
Ο ‘νταής’ στο σχολείο: Αφηγηματικές αναπαραστάσειςμαθητών για την εκφοβιστική συμπεριφορά
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ΠερίληψηH παρούσα έρευνα αποσκοπεί να μελετήσει αντιλήψεις και αναπαρα-στάσεις για την εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο, όπως αυτές απο-τυπώνονται σε ιστορίες και αφηγήσεις μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, εν-διαφέρεται για τη μαθητική νοηματοδότηση συμπεριφορών που αφορούντο παιδί που εκφοβίζει, τον «νταή», τους αποδέκτες της βίας και επιθετι-κότητας, τις στάσεις σχετικά με την εκφοβιστική συμπεριφορά, τις συνέ-πειες και την έκβαση τέτοιων περιστατικών. Για τη συλλογή των δεδομέ-νων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογία και αξιοποιήθηκαν οι αφηγη-ματικές αναπαραστάσεις 28 μαθητών Ε΄ & ΣΤ΄ δημοτικού από ένα σχολείοτης Αττικής. Το υλικό που προέκυψε αναλύθηκε συστηματικά σύμφωνα μετις αρχές της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης. Οι ιστορίες απει-κονίζουν ποικιλία αντιλήψεων για την έννοια και το ζήτημα του εκφοβι-σμού και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Σχολιάζονται τα ευρήματα καιεξετάζεται η συμβολή της μαθητικής οπτικής σε θέματα πρόληψης και πα-ρέμβασης για τη σχολική κοινότητα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής.
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AbstractThe present study explores student representations regarding bullying be-
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havior as described  in written narratives. More specifically, it examineschildren’s perceptions and perspectives on students who participate inbullying acts (bullies) and targets of bullying (victims), different forms ofbullying behavior and its consequences as well as  attitudes towards bul-lying and possible ways of dealing with the problem. The study employedqualitative methodology and more specifically written narrative represen-tations of  28  school-aged children who attend 5th  and 6th grade in a pri-mary school in Athens. Student narratives were analyzed according to theprinciples of interpretative phenomenological analysis. Student stories por-tray a variety of perspectives regarding  bullying behaviors and differentways of dealing and coping with them. Finally, research findings are dis-cussed taking into account  prevention and intervention in the school set-ting within the context of counseling.
Key words: school bullying, qualitative research, narrative    

ΕισαγωγήΗ εκφοβιστική συμπεριφορά, ως συστηματική κατάχρηση δύναμηςκαι εξουσίας, παρά τις επιμέρους ορολογίες που χρησιμοποιούνται για νατην περιγράψουν σε διάφορες χώρες και στις αντίστοιχες γλώσσες, είναισε διεθνές επίπεδο ευρέως γνωστή με τον αγγλόφωνο όρο bullying. Οι συ-μπεριφορές που γίνονται αντιληπτές ως μορφές εκφοβισμού αφορούνδιαφορετικά πλαίσια (π.χ. εργασιακό χώρο, φυλακές κ.ά.) και ηλικιακές ο-μάδες, κυρίως όμως έχουν μελετηθεί στο χώρο του σχολείου, όπου γίνεταιιδιαίτερα λόγος για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (school or
schoolyard or peer bullying) και θυματοποίησης (victimization) (Rigby,2002. Smith, Cowie, Olafsson, & Liefooghe, 2002). Όσον αφορά στον ορισμό καθώς και στις επιμέρους εκφάνσεις τουεκφοβισμού, έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Κυρίαρχη στη βιβλιο-γραφία είναι η εκδοχή του Olweus (2000), ο οποίος προτείνει τρία βασικάκριτήρια προκειμένου μια δράση να πάρει αυτό το χαρακτηρισμό: το πρώ-το αφορά στην ύπαρξη πρόθεσης για πρόκληση βλάβης από τη μεριά τουδράστη, ενώ τα άλλα δύο, βάσει κυρίως των οποίων ο εκφοβισμός διαχω-ρίζεται από την ευρύτερη έννοια της επιθετικότητας (Smith et al., 2002),
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αφορούν στο στοιχείο της επανάληψης και της ανισορροπίας της δύναμηςμεταξύ των εμπλεκόμενων. Δεν πρόκειται λοιπόν συνήθως για μεμονωμέ-να περιστατικά, ενώ ο δράστης επιλέγει ως στόχο ένα παιδί του οποίου μεκάποιο τρόπο υπερισχύει (σωματικά, κοινωνικά κ.τ.λ.), έτσι ώστε αυτό ναδυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ωστόσο, το εννοιολογικόπεριεχόμενο του όρου δε φαίνεται να παρουσιάζεται σταθερό ως προς τοεύρος και τις μορφές των αρνητικών συμπεριφορών που συμπεριλαμβά-νει. Παρά την αρχική έμφαση του Olweus στην άμεση φυσική (π.χ. χτυπή-ματα, κλωτσιές, απόσπαση χρημάτων κι αντικειμένων) ή λεκτική (κοροϊ-δία, παρατσούκλια) επίθεση, ο όρος έχει διευρυνθεί, τόσο από τον ίδιο όσοκαι από άλλους μελετητές, συμπεριλαμβάνοντας ποικίλες και μάλλον πε-ρισσότερο έμμεσες, συγκαλυμμένες μορφές αρνητικής συμπεριφοράς, ό-πως: κουτσομπολιό και διάδοση φημών, χειρονομίες, αισχρολογίες, απο-κλεισμός από την ομάδα, αγνόηση, «κράτημα μούτρων» κ.ά. (Bjorkqvist,Lagerspetz, & Kaukiainen, 1992. Olweus, 1993).Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος της διεθνούς βιβλιογραφίας για τοφαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού επιβεβαιώνει τη σοβαρότητά του. Τοερευνητικό ενδιαφέρον εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων και ζη-τημάτων. Επιχειρείται, για παράδειγμα, μια σκιαγράφηση του συνήθουςπροφίλ των βασικών εμπλεκόμενων στο φαινόμενο, δηλαδή του ατόμου ήμίας ομάδας που εκφοβίζει (bully), του αποδέκτη, δηλαδή του θύματος(victim) είτε του θύματος που μπορεί κάποιες φορές να έχει και το ρόλοτου θύτη (bully-victim) (Sekol & Farrington, 2010) καθώς και η μελέτη τωνατομικών, οικογενειακών και ευρύτερων κοινωνικών παραγόντων (σχο-λείο, κοινότητα) που συνδέονται με τους ρόλους αυτούς και την εμφάνισητου φαινομένου γενικότερα (Bacchini, Esposito & Affuso, 2008. Farrington,& Baldry, 2010.  Jolliffe & Farrington, 2011. Larochette, Murphy & Craig,2010. Nation, Vieno, Perkins & Santinello, 2008.  Raskauskas, Gregory, Har-vey, Rifshana & Evans, 2010. Sijtsema,Veenstra, Lindenberg, & Salmivalli,2009).Διερευνώνται, επίσης, οι συνέπειες του εκφοβισμού για τα εμπλεκόμε-να μέλη, που είναι τόσο βραχυπρόθεσμες και σχετικές με τη σχολική προ-σαρμογή, όσο και μακροπρόθεσμες, αν δεν υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση.Η πορεία των θυτών συνδέεται με αυξημένα ποσοστά σχολικής εγκατά-λειψης, αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ για τα θύμα-τα φαίνεται να είναι υψηλός ο κίνδυνος εμφάνισης διαταραχών εσωτερί-
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κευσης (π.χ. άγχος, κοινωνική απόσυρση, σχολική φοβία). Άλλες συνέπειες,όπως χρήση ουσιών και κατάθλιψη, φαίνεται να είναι πιθανές για όλες τιςομάδες. Το ευρύτερο σχολικό σύστημα επηρεάζεται επίσης, εφόσον καιμόνο η έκθεση σε φαινόμενα βίας δημιουργεί συναισθήματα ανασφάλειαςκαι φόβου, απειλώντας την ψυχική υγεία των υπόλοιπων παιδιών, ενώ ευ-νοεί και την αναπαραγωγή της εκδήλωσης επιθετικότητας (Bacchini,Esposito & Affuso, 2008. Dukes, Stein, & Zane, 2009. Elinoff, Chafouleas, &Sassu, 2004. Flannery, Wester, & Singer, 2004. Juvonen, Graham, &Schuster, 2003. Vanderbilt & Augustyn, 2010). Η σοβαρότητα των συνε-πειών αυτών φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την έκταση, τον ε-ντοπισμό και διερεύνηση των εκφοβιστικών συμπεριφορών (Crothers &Levinson, 2004), καθώς και την ανάγκη πρόληψης και παρέμβασης (βλ. ε-πισκόπηση Farrington & Ttofi, 2009).Η συχνότητα και οι μορφές εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμούδιαφοροποιούνται βάσει ορισμένων παραγόντων, όπως το φύλο και η ηλι-κία. Υποστηρίζεται ότι από τα αγόρια εκδηλώνεται κυρίως άμεση βία, ενώαπό τα κορίτσια, ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα, μορφές έμμεσου εκφοβισμού(Bjorkqvist et al., 1992. Elinoff et al., 2004. Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007).Εντονότερα φαίνεται να καταγράφονται τα φαινόμενα εκφοβισμού στηνπρωτοβάθμια απ’ ό,τι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Witney & Smith,1993). Η άποψη αυτή για τάση μείωσης του φαινομένου δεν υποστηρίζε-ται από ορισμένους μελετητές (Boulton et al., 2002), ενώ άλλοι εστιάζουνστη διαφοροποίηση των μορφών εκδήλωσής του με την πάροδο της ηλικί-ας: οι άμεσες σωματικές μορφές περιορίζονται και κυριαρχούν σταδιακάλεκτικές ή έμμεσες μορφές εκφοβισμού (Scheithauer, Hayer, Petermann, &Jugert, 2006). Γενικότερα, η ακριβής έκταση του φαινομένου είναι δύσκολονα προσδιορισθεί τόσο στη διεθνή όσο και την ελληνική βιβλιογραφία (Ί-σαρη, υπό έκδοση. Smith et al., 2002).Το στοιχείο αυτό συνδέεται με έναν γενικότερο προβληματισμό πουεγείρεται σε σχέση με την εκτίμηση και την κατανόηση εκφοβιστικών συ-μπεριφορών στο σχολείο. Οι υπάρχουσες διακυμάνσεις μπορεί να επηρεά-ζονται σε ένα βαθμό από τον τρόπο εξέτασης του φαινομένου και της συλ-λογής στοιχείων (Cook, Williams, Guerra, Kim, & Sadek, 2010). Υπογραμμί-ζεται, αφετέρου μια ενδεχόμενη σύγχυση ως προς τους όρους που χρησι-μοποιούνται για να αποδώσουν διάφορες μορφές εκφοβιστικής συμπερι-φοράς, όσο και το εννοιολογικό τους περιεχόμενο τόσο διαχρονικά όσο και
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διαγλωσσικά (Elinoff et al., 2004. Smith et al., 2002. Swearer, Espelage,Vaillancourt, & Hymel, 2010).Τέλος έχει επισημανθεί μια ενδεχόμενη διάσταση ανάμεσα στο πώςεννοούν την έννοια του σχολικού εκφοβισμού οι επιστήμονες-μελετητέςκαι στο πώς γίνεται αντιληπτή από την ευρύτερη κοινωνική ομάδα, επομέ-νως και τους συμμετέχοντες σε σχετικές έρευνες και κυρίως τους μαθητές(Arora, 1996. Smith et al., 2002). Έχει, για παράδειγμα παρατηρηθεί πως οαποκλεισμός από την ομάδα ή κάποιες μορφές άμεσης λεκτικής βίας (πα-ρατσούκλια, αισχρά ανέκδοτα εις βάρος κάποιου) δεν περιλαμβάνονταιπολλές φορές στον ορισμό που δίνουν οι μαθητές για τον εκφοβισμό(Boulton et al., 2002). Μια τέτοια απουσία σύγκλισης ενδέχεται να οδηγείσε ένα διαφορετικό τρόπο αποτύπωσης του φαινομένου και των διαστά-σεών του, αφού ορισμένες εκφάνσεις – βάσει ορισμού – του εκφοβισμούμπορεί να μην είναι ευρέως γνωστές ή αποδεκτές από τα παιδιά, ενώ, απότην άλλη ποικίλες μορφές γενικότερης βίας μπορεί να χαρακτηρίζονται ωςεκφοβισμός (Frisen, Holmqvist, & Oscarsson 2008. Frisen, Jonsson, & Pers-son, 2007).

Θέματα μεθοδολογίας της έρευνας σε παιδιάΟ παραπάνω προβληματισμός ενισχύει την άποψη πολλών μελετητώνπου υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα και οι ιδιαίτερες κοινωνικές σχέσειςπου διαμορφώνονται στον κόσμο των παιδιών αξίζει να μελετηθούν μέσααπό τις αντιλήψεις των ίδιων των παιδιών-υποκειμένων (Prout & James,1997). Δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να αφηγηθούν τις εμπειρίες καιτις απόψεις τους και να νοηματοδοτήσουν τις κοινωνικές διαδικασίες στιςοποίες εμπλέκονται, επιτυγχάνεται μία καλύτερη και πιο έγκυρη κατανόη-ση των υπό μελέτη φαινομένων (Mahon, Glendinning, Clarke, & Craig,1996).Ένα άλλο καίριο ζήτημα που αφορά στην έρευνα σε παιδιά συνδέεταιμε τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά και άλλα γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας,που προϋποθέτει πολλές φορές διαφοροποίηση από έρευνες που διεξάγο-νται με ενήλικες ως προς την επιλογή μεθόδων και εργαλείων συλλογήςκαι ανάλυσης των δεδομένων. Ένα βασικό ζητούμενο είναι το πώς θα με-γιστοποιήσουμε τόσο την προθυμία όσο και τη δυνατότητα των παιδιών
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να αλληλεπιδράσουν με τον ερευνητή και να εκφραστούν άνετα και ελεύ-θερα (Punch, 2002 a, b). Η βιβλιογραφία αναφέρει μια ευρεία γκάμα – κυ-ρίως ποιοτικών – μεθοδολογιών και τεχνικών που θεωρούνται φιλικές καιοικείες στα παιδιά, έτσι ώστε η χρήση τους να συντελεί στην εξασφάλισηπλούσιου σε πληροφορίες υλικού με την όσο δυνατόν αβίαστη συμμετοχήτων παιδιών-υποκειμένων. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: σχέδιο(drawing), σχέδιο μαζί με λόγο (draw and write technique), σενάρια (vi-
gnettes), δομημένες γραπτές δραστηριότητες (worksheets), αφηγήσεις(children’s narratives), ημερολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης (focus
groups), χρήση φωτογραφικού υλικού (photographs) κ.ά. (Backett-Miblurn& McKie, 1999. Hill, 1997. Punch 2002a,b).Λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες προβληματισμούς σχετι-κά με την έρευνα στην παιδική ηλικία, καθώς και την επισήμανση πως ηποιοτική μεθοδολογία δεν έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό σε ζητήματαεκφοβισμού (Bosacki, Marini & Dane, 2006), η παρούσα μελέτη αποσκοπείνα διερευνήσει την εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο μέσα από τηνοπτική των παιδιών, αξιοποιώντας σχετικές αφηγηματικές αναπαραστά-σεις των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για τη μαθητική νοη-ματοδότηση συμπεριφορών που αφορούν το παιδί που εκφοβίζει, το«νταή» και τους αποδέκτες της βίας και επιθετικότητας, τις στάσεις σχετι-κά με την εκφοβιστική συμπεριφορά, τις συνέπειες  και την έκβαση τέ-τοιων περιστατικών.Η επινόηση και αφήγηση ιστοριών από τα παιδιά (children’s narra-
tives) έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές Υποστηρίζεται ότι οιαφηγήσεις των παιδιών έχουν τη δική τους εγκυρότητα, εφόσον περιέχουντη δική τους οπτική και τις δικές τους αντιλήψεις για τον κόσμο (Punch,2002b).  Ως οικεία για τα παιδιά δραστηριότητα, η αφήγηση ως ελεύθερηδημιουργική γραφή (written essays) ή προφορική διήγηση έχει χρησιμο-ποιηθεί για την ανίχνευση αξιών (Denessen, Hornstra, & van den Bergh,2010. Wang & Leichtman, 2000), στάσεων, αντιλήψεων και αναπαραστά-σεων σχετικά με ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, όπως διαφυλικές σχέσεις,ρόλους και στερεότυπα (Burgess-Macey, 1999. Elliott & Morrow, 2007.Peirce & Edwards, 1988.Παρόλα αυτά – από όσο γνωρίζουμε – οι έρευνες που αξιοποιούν τηναφήγηση για τη μελέτη του εκφοβισμού με παιδιά είναι περιορισμένες α-ριθμητικά και συνήθως συνδυάζουν το σχέδιο με το λόγο. Τέτοιες ερευνη-
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τικές προσπάθειες αποτελούν η μελέτη των Bosacki και συνεργατών(2006) και για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα των Andreou & Bonoti(2010), στις οποίες επιχειρείται η ανάλυση σχεδίων παιδιών σχολικής ηλι-κίας και σχετικών διηγήσεων.

Μέθοδος
Δείγμα και ΔιαδικασίαΤο δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 28 μαθητές ηλικίας 11-12 ετών(21 αγόρια και 7 κορίτσια), που φοιτούν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη δημοτικούσχολείου της περιοχής της Αττικής. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα συν-δυάζει ένα αναπτυξιακό επίπεδο που επιτρέπει την επαρκή κατανόηση τουθέματος και μια ικανοποιητικά ανεπτυγμένη δεξιότητα παραγωγής ολο-κληρωμένου γραπτού κειμένου, ενώ η χρονικά εκτεταμένη φοίτηση στοσχολείο, εξασφαλίζει την ύπαρξη αρκετών εμπειριών σχολικής ζωής καιαλληλεπίδρασης με άλλα παιδιά.Η ερευνήτρια ζήτησε από τους μαθητές να συνθέσουν μια ιστορία – ό-πως όταν γράφουν μία έκθεση – στην οποία να παρουσιάζεται η περίπτω-ση κάποιου παιδιού που υφίσταται συστηματικά στο σχολείο ενόχληση ήβία από κάποιον «νταή». Δόθηκαν επίσης κάποιες κατευθυντήριες γραμμέςως προς τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναφερθούν: στοιχεία γιατους ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται,γιατί, πώς νιώθουν οι ήρωες, τι κάνουν οι υπόλοιποι στο σχολείο, πώς τε-λικά τελειώνει η ιστορία. Οι μαθητές ενημερώθηκαν  ότι δεν πρόκειται γιαεξέταση, ότι δε θα βαθμολογηθούν για το κείμενό τους, δεν χρειάζεται ναανησυχούν για ορθογραφικά λάθη, γραφικό χαρακτήρα κ.τ.λ.. Ενθαρρύν-θηκαν να επικεντρωθούν στο περιεχόμενο και να γράψουν ελεύθερα τις ι-δέες τους (σε 45 λεπτά περίπου), χωρίς να αναγράψουν στο χαρτί το όνο-μά τους παρά μόνο το φύλο τους.Το υλικό που προέκυψε μελετήθηκε προσεκτικά και σχηματίσθηκε έναπλαίσιο κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης των δεδομένων, το οποίο βα-σίστηκε τόσο στις  βασικές θεματικές που δόθηκαν στα παιδιά για να γρά-ψουν την ιστορία, όσο και σε θεματικές που αναδείχθηκαν μέσα από τα ίδιατα κείμενα των παιδιών (deductive/inductive analysis) (LeCompte & Preissle,
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1993). Στο σύνολό του το υλικό οργανώθηκε και αναλύθηκε συστηματικάσύμφωνα με τις αρχές της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης (ΕΦΑ),στόχος της οποίας είναι η ανάδειξη του νοήματος,  που οι ίδιοι οι συμμετέχο-ντες προσδίδουν στον προσωπικό και κοινωνικό τους κόσμο (π.χ. εμπειρίες,γεγονότα, καταστάσεις). Ωστόσο, στην προσέγγιση αυτή, σημαντική είναι καιη παραδοχή ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να κατανοήσει άμεσα τον κόσμο τωνσυμμετεχόντων και κάθε κατανόηση της εμπειρίας του άλλου περιλαμβάνεικαι την εμπειρία του ερευνητή (Smith & Osborn, 2003).

Ερευνητικά ΕυρήματαΟι γραπτές αφηγήσεις των παιδιών περιλαμβάνουν επτά βασικές θε-ματικές κατηγορίες:  1. απεικονίσεις παιδιών που εκφοβίζουν, 2. αναπα-ραστάσεις σχετικά με τον αποδέκτη της εκφοβιστικής/επιθετικής συμπε-ριφοράς, 3. μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς, 4. συνέπειες της θυματο-ποίησης, 5. τρόπους αντίδρασης, δράσης και αντιμετώπισης, 6. στάσειςδασκάλων, διευθυντών και γονέων και 7. τελική έκβαση-λύση του προ-βλήματος.
1. Ο «νταής»: ποικιλία απεικονίσεωνΤα παιδιά απεικονίζουν το «νταή» ως παιδί με σωματική ανάπτυξη,συνήθως «ψηλό», «σωματώδες», «γυμνασμένο», μεγαλύτερο σε ηλικία αλλάκαι σε δύναμη από το θύμα, ενώ ως προς το φύλο φαίνεται να είναι αγόρι.Δεν υπήρχε καμία αναφορά σε κορίτσι που εκφοβίζει. Ο τρόμος που προ-καλεί η εκφοβιστική συμπεριφορά ενισχύεται πολλές φορές και με στοι-χεία ένδυσης – παράξενα για τους μαθητές του δημοτικού – που μπορεί ναπροσδίδουν «φοβερή» όψη στο νταή. Σε μία από τις ιστορίες, ο «νταής»φορούσε αγορίστικο βραχιόλι με νεκροκεφαλή σε μία άλλη μαύρα ρούχα.

Κάθε φορά που πηγαίνω στο σχολείο, βλέπω στην πύλη δυο μαυροφο-
ρεμένους ανθρώπους που περιμένουν κάποια παιδιά για να τα τρομά-
ξουν. Αυτοί οι μαυροφορεμένοι άνθρωποι πάνε στην έκτη τάξη δημοτι-
κού και είναι 12 ετών. Τους αρέσουν τα παιδιά που τους φοβούνται και
κάνουν τα πάντα για να γλυτώσουν. Κάθε φορά που πιάνουν τα μικρά
παιδιά ζητάνε από αυτά λεφτά, και άλλα […] αλλά όταν δεν έχουν τα
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λεφτά, τους πλακώνουν στο ξύλο. Ενώ σε πολλές  αφηγήσεις ο «νταής» σκιαγραφείται ως παιδί που α-ρέσκεται να φοβίζει, να εκφοβίζει, να ασκεί έλεγχο, να προκαλεί πόνο καιβλάβη, να εκδικείται, να εκβιάζει, να κυριαρχεί και να επιδεικνύει τη δύνα-μη του σε πιο αδύναμους και μικρότερους ηλικιακά μαθητές,  άλλες ιστορί-ες μας δίνουν διαφορετικές εκδοχές.  Εδώ, ο «νταής» μπορεί να μην  προ-καλεί κατ’ εξοχήν τρόμο και φόβο, η συμπεριφορά του όμως είναι επιθετι-κή, ενοχλητική και μπορεί να απευθύνεται και σε συνομήλικα παιδιά.Μπορεί να  είναι το παιδί που «κάνει σε όλους το μάγκα»  και το δυνατό,  α-κόμη και  αν δεν είναι και επιλύει τις διαφορές του με βία και επιθετικότη-τα. Τα παιδιά τού προσδίδουν χαρακτηρισμούς όπως «σπαστικός», «ενο-

χλητικός», «αντιπαθητικός», «άτακτος», «ατίθασος», ενώ εμφανίζεται και μεελλείμματα σε κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. σπάνια μπορείς να συνεννοηθείς
μαζί του). Ως προς τη σχολική επίδοση, ορισμένοι «νταήδες» «δεν ξέρουν να
διαβάζουν, παρόλο που πηγαίνουν έκτη δημοτικού», άλλοι είναι «μάγκες»,
που «κάνουν πολλά σκονάκια και δεν κάνουν τις εργασίες τους». Ωστόσο, υ-πάρχουν «νταήδες» που είναι «έξυπνοι», «καλοί στα μαθήματα» και «σπά-
νια αδιάβαστοι».

2.  Αποδέκτες εκφοβιστικής/επιθετικής συμπεριφοράςΣύμφωνα με τις ιστορίες των παιδιών, ο «νταής» ή μία «συμμορία»παιδιών επιλέγει συνήθως ένα συγκεκριμένο παιδί (θύμα), ενώ σε κάποιεςπεριπτώσεις, ο ‘νταής’ μπορεί να παρενοχλεί  και να ασκεί βία και σε πε-ρισσότερα από ένα παιδιά της τάξης ή του σχολείου και να επιδεικνύει μίαγενικότερη επιθετικότητα. Όσον αφορά στο φύλο, τόσο τα αγόρια όσο καιτα κορίτσια εμφανίζονται ως αποδέκτες εκφοβισμού, μάλλον όμως υπερ-τερούν τα αγόρια. Ως προς την εξωτερική εμφάνιση, περιγράφονται ποικι-λοτρόπως (π.χ. άσχημη, όμορφος, μέτριο βάρος) και η προσωπικότητασκιαγραφείται με όρους θετικούς και με τόνο που εμπνέει συμπάθεια, ό-πως: «καλό παιδί», «δραστήριο κορίτσι», «πολύ συμπαθητικό», «πολύ ντρο-
παλή», «αδύναμος».

3. Μορφές και λόγοι εκφοβιστικής συμπεριφοράς

      Οι αφηγήσεις των παιδιών περιλαμβάνουν διάφορες εκφοβιστικές
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δράσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συχνά ως επαναλαμβανόμενες. Περισ-σότερες είναι οι αναφορές σε σωματική βία (π.χ. χτυπήματα, κλωτσιές,σπρωξίματα), που μάλιστα ορισμένες φορές είναι ιδιαίτερα σοβαρές (π.χ.
του έριχναν πέτρες, την είχε πιάσει από το λαιμό). Ωστόσο, συχνές είναι καιοι αναφορές σε φαινόμενα λεκτικής βίας, με χαρακτηριστικά παραδείγμα-τα τους εκβιασμούς και τις απειλές, τις βρισιές, προσβολές και τα ειρωνικάσχόλια (π.χ. τότε εκείνοι τον απειλούσαν ότι θα τον χτυπήσουν, τον κορόι-
δευαν, του έλεγαν άσχημες λέξεις).Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά σε περιπτώσεις απόσπασηςχρημάτων ή φαγητού:

Στο σχολείο, είναι ένα παιδί στην τάξη μας, ο Γ., που συνέχεια χάνει το
φαγητό του και τα χρήματά του από τον Κ. το «νταή» του σχολείου. Κά-
θε μέρα ο «νταής» πηγαίνει και τον εκβιάζει να του δώσει λεφτά ή φα-
γητό, αλλιώς, απειλεί ότι θα τον χτυπήσει.Βέβαια, το ρεπερτόριο της συμπεριφοράς του «νταή» φαίνεται να πε-ριλαμβάνει και άλλες μορφές, ίσως όχι πάντα τόσο σοβαρές αλλά παρόλααυτά ενοχλητικές για τα παιδιά, όπως πειράγματα, συνεχή ενόχληση, χει-ρονομίες, τα οποία γενικά δημιουργούν ένα κλίμα έντασης και εριστικότη-τας. Στις ιστορίες των μαθητών διαφαίνεται, επίσης, μία προσπάθεια νακατανοήσουν τους λόγους και τις αφορμές της επιθετικής συμπεριφοράς.Κάποια παιδιά αποδίδουν την αιτία είτε στην υπεροχή του «νταή» σε δύ-ναμη και ηλικία (π.χ. πιστεύω πως το κάνει αυτό γιατί είναι ο μεγαλύτερος

και δυνατότερος του σχολείου) είτε σε ψυχολογικά,  οικογενειακά προβλή-ματα ή την έλλειψη ενσυναίσθησης (π.χ. οι ίδιοι που έδερναν δεν το κατα-
λάβαιναν, αλλά εκείνος πονούσε και δεν μπορούσε να αντιδράσει). Άλλοιμαθητές θεωρούν ότι η ήπια προσωπικότητα και η αδυναμία μπορεί νακαθιστούν ευάλωτα κάποια παιδιά στη θυματοποίηση (π.χ. η αιτία ήταν ό-
τι αυτός ήταν αδύναμος και τους έδινε δικαιώματα). Το ίδιο φαίνεται να ι-σχύει και για κάποιον που είναι καινούργιος στο σχολείο ή από διαφορετι-κή εθνικότητα:

Ήταν ένα παιδί που τον έλεγαν Α., ήταν από ξένη χώρα, ήταν 7 χρονών.
Το κορόιδευαν πολύ συχνά και αισθανόταν πολύ άσχημα. Οι μεγαλύτε-
ροι τού έλεγαν λέξεις που δεν μπορώ να ονομάσω αλλά επειδή ήταν κα-
λό παιδί δεν το έλεγε σε κανένα ούτε στη δασκάλα ούτε στους γονείς
του.
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Σημαντική είναι επίσης η επισήμανση από τα παιδιά πως ο «νταής»δρα χωρίς να έχει κάποια πρόκληση τις περισσότερες φορές:
Ο Α. το έπαιζε μάγκας μπροστά στους άλλους και κανείς  δεν τον συ-
μπαθούσε. Μία μέρα θέλησε να πλακώσει ένα μικρότερο παιδάκι που ή-
ταν πολύ συμπαθητικό […]. Το παιδάκι δεν του είχε κάνει τίποτα.Υπάρχει όμως και η εκδοχή που το παιδί προκαλείται:
Ένα παιδί που τον λένε Σ. είναι 11 ετών […] και είναι πολύ σπασίκλας.
Όταν εμείς μιλάμε για αυτόν αυτός αρχίζει να μας κοροϊδεύει […] Όλοι
νιώθουν στενοχωρημένοι, διότι μας χαλάει διάφορα πράγματα που κά-
νουμε.

4. Συνέπειες της θυματοποίησης  στους μαθητέςΜέσα από τις ιστορίες των παιδιών αναδεικνύονται άμεσες ή και πε-ρισσότερο μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις,  γίνεταιαναφορά στο σωματικό πόνο και βλάβες λιγότερο ή περισσότερο σοβαρέςκαι επικίνδυνες. Πολύ περισσότερο όμως τα παιδιά εστιάζουν στο συναι-σθηματικό κόσμο και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή του θύματος. Τακυρίαρχα συναισθήματα ποικίλουν από την ενόχληση, τη στενοχώρια ωςτον έντονο φόβο (π.χ. φαινόταν τόσο ταραγμένη, αισθανόταν πολύ άσχημα)και τη γενικότερη ψυχική υγεία (π.χ. τους δημιουργούσε ψυχικά τραύματα),αφού, όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, τα θύματα φαίνεται να ζουν
«έναν εφιάλτη». Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των παιδιών, τέτοια βιώματαενδέχεται να παρεμποδίζουν την κοινωνική και σχολική προσαρμογή τωνμαθητών, εφόσον, προκειμένου να αποφύγουν τον εκφοβισμό, αποφεύ-γουν τη γενικότερη συναναστροφή με συνομηλίκους:

Άρχισε να κρύβεται και να μη βγαίνει στη γειτονιά να παίζει μπάλα με
τους φίλους του. Είχαν δημιουργήσει στο παιδί φόβο, είχε αρχίσει να
κλείνεται στον εαυτό της και να μη μας μιλάει.Η αρνητική τους ψυχολογική κατάσταση μπορεί επίσης να παρακω-λύει και την ενασχόληση με τα μαθήματα (π.χ. εκείνες τις μέρες δεν είχε κα-

λή επίδοση στο σχολείο). Οι συνέπειες της επιθετικότητας, σε μικρότεροβέβαια βαθμό, φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλους μαθητές της τάξης ήτου σχολείου, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο. Αναφέρονται για παρά-δειγμα «ο φόβος», «η αναστάτωση», «το σπάσιμο νεύρων».
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5. Τρόποι αντίδρασης, δράσης και αντιμετώπισης των παιδιώνΜέσα από τις αφηγήσεις, αναδεικνύονται ποικίλοι τρόποι αντίδρασηςκαι αντιμετώπισης των εκφοβιστικών συμπεριφορών τόσο από τα θύματαόσο και από τους συμμαθητές τους. Το θύμα μπορεί να εκδηλώνει διαφο-ρετικούς τρόπους, από την πλήρη αδυναμία αντίδρασης (π.χ. δεν μπορούσε
να αντιδράσει, κάθε φορά υποκύπτει στις απειλές της συμμορίας), μέχρι τηνενεργό δράση (π.χ. είχε φέρει φίλους και τους αντιμετώπισαν… έτσι η συμ-
μορία εγκατέλειψε το παιδί που τόσο είχε βασανίσει). Υπάρχει και η εκδοχήπου το θύμα ενδυναμώνεται για να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του:

Μόλις σχολάσαμε και πήγα σπίτι μου μελανιασμένος, είπα στη μητέρα
μου πως θέλω να πάω γυμναστήριο, για να μπορώ να αντιμετωπίσω
τον Γ.Άλλοι αποδέκτες της βίαιης συμπεριφοράς προσπαθούν να αποφύ-γουν να αντιμετωπίσουν τον «νταή» (π.χ. άρχισε να κρύβεται, έπεισαν τους

γονείς τους να μετακομίσουν). Ορισμένοι πάλι επιλέγουν να μην αποκαλύ-ψουν την αλήθεια,  καθώς  φοβούνται την εκδικητικότητα και τα αντίποι-να (π.χ. αναγκάζεται να λέει ψέματα, φοβάται να το πει στους γονείς του
γιατί θα τον ξαναχτυπήσει) ή αποκαλύπτουν τον εκφοβισμό μετά από πα-ρότρυνση φίλων και συμμαθητών.Ενδιαφέρουσες είναι οι εκδοχές ως προς τη στάση και τη δράση τωνσυνομηλίκων, που εμφανίζονται συνήθως ως ενεργοί υποστηρικτές τουθύματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησίακαι συμπάθεια, συσπειρώνονται, προκειμένου να βοηθήσουν. Αυτή η υπο-στήριξη μπορεί να παίρνει τη μορφή ευθείας αντιπαράθεσης με τον «ντα-ή», αναλαμβάνοντας το ρόλο του «ήρωα»:

Στο σχολείο υπάρχουν κάποια παιδιά (ήρωες) που βοηθάνε τα μικρά
παιδιά να γλυτώσουν από αυτό τον εφιάλτη. […] μερικοί που ήθελαν να
διώξουν αυτούς τους bully, έφτιαξαν μια μεγάλη ομάδα, τους έπιασαν
και τους πήγαν στο διευθυντή του σχολείου.Άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι να μην αφή-νουν το θύμα μόνο του (π.χ. από την επομένη μέρα … δεν την ξαναφήσαμε

μόνη της), καθώς και να αναφέρουν τα περιστατικά στους υπευθύνους(π.χ. οι φίλες της παίρνουν το θάρρος να το πουν στο δάσκαλο).Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου οι συνομήλικοι παρουσιάζονταιως αδιάφοροι και απαθείς θεατές: είτε δεν αντιδρούν από φόβο είτε το
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παίρνουν στην πλάκα ή ενθαρρύνουν με τη στάση τους τη σύγκρουση (π.χ.
αντί να μας χωρίσουν φωνάζουν λέγοντας «ξύλο, ξύλο»).
6.  Στάσεις δασκάλων, διευθυντών, γονέωνΣε αρκετές ιστορίες, τα περιστατικά του εκφοβισμού αποκαλύπτονταιστο διδακτικό προσωπικό ή το διευθυντή, από το ίδιο το θύμα ή κυρίως α-πό τους συμμαθητές και εφόσον έχουν πάρει ήδη μεγάλες διαστάσεις. Ησυνήθης στάση και οι αντιδράσεις που αποδίδονται στους εκπαιδευτικούςαφορούν στην τιμωρία του «νταή» με διάφορους τρόπους: από απλές επι-πλήξεις (π.χ. την άλλη μέρα του φώναξαν πολύ οι δάσκαλοι), στέρηση δια-λειμμάτων, γράψιμο της προπαίδειας, αποβολές μέχρι και μόνιμη απομά-κρυνση από το σχολικό περιβάλλον (π.χ. ο διευθυντής έδιωξε τα παιδιά αυ-
τά από το σχολείο).Χαρακτηριστικό είναι πως σε κάποιες ιστορίες, δάσκαλος και διευθυ-ντής παρουσιάστηκαν να δυσπιστούν στα λεγόμενα του θύματος ή να δη-λώνουν αδυναμία στο να δώσουν λύση:

Προσπάθησε να πείσει τους δασκάλους […] χωρίς αποτέλεσμα.
Η διευθύντρια λέει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι.Η δυσκολία διαχείρισης της βίας και επιθετικότητας φαίνεται να γίνε-ται κατανοητή από ορισμένα παιδιά (π.χ. τι να πρωτοκάνουν κι οι δάσκα-

λοι), ενώ εκτιμάται ο ρόλος της παρέμβασης των δασκάλων στην αντιμε-τώπισή τους, ειδικά όταν η παρέμβαση είναι άμεση (π.χ. μα χάρη στους δα-
σκάλους μειώθηκε η κακή συμπεριφορά!).Στις εξιστορήσεις των παιδιών, οι γονείς φαίνεται να ενημερώνονταισε μικρότερο βαθμό απ’ ότι το προσωπικό του σχολείου.  Έτσι και οι ανα-φορές στις αντιδράσεις των γονέων είναι και αυτές ολιγάριθμες. Μία πιθα-νή τακτική είναι η προσπάθεια ενημέρωσης και συνεργασίας με τη διεύ-θυνση του σχολείου (π.χ. οι γονείς που το έμαθαν πήγαν στο διευθυντή και
τα παιδιά αυτά  πήραν το μάθημά τους).  Σε άλλες περιπτώσεις, οι γονείςσυζητούν και ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τον «νταή» (π.χ.
οι γονείς είπαν στο Γ. να μείνει μακριά του), ή αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση(π.χ. την άλλη μέρα … του φώναξαν πολύ οι γονείς) είτε παίρνουν πιο α-κραία μέτρα αποφυγής, όπως αλλαγή γειτονιάς και σχολείου.
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7. Τελική έκβαση, επίλυση του προβλήματοςΤα παιδιά στις ιστορίες τους παρουσιάζουν μια ποικιλία εκβάσεων ό-σον αφορά τα περιστατικά εκφοβισμού. Η εξέλιξη και η λύση συνδέονταιμε  τις  δράσεις παιδιών και ενηλίκων όπως βοήθεια στο θύμα, αντεπίθεση,τιμωρία, απομάκρυνση του «νταή» κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις, η επίλυσηαποδίδεται στην ενδυνάμωση του θύματος ή απλώς στο πέρασμα του χρό-νου και την αποφοίτηση:

Πέρασαν χρόνια κι ήρθε η στιγμή που έφυγαν από το σχολείο.
Ο Ά. δεν ξαναενοχλήθηκε και όλα τελείωσαν.Ωστόσο, υπάρχουν φορές που το ζήτημα παρουσιάζεται ως ιδιαίτεραεπίμονο, με επανεμφάνιση των κρουσμάτων αργότερα (παρά την επιβολήποινής), ακόμη και σε άλλη βαθμίδα (π.χ. στο γυμνάσιο με έπιασε κι άρχισε

να με χτυπάει). Κάποιοι  μαθητές θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να σταμα-τήσουν τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν κρύβουν την απογοήτευση και απαι-σιοδοξία τους ως προς τη δυνατότητα εξάλειψή τους:
Αυτός όμως (παρά τις φωνές των γονιών και των δασκάλων) συνέχισε
να  χτυπάει τα παιδιά και να φέρεται απαίσια στους άλλους και δε συμ-
μορφώθηκε  ποτέ.Τέλος, στις αφηγήσεις διαφαίνεται και η επιθυμία των μαθητών γιασυμφιλίωση,   σαν να μη θέλουν  ο «νταής» να περιθωριοποιηθεί και να α-ποβληθεί από τη σχολική κοινότητα για πάντα. Έτσι, ο «νταής» απεικονί-ζεται σε  κάποιες ιστορίες να μετανιώνει,  ακόμα και να ζητάει συγγνώμη:
Κατάλαβε το λάθος του και δε με ξαναχτύπησε από τότε, και όλα κύλη-
σαν ωραία.
Ο Τ. (νταής) λυπήθηκε τόσο πολύ (βλέποντας τη βλάβη που είχε προκα-
λέσει), που του ζήτησε συγγνώμηή να τιμωρείται και μετά να επέρχεται η συμφιλίωση:
Του είπα ότι αν τον ξαναχτυπήσουν θα το έλεγα στο διευθυντή.
Την επομένη τον ξαναχτύπησαν και πήγα στο διευθυντή και του είπα τι
γινόταν τόσο καιρό. Τους κάλεσε στο γραφείο και τους τιμώρησε αυ-
στηρά.  Από τότε δεν τον ξαναενόχλησαν και έγιναν και φίλοι και αυτή η
συμμορία σταμάτησε.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 69ΣυζήτησηΗ ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα οι γραπτές αφηγήσειςσυνέβαλαν στο να αναδυθούν αυθόρμητα οι αναπαραστάσεις των ίδιωντων παιδιών,  γύρω από το πολυσυζητημένο αυτό ζήτημα που αφορά τηζωή τους και που έχει μελετηθεί, κυρίως, μέσα από ποσοτικές έρευνες πουβασίζονται σε εννοιολογικές «κατασκευές» ειδικών και ενηλίκων. Αναδεί-χτηκαν, λοιπόν, νέες πτυχές που μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε στη νοη-ματοδότηση του σχολικού εκφοβισμού και την αντιμετώπισή του, αλλάκαι στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα άλλων  ερευνών και τηςσχετικής με το θέμα θεωρίας ως προς το προφίλ, τα κίνητρα και συναι-σθήματα των εμπλεκομένων, τις συνέπειες, τους τρόπους αντίδρασης καιτη στάση των ενηλίκων (Bosacki et al., 2006. Farrington, & Baldry, 2010.Frisen et al., 2007, 2008. Sijtsema et al., 2009. Thornberg, 2010).Στις ιστορίες παρουσιάζεται ένας «νταής» (ή περισσότεροι, «συμμορί-
α») που εκδηλώνουν δράσεις εκφοβισμού, βίας ή επιθετικότητας. Σε πολ-λές περιπτώσεις, ο τρόπος δράσης του «νταή»  εμπίπτει στην ευρέως γνω-στή έννοια του εκφοβισμού, με βάση τα κύρια κριτήρια της διαφοράς ι-σχύος και ηλικίας, της πρόθεσης και της επανάληψης. Ωστόσο, περιγράφο-νται συχνά και περιστατικά επιθετικότητας με την πιο διευρυμένη έννοια ήκαι συστηματικής ενόχλησης. Ενδέχεται δηλαδή η βία/επιθετικότητα  ναλαμβάνει χώρα μεταξύ συνομηλίκων, χωρίς εμφανή διαφορά δύναμης, ναεκδηλώνεται αρκετά ανοιχτά και μάλιστα να έχει πολλούς αποδέκτες. Ταευρήματα αυτά ενισχύουν το γενικότερο προβληματισμό που εγείρεται σεσχέση με την εκτίμηση και την κατανόηση του εκφοβισμού και την ενδε-χόμενη διάσταση ανάμεσα στο πώς ορίζουν την έννοια οι επιστήμο-νες/μελετητές και στο πώς γίνεται  αντιληπτή  από την ευρύτερη κοινωνι-κή ομάδα και τους μαθητές ειδικότερα (Arora, 1996. Smith et al., 2002).Μέσα από αυτή την προοπτική, χαρακτηριστική είναι και η απουσία ανα-φορών σε περιπτώσεις αποκλεισμού από την ομάδα, γεγονός που συνάδειμε τα συμπεράσματα άλλων ερευνών (Boulton et al., 2002) που υποστηρί-ζουν πως η έμμεση αυτή μορφή, συχνά, δεν συγκαταλέγεται από τα παιδιάστην έννοια του σχολικού εκφοβισμού. Ωστόσο, αυτό το εύρημα καθώς τοότι στο ρόλο του «νταή» δεν παρουσιάζονται καθόλου κορίτσια, μπορεί νααποδοθεί, μερικώς, στη σύνθεση του δείγματος (στην πλειοψηφία αγόρια)και στον τρόπο που διατυπώθηκε στην έρευνά μας το θέμα για τη συγ-
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γραφή της ιστορίας.Ενδιαφέρον έχουν και οι ποικίλες απεικονίσεις του «νταή». Σκιαγρα-φείται ως παιδί που φοβίζει, εκβιάζει και προκαλεί βλάβη, αλλά μπορεί ναχαρακτηρίζεται και απλώς «ενοχλητικός», «αντιπαθητικός». Γενικότερα, τολεξιλόγιο που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις ιστορίες τους συμβαδίζει σεαρκετές περιπτώσεις με αυτό που αναφέρεται για την ελληνική γλώσσα,στη διαγλωσσική έρευνα των Smith και συνεργατών (2002) (π.χ. κάνω το
μάγκα, μειώνω, ταλαιπωρώ).Ο αποδέκτης της δράσης του «νταή» παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτεραστερεοτυπικό τρόπο, κυρίως όσον αφορά στην εμφάνιση, την ηλικία, ή τοφύλο, ενώ ο χαρακτήρας του σκιαγραφείται ως ήπιος, συμπαθής και μάλ-λον ευάλωτος. Όσον αφορά στις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της εκφοβι-στικής συμπεριφοράς, οι εξιστορήσεις των παιδιών συνάδουν σε σημαντι-κό βαθμό με τα συμπεράσματα άλλων ερευνών με κυρίαρχα μοτίβα το φό-βο, την αδυναμία αντίδρασης και δυσκολίες στην κοινωνική και σχολικήπροσαρμογή (Flanery et al., 2004. Olweus, 1993).  Το ίδιο ισχύει και για ο-ρισμένους από τους λόγους στους οποίους αποδίδεται η εκφοβιστική συ-μπεριφορά που αφορούν είτε στο «νταή» (π.χ. υπεροχή, ψυχολογικά, οικο-γενειακά προβλήματα, έλλειψη ενσυναίσθησης) είτε στο θύμα (π.χ. αδύνα-μος, ευάλωτος, διαφορετική εθνικότητα, νεόφερτος στο σχολείο) (Frisenet al., 2007. Joliffe & Farrington, 2011. Thornberg, 2010).

Πρόληψη-ΠαρέμβασηΣημαντική είναι και η στάση των συνομηλίκων, ο ρόλος των οποίωνκρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός στην πρόληψη και παρέμβαση. Υποστηρίζε-ται, άλλωστε πως ο εκφοβισμός αποτελεί ομαδική διαδικασία («groupprocess») (O’Connell, Pepler & Craig, 1999. Sutton & Smith, 1999), με τηνέννοια της συνυπευθυνότητας της ομάδας των ομηλίκων. Ενώ η βιβλιο-γραφία αναφέρει ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων των παιδιών-θεατών, μετέσσερις βασικούς τύπους: συνεργούς του θύτη, οπαδούς-υποστηρικτέςτου θύτη, απαθείς και υπερασπιστές των θυμάτων (Salmivalli, 2010), στιςσυγκεκριμένες αφηγήσεις των μαθητών κυριαρχεί η τέταρτη. Η συμπαρά-σταση στον αποδέκτη της βίας και η στήριξη του αδύνατου ή τουλάχιστονμια τέτοια πρόθεση παρά την αδυναμία των παιδιών πολλές φορές για α-
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ποτελεσματική δράση, αποτελεί ένα αισιόδοξο στοιχείο που αντιτίθεταιστη διάχυτη άποψη για επικράτηση της αδιαφορίας και του ατομικισμούκαι που μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί σε επίπεδο συμβουλευτι-κής στο πλαίσιο του σχολείου.Στο πλαίσιο πρόληψης και παρέμβασης  σε επίπεδο συστήματος, ση-μαντική φαίνεται να είναι και η συμβουλευτική με τα ενήλικα μέλη τηςσχολική κοινότητας, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς. Η ανα-φορά μέσα στις ιστορίες στο δικό τους ρόλο, αναδεικνύει μια αντιφατικήάποψη όσον αφορά στο βαθμό εμπιστοσύνης και ικανοποίησης από τοντρόπο διαχείρισης των περιστατικών κυρίως από τους υπευθύνους στοσχολείο. Τα προβλήματα αυτά άλλοτε φαίνεται να επιλύονται κι άλλοτε όχικαι η τιμωρία του «νταή» αναφέρεται σχεδόν ως τη μοναδική τακτική απότη μεριά του σχολείου.Ωστόσο, μέσα από τις αφηγήσεις των παιδιών, αναδεικνύονται δια-φορετικές εκδοχές όσον αφορά την αντιμετώπιση και την επίλυση τουπροβλήματος. Πέρα από την ενημέρωση των υπευθύνων και την επέμβα-ση, γενικά, τρίτων, άλλες συνήθεις τακτικές, που αναφέρονται και σε άλλεςέρευνες (Black, Weinles, & Washington, 2010. Thornberg, 2010), αφορούνστη δραστική αντιμετώπιση, απομάκρυνση, αποφυγή και αγνόηση από τημεριά του θύματος. Ιδιαίτερα όμως ενδιαφέρον εύρημα που προκύπτει καιαπό άλλες ποιοτικές μελέτες (Bosacki et al., 2006. Frisen et al., 2007, 2008),αποτελεί το γεγονός ότι η επίλυση του προβλήματος μπορεί να συνδέεταικαι με αλλαγές είτε του θύματος (εμφάνιση, ενδυνάμωση) είτε του «νταή»(ωρίμαση, μεταμέλεια) αλλά και της δυναμικής των διαπροσωπικών σχέ-σεων. Αναδεικνύεται αφενός ο ρόλος των συνομηλίκων (κοινωνική δικτύ-ωση του θύματος) και αφετέρου της συζήτησης ανάμεσα στους εμπλεκό-μενους, έτσι ώστε, μέσα από τις αναπαραστάσεις των παιδιών να υποδη-λώνεται μία διάθεση για μη περιθωριοποίηση του «νταή», και να παρου-σιάζεται εφικτή ακόμη και η συμφιλίωση.Συμπερασματικά, η μαθητική οπτική όπως αποτυπώθηκε στις αφη-γήσεις των παιδιών, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συζήτηση και τογενικότερο προβληματισμό που αφορά στις διάφορες μορφές εκφοβιστι-κής συμπεριφοράς στο σχολείο και την αντιμετώπισή τους. Όπως χαρα-κτηριστικά υποστηρίζει ο Rigby (2002), οι ιστορίες των ίδιων των παιδιώνμπορεί να κινήσουν ευκολότερα το ενδιαφέρον και να είναι πιο διαφωτι-στικές  για τα σχολικά δρώμενα, απ’ ότι οι πιο προσεκτικά συγκεντρωμέ-
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νες και τακτικά παρουσιασμένες στατιστικές. Σε επίπεδο σχολικής μονά-δας, και στο πλαίσιο της συμβουλευτικής, οι εκπαιδευτικοί θα είχαν πολλάνα επωφεληθούν γνωρίζοντας τι γράφουν και πώς αντιλαμβάνονται οιμαθητές τους τον εκφοβισμό.
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