 
την εργασία και να φέρουμε εις πέραν τους στόχους που θέσαμε 
προκαταβολικά.  Κατά την διάρκεια της εργασίας μας περάσαμε από διάφορα 
και διαφορετικά στάδια, που το καθένα ξεχωριστά είχε τη δυσκολία του αλλά 
ήταν όλα εποικοδομητικά. Αρχικά, η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την 
οποία έπρεπε να συλλέξουμε πολλές πληροφορίες και στην συνέχεια η 
οργάνωση του πειραματικού σχεδιασμού όπου ήταν απαραίτητο να 
σκεφτούμε εύστοχους και εφικτούς τρόπους για να αποδείξουμε τα όσα 
διαβάσαμε μας ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η αναζήτηση έγκυρων 
πληροφοριών και η δημιουργία μιας σειράς διαδικασίες για τον σωστό 
ερευνητικό μας σχεδιασμό. Κάνοντας τη θεωρία πράξη φτάσαμε σε μετρήσεις 
που έπρεπε να επεξεργαστούμε και να χαρακτηρίσουμε. Δημιουργήσαμε τους 
δικούς μας πίνακες αποτελεσμάτων και επιπλέον μάθαμε να δουλεύουμε το 
πρόγραμμα SPSS πιστεύουμε θα μας χρειαστεί στην συνέχεια στο 
Πανεπιστήμιο. Μάθαμε μέσα από τις διαδικασίες της έρευνας πώς να 
σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μια έρευνα.  
 



Σύμφωνα με το γενικό συμπέρασμα και τα διάφορα υποερωτήματα 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως  οι μαθητές που έλαβαν μέρος σε αυτή  
την έρευνα γνωρίζουν για τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον σχολικό εκφοβισμό, 
τον ρατσισμό και τις διάφορες μορφές εκδήλωσης τους. Ακόμη οι μαθητές  
εμφανίζονται  έτοιμοι  να σταματήσουν ένα φαινόμενο σχολικού εκφοβισμού 
σε μεγάλο ποσοστό, ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό όχι που ίσως να είναι 
οι μαθητές που μπορεί να είχαν πάρει μέρος ή να υπήρξαν θύτες ή θύματα σε 
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.  
Φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν περισσότερες ευαισθησίες και περισσότερες 
γνώσεις στο θέμα του κοινωνικού και του φυλετικού ρατσισμού από τα 
αγόρια, οι μαθητές της Γ Λυκείου να δίνουν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις ως 
προς το θέμα των γνώσεων αλλά και να έχουν λιγότερη προδιάθεση για 
ρατσισμό από τους μαθητές της Α Λυκείου, όπως επίσης οι μαθητές που 
δηλώνουν άριστοι στην επίδοση να έχουν λιγότερη προδιάθεση για ρατσισμό 
και για επεισόδια σχολικού εκφοβισμού από τους μαθητές που δηλώνουν 
μέτριοι στην επίδοση λόγω αυξημένης αυτοεκτίμησης.   

Ευχαριστίες 

Πέραν από τις δικές μας προσπάθειες για την υλοποίηση αυτής της 
ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό δεν θα ήταν 
κατορθωτό στον ίδιο βαθμός όπως τώρα αν δεν μας βοηθούσαν αρκετοί. Έτσι 
μέσα από την εργασία μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όσους μας 
βοήθησαν για να καταφέρουμε στο τέλος να υλοποιήσουμε όλα τα στάδια της 
ερευνητικής μας εργασίας που σχεδιάσαμε. Ευχαριστούμε έτσι όσους μας 
έχουν βοηθήσει στην υλοποίηση αυτής της εργασίας και περισσότερο θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον φιλόλογο του σχολείου μας κ. Δημήτρη Χαϊνη 
για τη διόρθωση των κειμένων μας, και για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες 
που μας έδωσε για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων μας.  
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο  

Ερωτηματολόγιο 
Θέμα:   Ρατσισμός και σχολικός εκφοβισμός σαν αποτελέσματα του 

κοινωνικού αποκλεισμού; 
 
Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια 
έρευνα, που διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε 
να σας παρακαλέσουμε να απαντήσετε ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς 
το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Τα πρώτα δύο μέρη του ερωτηματολογίου 
αποτελούνται από ερωτήσεις που θέλουμε να μας απαντήσετε ειλικρινά ώστε 
να μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο 
μας σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό και τον ρατσισμό. Στο τρίτο μέρος το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 54 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες 
καλείστε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση 
θα πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής 
απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε 
διαφωνώ 

4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 
 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι 
προαιρετική. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας. 
 

Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες  
 
Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 
 
Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου   2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 
 
Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για 
την επίδοσή σας σε σχέση με τα μαθήματα.) 

1. Άριστη επίδοση  
2. Μέτρια επίδοση  
3. Μη ικανοποιητική επίδοση  

 
Μορφωτικό επίπεδο γονιών 
  
  Μητέρα:   
 (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο–Λύκειο    (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο    (4) 
Μεταπτυχιακό 
  
   Πατέρας:  
 (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο–Λύκειο    (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο    (4) 
Μεταπτυχιακό 
 
 
 



 
 
 

Μέρος Β: Γενικές ερωτήσεις παρατήρησης σχολικού εκφοβισμού και 

ρατσισμού 

Κυκλώστε την σωστή απάντηση. Απαντήστε αυτό που σας εκφράζει και ισχύει 

για την περίπτωση σας. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα.  

 

 

Β1.  Ξέρετε τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός (bullying);  (α) Ναι, (β) Όχι 

 

Β2. Έχετε δει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο; (α) Ναι, (β) Όχι 

 

Β3. Πόσα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού έχετε παρατηρήσει φέτος στο 

σχολείο; (γράψετε απλά τον αριθμό που ισχύει στην περίπτωση σας) 

………….…………… 

 

Β4. Πόσα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού έχετε παρατηρήσει γενικά στο 

σχολείο όλα τα χρόνια που είσαστε μαθητής/τρία; (γράψετε απλά τον αριθμό 

που ισχύει στην περίπτωση σας) ………….…………… 

 

Β5. Ξέρετε τι είναι ο ρατσισμός; (α) Ναι, (β) Όχι 

 

Β6. Έχετε δει φαινόμενα ρατσισμού στο σχολείο; (α) Ναι, (β) Όχι 

 

Β7. Πόσα φαινόμενα ρατσισμού έχετε παρατηρήσει φέτος στο σχολείο; 

(γράψετε απλά τον αριθμό που ισχύει στην περίπτωση σας) 

………….…………… 

 

Β8. Πόσα φαινόμενα ρατσισμού έχετε παρατηρήσει γενικά στο σχολείο όλα τα 

χρόνια που είσαστε μαθητής/τρία; (γράψετε απλά τον αριθμό που ισχύει 

στην περίπτωση σας) ………….…………… 

 

 
 
 



Μέρος Γ: Ερωτηματολόγιο 
Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από 
τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα   2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε 
διαφωνώ 

4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα 
 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ1 

Ρατσισμός (ή φυλετισμός) είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι 
μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι 
είτε από το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε 
από τον σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. 

1   2   3    4   5 

Γ2 
Κάθομαι στο λεωφορείο και ένα άτομο με ειδικές ικανότητες μπαίνει στο 
λεωφορείο. Σηκώνομαι και του παραχωρώ την θέση μου. 

1   2   3    4   5 

Γ3 
Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλικά: school bullying ) είναι ένα φαινόμενο νεανικής 
παραβατικότητας, ένα είδος bullying, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του 
κόσμου. 

1   2   3    4   5 

Γ4 
Πιστεύω πως τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα είναι πιο πιθανών να 
υπάρξουν θύματα ρατσισμού. 

1   2   3    4   5 

Γ5 Πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα. 1   2   3    4   5 

Γ6 
Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή 
συνομηλίκων παιδιών, με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

1   2   3    4   5 

Γ7 Οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα αξίζουν την υποτίμηση μας. 1   2   3    4   5 

Γ8 
Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική 
ονομασία στην λέξη, ιταλ. (ράτσα/ razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. 

1   2   3    4   5 

Γ9 Οι θύτες υπήρξαν και αυτοί κάποτε θύματα. 1   2   3    4   5 

Γ10 
Τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι είναι πιο πιθανών να 
υπάρξουν θύματα. 

1   2   3    4   5 

Γ11 Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με φαινόμενα εκφοβισμού στο σχολείο μου. 1   2   3    4   5 

Γ12 
Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και σαν λεκτικός εκφοβισμός 
(κοροϊδία, διακρίσεις, ντροπιαστικά σχόλια) 

1   2   3    4   5 

Γ13 
Όταν ήμουν μικρός σε μια περίπτωση θυμάμαι με κορόιδευαν οι συμμαθητές 
μου. 

1   2   3    4   5 

Γ14 Ο φυλετικός ρατσισμός είναι το πιο συχνό φαινόμενο ρατσισμού. 1   2   3    4   5 

Γ15 Υπήρχε κάποιος στην τάξη μου που τον κοροϊδεύαμε. 1   2   3    4   5 

Γ16 
Οι θύτες που είναι πιο μεγάλοι σε μάζα πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ότι 
θέλουν. 

1   2   3    4   5 

Γ17 
Πιστεύω ότι οι παραπληγικοί βιώνουν μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού στη 
Κύπρο 

 
1   2   3    4   5 

Γ18 
Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του κοινωνικού 
εκφοβισμού (διάδοση φημών, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 
απομόνωση από την ομάδα) 

1   2   3    4   5 

Γ19 
Θεωρώ πως τα μικρότερα άτομα (ηλικιακά) του σχολείου μου υφίστανται 
εκφοβισμό από τους μεγαλύτερους. 

1   2   3    4   5 

Γ20 
Φυλετικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι επειδή κάποια άνθρωποι ανήκουν σε 
άλλες "φυλές", είναι είτε ανώτεροι είτε κατώτεροι από αυτούς που ανήκουν σε 
κάποιες άλλες τέτοιες. 

1   2   3    4   5 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Bullying
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC


Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ21 
Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του σωματικού 
εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίματα, κλωτσιές) 

1   2   3    4   5 

Γ22 Ο κάθε ένας μας έχει υπάρξει θύτης. 1   2   3    4   5 

Γ23 Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το οποίο κανείς δεν κάνει παρέα. 1   2   3    4   5 

Γ24 
Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη Κύπρο που εκμεταλλεύονται 
τους μετανάστες 

1   2   3    4   5 

Γ25 
Η αύξηση των μεταναστών έχει συνδυαστεί και με αύξηση της 
παραβατικότητας και του εγκλήματος 

1   2   3    4   5 

Γ26 
Άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βία, είναι επόμενο να γίνουν θύτες 
ρατσισμού. 

1   2   3    4   5 

Γ27 
Ο φυλετικός ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και το ναζισμό και έχει 
διαφορετική ιδεολογία από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να ακούγονται 
έννοιες παραπλήσιες. 

1   2   3    4   5 

Γ28 
Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας 
ομάδας ανθρώπων εναντίον μίας άλλης ομάδας. 

1   2   3    4   5 

Γ29 
Η μορφή του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο) μπορεί να 
θεωρηθεί μια από τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού. 

1   2   3    4   5 

Γ30 

Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων 
κοινωνικών ομάδων, που διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους ως 
προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις τους, τις 
ερωτικές επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με 
ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι 
τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

1   2   3    4   5 

Γ31 
Υπάρχουν μαθητές στο χώρο του σχολείου που εκφοβίζουν άλλους 
συμμαθητές μου 

1   2   3    4   5 

Γ32 Θυμάμαι πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι απομονωμένο. 1   2   3    4   5 

Γ33 
Η άποψη μου είναι ότι όλοι σχεδόν οι θύτες έχουν υπάρξει θύματα σε κάποια 
φάση της ζωής τους. 

1   2   3    4   5 

Γ34 Όταν μπορώ να εκφοβίσω κάποιον θα το κάνω 1   2   3    4   5 

Γ35 
Είμαι στο λεωφορείο και αισθάνομαι κουρασμένος. Υπάρχει μια κενή θέση 
δίπλα από ένα έγχρωμο. Θα πάω να καθίσω δίπλα του. 

1   2   3    4   5 

Γ36 
Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα 
ανθρώπων ως ανώτερη, π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους 
από τους "μαύρους". 

1   2   3    4   5 

Γ37 Είναι πολύ εύκολο για ένα θύμα να μετεξελιχτεί σε ευνοϊκές συνθήκες σε θύτη 1   2   3    4   5 

Γ38 
Πολλές φορές κάποιος μπορεί να ασκήσει σωματική βία σε κάποιον για να 
γίνει αποδεκτός στους φίλους του. 

1   2   3    4   5 

Γ39 Σε πολλές περιπτώσεις έχω δει μαθητές να ασκούν βία σε άλλους μαθητές 1   2   3    4   5 

Γ40 
Μπαίνω στο λεωφορείο μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο. Βλέπω 
μια κενή θέση δίπλα από ένα παιδί μαύρης φυλής. Δεν θα πάω να καθίσω 
δίπλα του όσο κουρασμένος και να είμαι. 

1   2   3    4   5 

Γ41 
Θύτες συχνότερα -κυρίως σε πράξεις άσκησης σωματικής βίας- είναι αγόρια 
δυνατά, με ισχυρό προφίλ στην ομάδα της τάξης αλλά χαμηλή αυτοπεποίθηση 
στον πυρήνα της προσωπικότητάς τους. 

1   2   3    4   5 

http://ti-einai.gr/ratsismos/


Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ42 
Βλέπω ένα παιδί Γ΄ Λυκείου να κοροϊδεύει ένα παιδί της Α΄ Λυκείου για το 
σωματότυπό του. Πηγαίνω να τον σταματήσω. 

1   2   3    4   5 

Γ43 Στην πραγματική ζωή επιβιώνουν αυτοί που τους φοβούνται οι άλλοι 1   2   3    4   5 

Γ44 
Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, 
βάσει των οποίων και προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. 

1   2   3    4   5 

Γ45 
Παρά να είσαι θύμα (αυτός που δέχεται τον εκφοβισμό) καλύτερα να είσαι 
θύτης (αυτός που προκαλεί τον εκφοβισμό).   

1   2   3    4   5 

Γ46 
Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις δουλειές των Κυπρίων και 
για αυτό υπάρχει μεγάλη ανεργία 

1   2   3    4   5 

Γ47 
Πέραν της σωματικής βίας έχω δει και περιπτώσεις που κοροϊδεύουν κάποιο 
συμμαθητή μας 

1   2   3    4   5 

Γ48 
Ο λεκτικός εκφοβισμός έχει να κάνει με κοροϊδία, με διακρίσεις και με 
ντροπιαστικά σχόλια. 

1   2   3    4   5 

Γ49 
Οι φίλοι μου κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή μας για τα ρούχα που φοράει. 
Συμμετέχω 

1   2   3    4   5 

Γ50 Οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών 1   2   3    4   5 

Γ51 
Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 
έχουν μαθητεύσει σε ένα μοντέλο διεκδίκησης και επίλυσης συγκρούσεων με 
τη χρήση βίας. 

1   2   3    4   5 

Γ52 
Από τον καιρό που ξεκίνησαν να έρχονται μετανάστες στη Κύπρο έχουν 
αυξηθεί και οι υποθέσεις παραβατικότητας και το έγκλημα 

1   2   3    4   5 

Γ53 Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας 1   2   3    4   5 

Γ54 Τα άτομα που είναι επιθετικά είναι αυτά που έχουν υποστεί βία 1   2   3    4   5 

 
    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας να 

συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο μας. Οι όποιες απόψεις σας θα μας είναι 
πολύτιμες για την έκβαση της έρευνάς μας. 

                       Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Παράρτημα 2: Πίνακες Συσχετιστικής Στατιστικής  
Πίνακας 9: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές 
(επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος 
όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο 
όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ. Α. 

Γ1. Ρατσισμός (ή φυλετισμός) είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε από τον σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. 

Αγόρι 31 4,42 ,886 

Κορίτσι 131 4,50 ,948 

Γ2. Κάθομαι στο λεωφορείο και ένα άτομο με ειδικές ικανότητες μπαίνει στο λεωφορείο. Σηκώνομαι και 
του παραχωρώ την θέση μου. 

Αγόρι 31 4,45 ,723 

Κορίτσι 131 4,63 ,737 

Γ3. Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλικά: school bullying ) είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, ένα 
είδος bullying, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Αγόρι 31 4,16 ,934 

Κορίτσι 131 4,41 ,753 

Γ4. Πιστεύω πως τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα ρατσισμού. 
Αγόρι 30 2,70 1,208 

Κορίτσι 130 2,80 1,210 

Γ5. Πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα. 
Αγόρι 31 1,29 ,938 

Κορίτσι 131 1,07 ,309 

Γ6. Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών, με στόχο 
να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

Αγόρι 31 3,55 ,925 

Κορίτσι 130 3,86 ,904 

Γ7. Οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα αξίζουν την υποτίμηση μας. 
Αγόρι 31 1,35 1,018 

Κορίτσι 130 1,16 ,657 

Γ8. Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική ονομασία στην λέξη, ιταλ. 
(ράτσα/ razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. 

Αγόρι 29 3,83 ,805 

Κορίτσι 130 3,92 ,868 

Γ9. Οι θύτες υπήρξαν και αυτοί κάποτε θύματα. 
Αγόρι 31 3,55 ,850 

Κορίτσι 127 3,54 ,824 

Γ10. Τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα. 
Αγόρι 31 3,42 ,992 

Κορίτσι 130 3,52 ,865 

Γ11. Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με φαινόμενα εκφοβισμού στο σχολείο μου. 
Αγόρι 30 2,07 ,980 

Κορίτσι 131 2,34 1,043 

Γ12. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και σαν λεκτικός εκφοβισμός (κοροϊδία, διακρίσεις, 
ντροπιαστικά σχόλια) 

Αγόρι 29 4,41 ,568 

Κορίτσι 130 4,60 ,642 

Γ13. Όταν ήμουν μικρός σε μια περίπτωση θυμάμαι με κορόιδευαν οι συμμαθητές μου. 
Αγόρι 30 2,93 1,461 

Κορίτσι 129 3,29 1,331 

Γ14. Ο φυλετικός ρατσισμός είναι το πιο συχνό φαινόμενο ρατσισμού. 
Αγόρι 30 3,87 ,776 

Κορίτσι 130 3,87 ,839 

Γ15. Υπήρχε κάποιος στην τάξη μου που τον κοροϊδεύαμε. 
Αγόρι 31 3,26 1,290 

Κορίτσι 127 2,92 1,251 

Γ16. Οι θύτες που είναι πιο μεγάλοι σε μάζα πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. 
Αγόρι 31 3,84 1,003 

Κορίτσι 130 3,96 1,088 

Γ17. Πιστεύω ότι οι παραπληγικοί βιώνουν μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού στη Κύπρο 
Αγόρι 31 3,65 ,950 

Κορίτσι 131 4,03 ,894 

Γ18. Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του κοινωνικού εκφοβισμού (διάδοση φημών, 
καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση από την ομάδα) 

Αγόρι 31 3,94 ,998 

Κορίτσι 130 4,22 ,819 

Γ19. Θεωρώ πως τα μικρότερα άτομα (ηλικιακά) του σχολείου μου υφίστανται εκφοβισμό από τους 
μεγαλύτερους. 

Αγόρι 31 3,23 ,956 

Κορίτσι 130 3,34 1,031 

Γ20. Φυλετικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι επειδή κάποια άνθρωποι ανήκουν σε άλλες "φυλές", είναι 
είτε ανώτεροι είτε κατώτεροι από αυτούς που ανήκουν σε κάποιες άλλες τέτοιες. 

Αγόρι 30 3,90 1,029 

Κορίτσι 130 4,02 ,996 

Γ21. Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα, 
σπρωξίματα, κλωτσιές) 

Αγόρι 31 3,97 1,197 

Κορίτσι 131 4,42 ,850 

Γ22. Ο κάθε ένας μας έχει υπάρξει θύτης. Αγόρι 30 2,83 ,874 

Κορίτσι 131 3,06 1,087 

Γ23. Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το οποίο κανείς δεν κάνει παρέα. Αγόρι 29 2,97 1,210 

Κορίτσι 128 3,61 1,096 

Γ24. Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη Κύπρο που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες Αγόρι 31 3,94 1,153 

Κορίτσι 131 4,53 ,636 

Γ25. Η αύξηση των μεταναστών έχει συνδυαστεί και με αύξηση της παραβατικότητας και του 
εγκλήματος 

Αγόρι 31 3,61 ,844 

Κορίτσι 130 3,24 1,002 

Γ26. Άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βία, είναι επόμενο να γίνουν θύτες ρατσισμού. Αγόρι 30 3,23 ,971 

Κορίτσι 131 3,47 ,931 

Γ27. Ο φυλετικός ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και το ναζισμό και έχει διαφορετική ιδεολογία 
από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να ακούγονται έννοιες παραπλήσιες. 

Αγόρι 31 3,29 ,864 

Κορίτσι 129 3,36 ,818 
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Γ28. Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 
εναντίον μίας άλλης ομάδας. 

Αγόρι 31 3,06 1,031 

Κορίτσι 131 3,38 ,988 

Γ29. Η μορφή του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο) μπορεί να θεωρηθεί μια από τις μορφές του 
σχολικού εκφοβισμού. 

Αγόρι 30 3,50 1,009 

Κορίτσι 130 3,83 ,997 

Γ30. Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων κοινωνικών ομάδων, που 
διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις 
αντιλήψεις τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με 
ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες 
και διάφορα άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

Αγόρι 28 3,71 ,854 

Κορίτσι 131 4,09 ,818 

Γ31. Υπάρχουν μαθητές στο χώρο του σχολείου που εκφοβίζουν άλλους συμμαθητές μου Αγόρι 30 3,27 1,202 

Κορίτσι 131 3,66 ,943 

Γ32. Θυμάμαι πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι απομονωμένο. Αγόρι 29 3,03 1,426 

Κορίτσι 129 3,89 1,010 

Γ33. Η άποψη μου είναι ότι όλοι σχεδόν οι θύτες έχουν υπάρξει θύματα σε κάποια φάση της ζωής τους. Αγόρι 30 3,33 ,959 

Κορίτσι 128 3,66 ,916 

Γ34.  Όταν μπορώ να εκφοβίσω κάποιον θα το κάνω Αγόρι 30 1,57 ,858 

Κορίτσι 131 1,60 ,966 

Γ35. Είμαι στο λεωφορείο και αισθάνομαι κουρασμένος. Υπάρχει μια κενή θέση δίπλα από ένα έγχρωμο. 
Θα πάω να καθίσω δίπλα του. 

Αγόρι 30 4,43 ,935 

Κορίτσι 129 4,60 ,754 

Γ36. Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως ανώτερη, 
π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους από τους "μαύρους". 

Αγόρι 31 3,48 1,208 

Κορίτσι 131 4,18 ,951 

Γ37. Είναι πολύ εύκολο για ένα θύμα να μετεξελιχτεί σε ευνοϊκές συνθήκες σε θύτη Αγόρι 31 3,55 1,091 

Κορίτσι 130 3,78 2,817 

Γ38. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να ασκήσει σωματική βία σε κάποιον για να γίνει αποδεκτός στους 
φίλους του. 

Αγόρι 30 3,80 1,064 

Κορίτσι 128 3,85 ,940 

Γ39. Σε πολλές περιπτώσεις έχω δει μαθητές να ασκούν βία σε άλλους μαθητές Αγόρι 31 3,45 1,234 

Κορίτσι 131 3,59 ,910 

Γ40. Μπαίνω στο λεωφορείο μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο. Βλέπω μια κενή θέση δίπλα 
από ένα παιδί μαύρης φυλής. Δεν θα πάω να καθίσω δίπλα του όσο κουρασμένος και να είμαι. 

Αγόρι 31 2,06 1,289 

Κορίτσι 131 1,53 1,069 

Γ41. Θύτες συχνότερα -κυρίως σε πράξεις άσκησης σωματικής βίας- είναι αγόρια δυνατά, με ισχυρό 
προφίλ στην ομάδα της τάξης αλλά χαμηλή αυτοπεποίθηση στον πυρήνα της προσωπικότητάς τους. 

Αγόρι 31 3,35 ,661 

Κορίτσι 131 3,67 ,948 

Γ42. Βλέπω ένα παιδί Γ΄ Λυκείου να κοροϊδεύει ένα παιδί της Α΄ Λυκείου για το σωματότυπό του. 
Πηγαίνω να τον σταματήσω. 

Αγόρι 31 3,77 1,117 

Κορίτσι 130 3,83 ,966 

Γ43. Στην πραγματική ζωή επιβιώνουν αυτοί που τους φοβούνται οι άλλοι Αγόρι 31 2,39 1,256 

Κορίτσι 131 2,41 1,195 

Γ44. Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων και 
προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. 

Αγόρι 30 3,73 ,785 

Κορίτσι 129 3,54 ,781 

Γ45. Παρά να είσαι θύμα (αυτός που δέχεται τον εκφοβισμό) καλύτερα να είσαι θύτης (αυτός που 
προκαλεί τον εκφοβισμό).   

Αγόρι 31 2,35 1,082 

Κορίτσι 131 2,01 1,180 

Γ46. Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις δουλειές των Κυπρίων και για αυτό υπάρχει 
μεγάλη ανεργία 

Αγόρι 31 3,39 ,761 

Κορίτσι 131 2,75 1,172 

Γ47. Πέραν της σωματικής βίας έχω δει και περιπτώσεις που κοροϊδεύουν κάποιο συμμαθητή μας Αγόρι 31 3,74 ,965 

Κορίτσι 131 3,87 ,906 

Γ48. Ο λεκτικός εκφοβισμός έχει να κάνει με κοροϊδία, με διακρίσεις και με ντροπιαστικά σχόλια. Αγόρι 31 4,10 ,978 

Κορίτσι 130 4,27 ,795 

Γ49. Οι φίλοι μου κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή μας για τα ρούχα που φοράει. Συμμετέχω Αγόρι 30 2,03 1,033 

Κορίτσι 130 1,65 1,010 

Γ50. Οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών Αγόρι 31 3,23 1,203 

Κορίτσι 129 2,66 1,466 

Γ51. Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έχουν μαθητεύσει σε 
ένα μοντέλο διεκδίκησης και επίλυσης συγκρούσεων με τη χρήση βίας. 

Αγόρι 31 3,29 ,973 

Κορίτσι 131 3,55 ,825 

Γ52. Από τον καιρό που ξεκίνησαν να έρχονται μετανάστες στη Κύπρο έχουν αυξηθεί και οι υποθέσεις 
παραβατικότητας και το έγκλημα 

Αγόρι 31 3,29 ,973 

Κορίτσι 131 2,99 1,041 

Γ53. Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας Αγόρι 31 3,61 ,989 

Κορίτσι 131 3,67 ,836 

Γ54. Τα άτομα που είναι επιθετικά είναι αυτά που έχουν υποστεί βία Αγόρι 31 3,68 ,748 

Κορίτσι
  

131 3,76 ,895 

 



 

Πίνακας 10: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ μαθητών Α και Γ Λυκείου. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά 
διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), 
ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον 
μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ. Α. 

Γ1. Ρατσισμός (ή φυλετισμός) είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε από τον σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. 

Α Λυκείου 53 4,47 ,953 

Γ Λυκείου 40 4,47 1,109 

Γ2. Κάθομαι στο λεωφορείο και ένα άτομο με ειδικές ικανότητες μπαίνει στο λεωφορείο. Σηκώνομαι και 
του παραχωρώ την θέση μου. 

Α Λυκείου 53 4,66 ,758 

Γ Λυκείου 40 4,70 ,564 

Γ3. Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλικά: school bullying ) είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, ένα 
είδος bullying, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Α Λυκείου 53 4,45 ,748 

Γ Λυκείου 40 4,45 ,815 

Γ4. Πιστεύω πως τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα ρατσισμού. 
Α Λυκείου 52 2,65 1,251 

Γ Λυκείου 39 2,74 1,163 

Γ5. Πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα. 
Α Λυκείου 53 1,04 ,192 

Γ Λυκείου 40 1,05 ,316 

Γ6. Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών, με στόχο 
να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

Α Λυκείου 53 3,83 ,727 

Γ Λυκείου 40 3,88 ,966 

Γ7. Οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα αξίζουν την υποτίμηση μας. 
Α Λυκείου 53 1,17 ,643 

Γ Λυκείου 40 1,02 ,158 

Γ8. Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική ονομασία στην λέξη, ιταλ. 
(ράτσα/ razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. 

Α Λυκείου 53 3,79 ,769 

Γ Λυκείου 39 3,87 1,056 

Γ9. Οι θύτες υπήρξαν και αυτοί κάποτε θύματα. 
Α Λυκείου 52 3,52 ,874 

Γ Λυκείου 39 3,51 ,854 

Γ10. Τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα. 
Α Λυκείου 53 3,45 ,932 

Γ Λυκείου 40 3,65 ,834 

Γ11. Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με φαινόμενα εκφοβισμού στο σχολείο μου. 
Α Λυκείου 53 2,25 1,036 

Γ Λυκείου 39 2,46 1,022 

Γ12. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και σαν λεκτικός εκφοβισμός (κοροϊδία, διακρίσεις, 
ντροπιαστικά σχόλια) 

Α Λυκείου 52 4,63 ,525 

Γ Λυκείου 40 4,58 ,747 

Γ13. Όταν ήμουν μικρός σε μια περίπτωση θυμάμαι με κορόιδευαν οι συμμαθητές μου. 
Α Λυκείου 53 3,34 1,344 

Γ Λυκείου 40 3,55 1,218 

Γ14. Ο φυλετικός ρατσισμός είναι το πιο συχνό φαινόμενο ρατσισμού. 
Α Λυκείου 52 3,92 ,710 

Γ Λυκείου 40 4,03 ,832 

Γ15. Υπήρχε κάποιος στην τάξη μου που τον κοροϊδεύαμε. 
Α Λυκείου 53 3,25 1,223 

Γ Λυκείου 38 3,05 1,374 

Γ16. Οι θύτες που είναι πιο μεγάλοι σε μάζα πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. 
Α Λυκείου 53 3,98 ,990 

Γ Λυκείου 40 4,15 1,027 

Γ17. Πιστεύω ότι οι παραπληγικοί βιώνουν μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού στη Κύπρο 
Α Λυκείου 53 3,98 ,951 

Γ Λυκείου 40 4,18 ,844 

Γ18. Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του κοινωνικού εκφοβισμού (διάδοση φημών, 
καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση από την ομάδα) 

Α Λυκείου 52 4,29 ,800 

Γ Λυκείου 40 4,38 ,774 

Γ19. Θεωρώ πως τα μικρότερα άτομα (ηλικιακά) του σχολείου μου υφίστανται εκφοβισμό από τους 
μεγαλύτερους. 

Α Λυκείου 53 3,36 1,002 

Γ Λυκείου 40 3,70 ,723 

Γ20. Φυλετικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι επειδή κάποια άνθρωποι ανήκουν σε άλλες "φυλές", είναι 
είτε ανώτεροι είτε κατώτεροι από αυτούς που ανήκουν σε κάποιες άλλες τέτοιες. 

Α Λυκείου 53 3,83 ,995 

Γ Λυκείου 40 4,05 1,131 

Γ21. Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα, 
σπρωξίματα, κλωτσιές) 

Α Λυκείου 53 4,45 ,798 

Γ Λυκείου 40 4,53 ,679 

Γ22. Ο κάθε ένας μας έχει υπάρξει θύτης. Α Λυκείου 53 2,96 1,160 

Γ Λυκείου 40 3,20 ,966 

Γ23. Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το οποίο κανείς δεν κάνει παρέα. Α Λυκείου 53 3,43 1,135 

Γ Λυκείου 39 4,10 ,852 

Γ24. Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη Κύπρο που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες Α Λυκείου 53 4,25 ,853 

Γ Λυκείου 40 4,63 ,586 

Γ25. Η αύξηση των μεταναστών έχει συνδυαστεί και με αύξηση της παραβατικότητας και του εγκλήματος Α Λυκείου 52 3,38 ,993 

Γ Λυκείου 40 3,43 ,931 

Γ26. Άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βία, είναι επόμενο να γίνουν θύτες ρατσισμού. Α Λυκείου 53 3,47 ,992 

Γ Λυκείου 39 3,49 ,823 

Γ27. Ο φυλετικός ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και το ναζισμό και έχει διαφορετική Α Λυκείου 53 3,17 ,802 
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ιδεολογία από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να ακούγονται έννοιες παραπλήσιες. Γ Λυκείου 39 3,54 ,790 

Γ28. Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 
εναντίον μίας άλλης ομάδας. 

Α Λυκείου 53 3,08 1,107 

Γ Λυκείου 40 3,53 ,905 

Γ29. Η μορφή του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο) μπορεί να θεωρηθεί μια από τις μορφές του 
σχολικού εκφοβισμού. 

Α Λυκείου 52 3,88 1,078 

Γ Λυκείου 40 4,03 ,698 

Γ30. Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων κοινωνικών ομάδων, που 
διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις 
αντιλήψεις τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με 
ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες 
και διάφορα άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

Α Λυκείου 52 3,92 ,860 

Γ Λυκείου 39 4,41 ,677 

Γ31. Υπάρχουν μαθητές στο χώρο του σχολείου που εκφοβίζουν άλλους συμμαθητές μου Α Λυκείου 53 3,55 1,011 

Γ Λυκείου 40 3,90 ,955 

Γ32. Θυμάμαι πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι απομονωμένο. Α Λυκείου 51 3,69 1,157 

Γ Λυκείου 40 4,33 ,694 

Γ33. Η άποψη μου είναι ότι όλοι σχεδόν οι θύτες έχουν υπάρξει θύματα σε κάποια φάση της ζωής τους. Α Λυκείου 52 3,42 1,054 

Γ Λυκείου 40 3,65 ,893 

Γ34.  Όταν μπορώ να εκφοβίσω κάποιον θα το κάνω Α Λυκείου 53 1,45 ,845 

Γ Λυκείου 40 1,45 ,677 

Γ35. Είμαι στο λεωφορείο και αισθάνομαι κουρασμένος. Υπάρχει μια κενή θέση δίπλα από ένα έγχρωμο. 
Θα πάω να καθίσω δίπλα του. 

Α Λυκείου 53 4,79 ,454 

Γ Λυκείου 38 4,61 ,823 

Γ36. Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως ανώτερη, 
π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους από τους "μαύρους". 

Α Λυκείου 53 3,70 1,170 

Γ Λυκείου 40 4,33 ,888 

Γ37. Είναι πολύ εύκολο για ένα θύμα να μετεξελιχτεί σε ευνοϊκές συνθήκες σε θύτη Α Λυκείου 53 4,17 4,269 

Γ Λυκείου 40 3,65 ,864 

Γ38. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να ασκήσει σωματική βία σε κάποιον για να γίνει αποδεκτός στους 
φίλους του. 

Α Λυκείου 53 3,72 ,885 

Γ Λυκείου 39 4,13 ,833 

Γ39. Σε πολλές περιπτώσεις έχω δει μαθητές να ασκούν βία σε άλλους μαθητές Α Λυκείου 53 3,40 1,025 

Γ Λυκείου 40 3,73 ,987 

Γ40. Μπαίνω στο λεωφορείο μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο. Βλέπω μια κενή θέση δίπλα 
από ένα παιδί μαύρης φυλής. Δεν θα πάω να καθίσω δίπλα του όσο κουρασμένος και να είμαι. 

Α Λυκείου 53 1,68 1,189 

Γ Λυκείου 40 1,30 ,853 

Γ41. Θύτες συχνότερα -κυρίως σε πράξεις άσκησης σωματικής βίας- είναι αγόρια δυνατά, με ισχυρό 
προφίλ στην ομάδα της τάξης αλλά χαμηλή αυτοπεποίθηση στον πυρήνα της προσωπικότητάς τους. 

Α Λυκείου 53 3,51 ,846 

Γ Λυκείου 40 3,93 ,888 

Γ42. Βλέπω ένα παιδί Γ΄ Λυκείου να κοροϊδεύει ένα παιδί της Α΄ Λυκείου για το σωματότυπό του. 
Πηγαίνω να τον σταματήσω. 

Α Λυκείου 52 3,96 ,907 

Γ Λυκείου 40 3,68 ,917 

Γ43. Στην πραγματική ζωή επιβιώνουν αυτοί που τους φοβούνται οι άλλοι Α Λυκείου 53 2,42 1,167 

Γ Λυκείου 40 2,35 1,145 

Γ44. Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων και 
προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. 

Α Λυκείου 52 3,56 ,698 

Γ Λυκείου 40 3,70 ,791 

Γ45. Παρά να είσαι θύμα (αυτός που δέχεται τον εκφοβισμό) καλύτερα να είσαι θύτης (αυτός που 
προκαλεί τον εκφοβισμό).   

Α Λυκείου 53 2,13 1,210 

Γ Λυκείου 40 1,90 ,955 

Γ46. Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις δουλειές των Κυπρίων και για αυτό υπάρχει 
μεγάλη ανεργία 

Α Λυκείου 53 3,32 1,105 

Γ Λυκείου 40 2,68 1,095 

Γ47. Πέραν της σωματικής βίας έχω δει και περιπτώσεις που κοροϊδεύουν κάποιο συμμαθητή μας Α Λυκείου 53 3,91 ,946 

Γ Λυκείου 40 4,13 ,757 

Γ48. Ο λεκτικός εκφοβισμός έχει να κάνει με κοροϊδία, με διακρίσεις και με ντροπιαστικά σχόλια. Α Λυκείου 52 4,31 ,729 

Γ Λυκείου 40 4,55 ,597 

Γ49. Οι φίλοι μου κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή μας για τα ρούχα που φοράει. Συμμετέχω Α Λυκείου 52 1,75 1,046 

Γ Λυκείου 40 1,45 ,815 

Γ50. Οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών Α Λυκείου 52 2,75 1,480 

Γ Λυκείου 39 2,51 1,537 

Γ51. Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έχουν μαθητεύσει σε 
ένα μοντέλο διεκδίκησης και επίλυσης συγκρούσεων με τη χρήση βίας. 

Α Λυκείου 53 3,42 ,969 

Γ Λυκείου 40 3,65 ,700 

Γ52. Από τον καιρό που ξεκίνησαν να έρχονται μετανάστες στη Κύπρο έχουν αυξηθεί και οι υποθέσεις 
παραβατικότητας και το έγκλημα 

Α Λυκείου 53 3,21 1,044 

Γ Λυκείου 40 3,08 ,797 

Γ53. Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας Α Λυκείου 53 3,70 ,972 

Γ Λυκείου 40 3,73 ,784 

Γ54. Τα άτομα που είναι επιθετικά είναι αυτά που έχουν υποστεί βία Α Λυκείου 53 3,68 ,915 

Γ Λυκείου 40 3,73 ,784 

 



 

Πίνακας 11: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των άριστων σε επίδοση μαθητών με τους μέτριους σε επίδοση μαθητές. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις 
που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που 
έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική 
απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Επίδοση N Μ.Ο Τ. Α. 

Γ1. Ρατσισμός (ή φυλετισμός) είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε από τον σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. 

Άριστοι 80 4,68 ,759 

Μέτριοι 74 4,35 ,985 

Γ2. Κάθομαι στο λεωφορείο και ένα άτομο με ειδικές ικανότητες μπαίνει στο λεωφορείο. Σηκώνομαι και 
του παραχωρώ την θέση μου. 

Άριστοι 80 4,65 ,731 

Μέτριοι 74 4,58 ,619 

Γ3. Ο σχολικός εκφοβισμός (αγγλικά: school bullying ) είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, ένα 
είδος bullying, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Άριστοι 80 4,38 ,769 

Μέτριοι 74 4,43 ,723 

Γ4. Πιστεύω πως τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα 
ρατσισμού. 

Άριστοι 80 2,50 1,232 

Μέτριοι 72 3,04 1,156 

Γ5. Πρέπει να υποτιμούμε τους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα. 
Άριστοι 80 1,02 ,157 

Μέτριοι 74 1,18 ,627 

Γ6. Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών, με στόχο 
να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

Άριστοι 80 3,84 ,849 

Μέτριοι 73 3,77 1,007 

Γ7. Οι άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα αξίζουν την υποτίμηση μας. 
Άριστοι 80 1,11 ,528 

Μέτριοι 73 1,32 ,941 

Γ8. Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική ονομασία στην λέξη, ιταλ. 
(ράτσα/ razza = φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. 

Άριστοι 79 3,92 ,917 

Μέτριοι 73 3,90 ,785 

Γ9. Οι θύτες υπήρξαν και αυτοί κάποτε θύματα. 
Άριστοι 78 3,74 ,780 

Μέτριοι 72 3,36 ,844 

Γ10. Τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι είναι πιο πιθανών να υπάρξουν θύματα. 
Άριστοι 80 3,49 ,914 

Μέτριοι 73 3,55 ,851 

Γ11. Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με φαινόμενα εκφοβισμού στο σχολείο μου. 
Άριστοι 80 2,17 1,003 

Μέτριοι 73 2,40 1,051 

Γ12. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί και σαν λεκτικός εκφοβισμός (κοροϊδία, διακρίσεις, 
ντροπιαστικά σχόλια) 

Άριστοι 79 4,70 ,607 

Μέτριοι 73 4,44 ,645 

Γ13. Όταν ήμουν μικρός σε μια περίπτωση θυμάμαι με κορόιδευαν οι συμμαθητές μου. 
Άριστοι 79 3,18 1,375 

Μέτριοι 73 3,27 1,377 

Γ14. Ο φυλετικός ρατσισμός είναι το πιο συχνό φαινόμενο ρατσισμού. 
Άριστοι 79 3,95 ,799 

Μέτριοι 73 3,75 ,846 

Γ15. Υπήρχε κάποιος στην τάξη μου που τον κοροϊδεύαμε. 
Άριστοι 80 3,18 1,178 

Μέτριοι 70 2,80 1,325 

Γ16. Οι θύτες που είναι πιο μεγάλοι σε μάζα πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. 
Άριστοι 80 4,06 1,048 

Μέτριοι 73 3,89 1,021 

Γ17. Πιστεύω ότι οι παραπληγικοί βιώνουν μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού στη Κύπρο 
Άριστοι 80 4,01 ,987 

Μέτριοι 74 3,88 ,859 

Γ18. Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του κοινωνικού εκφοβισμού (διάδοση φημών, 
καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση από την ομάδα) 

Άριστοι 79 4,39 ,668 

Μέτριοι 74 3,92 ,976 

Γ19. Θεωρώ πως τα μικρότερα άτομα (ηλικιακά) του σχολείου μου υφίστανται εκφοβισμό από τους 
μεγαλύτερους. 

Άριστοι 80 3,35 1,020 

Μέτριοι 73 3,33 ,987 

Γ20. Φυλετικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι επειδή κάποια άνθρωποι ανήκουν σε άλλες "φυλές", είναι 
είτε ανώτεροι είτε κατώτεροι από αυτούς που ανήκουν σε κάποιες άλλες τέτοιες. 

Άριστοι 80 4,13 1,048 

Μέτριοι 72 3,83 ,949 

Γ21. Ο σχολικός εκφοβισμός εμφανίζεται και με τη μορφή του σωματικού εκφοβισμού (χτυπήματα, 
σπρωξίματα, κλωτσιές) 

Άριστοι 80 4,47 ,795 

Μέτριοι 74 4,22 1,024 

Γ22. Ο κάθε ένας μας έχει υπάρξει θύτης. Άριστοι 79 3,03 1,109 

Μέτριοι 74 3,00 ,993 

Γ23. Σε κάθε τάξη υπάρχει πάντα αυτό το άτομο το οποίο κανείς δεν κάνει παρέα. Άριστοι 79 3,54 1,141 

Μέτριοι 70 3,41 1,110 

Γ24. Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν εργοδότες στη Κύπρο που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες Άριστοι 80 4,54 ,728 

Μέτριοι 74 4,32 ,778 

Γ25. Η αύξηση των μεταναστών έχει συνδυαστεί και με αύξηση της παραβατικότητας και του εγκλήματος Άριστοι 79 3,30 ,952 

Μέτριοι 74 3,30 1,043 

Γ26. Άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βία, είναι επόμενο να γίνουν θύτες ρατσισμού. Άριστοι 80 3,39 ,864 

Μέτριοι 74 3,50 ,997 

Γ27. Ο φυλετικός ρατσισμός αντλείται από τον εθνικισμό και το ναζισμό και έχει διαφορετική ιδεολογία Άριστοι 79 3,33 ,746 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://ti-einai.gr/ratsismos/


από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να ακούγονται έννοιες παραπλήσιες. Μέτριοι 73 3,30 ,893 

Γ28. Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 
εναντίον μίας άλλης ομάδας. 

Άριστοι 80 3,31 ,963 

Μέτριοι 74 3,28 1,027 

Γ29. Η μορφή του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο) μπορεί να θεωρηθεί μια από τις μορφές του 
σχολικού εκφοβισμού. 

Άριστοι 79 3,85 ,988 

Μέτριοι 73 3,68 1,039 

Γ30. Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων και αδύνατων κοινωνικών ομάδων, που 
διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις 
αντιλήψεις τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το φύλο τους. Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με 
ειδικές ανάγκες, οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες 
και διάφορα άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 

Άριστοι 79 4,18 ,828 

Μέτριοι 72 3,88 ,804 

Γ31. Υπάρχουν μαθητές στο χώρο του σχολείου που εκφοβίζουν άλλους συμμαθητές μου Άριστοι 80 3,70 1,072 

Μέτριοι 73 3,44 ,928 

Γ32. Θυμάμαι πάντα ένα άτομο στην τάξη μου να είναι απομονωμένο. Άριστοι 80 3,76 1,150 

Μέτριοι 70 3,70 1,134 

Γ33. Η άποψη μου είναι ότι όλοι σχεδόν οι θύτες έχουν υπάρξει θύματα σε κάποια φάση της ζωής τους. Άριστοι 78 3,58 ,961 

Μέτριοι 72 3,65 ,922 

Γ34.  Όταν μπορώ να εκφοβίσω κάποιον θα το κάνω Άριστοι 79 1,47 ,845 

Μέτριοι 74 1,68 1,008 

Γ35. Είμαι στο λεωφορείο και αισθάνομαι κουρασμένος. Υπάρχει μια κενή θέση δίπλα από ένα 
έγχρωμο. Θα πάω να καθίσω δίπλα του. 

Άριστοι 79 4,71 ,663 

Μέτριοι 72 4,43 ,885 

Γ36. Οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως ανώτερη, 
π.χ. θεωρούν τους "λευκούς" ανθρώπους ανώτερους από τους "μαύρους". 

Άριστοι 80 4,26 ,868 

Μέτριοι 74 3,85 1,081 

Γ37. Είναι πολύ εύκολο για ένα θύμα να μετεξελιχτεί σε ευνοϊκές συνθήκες σε θύτη Άριστοι 80 3,63 ,960 

Μέτριοι 73 3,90 3,690 

Γ38. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να ασκήσει σωματική βία σε κάποιον για να γίνει αποδεκτός στους 
φίλους του. 

Άριστοι 79 3,91 ,819 

Μέτριοι 72 3,78 1,064 

Γ39. Σε πολλές περιπτώσεις έχω δει μαθητές να ασκούν βία σε άλλους μαθητές Άριστοι 80 3,73 ,927 

Μέτριοι 74 3,32 ,981 

Γ40. Μπαίνω στο λεωφορείο μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο. Βλέπω μια κενή θέση δίπλα 
από ένα παιδί μαύρης φυλής. Δεν θα πάω να καθίσω δίπλα του όσο κουρασμένος και να είμαι. 

Άριστοι 80 1,49 1,043 

Μέτριοι 74 1,80 1,216 

Γ41. Θύτες συχνότερα -κυρίως σε πράξεις άσκησης σωματικής βίας- είναι αγόρια δυνατά, με ισχυρό 
προφίλ στην ομάδα της τάξης αλλά χαμηλή αυτοπεποίθηση στον πυρήνα της προσωπικότητάς τους. 

Άριστοι 80 3,65 ,969 

Μέτριοι 74 3,59 ,843 

Γ42. Βλέπω ένα παιδί Γ΄ Λυκείου να κοροϊδεύει ένα παιδί της Α΄ Λυκείου για το σωματότυπό του. 
Πηγαίνω να τον σταματήσω. 

Άριστοι 80 3,76 1,046 

Μέτριοι 73 3,85 ,938 

Γ43. Στην πραγματική ζωή επιβιώνουν αυτοί που τους φοβούνται οι άλλοι Άριστοι 80 2,04 1,130 

Μέτριοι 74 2,82 1,139 

Γ44. Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων και 
προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. 

Άριστοι 80 3,60 ,821 

Μέτριοι 71 3,56 ,770 

Γ45. Παρά να είσαι θύμα (αυτός που δέχεται τον εκφοβισμό) καλύτερα να είσαι θύτης (αυτός που 
προκαλεί τον εκφοβισμό).   

Άριστοι 80 1,91 1,070 

Μέτριοι 74 2,27 1,242 

Γ46. Οι μετανάστες που έρχονται στη Κύπρο πιάνουν τις δουλειές των Κυπρίων και για αυτό υπάρχει 
μεγάλη ανεργία 

Άριστοι 80 2,94 1,173 

Μέτριοι 74 2,80 1,098 

Γ47. Πέραν της σωματικής βίας έχω δει και περιπτώσεις που κοροϊδεύουν κάποιο συμμαθητή μας Άριστοι 80 3,81 ,929 

Μέτριοι 74 3,85 ,902 

Γ48. Ο λεκτικός εκφοβισμός έχει να κάνει με κοροϊδία, με διακρίσεις και με ντροπιαστικά σχόλια. Άριστοι 80 4,36 ,799 

Μέτριοι 73 4,14 ,787 

Γ49. Οι φίλοι μου κοροϊδεύουν ένα συμμαθητή μας για τα ρούχα που φοράει. Συμμετέχω Άριστοι 79 1,65 ,975 

Μέτριοι 73 1,81 1,101 

Γ50. Οι ρατσιστές υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των φυλών Άριστοι 78 2,69 1,548 

Μέτριοι 74 2,84 1,293 

Γ51. Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας και έχουν μαθητεύσει σε 
ένα μοντέλο διεκδίκησης και επίλυσης συγκρούσεων με τη χρήση βίας. 

Άριστοι 80 3,70 ,848 

Μέτριοι 74 3,30 ,856 

Γ52. Από τον καιρό που ξεκίνησαν να έρχονται μετανάστες στη Κύπρο έχουν αυξηθεί και οι υποθέσεις 
παραβατικότητας και το έγκλημα 

Άριστοι 80 3,01 1,000 

Μέτριοι 74 3,07 1,064 

Γ53. Οι μαθητές θύτες έχουν υπάρξει συνήθως θύματα ενδοοικογενειακής βίας Άριστοι 80 3,79 ,837 

Μέτριοι 74 3,49 ,880 

Γ54. Τα άτομα που είναι επιθετικά είναι αυτά που έχουν υποστεί βία Άριστοι 80 3,79 ,774 

Μέτριοι 74 3,68 ,967 

 


