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Σχολικός εκφοβισμός – Bullying 
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Περίληψη 
Το bullying, ως μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της 

ενδοσχολικής βίας, και τείνει τα τελευταία χρόνια να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Ασκείται από τον ισχυρότερο προς τον λιγότερο ισχυρό, με σκοπό να τον πληγώσει, να 

τον τραυματίσει, να τον βλάψει ή να τον εκφοβίσει, και μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση 

μορφή. Ξεκινά ως συμπεριφορά από την οικογένεια και εκδηλώνεται στο σχολείο, γι’ 

αυτό και χαρακτηρίζεται ως επιθετική συμπεριφορά και τοποθετείται στην ενδοσχολική 

βία. Οι παράγοντες που το καθορίζουν είναι πολλοί, με πρωτεύοντες την οικογένεια, το 

σχολείο και τον κύκλο των συνομηλίκων, οι οποίοι αποτελούν τους αρχικούς 

κοινωνικοποιητικούς παράγοντες ενός παιδιού. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η 

περιγραφή και ανάλυση του φαινομένου, καθώς και η πρόταση μερικών λύσεων για την 

αντιμετώπισή του. 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, παιδί-θύτης, παιδί-θύμα, ενδοσχολική βία. 

Abstract 

The school bullying, as a form of aggression, is part of in-school violence, and in 

recent years tends to get rampant. Exercised by the strongest person to the less strong to 

injure, hurt, appal or intimidate him, and may have direct or indirect form. It begins  by 

the family and occurs at school, so it is characterized as aggressive behavior and placed 

in in-school violence. The factors that determine it varies, but the main of them are the 

family, the school and the circle of peers, who are the primary socializing agents of a 

child. The purpose of this article is to describe and analyze this phenomenon, and to 

offer some solutions to deal with it. 
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Εισαγωγή 

 

Ένας από τους πιο γνωστούς νόμους της φύσης είναι ο Νόμος του Ισχυροτέρου. Η 

άποψη ότι ο κερδισμένος τα παίρνει όλα ή η θεωρία ότι επιβιώνει αυτός που θα 

καταφέρει να προσαρμοστεί, πηγάζουν όλες από αυτό τον Νόμο. Έτσι, η ισχύς 

μεταφράζεται ως πλεονέκτημα, και στην αρνητική της εκδοχή μπορεί να γίνει μέσο 

επιβολής του δυνατού έναντι του λιγότερο δυνατού ή του αδύναμου. Και επειδή η 

επίδειξη δύναμης και η απειλή μέσω αυτής δεν έχει ηλικία, καθώς δεν είναι «προνόμιο» 

μόνο των ενηλίκων, φαινόμενα βίας παρατηρούνται ολοένα και πιο συχνά σε μικρότερα 

άτομα. Πολλές φορές δε ακόμα και σε παιδιά δημοτικού. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα στις μέρες μας, λοιπόν, είναι και ο σχολικός εκφοβισμός ή το bullying, 

όπως ενδεχομένως είναι περισσότερο γνωστό αυτό το φαινόμενο. 

Οι πρώτες εμπειρικές μελέτες, όπου εμφανίστηκε ο όρος εκφοβισμός ή bullying, 

χωρίς αναφορά στον σχολικό εκφοβισμό, δημοσιεύτηκαν στη Σκανδιναβία το 1990 

(Leymann, 1990. Matthiesen et al, 1989). Από τότε, έρευνες έχουν δείξει ότι ο 

εκφοβισμός είναι ένα ευρέως διαδομένο φαινόμενο σε πολλές χώρες, και μελέτες 

μεγάλης κλίμακας στις Σκανδιναβικές χώρες έχουν δείξει ότι περίπου το 3-4% του 

ενεργού πληθυσμού είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το είδος ανάρμοστης συμπεριφοράς 

(Einarse & Skogstag, 1996. Leymann, 1992). Αυτό σημαίνει πως, παρόλο που 

πρόκειται για έναν σχετικά πρόσφατα όρο, ως φαινόμενο προϋπάρχει και πλήττει 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως.  

Σκοπός, επομένως, του παρόντος άρθρου είναι η σε βάθος ανάλυση του εν λόγω 

φαινομένου, προκειμένου να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ειδικοί και 

να λάβουν μέτρα προς την αντιμετώπιση και –αν είναι εφικτό– την εξάλειψή του. Γι’ 

αυτό τον λόγο, το περιεχόμενο του άρθρου αρχικά θα κάνει μια γενική περιγραφή του 

σχολικού εκφοβισμού και θα προσπαθήσει να το οροθετήσει, στη συνέχεια, θα 

παρουσιάσει τα είδη του σχολικού εκφοβισμού, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των άμεσα 

εμπλεκομένων (θύματα, θύτες) και τους γενεσιουργούς παράγοντες, και θα εξηγήσει 

τον τρόπο που το σχολείο μπορεί να αποτελέσει πηγή εκδήλωσης του φαινομένου. Και 

το άρθρο θα κλείσει εφιστώντας την προσοχή στα άτομα που μπορούν να κινηθούν 

προς την κατεύθυνση αντιμετώπισής του. 
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Ορισμός και περιγραφή του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού 

 

Από το πλήθος ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς για το συγκεκριμένο θέμα, και 

αντιλαμβάνεται κανείς από την πρώτη κιόλας ματιά στη βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε 

ότι δεν υπάρχει ούτε κάποιος από αυτούς που να θεωρείται σωστός και κάποιος που να 

θεωρείται λάθος, ούτε κάποιος που να χαρακτηρίζεται ως επαρκής και κάποιος ως 

ανεπαρκής, ούτε κάποιος που να κρίνεται ως σωστός και κάποιος ως λιγότερο σωστός ή 

επαρκής και λιγότερο επαρκής, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο με πολλές 

διαστάσεις, και ο κάθε ορισμός μπορεί να εξετάζει ή να αναφέρεται σε μία μόνο από 

αυτές. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να προσδιορίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο με 

κάποιον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Από τη στιγμή, όμως, που μιλήσαμε για την 

εμφάνιση του συγκεκριμένου φαινομένου ως όρου στις Σκανδιβικές χώρες, και στις 

μελέτες που έγιναν και πρωτοδημοσιεύτηκαν εκεί, θα ήταν χρήσιμο, από τη μεριά μας, 

να παρουσιάσουμε τη δική τους εννοιολογική προσέγγιση για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, ο εκφοβισμός ορίζεται ως μία κατάσταση κατά την οποία 

ένα ή περισσότερα άτομα δέχονται συστηματικά επί μακρό χρονικό διάστημα αρνητική 

μεταχείριση από ένα ή περισσότερα άτομα αντίστοιχα, και τα πρώτα αντιμετωπίζουν 

μια δυσκολία να προβάλουν αντίσταση ή άμυνα σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση 

στην οποία περιέρχονται (Einarsen, 2000). Αυτός ο ορισμός αφορά και στον εκφοβισμό 

μεταξύ των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο. 

Επειδή, όμως, ο προσδιορισμός αυτός αφήνει απέξω κάποια άλλα στοιχεία του 

συγκεκριμένου φαινομένου και δεν το προσδιορίζει επακριβώς, θα κάνουμε μια 

γενικότερη περιγραφή του, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή από τον εκάστοτε αναγνώστη 

μας η μορφή που μπορεί να έχει αυτό. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, με το bullying, ένας 

μαθητής που εκφοβίζεται ή θυματοποιείται (=ελληνικός όρος για το bullying), 

εκτείθεται επανειλημμένα για αρκετό χρονικό σε αρνητικές πράξεις άλλου μαθητή ή 

μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς 

(Τσιάντης, 2008). Διαφορετικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μορφή εξαναγκασμού της 

διαπροσωπικής επίδρασης, και περιλαμβάνει τον κατ’ επανάληψη σκόπιμο 

τραυματισμό ή τη δυσφορία κάποιου προσώπου, μέσω της σωματικής επαφής, της 

λεκτικής κακοποίησης, του αποκλεισμού και άλλων αρνητικών ενεργειών (Forsyth, 

2006). 
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Ο όρος bullying, επομένως, περικλείει πράξεις παραβατικού χαρακτήρα, οι οποίες 

τελούνται από ανήλικους εναντίον ανηλίκων, και έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των παραβατικών πράξεων δε ο πιο δυνατός ανήλικος ή πιο 

δυνατή ομάδα ανηλίκων επιτίθεται ή προσβάλλει το λιγότερο δυνατό άτομο ή τη 

λιγότερο δυνατή ομάδα ανηλίκων. Υπάρχει, δηλαδή, η χρήση από κάποιον της δύναμης 

ή της υπερέχουσας κατάστασής του, προκειμένου να εκφοβίσει, να βλάψει ή να 

ταπεινώσει κάποιον άλλο (Σπυρόπουλος, 2008). Συνεπώς, ο σχολικός εκφοβισμός ή το 

bullying μπορεί να προσδιοριστεί ως μία φυσική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση ή 

εκφοβισμός, που προορίζεται για να προκαλέσει φόβο, αγωνία ή βλάβη στο θύμα 

(Olweus, 1993). 

 

Τα είδη του σχολικού εκφοβισμού 

 

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του σχολικού εκφοβισμού είναι η χρήση βίας, η 

οποία στοχεύει στο να προκαλέσει πόνο και αναστάτωση στο θύμα (Πρεκατέ, 2007). 

Είναι, όμως, κάθε μορφή βίας σχολικός εκφοβισμός; Μπορεί, για παράδειγμα, η 

μεμονωμένη άσκηση βίας, σωματικής ή λεκτικής, ενός παιδιού προς ένα άλλο όμοιας ή 

παρόμοιας ηλικίας, να θεωρηθεί σχολικός εκφοβισμός; Μπορεί το χτύπημα ενός 

παιδιού σε ένα άλλο, επειδή δεν (υπ)άκουσε στις λεκτικές παρατηρήσεις του 

τελευταίου σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, π.χ. σε έναν αθλητικό αγώνα ή στο 

παιχνίδι, να θεωρηθεί σχολικός εκφοβισμός; Η απάντηση είναι αρνητική, αλλά, 

ωστόσο, ποια είναι τα όρια αυτού του φαινομένου; Πού ξεκινάει και πού τελειώνει το 

σχολικό bullying; Ποια περίπτωση χαρακτηρίζουμε ως τέτοια και ποια όχι; Ή, με άλλα 

λόγια, ποιες είναι οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού (bullying); 

Εδώ και πάλι θα προβάλουμε ως επιχείρημα για τη μη επαρκή απάντηση των 

παραπάνω ερωτήσεων την έλλειψη σαφούς ορισμού του φαινομένου. Οπότε, θα 

αρκεστούμε στο να πούμε ότι ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές –άμεσες, 

«πρόσωπο με πρόσωπο», και έμμεσες, π.χ. η διάδοση φημών για το πρόσωπο-θύμα 

(Craig et al, 2007). Ωστόσο, επειδή και αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι απολύτως 

ξεκάθαρος, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται 

αυτές οι δύο κατηγορίες. Σύμφωνα με τον Rigby (2008), λοιπόν, οι άμεσες και οι 

έμμεσες μορφές bullying είναι οι εξής: 
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Λεκτικός. Πρόκειται για τη χρήση λεκτικών συνόλων με σκοπό να βλάψουν ή να 

ταπεινώσουν και να εξευτελίσουν ένα άλλο άτομο, και εκφράζει την έλλειψη σεβασμού 

προς το θύμα (Clarke, 2007). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το παιδί να εκφοβίζεται, να 

μην μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να χάνει την εμπιστοσύνη προς τους άλλους, 

και να δυσκολεύεται να δημιουργήσει φιλίες (Vardigan, 1999). Αποτελεί τη 

συνηθέστερη μορφή bullying και συνιστά πηγή πολλών άλλων προβλημάτων που θα 

δημιουργηθούν στο παιδί-θύμα κατά τη διάρκεια της ζωής του (από μαθησιακές 

δυσκολίες μέχρι αποκλεισμό και απομόνωση). Τέλος, στην άμεση μορφή του μπορεί να 

εκφράζεται με προσβλητικά λόγια, παρατσούκλια, εξευτελισμό, σκληρά πειράγματα ή 

χλευασμό, και στην έμμεση μορφή του, με παρακίνηση τρίτων προσώπων να 

προσβάλει ή να εκμεταλλευτεί κάποιον, με τη διάδοση άσχημων φημών, ανώνυμα 

τηλεφωνήματα, προσβληματικά κείμενα, επιστολές, μηνύματα κ.λπ. 

Σωματικός. Εδώ, στην άμεση μορφή του συμπεριλαμβάνονται οι κλωτσιές, η χρήση 

όπλου, οι ρίψεις αντικειμένων κ.λπ., και στην έμμεση μορφή του, ο εσκεμμένος και 

άδικος αποκλεισμός, η αρπαγή και απόκρυψη προσωπικών αντικειμένων κ.λπ. Η πιο 

κοινή μορφή εκδήλωσής του, ωστόσο, είναι τα χτυπήματα, το φτύσιμο και τα 

σπρωξίματα (Κωνσταντινίδου, 2005), τα χαστούκια, οι μπουνιές (Γιωτάκος & Πρεκατέ, 

2006), καθώς και το τράβηγμα των μαλλιών (Πρεκατέ, 2007). Ακόμα, σε αυτό το είδος 

εκφοβισμού συγκαταλέγονται και τα τσιμπήματα ή οι δαγκωνιές (Γκουντσίδου, 2007), 

καθώς και ο περιορισμός με σωματικές πρακτικές (Κουρή-Μαρίνη, 2008).  

Συναισθηματικός. Πρόκειται για την ψυχολογική μορφή του φαινομένου 

(Σπυρόπουλος, 2009), όπου το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δημιουργεί ένα 

κλίμα φόβου στον μαθητή στον οποίο απευθύνεται (Θεριανός, 2008). Συναντάται πιο 

συχνά ανάμεσα στα κορίτσια παρά ανάμεσα στα αγόρια (Alward, 2005), και 

εκδηλώνεται, στην άμεση μορφή του, μέσω απειλητικών κινήσεων, επίμονων ματιών 

κ.λπ., και στην έμμεση μορφή του, μέσω της επανειλημμένης αποστροφής του 

προσώπου ή του βλέμματος, ώστε να φανερωθεί ότι κάποιος είναι ανεπιθύμητος κ.λπ. 

Ηλεκτρονικός (cyber bullying). Αποτελεί τη νεότερη μορφή bullying (Γκουντσίδου, 

2007), και εκδηλώνεται μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (π.χ. κινητό τηλέφωνο, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάμερα κ.λπ.) (Κωνσταντινίδου, 2007). Κοινό 

χαρακτηριστικό όλων αυτών των εκδηλώσεων αποτελεί το προσβλητικό και απειλητικό 

περιεχόμενό τους, με σκοπό την ταπείνωση και απειλή του παιδιού (Smith et al, 2008). 
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Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα εναλλακτικό είδος λεκτικού, διαπροσωπικού 

και ψυχολογικού bullying. 

 

Τα χαρακτηριστικά των θυτών και των θυμάτων του bullying 

 

Το bullying είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Επομένως, ως τέτοιο δεν θα 

μπορούσαμε να αφήσουμε απέξω τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ατόμων που 

παράγουν και υφίστανται bullying, διότι, ο προσδιορισμός τους βοηθάει στην εκτίμηση 

και αξιολόγηση μιας ακόμα διάστασης αυτού (Χατζή και συνεργάτες, 2000). 

Στην περίπτωση του bullying, λοιπόν, ο θύτης ασκεί μια πράξη βίας ή εκδηλώνει μια 

επιθετική συμπεριφορά, που έχει σκοπό να πληγώσει κάποιο άλλο άτομο (Cole & Cole, 

2002) ή να προκαλέσει ζημιά, βλάβη, απειλή εκφοβισμού, κακομεταχείριση ή 

κακοποίηση σε αυτό (Αρτινοπούλου, 2001). Οπότε, το άτομο-θύτης επιδιώκει να 

δημιουργήσει ένα θύμα, προερχόμενο από την επιθυμία του για δύναμη ή/και 

επικράτηση ή ακόμα και για την απόκτηση κοινωνικού γοήτρου (Lee, 2006). 

Επομένως, το άτομο αυτό έχει μια αυταρχική προσωπικότητα, και τις περισσότερες 

φορές, διαθέτει μεγάλη σωματική δύναμη, κυρίως τα αγόρια (Χατζή και συνεργάτες, 

2000). 

Από την άλλη μεριά, τρέφει υπερβολική εκτίμηση προς τον εαυτό του, και ο κύριος 

τρόπος επίλυσης των προβλημάτων γι’ αυτό είναι η αντεπίθεση και η βιαιότητα 

(Κακαβούλης, 2003), καθώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επιλέγουν την 

ανοιχτή σύγκρουση, έτσι ώστε να κάνουν αισθητή την υπεροχή τους. Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχει και η αντίθετη άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι οι θύτες εκδηλώνουν αυτή την 

αρνητική συμπεριφορά ακριβώς από έλλειψη αυτοεκτίμησης, εξαιτίας της μη αποδοχής 

τους από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (π.χ. σχολείο, δάσκαλοι, γονείς, 

συνομήλικοι κ.λπ.) (Χατζή και συνεργάτες, 2000). 

Ένα άλλο στοιχείο τους είναι η αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων τους και η 

ψυχρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την πρόκληση πόνου (έλλειψη συμπόνοιας, 

αδιαφορία για τα θύματα, αποποίηση ευθύνης κ.λπ.), ενώ εμφανίζουν και αυξημένα 

ποσοστά μελλοντικής παραβατικής συμπεριφοράς, χρήσης ουσιών και εμπλοκής με τον 

νόμο (Γιοβαζολιάς, 2007). Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι 

τα παιδιά-θύτες προέρχονται συνήθως από οικογένειες όπου υπάρχει έντονα το στοιχείο 
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της βίας (π.χ. αυταρχικές μέθοδοι αγωγής, χαμηλό επίπεδο στοργής, τιμωρία διά του 

ξυλοδαρμού κ.λπ.) (Κακαβούλης, 2003). 

Επιπρόσθετα, είναι συχνά ανυπάκουα, προκλητικά ή εναντιώνονται στους ενηλίκους 

(Κακαβούλης, 2003) και αναπτύσσουν συχνότατα έναν βαθμό εχθρότητας προς το 

περιβάλλον τους (Ασημακόπουλος και συνεργάτες, 2008). Χαρακτηριστικό τους είναι η 

αντικοινωνική συμπεριφορά τους και, σε σχολικό επίπεδο, η τάση να παραβαίνουν τους 

κανόνες (Κακαβούλης, 2003), με το να απουσιάζουν επανειλημμένα, να δυσκολεύονται 

να προσαρμοστούν και να εκδηλώνουν μαθησιακές δυσκολίες (Κυριακίδου, 2009). 

Από την άλλη μεριά, τα θύματα είναι πολύ λογικό να εμφανίζουν τα αντίθετα 

χαρακτηριστικά από τα παιδιά-θύτες. Έτσι, διακατέχονται από περισσότερο άγχος, 

αισθάνονται μεγαλύτερη ανασφάλεια και γενικότερα είναι περισσότερο εσωστρεφή 

(έχουν ελάχιστους ή καθόλου φίλους) (Ασημακόπουλος και συνεργάτες, 2008). Το 

κυριότερο χαρακτηριστικό τους, όμως, είναι η σωματική ή ψυχολογική αδυναμία σε 

σύγκριση με τους συνομήλικούς τους (Τσιάντης, 2008). 

Επίσης, εκτός από την κοινωνική απομόνωση, τα θύματα του εκφοβισμού βιώνουν 

ανασφάλεια στο σχολείο, συχνά υστερούν σε κοινωνικές δεξιότητες (Banks, 1997), 

έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση και χαμηλή αυτοεικόνα (Κυριακίδου, 2009). Γι’ αυτό 

τον λόγο, σπάνια υπερασπίζονται τον εαυτό τους ή αντεπιτίθενται, και συχνά 

υποτάσσονται και υποχωρούν χωρίς να διεκδικήσουν το παραμικρό (Χατζή και 

συνεργάτες, 2000). Το σημαντικότερο, όμως, στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί εδώ 

είναι ότι δεν ζητούν ποτέ βοήθεια, είτε γιατί φοβούνται είτε γιατί αισθάνονται ότι αυτή 

η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί (Χατζή και συνεργάτες, 2000). 

 

Οι γενεσιουργοί παράγοντες του φαινομένου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου οφείλεται, 

εκτός από τα γονίδια, και στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και δρα αυτός, οι 

γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στο οικογενειακό 

όσο και στο σχολικό περιβάλλον και την κοινότητα των συνομηλίκων. 

Έτσι, λοιπόν, αφού βάση της κοινωνικότητας του παιδιού είναι η οικογένεια, το παιδί, 

μεγαλώνοντας μέσα σε αυτή, αναπτύσσει κάποιες δεξιότητες, δημιουργεί και 

διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, το παιδί δεν θα 
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αναπτύξει το αίσθημα της κοινωνικότητας, θα εμφανίσει αντικοινωνική συμπεριφορά 

και, κατ’ επέκταση, τάση για επιθετικότητα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι και μέσα 

στην οικογένεια δεν μπορεί να αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά, καθώς, σε μια 

οικογένεια που χρησιμοποιείται ως μέσο επιβολής η βία, είτε από τους γονείς προς τα 

παιδιά, είτε μεταξύ των γονιών, είτε μεταξύ των παιδιών, είτε ακόμα και από τα παιδιά 

προς τους γονείς, είναι πολύ εύκολο να εκδηλωθεί παρόμοια συμπεριφορά και από τα 

παιδιά, τα οποία δρουν μιμητικά (Νέστορος, 1992). Έτσι, μεταφέρεται στο σχολείο 

αυτή η επιθετική συμπεριφορά που βιώνουν τα παιδιά μέσα στην οικογένεια και τη 

μεταδίδουν στα άλλα παιδιά. 

Και αν τη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών την προκαλούν οι βίαιοι και αυταρχικοί 

γονείς, τη θυματοποίηση την προκαλούν οι πολύ ελαστικοί προς τα παιδιά γονείς (λίγος 

έλεγχος, λίγες απαιτήσεις, υπερπροστατευτικότητα κ.λπ.), οι οποίοι, στην πρώτη 

περίπτωση, αγνοούν και απορρίπτουν το παιδί (Νέστορος, 1992) και, στην άλλη 

περίπτωση, δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό προστασίας προς τα παιδιά, 

εμποδίζοντάς τα να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

Μετά την οικογένεια, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού ακολουθεί το 

σχολείο, το οποίο προετοιμάζει το παιδί με την ανάλογη κοινωνική αγωγή, και 

προσπαθεί, με τα μέσα που διαθέτει, να το προσαρμόσει στο πνεύμα της κοινωνικής 

ζωής. Παρ’ όλα αυτά, η κοινωνικοποίηση δεν είναι πάντα επιτυχής, καθώς οι 

εξεζητημένες προσπάθειες του σχολείου μπορεί να μην έχουν θετικό αποτέλεσμα. 

Η βία στα σχολεία παρατηρείται σε πολλές μορφές και από διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Η συνηθέστερη είναι του δασκάλου προς τον μαθητή, όπου ο πρώτος 

εκφράζει αισθήματα πικρίας και θυμού τα οποία εκδηλώνονται με λεκτικές και 

σπανιότερα, στις μέρες μας, με σωματική επιθετικότητα εναντίον του μαθητή 

(Νέστορος, 1992). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, εντάσσεται και η ψυχολογική βία 

(π.χ. μείωση βαθμολογίας, ανάθεση εργασιών στις οποίες ο μαθητής αδυνατεί να 

αντεπεξέλθει, εξαιτίας του βαθμού δυσκολίας τους, ο μεγάλος φόρτος εργασίας κ.λπ.), 

η οποία οδηγεί στον στιγματισμό και εν τέλει την περιθωριοποίηση του μαθητή 

(Νέστορος, 1992). Μία άλλη μορφή είναι η επιθετική συμπεριφορά κάποιου μαθητή 

εναντίον του δασκάλου, όπου η απείθεια, οι συνεχείς ερωτήσεις και αντιρρήσεις στις 

απαντήσεις του, που εκλαμβάνονται στην αμφισβήτηση του ρόλου που η κοινωνία του 

ανέθεσε και, κατ’ επέκταση, ως προσωπική προσβολή (Νέστορος, 1992). 
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Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

παραβατική συμπεριφορά. Ένας από αυτούς είναι οι εξετάσεις και η ψυχολογική πίεση 

που ασκείται στους μαθητές μέσω του ανταγωνισμού. Η προσπάθεια του κάθε μαθητή 

να υπερισχύσει έναντι του άλλου και να ανεβεί στα μάτια του περιβάλλοντός του, 

εξαλείφει κάθε φιλικό δεσμό με τα άλλα παιδιά, και τα οδηγεί σε εκδήλωση 

επιθετικότητας (Βουϊδάσκης, 1987). Έτσι, το παιδί που είναι πιο «αδύναμο» 

αποδοκιμάζεται, στιγματίζεται και απομονώνεται, με αποτέλεσμα να γίνει πιο επιρρεπές 

στην εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς (Αρίδη, 2006). 

Επίσης, υπάρχουν οι ομάδες των συνομηλίκων, όπου το νεαρό άτομο έρχεται σε 

επαφή με άλλα άτομα της ηλικίας τους και αλληλεπιδρά μαζί τους (Αρτινοπούλου, 

2001). Εδώ, το άτομο ανταλλάσσει απόψεις, βρίσκει κοινά ενδιαφέροντα, μοιράζεται 

πράγματα και συναισθήματα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει την προσωπικότητα και 

τον χαρακτήρα του. Και επειδή οι κοινωνικές σχέσεις προάγουν τη διαπροσωπική έλξη, 

είναι πολύ σημαντικό η επαφή μεταξύ των δύο μερών να είναι θετική, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί μια ισχυρή και υποστηρικτική σχέση μεταξύ τους, γιατί, στην αντίθετη 

περίπτωση, το παιδί δεν θα αισθανθεί τη ζεστασιά και τη σιγουριά που του παρέχει το 

αίσθημα της φιλίας, και έτσι είναι πολύ πιθανόν να εκδηλώσει αποκλίνουσα 

συμπεριφορά και να προβεί σε αντικοινωνικές ενέργειες (Βασιλείου, 2006. 

Βουϊδάσκης, 1987. Μπότσαρη-Μακρή, 2005). Οπότε, είναι πολύ εύκολο να γίνει ο 

θύτης κάποιας περίπτωσης bullying. 

 

Το σχολείο ως χώρος εκδήλωσης του φαινομένου 

 

Η εμφάνιση του φαινομένου που μελετάμε στο συγκεκριμένο άρθρο στον χώρο του 

σχολείου, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά, και η εκδήλωση, από τα παιδιά που 

υφίστανται τον σχολικό εκφοβισμό, αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στο σχολείο 

(Θεριανός, 2008), κάνουν επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης, από τη μεριά του 

τελευταίου, μιας πολιτικής που θα αντιμετωπίζει αλλά και θα προλαβαίνει το εν λόγω 

φαινόμενο (Κωνσταντινίδου, 2005). Διαφορετικά, το παιδί θα χάσει, αν όχι τη 

μοναδική, τουλάχιστον την καλύτερη ευκαιρία να ενταχθεί με ομαλό τρόπο σε ένα 

ευρύτερο περιβάλλον, που αποτελεί μικρογραφία της ίδιας της κοινωνίας. Ας πάρουμε, 

όμως, τα πράγματα από την αρχή: 



 

 427 

Το σχολείο είναι μετά την οικογένεια το επόμενο στάδιο κοινωνικοποίησης του 

παιδιού. Οπότε, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι έρχεται να δράσει συμπληρωματικά στο 

κοινωνικοποιητικό έργο και να καλύψει τα κενά που ενδεχομένως είχαν δημιουργηθεί 

από την οικογένεια. Έτσι, παρέχοντας στο παιδί τη δυνατότητα να βρεθεί σε έναν πιο 

διευρυμένο κύκλο ατόμων, τα οποία σημειωτέον βρίσκονται και στην ίδια ηλικία, τους 

παρέχει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη κανόνων, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, και να δημιουργήσουν τον δικό τους ηθικό κώδικα αρχών και αξιών 

(Βλαχόπουλος και συνεργάτες, 1998). Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μαθαίνει να 

αξιολογεί άλλα πρότυπα συμπεριφοράς και αξίες, και ανάλογα να αποδέχεται και να 

απορρίπτει (Βουϊδάσκης, 1987). 

Ταυτόχρονα, όμως, μία από τις πιο σημαντικές προσφορές του σχολείου στη μικρή 

αυτή ηλικία, είναι η αίσθηση του ανήκειν, δηλαδή η συνειδητοποίηση από τη μεριά του 

ατόμου ότι αποτελεί μέρος ενός συνόλου και θα πρέπει, για να συνεχίσει να ανήκει 

εκεί, να σέβεται τους αντίστοιχους κανόνες (Zavanolli & Guerin-Louis, 1996). Οπότε, 

μέσα στον χώρο του σχολείου, σύμφωνα με τον Durkheim (όπως αναφ. στον Τσαούση, 

2006), το παιδί μπορεί και αναπτύσσει ορισμένες φυσικές, πνευματικές και ηθικές 

καταστάσεις που απαιτούνται από αυτά τα περιβάλλοντα στα οποία ανήκει. 

Από την άλλη, όμως, μεριά, όπως στην οικογένεια έτσι και στο σχολείο, μπορούν 

πολύ εύκολα να αναπτυχθούν συμπεριφορές σύγκρουσης και επιθετικότητας, αφού το 

κάθε άτομο, πριν πάει στο σχολείο έχει ήδη κάποια χαρακτηριστικά από το σπίτι του 

(Βουϊδάσκης, 1987), έχει ήδη μια προσωπική ταυτότητα. Γι’ αυτό τον λόγο, όσο φιλική 

και ευχάριστη και να είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα στο σχολείο, πολλές 

φορές εκδηλώνονται αρνητικές συμπεριφορές, εξαιτίας του ενδεχόμενου εγωισμού, της 

ζηλοτυπίας κ.ά. κάποιων ατόμων. 

Είναι αναμενόμενο, επομένως, και άκρως κατανοητό, στον χώρο του σχολείου να 

εμφανίζονται συμπεριφορές βίας και επιθετικότητας, καθώς η σύμπραξη, η συνύπαρξη 

και η συνεργασία ατόμων, έστω και για μερικές ώρες της ημέρας, εντελώς 

διαφορετικών μεταξύ τους τις περισσότερες φορές, δημιουργεί συγκρούσεις και 

αποκλίσεις (Courtecuisse et al, 1998). Και επειδή το σχολείο καλείται να δράσει 

κατασταλτικά σε τέτοιες καταστάσεις, έτσι ώστε να μειώσει τις εντάσεις, πολλές φορές 

ανέχεται ή διευκολύνει τη θυματοποίηση. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να αποτελέσει και το 
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ίδιο πηγή δημιουργίας του φαινομένου του εκφοβισμού ή, σε μια καλύτερη περίπτωση, 

απλώς να μην το προλάβει. 

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς που 

ξεκίνησε από τις αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά μόλις την τελευταία 20ετία 

έγινε ευρέως γνωστός, εξαιτίας των τεράστιων διαστάσεων που έλαβε ως θέμα. Ως 

όρος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, αλλά σε γενικές γραμμές περιγράφεται ως 

εκδήλωση αρνητικής μεταχείρισης από ένα άτομο ή από μια ομάδα ατόμων προς ένα 

άλλο άτομο ή μια άλλη ομάδα ατόμων, με σκοπό τον τραυματισμό, τη βλάβη ή τον 

εξευτελισμό τους, και λαμβάνει χώρα μεταξύ μαθητών του σχολείου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, για την εμφάνιση του συγκεκριμένου φαινομένου, πολλές φορές να 

ρίχνονται όλες οι ευθύνες στο σχολείο, και το άτομο που υφίσταται σχολικό εκφοβισμό 

να αρνείται να πάει και να παρακολουθήσει μάθημα, γιατί στον χώρο αυτό βιώνει 

καθημερινά μία πολύ άσχημη εμπειρία και βρίσκεται σε δυσάρεστη θέση. Στην 

πραγματικότητα, όμως, το σχολείο απλώς λειτουργεί ως συνέχεια μιας ήδη υπάρχουσας 

καταναγκαστικής συμπεριφοράς, η οποία προέρχεται από τους γονείς και την 

οικογένεια του παιδιού. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το σχολείο δεν έχει καμία 

απολύτως ευθύνη. Οι δάσκαλοι, οι μέθοδοι αγωγής που επιλέγει το σχολείο να 

χρησιμοποιήσει για την εκπαίδευση των παιδιών και γενικότερα η πολιτική που θα 

ακολουθήσει τελικά, οπωσδήποτε επηρεάζει την εκδήλωση ή μη του φαινομένου, 

απλώς δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Επίσης, υπάρχουν και οι συνομήλικοι που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός παιδιού, οι οποίοι με την αποδοχή ή όχι του εκάστοτε 

ατόμου συμβάλλει στην εκδήλωση ή όχι παραβατικής συμπεριφοράς του τελευταίου. 

Οπότε, όλες οι προσπάθειες αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού θα πρέπει να 

επικεντρωθούν προς αυτές τις κατευθύνσεις. 

Έτσι, λοιπόν, το σχολείο, μέσω των δασκάλων, καλείται να παίξει έναν προληπτικό 

ρόλο, δημιουργώντας στα παιδιά ένα αίσθημα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και σεβασμού, 

το οποίο θα δράσει ανασταλτικά σε φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς και άλλου 

τύπου αντικοινωνικές συμπεριφορές. Η μέθοδος της τιμωρίας θα πρέπει να σταματήσει 

να εφαρμόζεται και να αντικατασταθεί από σύγχρονες μεθόδους που δεν λειτουργούν 
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απομονωτικά για το παιδί και δεν το οδηγούν στον αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση. Επίσης, και ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να βοηθήσει στην 

υλοποίηση μιας ιδέας πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, καθώς θα μπορούσε να 

αποποιηθεί τον ρόλο του «ανωτέρου» που συνήθως έχει για το παιδί και το κάνει να 

φοβάται, και να συμπράξει μαζί του μέσα από ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας. 

Από την άλλη, οι γονείς, θα πρέπει κάθε ώρα και στιγμή και σε κάθε χρονική περίοδο 

να θέτουν όρια για τη συμπεριφορά του παιδιού και να προσέχουν να μην εκδηλώσει το 

παιδί επιθετική συμπεριφορά. Ωστόσο, για να έχει θετικά αποτελέσματα μία τέτοια 

πρωτοβουλία, θα πρέπει να προσέχουν και τη δική τους συμπεριφορά, είτε κατά τη 

μεταχείριση των παιδιών τους είτε κατά τη μεταχείριση του ενός απέναντι στον άλλο, 

γιατί το παιδί μιμείται. Θα πρέπει να επιλέγουν μεταξύ τους μια κοινή γραμμή 

διαπαιδαγώγησης του παιδιού και να μην είναι ο ένας πολύ αυστηρός και ο άλλος πολύ 

ελαστικός. Το παιδί πρέπει να παίρνει ξεκάθαρα μηνύματα για το ποια είναι η σωστή 

συμπεριφορά, έτσι ώστε να την εφαρμόσει και εκείνο στο μέλλον, είτε στη σχέση του 

με τα δικά του παιδιά είτε στη σχέση του με τους συνομήλικούς του. Τέλος, θα πρέπει 

να επιλέγονται οι δημοκρατικοί τρόποι επίλυσης των προβλημάτων, και όχι οι τιμωρίες, 

πολύ δε περισσότερο οι σωματικές, οι φωνές, οι καβγάδες και γενικότερα οι αυταρχικές 

συμπεριφορές. Τα παιδιά θα πρέπει να περνάνε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με 

τους γονείς τους και να αναζητούν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές ασχολίες και πράγματα 

που αρέσει και στις δύο πλευρές να κάνουν από κοινού. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι η οικογένεια θα πρέπει να συνεργάζεται με 

την οικογένεια, μέσω της συζήτησης τυχόν προβλημάτων που έχουν παρατηρήσει και 

οι δύο πλευρές σε σχέση με το παιδί. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, η οικογένεια θα 

συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού της, και θα ενημερώνεται 

για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί, και το σχολείο, με τη σειρά του, θα 

φροντίζει για τη σωστή εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση του παιδιού. 
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