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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

  Στην ελληνική κοινωνία αυξάνεται ολοένα, το ποσοστό των µαθητών της πρω-

τοβάθµιας εκπαίδευσης που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν υπάρχουν διαφορές στην εµπλοκή σε κα-

ταστάσεις σχολικού εκφοβισµού (bullying) ανάµεσα σε µαθητές δηµοτικού που 

προέρχονται από την Αλβανία και την ΠΣΕ και σε γηγενείς µαθητές. Επιµέρους στό-

χος της έρευνας ήταν να εξετάσει εάν η ύπαρξη τυχόν διαφορών σχετίζεται µε πιθα-

νές διαφορές σε ορισµένες διαστάσεις της αυτοεκτίµησης. Το δείγµα της έρευνας α-

ποτέλεσαν 249 (Ν = 249, 130 αγόρια, 119 κορίτσια)  µαθητές της πέµπτης και της 

έκτης τάξης δεκατριών δηµοτικών σχολείων περιοχών των Νοµών ∆ράµας, Καβάλας 

και Θεσσαλονίκης. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσω των ερωτηµατολογίων 

Peer Relations Questionnaire και ΠΑΤΕΜ ΙΙ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχουν 

περισσότερες πιθανότητες οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών να εµπλέκονται σε 

καταστάσεις σχολικού εκφοβισµού απ’ ότι οι Έλληνες συµµαθητές τους και µάλιστα 

έχοντας το ρόλο του θύτη. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται περισσότερο στα αγόρια 

της πέµπτης τάξης ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές εξαιτίας της χώρας καταγωγής. Οι πα-

ράγοντες που επηρεάζουν, σε µικρό όµως βαθµό την εµπλοκή των µαθητών αυτών σε 

καταστάσεις σχολικού εκφοβισµού, είναι η γενική τους αυτοεκτίµηση, και η αυτοα-

ντίληψη της σχολικής τους ικανότητας. Αντίθετα η αυτοαντίληψη της κοινωνικής 

τους αποδοχής δεν φάνηκε να έχει επίδραση. Μελλοντικές έρευνες µε µεγαλύτερο 

δείγµα θα πρέπει να διερευνήσουν περαιτέρω τη σύνδεση του σχολικού εκφοβισµού 

µε την αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας των µαθητών, 

µε σκοπό τον σχεδιασµό παρεµβάσεων για την άµβλυνση του φαινοµένου του σχολι-

κού εκφοβισµού. 

 

 Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισµός, µετανάστες, αυτοεκτίµηση 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Bullying: Βασικές έννοιες 

 

Ο όρος bullying παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή επιστηµονική ορολο-

γία από τον Olweus για να περιγράψει τις διαδικασίες εκφοβισµού, παρενόχλησης και 

συστηµατικής θυµατοποίησης παιδιών και εφήβων από τους συνοµηλίκους τους (Ol-

weus, 1993).  

Ως bullying ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία ένα άτοµο δέχεται επίθεση κατ’ 

επανάληψη από κάποιο άλλο ή από µια οµάδα ατόµων µε µεγαλύτερη δύναµη, όχι 

µόνο υπό τον όρο της φυσικής δύναµης αλλά και της κοινωνικής θέσης. Τα περιστα-

τικά θα πρέπει να είναι εκτός από επαναλαµβανόµενα, σκόπιµα και απρόκλητα (Αν-

δρέου & Smith, 2002). Αναλόγως ο Rigby (1996), ορίζει τη σχολική βία ως σκληρή 

και επαναλαµβανόµενη καταπίεση, φυσικής ή ψυχολογικής φύσης, από τον ισχυρό 

προς τον ανίσχυρο, χωρίς καµία αιτιολογία. Άρα, δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστι-

κά του bullying, τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά: η επανάληψη και η ύπαρξη ανισό-

τητας δύναµης. 

Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, το πρώτο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εµ-

φανίζεται το bullying φαίνεται ότι είναι το σχολικό περιβάλλον (Whitney, Nabuzoka, 

& Smith, 1992).  

Κατά την Christina Salmivalli, επικεφαλής της Εθνικής Σχολής Ψυχολογίας στη 

Φιλανδία, η θυµατοποίηση που υφίσταται ένας µαθητής είναι κάτι πολύ παραπάνω 

από µια απλή σειρά επιθετικών αλληλεπιδράσεων, ή µια απλή επώδυνη δυαδική σχέ-

ση µεταξύ θύτη-θύµατος. Συχνά η κατάσταση προσοµοιάζει µε έναν κοινωνικό ρόλο 

σε µια οµάδα, επιφέροντας πολλές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες δεν είναι µόνο δι-
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αρκείς, αλλά φαίνεται να χειροτερεύουν µε την πάροδο του χρόνου. Τις περισσότερες 

φορές φαίνεται ότι υπάρχει µια αρνητική προκατάληψη για τα θύµατα του bullying 

από τους συνοµηλίκους τους και η αποστροφή για αυτά τα παιδιά αυξάνεται µε την 

πάροδο του χρόνου. Πολλά παιδιά τα οποία δεν εµπλέκονται ευθέως σε καταστάσεις 

bullying µπορεί να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ο οποίος όχι µόνο ενθαρρύνει το 

θύτη αλλά ταυτόχρονα αποθαρρύνει φοβερά και το θύµα, όπως για παράδειγµα γελώ-

ντας όταν το θύµα ταπεινώνεται. Με τέτοιες µικρές κινήσεις, πολύ περισσότερα παι-

διά από ότι οι ενεργοί θύτες συµβάλλουν στην πρόκληση πόνου στο θύµα. Παροµοιά-

ζοντας την κατάσταση µε ένα παζλ, η συνολική εικόνα στο bullying αποκαλύπτεται 

εξ’ ολοκλήρου µόνο όταν όλα τα µικρά κοµµάτια τοποθετούνται όλα µαζί 

(Salmivalli, 2010). 

     Η επίθεση µπορεί να είναι µε άσκηση φυσικής  δύναµης  (σπρώξιµο,  τρικλο-

ποδιά, χτύπηµα, ή  ακόµα  ενέργειες που προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια)  ή  

µπορεί να έχει τη µορφή  κλοπής  ή  αρπαγής  χρηµάτων  ή   αντικειµένων.  Άλλες  

φορές  οι δράστες χρησιµοποιούν ψυχολογικό εκφοβισµό, παρατσούκλια ή λεκτικές 

προσβολές για να αποκτήσουν έλεγχο στο θύµα ή η  επίθεση  τους  να  έχει  τη  µορ-

φή  διάδοσης ψευδών ή ανυπόστατων φηµών µε σκοπό να περιθωριοποιήσουν το θύ-

µα. Το  bulling µπορεί  να  φτάσει  µέχρι  και   στην   παραβίαση   του   νόµου   (κλο-

πή,  καταστροφή περιουσίας,  σεξουαλική  επίθεση)   και  όσο  µένει  ανεξέλεγκτο,   

έχει  την  τάση  να κλιµακώνεται σε όλο και πιο σοβαρές µορφές. 

Υπάρχουν µαθητές που θυµατοποιούν (bullies), µαθητές που θυµατοποιούνται 

(victims) ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι µπορεί να είναι ταυτόχρονα δρά-

στες και θύµατα. Συχνά στο γεγονός υπάρχουν και παριστάµενοι µαθητές 

(bystanders), οι οποίοι µπορεί να έχουν παθητικό ή ενεργητικό ρόλο όπως επίσης κά-
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ποιες φορές µπορεί να υπάρχει και βοηθός του δράστη και υπερασπιστής του θύµατος 

(Quiroz, Arnette, & Stephens, 2006).  

∆υο από τους κυριότερους λόγους θυµατοποίησης µεταξύ των µαθητών που υφί-

στανται το bullying είναι η εµφάνισή τους και η κοινωνική τους κατάσταση. Οι δρά-

στες επιτίθενται σε µαθητές οι οποίοι ξεχωρίζουν για κάποιο χαρακτηριστικό της ε-

ξωτερικής τους εµφάνισης, σε µαθητές µε ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα τους (ντρο-

παλά παιδιά, πολύ ήσυχα), σε µαθητές διαφορετικής φυλής ή θρησκείας, σε µαθητές 

που έχουν πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο, ή αντιθέτως έχουν µαθησιακές δυσκο-

λίες (Mishna, 2003). 

Από τα αποτελέσµατα µιας  εκτεταµένης  έρευνας  στις  ΗΠΑ  (Nansel et al, 2001)  

φάνηκε  ότι  τόσο  οι  µαθητές  θύµατα,  όσο  και   οι   µαθητές   θύτες  σχετίζονται µε 

προβληµατική ψυχοκοινωνική προσαρµογή. Αυτοί που θυµατοποιούνται επιδεικνύ-

ουν φτωχότερη κοινωνική και συναισθηµατική προσαρµογή που σχετίζεται µε µεγα-

λύτερη δυσκολία στη δηµιουργία φιλικών σχέσεων, λιγότερες σχέσεις µε τους συµ-

µαθητές τους, και µεγαλύτερα επίπεδα µοναξιάς. Μαθητές οι οποίοι είναι κοινωνικά 

αποµονωµένοι, και έχουν έλλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, είναι πιθανότερο να γίνουν 

στόχοι θυµατοποίησης. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε αποτελέσµατα άλλης 

έρευνας (Hoover, Oliver, & Thomson, 1993) από τα οποία βρέθηκε ότι ο πιο συχνός 

λόγος τον οποίον αναφέρουν οι µαθητές για τους συµµαθητές τους που είναι στόχοι 

θυµατοποίησης, είναι ότι αυτοί «δεν είναι ίδιοι, δεν ταιριάζουν (“they didn’t fit”)». 

Από το άλλο µέρος, µαθητές οι οποίοι θυµατοποιούν άλλους, παρουσιάζουν χαµη-

λότερη σχολική προσαρµογή, τόσο σε επίπεδο ακαδηµαϊκής επίδοσης, όσο και σε ε-

πίπεδο αντιλαµβανόµενου σχολικού κλίµατος, κυρίως όσο έχει σχέση µε την επιδει-

κνυόµενη συµπεριφορά στο σχολικό πλαίσιο (Nansel et al, 2001)  . 
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Οι µαθητές τέλος που επιδεικνύουν τόσο συµπεριφορά θύµατος, όσο και θύτη, χα-

ρακτηρίζονται από ελλιπή προσαρµογή σε όλο το φάσµα της κοινωνι-

κής/συναισθηµατικής διάστασης και από προβλήµατα συµπεριφοράς. Συνεκτιµώντας 

το συνδυασµό της κοινωνικής αποµόνωσης, της έλλειψης επιτυχίας στο σχολείο και 

των προβληµάτων συµπεριφοράς, οι µαθητές που είναι τόσο θύµατα όσο και θύτες 

µπορεί να αποτελούν µια οµάδα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου (Nansel et al, 2001) .  

Η χρόνια µαθητική θυµατοποίηση συνδέεται µε ψυχολογικά προβλήµατα υπερβο-

λικής αναστολής, µοναξιά, κατάθλιψη, διαταραχές άγχους και χαµηλή αυτοεκτίµηση 

κατά την παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή, ενώ είναι δυνατόν να συµβάλλει στη δη-

µιουργία κοινωνικο-γνωστικών προκαταλήψεων που σχετίζονται µε εχθρικές-

εκδικητικές συµπεριφορές, µε αποτέλεσµα τη δια βίου κοινωνική περιθωριοποίηση 

(Ανδρέου & Smith, 2002). Άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους µαθητές θύµατα 

είναι η κοινωνική ανεπάρκεια και οι προβληµατικές διαπροσωπικές σχέσεις, οι πολ-

λές απουσίες από το σχολείο καθώς και η άσχηµη ακαδηµαϊκή επίδοση (Craig, 1998). 

Αλλά η σπουδαιότερη συνέπεια του εκφοβισµού µπορεί να θεωρηθεί ο χαµηλός βαθ-

µός αυτοεκτίµησης που βιώνουν οι µαθητές θύµατα, ο οποίος είναι καθοριστικός για 

την προσωπική και τη σχολική τους ζωή, χωρίς όµως να είναι εύκολο να αποδειχτεί 

µια σχέση αιτίου-αποτελέσµατος (Hodges & Perry, 1999). 
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1.2. Το bullying σε εθνικο-πολιτιστικό πλαίσιο 

Ένα ζήτηµα που προκύπτει στο πλαίσιο της σύγχρονης πολυπολιτισµικής µας κοι-

νωνίας είναι το κατά πόσο το εθνικό και πολιτισµικό υπόβαθρο των µαθητών  προ-

σφέρει ευκαιρίες για την εµφάνιση και την ένταση του φαινοµένου της σχολικής βίας. 

Ή µε διαφορετικούς όρους, πόσο ή εθνικοπολιτισµική ετερότητα αποτελεί τη βάση 

ανάπτυξης της σχολικής βίας. 

Στην ελληνική κοινωνία, η οποία είναι αλλά δεν αυτοχαρακτηρίζεται ως πολυπο-

λιτισµική, η παρουσία οµάδων µεταναστών ή γενικότερα µειονοτήτων, οδηγεί τις κυ-

ρίαρχες αλλά και τις µειοψηφικές οµάδες σε αναδίπλωση και προσκόλληση στα στοι-

χεία που χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα της ταυτότητάς τους, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία συγκρουσιογόνων καταστάσεων. Σε όλο αυτό το σκηνικό, θέση έχει και 

το ελληνικό σχολείο του σήµερα, µε την πολυπολιτισµική του σύνθεση, αντίστοιχη µε 

αυτήν της κοινωνίας. Το χαρακτηριστικό της εθνικοπολιτισµικής διαφορετικότητας 

αποκτά δύο διαστάσεις όταν συναρτάται µε τη σχολική βία. Η πρώτη διάσταση έχει 

να κάνει µε τη θυµατοποίηση των µαθητών µε διαφορετικό εθνικοπολιτιστικό υπόβα-

θρο, δηλαδή έχουµε να κάνουµε µε το φαινόµενο του ρατσισµού και έχει σαν αποτέ-

λεσµα την περιθωριοποίηση ή/και τον αποκλεισµό των ατόµων µε βάση κάποια εµ-

φανή χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η εθνικότητα, η θρησκεία, ή το χρώµα. Η δια-

φορετικότητα λοιπόν είναι αυτή που πυροδοτεί τέτοια φαινόµενα, είτε είναι σε ατοµι-

κό-προσωπικό επίπεδο, είτε αφορά γενικότερα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν 

µε τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθησαν (DfES, 2006).  

Η δεύτερη διάσταση αντιθέτως, έχει να κάνει µε τους µαθητές από διαφορετικό 

εθνικοπολιτισµικό υπόβαθρο στο ρόλο του θύτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την προ-

βληµατική σχολική και κοινωνική ένταξη των µαθητών αυτών µε επακόλουθο την 

περιθωριοποίηση ή/και τον αποκλεισµό τους. Κατά την Αρτινοπούλου (2001), φαίνε-
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ται ότι πολλοί παράγοντες που σχετίζονται µε την εµφάνιση φαινοµένων βίας, όπως 

είναι το χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό υπόβαθρο, η σχολική αποτυχία, η πολιτιστική 

αποστέρηση, οδηγούν τους µαθητές που  χαρακτηρίζονται από τα παραπάνω γνωρί-

σµατα στην υιοθέτηση βίαιων συµπεριφορών. Θα µπορούσε λοιπόν να υπάρχει µια 

ανατροφοδότηση της σχολικής βίας µε τον κοινωνικό αποκλεισµό που βιώνεται από 

τους µαθητές. Κι αυτό γιατί συχνά τα παιδιά που έχουν διαφορετικό εθνικοπολιτισµι-

κό υπόβαθρο βιώνουν ως παράγοντα στιγµατισµού και κατά συνέπεια αποκλεισµού 

τη διαφορετική τους καταγωγή ή πολιτισµική τους παράδοση, σε ένα σύστηµα που το 

µόνο που κάνει είναι να αδιαφορεί για τη διαφορετικότητα σκοπεύοντας απλά και 

µόνο στην αφοµοίωση. 

Από τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη στον Καναδά (McKenney, Pepler, 

Craig, & Connoly, 2006) βρέθηκε ότι παρά το ότι όλα τα είδη της θυµατοποίησης εί-

ναι τραυµατικά για τους µαθητές που τα υφίστανται, η θυµατοποίηση µε αίτιο την 

εθνική καταγωγή µπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστρεπτική όσον αφορά στο βαθµό 

του άγχους, της καταπίεσης και της απόσυρσης που προκαλεί, όπως επίσης και στο 

βαθµό που είναι αιτία για εµφάνιση επιθετικής ή παραβατικής συµπεριφοράς από µέ-

ρους των θυµάτων.  

Ανάλογα ήταν τα και τα συµπεράσµατα άλλης έρευνας (Larochette, 2009), ανάµε-

σα σε δείγµα εφήβων στην ίδια χώρα όπου αναφέρεται ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα 

στην καταγωγή, στο immigrant status
1
 και στην εµφάνιση του bullying και ότι οι µει-

ονότητες ως προς τη φυλή ή την καταγωγή βιώνουν καταστάσεις ρατσιστικής θυµα-

τοποίησης. Όµως, το immigrant status δεν είναι παράγοντας επικινδυνότητας µόνο 

για θυµατοποίηση αλλά και επιθετικότητας ενάντια σε άλλους.  

1 
Το καθεστώς παραµονής αλλοδαπού στην Ελλάδα, είτε µε πράσινη κάρτα, είτε χωρίς αυτήν. 
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     Συνεχίζοντας σε µια πολυεπίπεδη διερεύνηση της ρατσιστικής επιθετικότητας 

και θυµατοποίησης τόσο σε ατοµικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχολείου, από τα 

αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι µαθητές και πιο συγκεκριµένα τα αγόρια, από διαφορε-

τικό εθνικο-πολιτισµικό υπόβαθρο είναι σε επικινδυνότητα να εµπλακούν σε κατα-

στάσεις bullying τόσο από το µέρος του θύµατος, όσο και από του θύτη. Οι Vervoort, 

Scholte και Overbeek (2008) συνδέουν την επιθετικότητα και τη θυµατοποίηση µε το 

αυτοσυναίσθηµα και το κοινωνικο-οικονοµικό status. Η καταγωγή, ως χαρακτηριστι-

κό του στάτους, είναι πιθανόν να είναι λόγος αντιπαράθεσης, ειδικότερα µεταξύ των 

µελών των εθνικών µειονοτήτων από τη µια και των  µελών των εθνικών πλειοψη-

φιών από την άλλη.  

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι το φύλο των µαθητών σχετίζεται επίσης σηµαντικά µε την 

επιθετικότητα και τη θυµατοποίηση και ειδικότερα ότι τα αγόρια εµπλέκονται πολύ 

συχνότερα σε καταστάσεις bullying. Όµως, όπως συνεχίζουν, πολύ λίγες έρευνες εξέ-

τασαν τα πιθανά αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο φύλο και την εθνι-

κή καταγωγή. Σε µία από τις έρευνες που αναφέρουν, των Verkuyten και Thijs 

(2002), καταδείχτηκε ότι αγόρια και κορίτσια τουρκικής καταγωγής, ως µέλη εθνικής 

µειονότητας στην Ολλανδία ανάφεραν ίδια επίπεδα θυµατοποίησης, τη στιγµή που οι 

έρευνες γενικώς δείχνουν ότι τα αγόρια θυµατοποιούν αλλά και θυµατοποιούνται πε-

ρισσότερο από τα κορίτσια. 

Για παράδειγµα σε έρευνα που έγινε στη Νορβηγία (Fandrem, Ertesvag, 

Strohmeier & Roland, 2010), παρατηρήθηκε  ότι µαθητές διαφορετικής εθνικότητας 

είναι πολύ συχνότερα θύτες, από όσο αναµένεται, ενώ αντιθέτως τα κορίτσια διαφο-

ρετικής εθνικότητας ήταν πολύ συχνότερα από το αναµενόµενο έξω από καταστάσεις 

bullying. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις οµαδικού bullying, τα αγό-

ρια διαφορετικής εθνικότητας είχαν παρουσία σε τέτοιου είδους οµάδες σε ποσοστό 
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πολύ µεγαλύτερο του αναµενόµενου, ενώ τα κορίτσια αντίθετα είχαν αυξηµένα πο-

σοστά παρουσίας σε οµάδες µηδενικού bullying. 

 

1.3. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν ότι τα περιστατικά σωµατικής 

και λεκτικής βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος, δεν περιορίζονται µόνο στις 

µειονότητες. Σχετική µελέτη (Ανδρέου, 2007) σε δείγµα 664 µαθητών ηλικίας 8 έως 

11 ετών της εκπαιδευτικής περιφέρειας των Αθηνών έδειξε ότι 58,9 % των αγοριών 

και 47,4% των κοριτσιών είχαν συµµετάσχει σε περιστατικά σωµατικής επιθετικότη-

τας, ενώ 51,5% των κοριτσιών και 58,4% των αγοριών της ίδιας ηλικίας είχαν εµπλα-

κεί σε επεισόδια λεκτικής επιθετικότητας.  

Πρόσφατη εγκύκλιος του ΥΠ∆ΒΜΘ (2011), αποτυπώνει την ανησυχία και τον 

προβληµατισµό του Συνηγόρου του Παιδιού σχετικά µε την εξάπλωση βίαιων συµπε-

ριφορών ανάµεσα σε µαθητές και προτείνει µια σειρά από ενέργειες προκειµένου  να  

επιτευχθεί  µείωση  του σχολικού εκφοβισµού στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης. 

Η ελληνική κοινωνία έχει πλέον εµφανή τα χαρακτηριστικά της πολυπολιτισµικό-

τητας και ως επακόλουθο, η εκπαίδευση δέχεται κι αυτή πολύπλευρες επιδράσεις και 

αλλαγές και αποτελεί πεδίο ανάπτυξης επαφών ανάµεσα σε οµάδες µε ποικίλο πολι-

τισµικό υπόβαθρο. Στην ελληνική πραγµατικότητα, αυξάνεται ολοένα το ποσοστό 

των αλλοεθνών µαθητών στα σχολεία όλων των βαθµίδων (ΙΠΟ∆Ε, 2008˙ ΙΠΟ∆Ε, 

2009). Το γεγονός αυτό, εκτός από την πρόκληση για ανταπόκριση στις σύγχρονες 

απαιτήσεις, φέρνει τον µαθητικό πληθυσµό αντιµέτωπο µε µια νέα πραγµατικότητα, 
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όπου η διαφορετικότητα είναι πλέον φανερά παρούσα και την οποία καλείται να κα-

τανοήσει και να διαχειριστεί.  

Το σχολείο πλέον φιλοξενεί µαθητές που προέρχονται όχι µόνο από διαφορετικά 

ως προς το κοινωνικο-οικονοµικό στρώµα ή τη θρησκεία περιβάλλοντα, αλλά από 

περιβάλλοντα γενικευµένης ετερότητας (Γκότοβος, 2008). 

Το ζήτηµα της σχολικού εκφοβισµού εξ ορισµού συγκροτείται γύρω από το στίγµα 

της ετερότητας, της απόκλισης από κάποιον κοινά αποδεκτό µέσο όρο χαρακτηριστι-

κών και συµπεριφορών. Στην ουσία δηλαδή προκαλείται από τη διαφορετικότητα, 

είτε αυτή αφορά ατοµικά χαρακτηριστικά, είτε στοιχεία που αφορούν την κοινωνική 

ταυτότητα, τα οποία είναι σχετικά µε την αίσθηση του «ανήκειν» σε κάποια οµάδα ή 

γενικότερα. Η διαφορετικότητα, λοιπόν, είναι αυτή που προκαλεί αρνητικές αντιδρά-

σεις µε αποτέλεσµα ο «άλλος» ή ο "ξένος" να ενεργοποιεί αντανακλαστικά φόβου και 

απόρριψης (Μανιάτης, 2010). 

Σε έρευνα που έγινε στα αρχεία Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων, θεσµού που λει-

τουργεί στο πλαίσιο της β/θµιας εκπαίδευσης, βρέθηκε ότι ένας σηµαντικός αριθµός 

αλλοδαπών µαθητών έχουν εκδηλώσει µορφές παραβατικής συµπεριφοράς και έχουν 

παραπεµφθεί στους Σ.Σ.Ν για αυτόν το λόγο (Παπάζογλου, Θωµοπούλου & Στρα-

τούλιας, 2009).      

Μελέτη της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς (Houndoumadi, Pateraki & Doani-

dou, 2003) διαπιστώνει µια συνεχώς αυξανόµενη βία µεταξύ Ελλήνων και αλλοδα-

πών µαθητών. Ένας στους τρεις µαθητές έχει γίνει µάρτυρας βίαιης συµπλοκής µετα-

ξύ Ελλήνων και αλλοδαπών µαθητών, µε το 29% των παρατηρούµενων επεισοδίων 

να πραγµατοποιείται µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών, ενώ το 26% µεταξύ αλλοδα-

πών µαθητών. 
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Σε έρευνα του ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) διαπιστώνεται ότι η 

ετερότητα   αποτελεί  παράγοντα  πρόκλησης  επιθετικότητας  σε  ποσοστό  30%,   µε 

 θύτες και θύµατα τόσο µεταξύ Ελλήνων µαθητών όσο και µαθητών από διαφορετικό 

πολιτισµικό υπόβαθρο. Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι σε ποσοστό πάνω από 60% οι 

εκπαιδευτικοί και διευθυντές των σχολείων δηλώνουν ότι έχει εκδηλωθεί σχολικός 

εκφοβισµός εις βάρος µαθητών που είναι διαφορετικοί, είτε είναι καινούριοι, είτε έ-

χουν κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους (Ε-

φηµερίδα Καθηµερινή 16-6-2006). 

Τα βασικά συµπεράσµατα έρευνας  µεγάλης   κλίµακας   (ΚΑΠΑ  Reaserch, 2001) 

 για λογαριασµό της UNICEF, στην Αττική  και  τη Θεσσαλονίκη, σε µαθητές,  γο-

νείς και εκπαιδευτικούς, σκιαγραφούν την πραγµατικότητα, όπως παρουσιαζόταν 

πριν µια δεκαετία. Πιο συγκεκριµένα: 

•  Οι  µαθητές  που  προέρχονται  από  άλλες  χώρες  φοιτούν  κυρίως σε δηµόσια 

σχολεία  πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης, ενώ η µεγαλύτερη συ-

χνότητα φοίτησης αλλοδαπών µαθητών εµφανίζεται στο δηµοτικό σχολείο. Σε πολλές 

περιπτώσεις, τα σχολεία αποτελούν χώρο διακρίσεων εις βάρος των αλλοδαπών  µα-

θητών,  που  γίνονται  τόσο  από  τους  υπόλοιπους  µαθητές  και τους γονείς  όσο  

και από  τους  ίδιους  τους  εκπαιδευτικούς. 

•  Υψηλά   καταγράφονται  τα  ποσοστά ξενοφοβικής συµπεριφοράς  και  απόψεων  

που απέχουν κατά  πολύ  από  τις έννοιες  της ισότητας  και του σεβασµού της διαφο-

ρετικότητας, σε όλους όσους συνθέτουν  την εκπαιδευτική κοινότητα. 

•  Οι  φορείς  κοινωνικοποίησης  των  µαθητών δηλαδή οι εκπαιδευτικοί  και οι γο-

νείς, εµφανίζονται στις απαντήσεις τους πιο αρνητικοί  τόσο απέναντι  στην παρουσία  

των  παιδιών  των  µεταναστών  στα  ελληνικά  σχολεία,  όσο  και  εν γένει  απέναντι  

στην  παρουσία  των  αλλοδαπών  στη  χώρα  µας,  σε  σχέση  µε τους  µαθητές  της  
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πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα οι µαθητές του δηµοτι-

κού εµφανίζουν την καλύτερη γνώµη και συµπεριφορά απέναντι στους αλλοδαπούς 

συµµαθητές τους. 

Τα δεδοµένα βέβαια αρκετές φορές είναι διαφορετικά. Σε έρευνα των Dimakos & 

Tasiopoulou (2010), σχετικά µε τις αντιλήψεις Ελλήνων µαθητών γυµνασίου σχετικά 

µε τους µετανάστες συµµαθητές τους, τα αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά. Η έρευ-

να έδειξε την ύπαρξη αρνητικών απόψεων και στάσεων για τους µετανάστες, ενώ τα 

ελάχιστα θετικά σχόλια περιορίζονταν στην παροχή φτηνών εργατικών χεριών από 

τους µετανάστες. 

     Σύµφωνα µε τις Houndoumadi, Pateraki και Doanidou (2003), αιτίες της παραβα-

τικότητας των αλλοδαπών µαθητών εντοπίζονται στις σχέσεις των µαθητών αυτών µε 

τους συµµαθητές τους. ∆έχονται απόρριψη, βία, ρατσιστική συµπεριφορά εκ µέρους 

των συµµαθητών τους, µε αποτέλεσµα να αντιδρούν βίαια, να εµπλέκονται σε συ-

γκρούσεις και το σχολείο να µετατρέπεται γι’ αυτούς σε χώρο αυτοεπιβεβαίωσης και 

επίδειξης της ισχύος τους. Το χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό υπόβαθρο, η αποστέρη-

ση, η σχολική αποτυχία και ο κοινωνικός αποκλεισµός οδηγούν τους µαθητές µε δια-

φορετική καταγωγή στην υιοθέτηση βίαιης συµπεριφοράς και φαίνεται πως η βία εί-

ναι τελικά σύµπτωµα του κοινωνικού αποκλεισµού.  
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2.1. Μετανάστευση 

 

Η µετανάστευση, οι µετακινήσεις ατόµων ή οµάδων εντός και µεταξύ κρατών, ε-

θνών και πολιτισµών και η εγκατάστασή τους σε διαφορετικό κοινωνικοπολιτισµικό 

περιβάλλον, είναι φαινόµενα τόσο παλιά όσο η ίδια η ιστορία της ανθρωπότητας.  

Στις µέρες µας, η µετανάστευση αποτελεί µία σύνθετη και πολυεπίπεδη πρόκληση, 

που καλούνται να διαχειριστούν οι σύγχρονες κοινωνίες, λόγω της συχνότητας και 

της έντασης του φαινοµένου. Με την ώθηση που δίνεται διαµέσου των διαύλων επι-

κοινωνίας και µεταφορών στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, αλλά και υπό το βάρος 

τραγικών καταστάσεων ή γεγονότων, όπως η φτώχεια, οι διωγµοί και οι βίαιες γεω-

πολιτικές ανακατατάξεις, οι µετανάστες αποτελούν ένα «έθνος» µέσα  στα έθνη µε 

πληθυσµό κοντά στα 190 εκατοµµύρια ανθρώπους το 2005. Στον πληθυσµό αυτόν 

υπολογίζονται άλλα σχεδόν δεκατέσσερα εκατοµµύρια προσφύγων (UN, 2008). 

Η µετανάστευση είναι επώδυνη κατάσταση για τα άτοµα που τη βιώνουν γιατί πε-

ρικλείει έναν αριθµό από διαδικασίες που προκαλούν ψυχολογική πίεση. Οι µετανά-

στες εκριζώνονται από τα πάτρια εδάφη τους, πρέπει να εγκατασταθούν σε µια νέα 

χώρα και να προσαρµοστούν σε µια νέα κουλτούρα η οποία κάποιες φορές διαφέρει 

σηµαντικά από τη δική τους, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρήσουν τη δική 

τους. Συχνά αντιµετωπίζουν διακρίσεις, προκατάληψη και ρατσισµό (Berry, 1997). 

     Η ένταξη των µεταναστών στη  χώρα  υποδοχής  είναι  µια  µακρόχρονη, δυναµική 

και  πολυδιάστατη  διαδικασία,  η  οποία  προϋποθέτει  την  αµφίδροµη  συµβολή,  

τόσο  των  ηµεδαπών-προσώπων  και  φορέων-µε  τη  δηµιουργία  προϋποθέσεων οι-

κονοµικών κοινωνικών και πολιτικών για τους µετανάστες, µε την  ταυτόχρονη από 

µέρους τους εκδήλωση  επιθυµίας για  ένταξη (Borkert et al., 2007). Η ένταξη δεν 

συνεπάγεται  εθνοπολιτισµική   αφοµοίωση  των  µεταναστών  ή  παρουσία  παράλ-
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ληλων,  κλειστών  και ανεξάρτητων  µεταξύ  τους  πληθυσµιακών οµάδων µε διαφο-

ρετικά  πολιτισµικά πρότυπα,   αλλά  ένα  πλουραλιστικό πολιτισµι-

κό σύστηµα, του οποίου οι  µετανάστες αποτελούν οργανικό µέρος.  

Παρά τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της µετανάστευσης, οι διεργασίες που συν-

δέονται µε τη διαπολιτισµική επαφή και τη συνακόλουθη προσαρµογή είναι, καταρ-

χήν, ψυχολογικές: µεταξύ άλλων, η διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας, η αναδυό-

µενη διγλωσσία, το επιπολιτισµικό στρες και η αντιµετώπισή του, οι στερεοτυπικές 

αντιλήψεις και η προσλαµβανόµενη διάκριση (Μπεζεβέγκης & Παυλόπουλος, 2008). 

Σε εκτεταµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τις κοινωνικές και συ-

ναισθηµατικές δυσκολίες προσαρµογής σε παιδιά µεταναστών (Aronowitz, 1984) δι-

απιστώθηκε ότι λαµβάνει χώρα µια αλλαγή της νοοτροπίας, από µια µάλλον αδιαφο-

ροποίητη θέαση της µετανάστευσης και της προσαρµογής των µεταναστών, προς µία 

συνειδητοποίηση η οποία αναγνωρίζει όλο και περισσότερο την πολυπλοκότητα της 

σχέσης µεταξύ της µετανάστευσης και της ψυχικής υγείας. Η ανασκόπηση αυτή δεν 

βρήκε στοιχεία ερευνών που να υποδηλώνουν ότι οι κοινωνικές και συναισθηµατικές 

διαταραχές είναι κατ’ ανάγκη πιο διαδεδοµένες µεταξύ των πληθυσµών των παιδιών 

των µεταναστών. Παρ' όλα αυτά, όταν εκδηλώνονται τέτοιου είδους διαταραχές, η 

έρευνα έδειξε ότι αυτές συνήθως παίρνουν τη µορφή της αποκλίνουσας συµπεριφο-

ράς και σύγκρουσης ταυτότητας. Υπάρχει ακόµα ανεπάρκεια της έρευνας στον τοµέα 

αυτόν, αλλά κάποιες ενδείξεις  φανερώνουν ότι η απόκλιση συµπεριφοράς µπορεί να 

είναι ένα πρόβληµα κυρίως στο σχολείο, και πολύ λιγότερο στο σπίτι.  

Η ανασκόπηση καταλήγει στο γεγονός ότι τα προβλήµατα που εκδηλώνονται στα 

παιδιά των µεταναστών εξηγούνται πρωταρχικά είτε µέσα σε ένα ψυχοδυναµικό 

πλαίσιο, ως συνέπεια του διαχωρισµού και της βλάβης που προέκυψε κατά τη µετα-
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νάστευση, είτε µέσα από µία ψυχοκοινωνική προοπτική, όπως προκύπτει από τη διά-

σπαση και τη σύγκρουση των πολιτισµικών αξιών και πρακτικών.  

 

2.2. Ο επιπολιτισµός 

 

Σε    γενικές    γραµµές,  ο    όρος    επιπολιτισµός    αναφέρεται    στη    «συνά-

ντηση» διαφορετικών  πολιτισµών  και  στο  σύνολο  των  αλλαγών   που  προκύ-

πτουν  από  την  επαφή  ανάµεσα  σε άτοµα ή σε οµάδες  µε  διαφορετικό  πολιτισµι-

κό υπόβαθρο. Ωστόσο,  ένας πιο   σαφής   και    ολοκληρωµένος    ορισµός    θα   ή-

ταν   ότι   ο  επιπολιτισµός   χρησιµοποιείται  για   να   περιγράψει   εκείνα   τα    φαι-

νόµενα   που   απορρέουν   από   τη   συνεχή   και   άµεση   επαφή   διαφορετικών   

πολιτισµικών οµάδων καθώς  και  τις  συνακόλουθες  αλλαγές  

στον πολιτισµό της µιας ή και των δύο οµάδων.  Στο ίδιο πνεύµα είναι ο ορισµός που 

έδωσε ο ∆ιεθνής Οργανισµός για τη  Μετανάστευση  (IOM, 2004), ο οποίος χωρίς  

να  λαµβάνει  υπόψη  το ενδεχόµενο  για  «απόρριψη» και  «αντίσταση                  

στα  πολιτισµικά  στοιχεία»,  ορίζει τον επιπολιτισµό  ως  την  προοδευτική  υιοθέτη-

ση στοιχείων ενός «ξένου» πολιτισµού  (π.χ. ιδέες, λεξιλόγιο, αξίες, νόρµες,   συµπε-

ριφορές) από άτοµα, ή οµάδες, µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο.    

Αν και ο επιπολιτισµός δεν αναφέρεται σε µια  καινούρια  κατάσταση  για τον άν-

θρωπο,  εντούτοις η  συστηµατική  ενασχόληση  της  επιστήµης  της  Ψυχολογίας µε 

το  συγκεκριµένο  αντικείµενο  είναι  σχετικά  πρόσφατη. Βέβαια, από τη δεκαετία 

του 1980  και  µετά  παρατηρείται  ολοένα  αυξανόµενο ενδιαφέρον,  το  οποίο απο-

δίδεται σε δύο κυρίως παράγοντες:   α) στην αύξηση της µετανάστευσης διεθνώς,  

και  (β) στη συµβολή της διαπολιτισµικής  ψυχολογίας  για  την  ανάδειξη  

της σχέσης  µεταξύ  πολιτισµού  και ανθρώπινης συµπεριφοράς (Berry, 1997).  
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Κοινό σηµείο των παραπάνω  ορισµών  αποτελεί  η  έννοια  της  αλλαγής, ως δια-

δικασία και ως αποτέλεσµα. Σε αυτήν τη διαδικασία υπάρχουν  δύο  διακριτά  επίπε-

δα αλλαγών, το οµαδικό και το ατοµικό επίπεδο. Στην  πρώτη  περίπτωση,  οι  αλλα-

γές είναι πιο ευδιάκριτες, αφορούν, συνολικά, το κοινωνικό  σύστηµα  και  µπορεί  να 

 είναι  φυσικές/οικολογικές, βιολογικές, πολιτικές,  κοινωνικές  και πολιτισµικές 

 (Berry, 1997),  ενώ  στη δεύτερη  περίπτωση,  του ατοµικού -«ψυχολογικού»  επιπο-

λιτισµού η εστίαση βρίσκεται στα ατοµικά χαρακτηριστικά  και   σε  ενδοψυχικές   

διαδικασίες,  οι  οποίες  περιλαµβάνουν  τις συναισθηµατικές,  συµπεριφορικές  και  

γνωστικές αλλαγές  (Ward&Rana-Deuba, 1999),   σε   θέµατα   στάσεων,   αξιών,  

ταυτότητας κ.ά.  

 Τα  προτεινόµενα  θεωρητικά µοντέλα διακρίνονται σε  εκείνα  που εξετάζουν  

τον  επιπολιτισµό  ως  µια  µονοδιάστατη  ή  ως  µια  δισδιάστατη  διαδικασία. Στην  

πρώτη  περίπτωση  ανήκει  το  αφοµοιωτικό  µοντέλο,  το οποίο υιοθετεί την άποψη  

ότι  οι  αλλαγές  στον  πολιτισµικό  προσανατολισµό  είναι µονής κατεύθυνσης  και 

 αφορούν  τη  µονοµερή  υιοθέτηση  πολιτισµικών  στοιχείων της  χώρας  υποδοχής  

και  την  ταυτόχρονη  εξασθένιση των  πολιτισµικών  στοιχείων  της   χώρας   προέ-

λευσης.  Στον   αντίποδα   βρίσκονται   τα    πολυπολιτισµικά  µοντέλα,  τα οποία  

αναγνωρίζουν  τη   δυνατότητα  συνύπαρξης   δύο    ανεξάρτητων διαστάσεων,  δη-

λαδή, της  διατήρησης των υπαρχόντων πολιτισµικών στοιχείων και 

της υιοθέτησης νέων. Ο συνδυασµός  των  διαστάσεων αυτών συντελεί   στη  θετική 

 προσαρµογή  των µεταναστών  στη χώρα υποδοχής.  
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Ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιµοποιούµενα δισδιάστατα µοντέλα είναι  

του Berry (1997), το οποίο αποτελείται από δύο διακριτούς τοµείς: 

 i. τη διατήρηση επαφής µε µέλη της εσω-οµάδας και 

 ii. την επιθυµία απόκτησης σχέσεων µε τα µέλη της έξω-οµάδας,  

καθώς  και  από  τέσσερις  στρατηγικές  επιπολιτισµού,  οι  οποίες  προκύπτουν  από 

τον  διαφορετικό  συνδυασµό  των  δύο  παραπάνω  τοµέων.  Οι  στρατηγικές  αυτές   

απηχούν  στάσεις και συµπεριφορές και είναι οι παρακάτω:  

 α. Η  περιθωριοποίηση (marginalization), η οποία  συνίσταται στην  απώλεια ταυ-

τότητας  της  χώρας  προέλευσης χωρίς, ωστόσο να αντικαθίσταται η απώλεια  αυτή  

από την λειτουργική ένταξη στην ευρύτερη  κοινωνία.  

β. Ο διαχωρισµός (separation),  ο οποίος αναφέρεται στην αποµάκρυνση από την   

ευρύτερη κοινωνία και στην διατήρηση της εθνοτικής ταυτότητας.  

γ. Η αφοµοίωση (assimilation), η οποία αναφέρεται στο περιορισµένο  ενδιαφέρον  

για  διατήρηση των πολιτισµικών στοιχείων της  χώρας  προέλευσης, στην  αυξηµένη   

αλληλεπίδραση  µε την  κυρίαρχη  οµάδα  και  στην  αφοµοίωση  από  αυτή, και              

     δ. Η εναρµόνιση (integration),  η οποία προκύπτει από τη συνύπαρξη  στοιχείων  

των δύο  διαφορετικών πολιτισµών (της χώρας προέλευσης και της  χώρας υποδοχής) 

∆ιάγραµ. 1. Αφοµοιωτικό µοντέλο (αριστερά) και πολυπολιτισµικό µοντέλο (δεξιά).  Berry (2006) 
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και  υπερέχει  έναντι  άλλων στρατηγικών τόσο σε θέµατα ψυχικής υγείας  όσο και  

προσαρµογής  των µεταναστών. 

Η εναρµόνιση  αποτελεί  την πιο προσαρµοστική στρατηγική και έχει συνδεθεί µε  

χαµηλό  επίπεδο επιπολιτισµικού στρες και υψηλό βαθµό υποκειµενικού αισθήµατος  

ευεξίας.  Στον  αντίποδα,  βρίσκεται   η   περιθωριοποίηση,  η   οποία   συνδέεται   µε  

δυσκολίες  στη   διαµόρφωση   της   ταυτότητας   και   το   αίσθηµα   αποξένωσης.  Η   

αφοµοίωση η οποία συνδέεται µε υψηλό  επίπεδο νευρωτισµού  και ο διαχωρισµός, ο  

οποίος  σχετίζεται µε υψηλό επίπεδο ψυχωτισµού, τοποθετούνται µεταξύ  των  άλλων 

δύο στρατηγικών (Berry, 1997, Ward  & Rana-Deuba 1999). 

 

Πιν. 1. Στρατηγικές επιπολιτισµού από τη σκοπιά των µεταναστών-ατοµική (Berry et al, 2006). 

 
Είναι σηµαντική η διατήρηση της ε-

θνοπολιτισµικής ταυτότητας των µετα-

ναστών; 

             ΝΑΙ όχι 

Είναι σηµαντι-

κή η επαφή µε την 

ευρύτερη κοινω-

νία; 

ΝΑΙ Εναρµόνιση Αφοµοίωση 

ΟΧΙ ∆ιαχωρισµός Περιθωριοποίηση 

 

Πιν. 2. Στρατηγικές επιπολιτισµού από την σκοπιά της ευρύτερης κοινωνίας (Berry et al, 2006). 

 Είναι σηµαντική η διατήρηση της εθνο-

πολιτισµικής ταυτότητας των µεταναστών; 

 ΝΑΙ όχι 

Είναι σηµαντι-

κή η επαφή µε 

την ευρύτερη κοι-

νωνία; 

ΝΑΙ Πολυπολιτισµικότητα Συγχώνευση 

ΟΧΙ ∆ιακρίσεις Αποκλεισµός 
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2.3. Η προσαρµογή    

 

Ο όρος προσαρµογή  χρησιµοποιείται  για  να  περιγράψει  τις  σχετικά  σταθε-

ρές αλλαγές  που  παρατηρούνται  στη  συµπεριφορά  ατόµων  ή  οµάδων,  ως  απο-

τέλεσµα τηςδιαδικασίας του επιπολιτισµού και συνδέεται  µε το  βαθµό  ελέγχου  που 

 διατηρούν  (τα άτοµα ή οι οµάδες) στη ζωή τους (Berry et al, 2006).   

 Πρόκειται για µια ευρεία και πολυδιάστατη  έννοια,  η  οποία διακρίνεται  σε  ψυ-

χολογική  και  κοινωνικοπολιτισµική, µε  επιµέρους  διάκριση   της  δεύτερης  

σε οικονοµική και οικογενειακή (Berry et al, 2006).  

Η ψυχολογική προσαρµογή αναφέρεται κυρίως σε  ενδοατοµικούς  παράγοντες και 

περιλαµβάνει την  ψυχοσωµατική  υγεία  καθώς  και  τη  διαµόρφωση  της εθνοτι-

κής ταυτότητας,  ενώ  η  κοινωνικοπολιτισµική  προσαρµογή  αναφέρεται  στο βαθ-

µό αποτελεσµατικότητας, µε τον  οποίο το επιπολιτιζόµενο άτοµο ανταποκρίνεται 

στις   καθηµερινές  του  αλληλεπιδράσεις  και  στις  απαιτήσεις  του  νέου  κοινωνι-

κοπολιτισµικού περιβάλλοντος.  

Μία όψη της κοινωνικο-πολιτισµικής προσαρµογής είναι η οικονοµική προσαρµο-

γή (Berry, 1997). Οι περισσότερες  έρευνες  δείχνουν  σταθερή  συνάφεια  µετρίου  

βαθµού  ανάµεσα στην ψυχολογική και στην κοινωνικο-πολιτισµική προσαρµογή, αν 

και η υπόθεση είναι ότι η κοινωνικο-πολιτισµική προσαρµογή προβλέπει πιο αποτε-

λεσµατικά την ψυχολογική παρά το αντίστροφο (Berry et al., 2006). ∆ηλαδή, είναι 

πιθανόν ότι  η  αποτελεσµατική  αντιµετώπιση  των  προκλήσεων  της  µετανάστευ-

σης, όπως η εύρεση εργασίας και η σταδιακή εξοικείωση µε τη γλώσσα της χώρας 

εγκατάστασης, οδηγεί συνακολούθως σε µείωση του επιπολιτισµικού άγχους, καλύ-

τερη ψυχική υγεία, θετικότερη αυτοαντίληψη και αίσθηµα ικανοποίησης. 
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2.4. Επιπτώσεις της µετανάστευσης: Προσαρµογή των µεταναστών   

 

Η   ψυχολογική     προσαρµογή    µπορεί   να    προβλεφθεί    από   τις    διαστάσεις 

της    προσωπικότητας,   τα   γεγονότα   ζωής   και    την   κοινωνική    στήριξη,    ενώ 

προβλεπτικοί  παράγοντες  της  καλής  κοινωνικοπολιτισµικής  προσαρµογής  είναι 

 η  γνώση του  πολιτισµού, ο βαθµός της  διαπολιτισµικής επαφής  και οι στάσεις  της 

 έσω  οµάδας.  Κοινό  προβλεπτικό  παράγοντα  τόσο  για  την ψυχολογική  όσο  και  

για  την  κοινωνικοπολιτισµική  προσαρµογή  αποτελεί  η  εναρµόνιση,  ως  στρατηγι-

κή  επιπολιτισµού, και  η  µικρή  πολιτισµική  απόσταση  µεταξύ  χώρας  προέλευσης  

και χώρας  υποδοχής (cultural distance) (Kosic, 2004).  

Σε έρευνα εθνικής κλίµακας στον Καναδά (Ma, 2002) στην οποία εξετάστηκαν 

συναισθηµατικά προβλήµατα και προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών από οικογένει-

ες µεταναστών και συγκεκριµένα διαταραχές συµπεριφοράς, έµµεση επιθετικότητα, 

κλοπές, υπερκινητικότητα, prosocial συµπεριφορά και συναισθηµατικές διαταραχές, 

τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε εθνικό επίπεδο, µόνο οι συναισθηµατικές διαταραχές 

ήταν στατιστικά σηµαντικά αυξηµένες. Παράπλευρα ευρήµατα έδειξαν ότι σε ατοµι-

κό επίπεδο (παιδιού), τα χαρακτηριστικά που σχετίζονταν µε συναισθηµατικές διατα-

ραχές και διαταραχές συµπεριφοράς είχαν σχέση µε τη δοµή της οικογένειας και το 

φύλο του παιδιού και ότι το κοινωνικο-οικονοµικό status επηρέαζε καθοριστικά τη 

µορφή της επιδεικνυόµενης συµπεριφοράς. 

Εκτός από τις παραπάνω µεταβλητές επιπολιτισµού, διαπιστώθηκε ότι δύο δηµο-

γραφικοί παράγοντες συµβάλουν ουσιαστικά στο αίσθηµα ευηµερίας των µετανα-

στών. Αυτοί είναι η χώρα καταγωγής και η διάρκεια παραµονής στη χώρα υποδοχής.  

Η επίδραση της χώρας προέλευσης φαίνεται να επιβεβαιώνει την υπόθεση της πολιτι-

σµικής απόστασης (Furnham, 2004). Επεκτείνοντας την  υπόθεση της έλξης πολιτι-
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σµικής οµοιότητας (Oudenhoven, Ward & Masgoret, 2006) στην περιοχή του επιπο-

λιτισµού, φαίνεται ότι αντιλαµβανόµενες οµοιότητες ανάµεσα στον πολιτισµό της 

καταγωγής  και  στον πολιτισµό της χώρας υποδοχής, σχετίζεται γενικά µε υψηλότε-

ρα επίπεδα κοινωνικοπολιτισµικής προσαρµογής. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από 

έρευνα που έγινε στον ελλαδικό χώρο (Besevegis & Pavlopoulos, 2008).  

Η Τριανταφυλλίδου (2000) υποστηρίζει ότι η ιεραρχία της «ελληνικότητας –    

greekness», κατασκευάστηκε µε βάση τα επίπεδα της ένταξης ή αποκλεισµού κάποιας 

πολιτισµικής οµάδας από κάποιαν άλλη, µε κριτήρια ιδιότητες όπως η εθνότητα και η 

θρησκεία. Αυτό µπορεί να εξηγήσει γιατί οι µετανάστες από ευρωπαϊκές χώρες και τα 

Βαλκάνια εµφανίζονται υψηλά επίπεδα προσαρµογής. Από την άλλη πλευρά, τα άτο-

µα ισλαµικής και ασιατικής καταγωγής που ζουν στη Βόρεια Ευρώπη έχει βρεθεί ότι 

βιώνουν περισσότερες δυσκολίες από ό, τι κοινωνικοπολιτισµικές οµάδες µετανα-

στών που θεωρούνται ότι είναι «λιγότερο µακρινοί». 

Σύµφωνα µε τους Besevegis & Pavlopoulos (2008), η διάρκεια παραµονής στην 

Ελλάδα συνδέεται µε ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της διαδικασίας επιπολιτισµού: 

Συσχετίζεται θετικά µε την  εναρµόνιση (integration)
1
 και αρνητικά µε το διαχωρισµό 

(separation). Επίσης, σχετίζεται θετικά µε την προσαρµογή, αλλά µόνο µέσω της δια-

µεσολάβησης της επίδρασης των µεταβλητών επιπολιτισµού. Αυτό το τελευταίο ση-

µαίνει ότι η απλή επαφή µεταξύ οµάδων µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο δεν 

είναι αρκετή για να µειώσει τα αρνητικά στερεότυπα.  

 

1  
Ο αγγλικός όρος «intefration» αποδίδεται ελεύθερα µε το τον όρο «εναρµόνιση» όπως            

   προτείνουν οι Γεώργας & Παπαστυλιανού (1993). 
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2.5. Η κατάσταση στην Ελλάδα και τη Ν. Ευρώπη 

 

Η µετανάστευση συνιστά µια πρόκληση για τις σύγχρονες κοινωνίες και για την 

Ελλάδα, όπου τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν µεγάλη αύξηση του αριθµού των µε-

ταναστών, καθώς και µάλλον αργά αντανακλαστικά της κοινωνίας και των θεσµών 

στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων που ανέκυψαν, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια 

της εµφάνισης του φαινοµένου. 

Η Ελλάδα, για άλλη µια φορά, δεν ήταν προετοιµασµένη για αυτό το δυσανάλογα 

µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα, το οποίο προκάλεσε έναν οικονοµικό ανταγωνισµό 

για το εγχώριο εργατικό δυναµικό, αλλά και µια αύξηση της βαριάς εγκληµατικότη-

τας. Αυτό είχε ως φυσικό επακόλουθο την εµφάνιση και ανάπτυξη στην ελληνική 

κοινωνία της ξενοφοβίας, του ρατσισµού και των διακρίσεων, όχι µόνο στους µετα-

νάστες από την Αλβανία αλλά και σε όλους τους µη γηγενείς (Lianos, 2004). 

Η  Ελλάδα,  στις  αρχές  του  21ου αιώνα,  καταγράφεται  στην  ιστορία  τής  διε-

θνούς µετανάστευσης  ως  µια  τυπική  χώρα  υποδοχής  µεταναστών.  Αυτό  είναι  

αποτέλεσµα περιφερειακών  καθεστωτικών  µεταβολών  αλλά  και  παγκόσµιων  οι-

κονοµικών και κοινωνικών διεργασιών, οι  οποίες  εκκινούν  από  τα  µέσα  περίπου 

της δεκαετίας  ΄80  και διαρκούν  µέχρι  σήµερα.  

Οι  µετανάστες  στην αρχή της 3
ης

 χιλιετίας αποτελούσαν  περί  το  8.8%  

του γενικού  πληθυσµού  της  χώρας, ενώ  παρά τις  απελάσεις,  το ένα τρίτο από αυ-

τούς εξακολουθούσαν να είναι παράνοµα εγκαταστηµένοι στην Ελλάδα 

(Fakiolas, 1999).  

Εξαιτίας της υπογεννητικότητας και ελλείψεων σε εργατικό δυναµικό, τόσο ειδι-

κευµένο, όσο και ανειδίκευτο, η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης χρειάζονται τη µετανάστευση ανθρώπινου δυναµικού σε παραγωγική ηλικία 
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από χώρες εκτός της Ε.Ε.. Όµως το υψηλό βιοτικό επίπεδο, το αναπτυγµένο ασφαλι-

στικό σύστηµα και πολιτικοί θεσµοί που χαρακτηρίζονται από ελευθερία έλκουν µε-

γαλύτερους πληθυσµούς µεταναστών από αυτούς που οι κυβερνήσεις των κρατών 

που φιλοξενούν τους µετανάστες πιστεύουν πως χρειάζονται ή πως µπορούν να δε-

χτούν, χωρίς να προκαλέσουν κοινωνική αναστάτωση. 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες να δηµιουργηθεί το «φρούριο Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο αναφέρει ότι οι µεταναστευτικές πιέσεις είναι συνεχείς και οδηγούν σε 

κλιµάκωση της λαθροµετανάστευσης, του λαθρεµπορίου και του trafficking.  H αδή-

λωτη εργασία των λαθροµεταναστών έχει συνέπεια να στερεί από τα ασφαλιστικά 

ταµεία και το κράτος εισφορές και φόρους και δεσµεύει µεγάλους πόρους στους το-

µείς της διοίκησης και της ασφάλειας, τόσο για εξωτερικούς όσο και για εσωτερικούς 

έλεγχους (Boswell & Straubhaar, 2004).  

Επίσης, η εύκολη πρόσβαση σε φτηνά εργατικά µεταναστευτικά χέρια, µπορεί να 

καθυστερήσει τις προσπάθειες της χώρας υποδοχής για επενδύσεις σε νέες τεχνολογί-

ες και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µιας πιο σύγχρο-

νης και πιο αποτελεσµατικής οικονοµίας. Η συµπίεση του κόστους των αµοιβών που 

οφείλεται στα φτηνά εργατικά χέρια των µεταναστών µπορεί να έχει δυσµενείς επι-

πτώσεις και στις αµοιβές των γηγενών εργατών, µέσα από το σύνδροµο φτηνά αµει-

βόµενης εργασίας που διακατέχει τους εργοδότες (Lazaridis, 2000). 

Από τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι στο ιδιάζον µοντέλο της οι-

κονοµίας και της αστικής ζωής της νότιας Ευρώπης, µπορούµε να προσθέσουµε ένα 

συγκεκριµένο τύπο µετανάστευσης που φωλιάζει µέσα στην αστική κοινωνικο-

οικονοµική δοµή και ο οποίος κυριαρχείται από ανεπίσηµη, αδήλωτη απασχόληση 

και από τριτογενοποίηση (δηλ. κυριαρχία του τριτογενούς τοµέα οικονοµίας-

υπηρεσίες, σε αντιδιαστολή µε τον πρωτογενή –αγροτική οικονοµία και το δευτερο-
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γενή-βιοµηχανία). Φαίνεται ότι η νότια Ευρώπη, έχοντας χάσει το τρένο της εκβιοµη-

χάνισης, έχει σαν βάση της οικονοµίας της πλέον τις υπηρεσίες και τις µικρές επιχει-

ρήσεις. Η µετανάστευση  στη νότια Ευρώπη  εµπεριέχει έντονη συµµετοχή στην άτυ-

πη οικονοµία και στην οικονοµία των εξατοµικευµένων  υπηρεσιών, καθώς και υψη-

λά επίπεδα παρανοµίας (υψηλότερα στην Ελλάδα από ό, τι αλλού στη νότια Ευρώπη). 

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι η ύπαρξη συνδέσεων καταγωγής και φύλου µε 

συγκεκριµένες θέσεις εργασίας (έτσι ώστε ορισµένα µεταναστευτικά ρεύµατα είναι 

σχεδόν αποκλειστικά γυναικεία), και πολύ υψηλά επίπεδα κοινωνικο-χωρικού απο-

κλεισµού - είτε στο πλαίσιο του µεµονωµένου νοικοκυριού για το προσωπικό υπηρε-

σίας, είτε σε µεγαλύτερη έκταση σε υποβαθµισµένες περιοχές του αστικού χώρου για 

τους µετανάστες (Iosifides & King, 1998). 

 

2.6. Κυρίαρχες µεταναστευτικές οµάδες στην Ελλάδα 

i. Οι µετανάστες από την Αλβανία 

Σύµφωνα µε το σύστηµα ταξινόµησης του Ogbu (Luciak, 2004), οι µετανάστες 

από την Αλβανία που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι µια µεταναστευτική οµάδα ή εθε-

λούσια µειονότητα. Μετά από δεκαετίες αποκλεισµού από τον έξω κόσµο, µε ένα από 

τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα του κόσµου, η Αλβανία άνοιξε τα σύνορά της και 

αντιµετώπισε τις προκλήσεις του µετασχηµατισµού της σε ένα κράτος ελεύθερης οι-

κονοµίας. Ένας µεγάλος αριθµός Αλβανών εργατών, µε τις οικογένειές τους, µετανά-

στευσε στην Ιταλία και την Ελλάδα. 

Η πλειοψηφία των µεταναστών από την Αλβανία ακολουθεί ένα µοντέλο µετανά-

στευσης του οποίου χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά των οικογενειών είτε µένουν 

πίσω µε συγγενείς, ή έρχονται στην Ελλάδα µε τον ένα γονέα ή µε συγγενείς. Το γε-

γονός αυτό προκύπτει σύµφωνα µε τους Κόντη, Ζωγραφάκη και Μητράκο (2006) 
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από τα στοιχεία που έχουν δοθεί από προξενικές αρχές που αναφέρουν ότι το 80% 

των αδειών που έχουν εκδοθεί για επανένωση οικογένειας έχει αιτηθεί από µετανά-

στες από την Αλβανία.  

Οι µετανάστες από την Αλβανία αποτελούνται από δύο οµάδες, από τους Αλβα-

νούς στην ιθαγένεια και από τους Έλληνες οµογενείς, υπήκοους Αλβανίας, µε ελλη-

νική ιθαγένεια. Παρά το γεγονός αυτό όµως, η ελληνικότητα (“greeknness”) της οµά-

δας αυτής δεν αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα, για εθνικούς λόγους, αλλά και για το λό-

γο επίσης ότι όλοι όσοι ήρθαν από την Αλβανία , Αλβανοί και οµογενείς Έλληνες, 

εισήλθαν στην Ελλάδα ως οικονοµικοί µετανάστες χωρίς επίσηµα έγγραφα, ως λα-

θροµετανάστες δηλαδή. Έτσι οι οµογενείς Έλληνες από την Αλβανία χαρακτηρίστη-

καν κι αυτοί ως ξένοι, χωρίς να διαφοροποιούνται από τους καθαυτό Αλβανούς (Tri-

andafyllidou, 2000). Αυτό συνέβη και στα σχολεία όπου φοίτησαν τα παιδιά από τις 

οικογένειες των δύο αυτών οµάδων, µε αποτέλεσµα όλοι οι µαθητές παιδιά µετανα-

στών από την Αλβανία να αντιµετωπίζονται ως µία ενιαία οµάδα. Ένας άλλος λόγος 

που είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές ανάµεσα στις δύο παραπάνω οµάδες είναι ότι οι 

Αλβανοί µετανάστες άλλαζαν τα ονόµατα τόσο τα δικά τους όσο και των παιδιών 

τους σε ελληνικά, βαπτίζονταν ορθόδοξοι χριστιανοί και ισχυριζόµενοι ότι είναι οµο-

γενείς Έλληνες, προσπαθούν να γίνουν ευκολότερα αποδεκτοί από την ελληνική κοι-

νωνία (Hatziprokopiou, 2003). 

ii. Οι µετανάστες από την ΠΣΕ 

Οι Ελληνοπόντιοι είναι µετανάστες ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι ήρθαν από 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΠΣΕ). Αυτοί βρέθηκαν εκεί, είτε εξαιτίας των 

διωγµών στην πρώην οθωµανική αυτοκρατορία στις αρχές του εικοστού αιώνα, είτε 

φεύγοντας από την Ελλάδα κατά την περίοδο του εµφυλίου πολέµου τη δεκαετία του 

΄40 για πολιτικούς λόγους.  
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Σε αντίθεση µε τους ελληνικής καταγωγής Αλβανούς, οι Ελληνοπόντιοι θεωρήθη-

καν εξαρχής από την ελληνική πολιτεία ως παλιννοστούντες, ακόµα κι αν δεν είχαν 

γεννηθεί στην Ελλάδα, και τους δόθηκαν πλήρη πολιτικά δικαιώµατα (Fαkiolas, 

1999). Παρά το γεγονός αυτό, οι γηγενείς Έλληνες συχνά αναφέρονται στους οµογε-

νείς Πόντιους µε το χαρακτηρισµό «ρωσοπόντιοι», χωρίς να τους θεωρούν πραγµατι-

κούς Έλληνες. Οι  Ελληνοπόντιοι δεν ανταποκρίνονται ακριβώς σε κάποια κατηγορία 

του συστήµατος ταξινόµησης των µειοψηφιών του Ogbu, γιατί το κίνητρο για τον ε-

παναπατρισµό τους δεν ήταν ούτε η καλυτέρευση της ζωής τους µε οικονοµικούς ό-

ρους, ούτε η πολιτική τους ελευθερία, αλλά η επιθυµία τους να ζήσουν σαν Έλληνες 

ανάµεσα σε Έλληνες. Σύµφωνα πάντως µε τους Shamai, Ilatov, Psalti, και Deliyanni, 

(2002), φαίνεται να ανταποκρίνονται περισσότερο στο προφίλ της µειοψηφίας µετα-

ναστευτικού τύπου παρά σε αυτό της αυτόνοµης µειοψηφίας, στην κλίµακα ταξινόµη-

σης του Ogbu. 

 

2.7. Κοινωνικο-οικονοµικό status 

 

Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στη Θεσσαλονίκη σχετικά µε τις συνθήκες διαβίω-

σης των µεταναστών στη Θεσσαλονίκη (Hatziprokopiou, 2005), οι συνθήκες των µε-

ταναστών στην αγορά εργασίας αντανακλώνται σε µεγάλο βαθµό στις συνθήκες δια-

βίωσης και στέγασής τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών ζει µε τις οι-

κογένειές τους σε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, συνήθως στους κάτω ορόφους, σε 

σχετικά παλιά κτίρια. 

Τα παλιά, φτηνά καταλύµατα προτιµούνται από πολλούς, εξαιτίας των χαµηλών 

ενοικίων, αλλά όπως αναµένεται, αυτό σηµαίνει συνήθως κακή ποιότητα στέγασης 

(π.χ. στις περιοχές εντός και γύρω από το κέντρο της πόλης). Κατοικίες που στερού-
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νται βασικών εγκαταστάσεων (π.χ. κεντρική θέρµανση), ή µικρά, ανεπαρκή για πο-

λυπληθείς οικογένειες διαµερίσµατα (συχνά σε ισόγεια ή σε υπόγεια).  

Η κατανοµή των µεταναστών στο χώρο αντικατοπτρίζει την κοινωνική γεωγραφία 

της πόλης. Υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις σε γειτονιές στο πυκνοκατοικηµένο  

εσωτερικό της πόλης ή σε περιοχές στο υποτιθέµενο πιο υποβαθµισµένο βόρειο-

δυτικό τµήµα της Θεσσαλονίκης,  όπου τα ενοίκια είναι σχετικά φθηνότερα. Ωστόσο, 

δεν υπάρχουν ευκρινή όρια διαχωρισµού, µε συνέπεια να µην παρατηρούνται περιο-

χές γκέτο σε κανένα τµήµα  της Θεσσαλονίκης. Η αλβανική κοινότητα, κυρίως, όπως 

ήταν αναµενόµενο, δεδοµένου ίσως και του µεγέθους της,  είναι διεσπαρµένη σε όλη 

την πόλη. Εκτός από το ύψος της τιµής του ενοικίου, άλλοι παράγοντες που διέπουν 

την επιλογή ενός συγκεκριµένου ακινήτου από µεµονωµένους µετανάστες είναι: η 

γνώση µιας γειτονιάς, η βολική απόσταση από το χώρο εργασίας, ή τη θέση του σχο-

λείου των παιδιών, η ποιότητα και το µέγεθος µιας συγκεκριµένης κατοικίας, ανάλο-

γα µε τις ανάγκες της οικογένειας, και η ύπαρξη σε κοντινή απόσταση  συγγενών για 

την αµοιβαία βοήθεια και υποστήριξη. 

Έρευνες υποστηρίζουν ότι το επίπεδο φτώχειας της οικογένειας, το χαµηλό κοινω-

νικο-οικονοµικό υπόβαθρο και η διαµονή σε υποβαθµισµένες γειτονιές, µπορεί ο κα-

θένας από τους τρεις παραπάνω παράγοντες να προβλέψει χαµηλά σκορ σε τεστ ευ-

φυίας και σε γνωστικές λειτουργίες και αυξηµένα επίπεδα κοινωνικο-

συναισθηµατικών προβληµάτων (McLoyd, 1998). 

Κατά τον Hatziprokopiou (2003), η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι µετα-

νάστες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι  µια διαίτερα τρωτή κοινωνική οµάδα, µε 

προσωρινές και κακοπληρωµένες δουλειές, ζώντας στη φτώχεια και την κοινωνική 

περιθωριοποίηση. Η εικόνα των Αλβανών στην Ελλάδα είναι ότι τους µεταχειρίζο-

νται ως «είλωτες», ενώ οι ίδιοι αντιµετωπίζουν τον αποκλεισµό σε πολλαπλά επίπεδα. 
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Παρ’ όλα αυτά όµως, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο, η εικόνα των Αλβανών µετανα-

στών στη Θεσσαλονίκη δεν ανταποκρίνεται πλέον στην παραπάνω περιγραφή διότι 

έχουν καταφέρει να οργανώσουν τις ζωές τους απρόσµενα επιτυχώς στους τοµείς της 

εργασίας, της κατοικίας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Η ενσωµάτωσή τους στην 

κοινωνία ή ο αποκλεισµός τους δεν χαρακτηρίζονται ως σταθερές καταστάσεις ή δε-

δοµένοι παράγοντες, αλλά ως παράλληλες, αντιτιθέµενες µεταξύ τους διαδικασίες, οι 

οποίες επηρεάζουν το κοινωνικό τους status µέσα από αλληλοσυγκρουόµενους µηχα-

νισµούς ενσωµάτωσης και αποκλεισµού. Τέτοιοι µηχανισµοί είναι από το ένα µέρος 

τα κοινωνικά δίκτυα, η είσοδος στην αγορά εργασίας, η νόµιµη εργασία, το στάτους 

της νόµιµης παραµονής στην Ελλάδα, η φοίτηση των παιδιών τους στα ελληνικά 

σχολεία και από το άλλο µέρος η ζωή µέσα στο φόβο της σύλληψης και απέλασης, η 

ανεργία, η κακοπληρωµένη εργασία, η έλλειψη πληροφόρησης για τα δικαιώµατα και 

τις ευκαιρίες, η έλλειψη της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η προκατάληψη, 

η ξενοφοβία. 

Και για τους µετανάστες Ελληνοπόντιους υπάρχει µια παρόµοια εικόνα, µε µόνη 

ίσως διαφορά το καθεστώς παραµονής τους στην Ελλάδα, το οποίο δεν διέπεται από 

το καθεστώς της λαθροµετανάστευσης, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. 

Αυτές οι δύο οµάδες, των οποίων  η παραµονή τους στην Ελλάδα διέπεται από το 

immigrant status για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, τις χαρακτηρίζει ένα 

χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό υπόβαθρο.  

Στο γεγονός αυτό συνηγορούν και τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη σε σχο-

λεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Αθήνας (Motti-Stefanidi et al, 2008b). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής και οι δύο µεγάλες οµάδες µετανα-

στών ανάφεραν µεγαλύτερο κίνδυνο για χαµηλότερο κοινωνικο-οικονοµικό στάτους 

από ότι οι Έλληνες συµµαθητές τους. Αυτό έχει ως συνέπεια τα παιδιά από αυτές τις 
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οικογένειες να έχουν να αντιµετωπίσουν τόσο τις αγχογόνες καταστάσεις που συνδέ-

ονται µε τη µετανάστευση (εκρίζωση από τα πάτρια εδάφη, διαδικασία επιπολιτισµού 

και διακρίσεις), όσο επίσης και τις δυσάρεστες καταστάσεις που συνδέονται µε το 

χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό στάτους. Σύµφωνα µε την McLoyd (1998), η χαµηλή 

σχολική επίδοση κάποιων µαθητών από οικογένειες που διέπονται από το immigrant 

status, φαίνεται να είναι συνδεδεµένη µε χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο. Α-

ποτελέσµατα έρευνας σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Motti-Stefanidi 

et al, 2008a), δείχνουν ότι και οι δύο οµάδες µαθητών από οικογένειες µεταναστών 

από την Αλβανία και την ΠΣΕ, αντιµετωπίζουν παρόµοιες δυσκολίες προσαρµογής 

στο σχολείο, µε κάθε µια από τις δυο οµάδες µαθητών να έχουν χειρότερη προσαρµο-

γή από ότι οι Έλληνες συµµαθητές τους. Στην ίδια έρευνα, από τα αποτελέσµατα 

βρέθηκε ότι και οι δύο αυτές µεταναστευτικές οµάδες διαβιούν κάτω από χειρότερες 

κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες από ότι οι Έλληνες, µια κατάσταση που είναι γενι-

κώς συνδεδεµένη µε φτωχότερη σχολική προσαρµογή. Επίσης καταγράφηκε, σύµφω-

να µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στατιστικά σηµαντική αλλά όχι πολύ µεγάλη δι-

αφορά στη γενική αυτοεκτίµηση των µαθητών των δύο µεταναστευτικών οµάδων σε 

σχέση µε τους Έλληνες συµµαθητές τους. Όσον αφορά τις διαφορές ανάµεσα στα δύο 

φύλα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα κορίτσια είχαν καλύτερη σχολική προσαρµογή 

από ότι τα αγόρια, ενώ τα αγόρια ανάφεραν καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή από 

ότι τα κορίτσια.  

Σε έρευνα µεγάλης κλίµακας στην ∆υτική Αττική (Halkos & Salamouris, 2003), οι 

ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι σχεδόν δύο δεκαετίες µετά την έναρξη 

του ογκώδους µεταναστευτικού ρεύµατος των Ελληνοποντίων προς την Ελλάδα, έχει 

δηµιουργηθεί µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα µέσα στην ελληνική κοινωνία, µε οξέα 

συµπτώµατα κοινωνικού αποκλεισµού.  
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Η δραµατική αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στην πρώην ΕΣΣ∆ δηµιούργησε 

την οικονοµική και κοινωνική παρακµή και αποδιοργάνωση. Οι οµογενείς, ιδιαίτερα 

εκείνοι των ανατολικών δηµοκρατιών όπως το Καζακστάν, καθώς και εκείνοι που 

προέρχονται από τη Γεωργία και, σε µικρότερο βαθµό από τη Ρωσία, βίωσαν έντονες 

πολιτικές και οικονοµικές ανακατατάξεις. Ως µειονότητες αισθάνθηκαν ευάλωτοι, 

απροστάτευτοι, και απειλούµενοι από τις  συνεχιζόµενες πολιτικές, θρησκευτικές και 

κοινωνικές αλλαγές, και έχουν βιώσει στις προηγούµενες ιστορικές εµπειρίες τους 

από διώξεις, εξορία, κλπ. Επέλεξαν να κινηθούν προς την Ελλάδα την οποία πάντα 

θεωρούσαν ως την ιστορική γενέτειρα χώρα. Νόµιζαν ότι στην Ελλάδα θα βρουν τις 

κατάλληλες συνθήκες  «επαναπατρισµού» που θα τους επέτρεπαν να ζήσουν καλύ-

πτοντας τις  ανάγκες τους για απασχόληση, εκπαίδευση, στέγαση, ασφάλιση και κοι-

νωνική ευηµερία. 

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το προφίλ τους δείχνουν από δηµογραφική ά-

ποψη έναν πληθυσµό κυρίως σε παραγωγικές ηλικίες, µε αρκετά καλή 

επαγγελµατική εµπειρία και επίπεδο εκπαίδευσης. Όλα αυτά τα στοιχεία αποκαλύ-

πτουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας έπρεπε να ήταν σε θέση να απορροφήσει εύκο-

λα οµογενείς Έλληνες της παραγωγικής ηλικίας, µε κάποιο µικρό πρόσθετο κόστος 

για επαγγελµατική επανεκπαίδευση, όπου ήταν απαραίτητο. Ωστόσο, τα ποσοστά α-

νεργίας τα οποία ανέδειξε η έρευνα για όλες τις ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού και 

στα δύο φύλα - µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών - είναι πολύ υ-

ψηλότερα από τα επίσηµα ποσοστά ανεργίας για την Ελλάδα. Επιπλέον, παρατηρείται 

το γεγονός ότι η πλειοψηφία των οµογενών Ελλήνων, απασχολούνται και εργάζονται 

σε τοµείς διαφορετικούς από το επάγγελµά τους στην πρώην ΕΣΣ∆, ή είναι υποαπα-

σχολούµενοι. Επίσης, είναι αρκετά απογοητευτικό το γεγονός ότι η ανεργία είναι υ-

ψηλότερη για τα άτοµα µε υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής εµπειρί-
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ας. Ένας από τους πιο σηµαντικούς λόγους για το το υψηλό επίπεδο ανεργίας των ο-

µογενών φαίνεται να είναι η ανεπαρκής τους γνώση της ελληνικής γλώσσας και η δυ-

σκολία τους να προσαρµοστούν στην πραγµατικότητα της ελεύθερης αγοράς στην 

Ελλάδα. Η δυσκολία προσαρµογής ήταν ακόµα µεγαλύτερη εξαιτίας του γεγονότος 

ότι η άφιξή τους συνέπεσε µε µια περίοδο επαναπροσανατολισµού στο ελληνικό σύ-

στηµα παραγωγής, και κατ’ επέκταση στην ανάγκη για συγκεκριµένες ειδικότητες 

στην αγορά εργασίας. Αν σε αυτό προσθέσουµε την δεδοµένη καχυποψία της ελληνι-

κής κοινωνίας απέναντι στους «παρείσακτους» και το οξύ ψυχολογικό στρες των  πα-

λιννοστούντων από το οποίο υποφέρουν κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους για 

προσαρµογή, η αίσθηση της κοινωνικής αποµόνωσης γίνεται πλέον ανάγλυφη.  

Σε άλλη έρευνα σε δηµοτικά σχολεία των Αθηνών (Kolaitis et al, 2002), αξιολογή-

θηκαν µαθητές ηλικίας 8-12 ετών από οικογένειες µεταναστών Ελληνοποντίων,  

στους τοµείς της ψυχοπαθολογίας, της κοινωνικής προσαρµογής, της συµπεριφοράς 

και της ακαδηµαϊκής επίδοσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν έδειξαν ότι υπάρ-

χουν σηµαντικές ψυχολογικές διαταραχές και σηµαντικά ελλείµµατα στην ψυχοκοι-

νωνική προσαρµογή των παιδιών αυτών σε σύγκριση µε τους Έλληνες συµµαθητές 

τους. Παρά το γεγονός αυτό όµως, κάποια παιδιά από οικογένειες µεταναστών Ελλη-

νοποντίων είχαν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση, παρουσίαζαν απόσυρση και πα-

ραπονούνταν πολύ συχνά τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.  Επίσης τα παιδιά από 

οικογένειες γηγενών Ελλήνων είχαν εντονότερη κοινωνική ζωή από ότι τα παιδιά των 

µεταναστών. Στον τοµέα της ακαδηµαϊκής επίδοσης τα παιδιά των µεταναστών τα 

κατάφερναν λιγότερο καλά στο σχολείο, κυρίως στα γλωσσικά µαθήµατα. Οι δάσκα-

λοι ανάφεραν ότι οι µαθητές αυτοί εµπλέκονται συχνότερα σε καταστάσεις bullying, 

δεν τους είναι «ευχάριστοι» και παρουσιάζουν απάθεια και διάφορες ανησυχίες.  
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Οι ερευνητές καταλήγουν µε την επισήµανση ότι η απουσία ψυχοπαθολογίας 

δεν εγγυάται και καλή συνολική σχολική και στη συνέχεια κοινωνική προσαρµογή 

στα παιδιά από αυτές τις οικογένειες. Η αντικειµενικά φτωχή ακαδηµαϊκή επίδοση 

των παιδιών αυτών είναι από µόνη της ένας παράγοντας επικινδυνότητας για ψυχο-

κοινωνικές επιπλοκές και αποτυχία στην εκπλήρωση φιλοδοξιών και επιτευγµάτων 

στη ζωή. Τα παιδιά από οικογένειες µεταναστών Ελληνοποντίων τείνουν να έχουν 

µεγαλύτερη σχολική διαρροή στο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από ότι 

µαθητές από άλλες οµάδες µεταναστών (π.χ. Αλβανούς). 

 

2.8. Μεταναστάτες και Εκπαίδευση 

 

Αν και η Ελλάδα έχει ήδη κλείσει µια εικοσαετία εµπειρίας ως χώρα υποδοχής οι-

κονοµικών µεταναστών, η εκπαιδευτική πολιτική σχετικά µε τα παιδιά από οικογένει-

ες µεταναστών είναι ακόµα ελάχιστα ανεπτυγµένη, πολλαπλά ανεπαρκής και το κυ-

ριότερο, δεν έχει κάποιον σαφή προσανατολισµό. 

Γεγονός είναι ότι η εκπαιδευτική µεταναστευτική πολιτική επέλεξε αµυντική στά-

ση (και ενίοτε εχθρική) απέναντι στη µαζική έλευση αλλοδαπών στις αρχές της δεκα-

ετίας του 1990. Η άµυνα στη συνέχεια µετατράπηκε σε αµηχανία, αλλά σε καµία πε-

ρίπτωση δεν εξελίχθηκε σε δηµιουργική παρέµβαση (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβα-

ρης, 2004). Το πρόβληµα της διαφορετικής γλώσσας αντιµετωπίστηκε αρχικά µε την 

αποσπασµατική απόφαση του ΥΠΕΠΘ (1994) για τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φρο-

ντιστηριακά Τµήµατα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Νόµος 2413/1996 για τη ∆ιαπολιτι-

σµική Εκπαίδευση ο οποίος παρά την πλούσια διεθνή εµπειρία κρίνεται ασαφής µε 

αποτέλεσµα ο κάθε εµπλεκόµενος φορέας να δίνει τη δική του ερµηνεία. Η πιο χαρα-

κτηριστική στιγµή άµυνας, ίσως και εχθρότητας, απέναντι στα παιδιά των µετανα-
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στών, ήταν η απόφαση του ΥΠΕΣ, στις 25-8-2003, µε την οποία απαγορευόταν η εγ-

γραφή τέκνων µη νόµιµων αλλοδαπών στο σχολείο. Ύστερα από δυναµική παρέµβα-

ση του Συνήγορου του Πολίτη, η απόφαση αυτή ανακλήθηκε λίγους µήνες µετά από 

το Υπ. Παιδείας (∆εληθανάση, 2006). 

Αυτό όµως που µας ενδιαφέρει στην παρούσα διατριβή είναι τα προβλήµατα από 

την πλευρά των παιδιών οικονοµικών µεταναστών. Το βασικότερο από όλα είναι αυ-

τό του νόµιµου καθεστώτος παραµονής στην Ελλάδα. Ακόµα και σήµερα, µετά από 

τρεις µεταναστευτικούς νόµους (1975/1991, 2910/2001 και 3386/2005), τρία προ-

γράµµατα νοµιµοποίησης (1998, 2001 και 2005) και µε υπολογιζόµενους τους µετα-

νάστες να υπερβαίνουν το 10% του διαµένοντος πληθυσµού, οι οικονοµικοί µετανά-

στες τελούν υπο καθεστώς νοµικής αβεβαιότητας και προσωρινότητας. Το καθεστώς 

της νοµιµότητας πολλών µεταναστών παραµένει αβέβαιο ή ασαφές λόγω καθυστερή-

σεων στην διεκπεραίωση των αιτήσεων για άδειες παραµονής, ασαφειών στην µετα-

βολή του καθεστώτος κάποιων αλλοδαπών από την λεγόµενη Πράσινη Κάρτα στο 

καθεστώς του νόµου 2910/2001 και πιο πρόσφατα από εκείνο στο σηµερινό καθε-

στώς του νόµου 3386/2005.  

Η κατάσταση δυσχεραίνεται περαιτέρω από τα πρακτικά προβλήµατα στην εφαρ-

µογή των σχετικών νόµων που αφορούν στις υπερβολικές καθυστερήσεις στη χορή-

γηση των αδειών διαµονής, στην αδυναµία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων ανανέω-

σης (ένσηµα, σύµβαση εργασίας) από τους αιτούντες (λόγω τόσο της άτυπης φύσης 

της εργασίας τους σε οικοδοµές, νοικοκυριά, άλλες υπηρεσίες και τον αγροτικό τοµέ-

α, αλλά και της απροθυµίας των εργοδοτών να εκπληρώσουν τις νόµιµες υποχρεώ-

σεις), και στην έλλειψη ενεργητικής µεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κρά-

τους για την διαχείριση των εισροών εργαζοµένων µεταναστών από γειτονικές και 

άλλες χώρες. 
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Αυτή η αβεβαιότητα του καθεστώτος διαµονής των γονέων έχει αρνητικό αντίκτυ-

πο στην ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον είτε γιατί αντιµετωπίζουν προ-

βλήµατα στο να εγγραφούν στα σχολεία είτε γιατί δεν γνωρίζουν τόσο τα ίδια, όσο 

και οι οικογένειές τους, αν πρέπει να επενδύσουν συναισθηµατικά και γνωστικά στο 

νέο τους περιβάλλον αφού η διαµονή τους στη χώρα κρέµεται συνέχεια από µια γρα-

φειοκρατική κλωστή. Επιπλέον τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδα-

πούς γονείς (εκτός ΕΕ) δεν έχουν καν τη δυνατότητα εγγραφής στο δηµοτολόγιο του 

δήµου όπου διαµένουν, για να µπορούν να πάρουν πιστοποιητικό γέννησης. Επίσης 

δεν υπάρχει προς το παρόν καµία πρόβλεψη στον ελληνικό κώδικα ιθαγένειας για την 

πολιτογράφηση µέσα από ειδικές διατάξεις των παιδιών που είναι γεννηµένα στην 

Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς ή των παιδιών που ήρθαν στην Ελλάδα σε προσχολι-

κή ηλικία (Θάκας, 2007). 
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2.9. Η εικόνα στην Εκπαίδευση µε αριθµούς 

 

 Τα  ποσοτικά  στοιχεία  που  ακολουθούν  δίνουν µια  συγκεντρωτική  εικόνα  των 

αλλοδαπών και  παλιννοστούντων µαθητών που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία  της  

χώρας  µας  κατά  τo  σχολικό    έτος 2007-08 (Πίνακας 3) και 2008-09 (Πίνακας 4). 

 

Πιν. 3. Πηγή: ΙΠΟ∆Ε, 2008 

 

 

 
Πιν.4. Πηγή: ΙΠΟ∆Ε, 2009 

 

 

 

Τα  στοιχεία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο έρευνας που κάνει το Ινστιτούτο Παι-

δείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε) κάθε χρόνο. Συγκεκρι-

Κατανοµή των Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων µαθητών στα ∆ηµοτι-
κά Σχολεία κατά το σχολ. έτος 2007 – 2008 

Βαθµίδα εκπαί-
δευσης 

Σύνολο µαθη-
τών 

Αριθµός Αλλο-
δαπών µαθητών 

Αριθµός 
Παλ/ντων µαθη-

τών 

Νηπιαγωγείο 90.698 8.111 759 

∆ηµοτικό 531.674 58.167 5.909 

Γυµνάσιο 317.945 29.346 4.996 

Λύκειο 211.192 9.192 2.729 

ΤΕΕ – ΕΠΑΛ – 
ΕΠΑΣ 

56.531 7.266 2.512 

ΣΥΝΟΛΟ 1.208.040 112.082 16.905 

Κατανοµή των Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων µαθητών στα ∆ηµοτι-
κά Σχολεία κατά το σχολ. έτος 2008 – 2009 

Βαθµίδα εκπαί-
δευσης 

Σύνολο µαθη-
τών 

Αριθµός Αλλο-
δαπών µαθητών 

Αριθµός 
Παλ/ντων µαθη-

τών 

Νηπιαγωγείο 128.319 15.447 1.122 

∆ηµοτικό 568.797 58.332 5.212 

Γυµνάσιο 310.585 28.680 4.208 

Λύκειο 209.243 9.229 2.262 

ΤΕΕ – ΕΠΑΛ – 
ΕΠΑΣ 

70.860 7.135 1.543 

ΣΥΝΟΛΟ 1.287.804 118.823 14.347 
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µένα  τα στοιχεία προέρχονται από  4579 (76%) Νηπιαγωγεία, 4864 (78%) ∆ηµοτικά, 

1813 (96%)  Γυµνάσια, 1071 (96%)  Λύκεια και 407  (83%) ΤΕΕ, ΕΠΑΛ. & ΕΠΑΣ.  

 

2.10. Η εικόνα στο ελληνικό σχολείο 

 

Η σχολική ηλικία είναι µία ηλικιακή περίοδος κατά την οποία διαµορφώνονται 

κατ’ εξοχήν οι στάσεις (Γεώργας, 1995) και το νέο άτοµο, πέρα από τις προσωπικές 

του εµπειρίες δέχεται επιδράσεις από βασικούς αλλά και δευτερεύοντες θεσµούς κοι-

νωνικοποίησης. Έτσι, οι αντιλήψεις που εκφράζει, οι στάσεις, οι αξίες και οι συµπε-

ριφορές που υιοθετεί επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από τη συγκεκριµένη κοινω-

νικοπολιτισµική οµάδα της οποίας αποτελεί µέλος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα 

στερεότυπα του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισµικού περιβάλλοντος να αντανακλούν 

και στον κόσµο των παιδιών, αναστέλλοντας τις διεργασίες που θα οδηγούσαν στην 

αµοιβαία συνύπαρξη και αποδοχή µε την ετερότητα.  

Οι  στάσεις  των  Ελλήνων  µαθητών  απέναντι  στους  µετανάστες  έχουν  ήδη α-

ποτελέσει  αντικείµενο  µελέτης  αρκετών  ερευνών,  στις  οποίες  επισηµαίνονται δι-

ακρίσεις  και  χρήση  ρατσιστικών  χαρακτηρισµών  από  τους  γηγενείς  µαθητές  

προς τους µετανάστες συµµαθητές τους, ενώ φαίνεται πως γενικά οι αλλοεθνείς τυγ-

χάνουν δυσµενέστερης µεταχείρισης από τους παλιννοστούντες, όπως αναφέρουν οι 

Πρίντεζη και Παυλόπουλος (2010). Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι µαθητές είναι η οµάδα 

που διάκειται περισσότερο θετικά στη διαφορετικότητα σε σχέση µε τις οµάδες των 

εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ οι µαθητές χαµηλότερων εκπαιδευτικών βαθµίδων 

παρουσιάζονται εν γένει περισσότερο ανοιχτοί στις σχέσεις τους µε τους αλλοδαπούς 

συµµαθητές τους. Επιπλέον, οι µαθητές που συνυπάρχουν στην τάξη µε αλλοδαπούς 

µαθητές  εµφανίζουν  µεγαλύτερη  αποδοχή  του  «διαφορετικού»  από  µαθητές  που  
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δε συναναστρέφονται  παιδιά  από  άλλες  χώρες,  ενισχύοντας  την  άποψη  για  τη  

θετική σηµασία της επαφής. 

Κατά τους Πρίντεζη και Παυλόπουλο (2010), η  στάση  των  µαθητών  απέναντι  

στο  διαφορετικό  µπορεί  να  ποικίλει,  µε βάση διαστάσεις όπως το έθνος, το χρώµα 

και το θρήσκευµα. Ξεκινώντας από την πιο  αρνητική  προς  την  πιο  θετική  στάση  

κατατάσσονται  σε  σειρά  µε   βάση   την εθνικότητα: Αλβανοί, Ασιάτες, Αφρικανοί 

και Άραβες, ∆υτικοευρωπαίοι, ενώ µε βάση το χρώµα: η µαύρη φυλή, οι µελαµψοί, η 

κίτρινη και τέλος η λευκή φυλή. Αντίστοιχα στερεότυπα µαθητών αλλά και φοιτητών 

αποκαλύπτονται σε πιο πρόσφατη έρευνα, όπου για µεν τους Ευρωπαίους εκδηλώνο-

νται θετικά στερεότυπα και θαυµασµός, για τους Αλβανούς αρνητικά στερεότυπα και 

συναισθήµατα περιφρόνησης και θυµού, ενώ µικτά παρουσιάζονται τα στερεότυπα 

για Αµερικανούς και Ασιάτες. Στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις σχετικά 

µε µειονοτικές οµάδες αποτυπώνονται συχνά και στον προφορικό λόγο, των µαθη-

τών. Φαίνεται λοιπόν πως ενώ από τη µια µεριά εκφράζεται η υποστήριξη της ισότη-

τας και του σεβασµού των δικαιωµάτων των µεταναστών, δεν έχει εκλείψει η καχυ-

ποψία που εκφράζεται άµεσα ή έµµεσα. Οι διακρίσεις εξακολουθούν να είναι εµφα-

νείς, αφού µεγάλη µερίδα Ελλήνων µαθητών τείνει να διαχωρίζει τη θέση της από τις 

υπόλοιπες εθνο-πολιτισµικές οµάδες οι οποίες διαβιώνουν στο ελληνικό σχολείο σή-

µερα. 

Κατά την Triandafyllidou (2000), οι Ελληνοπόντιοι βρίσκονται ψηλότερα από ό-

λους τους υπόλοιπους µετανάστες στην ιεραρχία της ελληνικότητας (“greekness”), η 

οποία δηµιουργεί πολλαπλά επίπεδα ένταξης ή αποκλεισµού. Οι γηγενείς Έλληνες 

βρίσκονται ψηλότερα από όλους, ακολουθούν οι Ελληνοπόντιοι, οι οποίοι ακολου-

θούνται από τους οµογενείς Έλληνες της Αλβανίας και έπονται οι µετανάστες αλβα-
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νικής εθνικότητας. Σε αυτήν την ιεραρχία, οι Ελληνοπόντιοι µαθητές είναι πιθανόν να 

αντιµετωπίσουν λιγότερες διακρίσεις από τους Αλβανούς µετανάστες. 

Πολλοί αλλοδαποί  εγκαταστάθηκαν  στη  χώρα  µας  βρίσκοντας  δουλειές,  εξοι-

κονοµώντας χρήµατα και φέρνοντας εδώ και τις οικογένειές τους. Έκαναν παιδιά τα 

οποία σήµερα φοιτούν στα ελληνικά σχολεία µαζί µε τα Ελληνόπουλα. Το γεγονός 

ότι οι αλλοδαποί απέκτησαν  ένα  καλύτερο  οικονοµικό  επίπεδο  συγκριτικά  µε  τη  

χώρα  προέλευσής τους  δε  σηµαίνει  πως  συγκριτικά  µε  τους  Έλληνες  έχουν  ένα  

υψηλό  ή  τουλάχιστον ένα µεσαίο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Οι περισσότεροι 

αλλοδαποί εργάζονται ως εργάτες  σε  ηµεροµίσθιες  δουλειές  έτσι  ώστε  να  κερδί-

ζουν  τα  προς  το  ζην  και  να µπορούν  να  ζήσουν  την  οικογένεια  τους.  Αυτό  

αυτόµατα  τους  εντάσσει  σε  αρκετά χαµηλότερο  κοινωνικοοικονοµικό  επίπεδο  

από  το  αντίστοιχο  του  µέσου  Έλληνα. Εξαιτίας  του  χαµηλού  κοινωνικοοικονο-

µικού  τους  επιπέδου,  οι  αλλοδαποί αισθάνονται  αποκλεισµένοι  καθώς  τα παιδιά 

τους δεν  µπορούν  να  έχουν  τα  ίδια εφόδια µε τα παιδιά των Ελλήνων. Πρώτον για-

τί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, δεύτερον γιατί  δεν  έχουν  την  οικονοµική  δυνατότητα  

να  πληρώσουν  φροντιστήρια  κ.λ.π.  και τέλος  γιατί  οι  περισσότεροι  αλλοδαποί  

γονείς  εµφανίζονται,  σύµφωνα  µε  τα αποτελέσµατα,  να  εκτελούν  χειρονακτικές  

εργασίες  και  να  έχουν  χαµηλό µορφωτικό  επίπεδο  συγκριτικά  πάντα  µε  το  α-

ντίστοιχο  των  Ελλήνων  γονέων. Καταλαβαίνουµε,  λοιπόν,  πως  υπάρχουν  πολλές  

ανισότητες  µεταξύ  αλλοδαπών  και Ελλήνων,  πράγµα  που  µπορεί  να  δηµιουργεί  

µια  αντιζηλία  από  την  πλευρά  των αλλοδαπών και µια επιθυµία να εκφράσουν ε-

πιθετικές συµπεριφορές στους Έλληνες. 
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2.11. Κοινωνικός Στιγµατισµός 

 

Κοινωνικός στιγµατισµός είναι η υποτίµηση της κοινωνικής ταυτότητας µιας οµά-

δας µε κριτήριο ένα πολύ αδρό χαρακτηριστικό, το οποίο αξιολογείται αρνητικά σε 

ένα συγκεκριµένο πλαίσιο (Crocker, 1999). Πρόκειται για ένα είδος διάκρισης, δηλα-

δή άνισης αντιµετώπισης ατόµων ή οµάδων, µε βάση κάποιο στερεότυπο. Ο τελικός 

στόχος του στιγµατισµού δεν είναι το ατοµικό γνώρισµα, αλλά η υποβάθµιση της 

κοινωνικής ταυτότητας του ατόµου, δηλαδή της αυτοεικόνας του η οποία διαµορφώ-

νεται µε βάση τις κοινωνικές κατηγορίες και τις οµάδες στις οποίες ανήκει. 

Χαρακτηριστικό του στιγµατισµού είναι η διαρκής πιθανότητα ή το ενδεχόµενο το 

άτοµο να γίνει στόχος προκατάληψης και διακρίσεων. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό ση-

µαίνει εµπόδια πρόσβασης σε σηµαντικούς πόρους επιβίωσης όπως είναι η εργασία, η 

εκπαίδευση, η στέγαση, η κοινωνική ασφάλιση. 

Η σχολική επίδοση και η επίδοση σε τεστ δεξιοτήτων γενικά, είναι ένας από τους 

τοµείς που υποσκάπτονται περισσότερο εξαιτίας του στίγµατος, όπως προκύπτει από 

τα ερευνητικά δεδοµένα και στην ελληνική πραγµατικότητα. Αποτελέσµατα έρευνας 

(Motti-Stefanidi, 2008b) έδειξαν ότι, αφού αποκλειστούν άλλοι παράγοντες αντιξοό-

τητας, η διαφορά στη σχολική επάρκεια µεταξύ γηγενών και Αλβανών εφήβων εξα-

κολουθεί να είναι εµφανής σε βάρος των δεύτερων. Σε άλλη έρευνα (Motti-Stefanidi 

et al, 2008a), τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αντιλαµβανόµενη αδικία σε βάρος του 

εαυτού, εξαιτίας του ανήκειν σε συγκεκριµένη εθνική οµάδα, αποτελεί παράγοντα 

επικινδυνότητας για την επάρκεια των Αλβανών εφήβων που φοιτούν στο ελληνικό 

σχολείο. Σύµφωνα µε τις παραπάνω έρευνες, οι επιπτώσεις του στιγµατισµού κάθε 

άλλο παρά οµοιογενείς και µονοσήµαντες είναι. Η αυτοεκτίµηση των στιγµατισµένων 

ατόµων τίθεται υπό απειλή, αλλά δεν θίγεται οπωσδήποτε ανεπανόρθωτα.  
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Όµως σύµφωνα µε τον Παυλόπουλο (2006), οι αντιλαµβανόµενες διακρίσεις λόγω 

του στιγµατισµού είναι ένας διαµεσολαβητικός παράγοντας της επιπολιτισµικής δια-

δικασίας που θέτει σε κίνδυνο την προσαρµογή των µεταναστών, µέσω της επαπει-

λούµενης υποβάθµισης της κοινωνικής ταυτότητας της οµάδας. Οι διακρίσεις λόγω 

του στιγµατισµού, συνιστούν σηµαντική ψυχολογική πραγµατικότητα για κοινωνικά 

ευάλωτες οµάδες, όπως είναι οι µειονότητες και οι µετανάστες. Οι αρνητικές επιπτώ-

σεις  της αντιλαµβανόµενης διάκρισης στην κοινωνική, ψυχολογική και σχολική προ-

σαρµογή των µεταναστών συνιστούν καλά τεκµηριωµένο και επαναλαµβανόµενο εύ-

ρηµα στη σχετική βιβλιογραφία (Berry et al., 2006, Vekuten & Thijs, 2002). 

Οι αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι εµφανείς περισσό-

τερο στη στιγµατισµένη οµάδα, παρά στα µέλη της εξω-οµάδας. Ωστόσο, το στίγµα 

στερεί και από τα τελευταία τα οφέλη που θα µπορούσαν να αποκοµίσουν από µια 

καλύτερης ποιότητας επικοινωνία µε τα µέλη των στιγµατισµένων οµάδων (Kurzban 

& Leary, 2001).  

 

3.1. Αυτοεκτίµηση - Αυτοαντίληψη 

 

Η έννοια του εαυτού έχει κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποτελέσει αντικείµενο 

έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία εστιάστηκε στη µελέτη των ατοµικών 

και αναπτυξιακών διαφορών, καθώς και στον λειτουργικό ρόλο της αυτοαντίληψης 

και της αυτοεκτίµησης στο σύστηµα του εαυτού. 

Σύµφωνα µε τη Μακρή-Μπότσαρη (2001), η  αυτοαντίληψη  είναι  η  γνωστική  

πλευρά  της  έννοιας  του  εαυτού, διαµορφώνεται από τις εµπειρίες και τις αλληλεπι-

δράσεις του παιδιού στο περιβάλλον που ζει και επηρεάζεται από τις απόψεις και τις 

εκτιµήσεις ατόµων σηµαντικών στο περιβάλλον του (γονείς, δάσκαλοι, συνοµήλικοι), 
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ενώ η αυτοεκτίµηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηµατική πλευρά της αυτοαντίληψης, 

απεικονίζει την εικόνα που έχει ένα άτοµο για την αξία του και συσχετίζεται µε την 

ψυχική του υγεία. 

Τα παιδιά µε ενισχυµένη αυτοεκτίµηση έχουν µεγαλύτερη αυτοαποδοχή και γνώση 

του εαυτού τους, των ορίων τους και των δυνατοτήτων τους. Αντίθετα τα παιδιά µε 

µικρή αυτοεκτίµηση, απορρίπτουν πιο εύκολα τον εαυτό τους, θεωρούν ότι έχουν 

πολλά προβλήµατα και παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρµογής (Harter & Marold, 

1994). 

Oι Shavelson & Bolus (1982) πρότειναν ένα θεωρητικό µοντέλο αυτοαντίληψης το 

οποίο χαρακτηρίζεται από ιεραρχική δοµή και έχει πολλές διαστάσεις. Στην κορυφή 

αυτής της ιεραρχικής δοµής είναι η γενική αυτοαντίληψη (general self-concept), δη-

λαδή οι στάσεις και οι πεποιθήσεις που έχει ένα άτοµο για τον εαυτό του. Ένα επίπε-

δο πιο χαµηλά, το γενικό αυτοσυναίσθηµα διακρίνεται σε ακαδηµαϊκό (academic 

selfconcept) και µη ακαδηµαϊκό (non academic self-concept). Το ακαδηµαϊκό αυτο-

συναίσθηµα επιµερίζεται σε τοµείς σχετικούς µε τα µαθήµατα (π.χ. Γλώσσα, Μαθη-

µατικά), ενώ το µη ακαδηµαϊκό σε τρεις οµάδες: στον κοινωνικό (social), τον σωµα-

τικό (physical) και τον συναισθηµατικό (emotional) τοµέα. Ο σωµατικός τοµέας της 

αυτοαντίληψης χωρίζεται παραπέρα στην σωµατική ικανότητα (physical ability) και 

εξωτερική εµφάνιση (physical appearance), ενώ ο κοινωνικός τοµέας χωρίζεται στις 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους (peer relations) και σχέσεις µε τους γονείς. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω, µια θετική αυτοαντίληψη σχετίζεται µε υψηλή αυτοεκτίµηση και 

αυτοπεποίθηση και οι όποιες µεταβολές στην αυτοαντίληψη σε έναν τοµέα απαιτούν 

µεταβολή στην αυτοαντίληψη σε έναν ή περισσότερους επί µέρους τοµείς.  
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Σύµφωνα µε τη Harter, η αυτοεκτίµηση εξαρτάται από την αυτοαντίληψη της    ι-

κανότητας σε τοµείς στους οποίους το άτοµο αποδίδει σπουδαιότητα. Αυτό σηµαίνει 

ότι όλοι οι επιµέρους τοµείς δεν έχουν την ίδια σπουδαιότητα για κάθε άτοµο και επι-

πλέον, κάθε άτοµο δίνει διαφορετική βαρύτητα σε κάποιους επιµέρους τοµείς από 

αυτήν που δίνει κάποιο άλλο άτοµο (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). ∆ιατύπωσε λοιπόν 

ένα πολυπαραγοντικό µοντέλο αυτοαντίληψης-αυτοεκτίµησης, µε 5 επιµέρους τοµείς 

αυτοαντίληψης, όπου κάθε επιµέρους τοµέας έχει το δικό του ειδικό βάρος στο επίπε-

δο της συνολικής σφαιρικής έννοιας της αυτοεκτίµησης. 

 

 

 

Πηγή: . R.J. Shavelson & R. Bolus, (1981). Self-concept: The interplay of Theory and Methods. 

∆ιάγρ. 2.  ∆οµή της αυτοαντίληψης 
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∆ιάγραµµα 3. Το πολυπαραγοντικό µοντέλο αυτοεκτίµησης της Harter. 

 

 

Σύµφωνα µε τη Μακρή-Μπότσαρη (2001), το µοντέλο της Harter στηρίζεται στην 

υπόθεση του James (1890-1963), ότι η επίδραση των επιµέρους τοµέων της αυτοα-

ντίληψης στην αυτοεκτίµηση εξαρτάται από τη σπουδαιότητα που το ίδιο το άτοµο 

αποδίδει στους διάφορους τοµείς της ζωής του. Το µοντέλο της Harter, όπως απεικο-

νίζεται στο παραπάνω σχήµα, διακρίνονται οι επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης και τα 

διπλής κατεύθυνσης βέλη υποδηλώνουν συνάφειες. Η θεώρηση της έννοιας του εαυ-

τού ως πολυδιάστατης εννοιολογικής κατασκευής, οδήγησε στη θεώρηση της γενικής 

έννοιας του εαυτού ως ένα σταθµισµένο άθροισµα των επιµέρους αυτοαντιλήψεων 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

 

3.2. Η µέτρηση της αυτοεκτίµησης 

 

Σύµφωνα µε τη Μακρή-Μπότσαρη (2001), η εκτίµηση της αυτοεκτίµησης και της 

αυτοαντίληψης του ατόµου εµφανίζεται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς κανένα τεστ και 

καµιά µέθοδος αξιολόγησης δεν είναι δυνατόν να δώσουν µια ακριβή εικόνα αυτών 

των µεταβλητών. Μια συνήθη µέθοδο εκτίµησης της αυτοαντίληψης αποτελούν τα 

ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς. Το είδος αυτό της µέτρησης έχει δεχτεί πολλές επι-

Αυτοεκτίµηση 

∆ιαγωγή- 

Συµπεριφορά 

Φυσική 

εµφάνιση 

Αθλητική 

ικανότητα 

Κοινωνική 

ικανότητα 
Σχολική 

ικανότητα 
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κρίσεις. Πρώτον, πολλοί ερευνητές επισηµαίνουν το γεγονός ότι οι άνθρωποι διαφέ-

ρουν µεταξύ τους σηµαντικά ως προς τον βαθµό της αυτογνωσίας που διαθέτουν. Για 

να είναι κάποιος σε θέση να µιλήσει για τον εαυτό του, πρέπει να τον γνωρίζει. ∆εύ-

τερον, πρέπει να κατέχει το κατάλληλο λεξιλόγιο ώστε να µπορεί να εκφράσει τις 

σκέψεις του. Το άτοµο µε περιορισµένο λεξιλόγιο θα βρισκόταν αµέσως σε δυσχερή 

θέση. Τρίτον, οι απαντήσεις του ερωτώµενου µπορεί  να επηρεαστούν από την επιθυ-

µία του να δώσει µια κοινωνικά αποδεκτή απάντηση. Αν το άτοµο νιώσει ότι απειλεί-

ται, τότε θα δραστηριοποιηθούν οι µηχανισµοί άµυνας και πιθανότατα θα δώσει µια 

ανακριβή εικόνα του εαυτού. Επιπρόσθετα υπάρχουν θεωρητικοί που εφιστούν την 

προσοχή στην διαφορά που υπάρχει µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της αυτοαναφο-

ράς, τονίζοντας ότι η εικόνα του εαυτού που δίνεται µέσω των ερωτηµατολογίων εί-

ναι αυτή που το άτοµο µπορεί και θέλει να αποκαλύψει από τον εαυτό του την δεδο-

µένη στιγµή και όχι το αυτοσυναίσθηµά του. Η Harter όµως αναφέρει ότι τα παιδιά 

γίνονται προοδευτικά καλύτερα µε την αύξηση της ηλικίας, στο να κάνουν ρεαλιστι-

κές κρίσεις που αφορούν τις ικανότητες τους, κατά διάρκεια του δηµοτικού σχολείου. 

Υπάρχουν αρκετά ερωτηµατολόγια για  την  µέτρηση της  αυτοαντίληψης.  Τα  πιο 

σύγχρονα είναι τα  ακόλουθα: το  «The  Perceived  Competence  Scale  for  Children» 

(Harter, 1982), το «Self- Perception  Profile for Children» (Harter, 1985), η σειρά των 

«SDQ-test» (SDQ-I, SDQ-II και SDQ-III) (Marsh, 1988, Marsh & Barnes, 1982, 

Marsh & O’Neil, 1984), το «PSDQ» (Marsh et al., 1994)  και η  ελληνική έκδοση του 

«Self- Perception Profile for Children» «Πως Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου-

ΠΑΤΕΜ» σε τέσσερις µορφές που καλύπτουν όλες τις σχολικές ηλικίες (Μακρή-

Μπότσαρη, 2001). 
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3.3. Χαµηλή αυτοεκτίµηση και σχολική ζωή 

 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο µε δείγµα 327 µαθητών 

που φοιτούσαν από την Στ’ ∆ηµοτικού µέχρι την Γ’ Λυκείου (Μακρή – Μπότσαρη & 

Μέγαρη, 2001), διερευνήθηκε το πλέγµα των σχέσεων µεταξύ φύλου, σχολικής επί-

δοσης, αυτοεκτίµησης και προσανατολισµού των κινήτρων. Τα ευρήµατα της έρευ-

νας έδειξαν ότι η αυτοεκτίµηση ασκεί άµεση επίδραση στον προσανατολισµό των 

κινήτρων για µάθηση, τα οποία µε τη σειρά τους ασκούν άµεση και ισχυρή επίδραση 

στη σχολική επίδοση των µαθητών. Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν περαιτέρω ότι  

σχολική επίδοση ασκεί άµεση επίδραση στην αυτοεκτίµηση (Μακρή-Μπότσαρη, 

2001). 

Η χαµηλή κοινωνική αποδοχή µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες  (και εδώ δεν 

εννοείται ότι οι µαθητές-παιδιά µεταναστών έχουν οπωσδήποτε µαθησιακές δυσκολί-

ες, όµως φαίνεται παρόµοιο αποτέλεσµα λόγω της ελλιπούς γνώσης της γλώσσας), 

φαίνεται να σχετίζεται µε την άποψη ότι οι µαθητές αυτοί δεν είναι αρκετά συνεργά-

σιµοι, να εκλαµβάνονται ως θύµατα εκφοβισµού και ως άτοµα που χρειάζονται συνε-

χώς βοήθεια. Οι συµπεριφορές που σχετίζονται µε κάθε µία από αυτές τις τρεις παρα-

πάνω θεωρήσεις των µαθητών αυτών, συνδέονται µε την ικανότητα στο χειρισµό δια-

προσωπικών καταστάσεων. Η συνεργατικότητα συνεπάγεται ικανότητα αλληλεπί-

δρασης, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει τη γνώση των κοινωνικών κανόνων για τη σειρά 

σε µια συζήτηση ή δραστηριότητα, όπως και για την ύπαρξη αµοιβαιότητας (Strain & 

Shores, 1977). Όντας θύµα εκφοβισµού, συνεπάγεται τρωτότητα και έλλειψη ικανό-

τητας στο χειρισµό των διαπροσωπικών συγκρούσεων, κυρίως λόγω της ελλιπούς 

γνώσης της γλώσσας. Η συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών που απαιτείται 

στους µαθητές  αυτούς µπορεί να αποβεί µια πηγή δυσαρέσκειας από τους συνοµηλί-
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κους τους και έτσι θα ενισχύσει την αρνητική άποψη του αβοήθητου µαθητή που ζη-

τά συνεχώς βοήθεια (Lynas, 1986). 

Τα αποτελέσµατα µεγάλης κλίµακας έρευνας στην Ιρλανδία (O’ Moore & Kirk-

ham, 2001) έδειξαν ότι τόσο οι µαθητές που θυµατοποιούνται όσο και αυτοί που θυ-

µατοποιούν στο δηµοτικό σχολείο αλλά και σε µεγαλύτερες βαθµίδες της εκπαίδευ-

σης έχουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση από ότι οι συνοµήλικοί τους που δε συµµετέ-

χουν σε πράξεις bullying. Τα αποτελέσµατα επίσης έδειξαν ότι οι µαθητές που συµ-

µετέχουν συχνά σε καταστάσεις bullying έχουν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση από τους 

µαθητές που συµµετέχουν ευκαιριακά σε τέτοιες καταστάσεις. Ιδιαίτερα οι µαθητές 

που εµπλέκονται στο bullying τόσο από τη µεριά του θύµατος, όσο και του θύτη, έ-

χουν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα αυτοεκτίµησης από τους συνοµήλικούς τους οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται µόνο ως θύµατα ή µόνο ως θύτες. 

 

 

4. Σκοπός της έρευνας  – Υποθέσεις  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν  να µελετήσει τις διαδικασίες θυµατοποίησης 

που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στους µαθητές από οικογένειες µεταναστών (αλλοδα-

πών, παλιννοστούντων και οµογενών) από την Αλβανία και την ΠΣΕ (Πρώην Σοβιε-

τική Ένωση).  

Σχετικές έρευνες δεν υπάρχουν για την α/θµια εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο. 

Ενώ υπάρχουν έρευνες σχετικές µε τη θυµατοποίηση στο γενικότερο πλαίσιο του δη-

µοτικού σχολείου, δεν υπάρχουν έρευνες που να συνδέουν τέτοιες συµπεριφορές µε 

την καταγωγή των µαθητών που τις εκδηλώνουν ή που τις υφίστανται.  
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Η παρούσα έρευνα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα όσα αναφέρθηκαν ως τώρα, επιχει-

ρεί να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. Υπάρχει µεγαλύτερη εµπλοκή σε καταστάσεις bullying ανάµεσα σε µαθητές 

από οικογένειες µεταναστών από την Αλβανία και την ΠΣΕ από όσο σε συνοµηλί-

κους τους συµµαθητές ελληνικής καταγωγής; Αν ναι, τι µορφή έχει αυτή η εµπλοκή; 

2. Αν οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών από την Αλβανία και την ΠΣΕ ε-

µπλέκονται περισσότερο σε καταστάσεις bullying, υπάρχουν διαφορές ανάµεσά τους 

λόγω φύλου, ηλικίας και καταγωγής; 

3. i. Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους τοµείς της αυτοεκτίµησης 

(self esteem, global self-worth κατά την Harter), της αυτοαντίληψης ως προς τη σχο-

λική ικανότητα (scholastic competence) και την αποδοχή από τους συνοµήλικους 

(peer acceptance), ανάµεσα σε µαθητές από οικογένειες µεταναστών από την Αλβα-

νία και την ΠΣΕ και σε συνοµηλίκους τους συµµαθητές ελληνικής καταγωγής;  

    ii. Οι διαφορές καταγωγής ρυθµίζουν τις ενδεχόµενες διαφορές σε καταστάσεις 

bullying ανάµεσα σε Έλληνες µαθητές και µαθητές από οικογένειες µεταναστών από 

την Αλβανία και την ΠΣΕ;     
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Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

5.1. ∆είγµα 

 

Στην έρευνα έλαβαν συνολικά µέρος 631 µαθητές από τα δεκατρία παραπάνω 

σχολεία (πίνακας 5), εκ των οποίων το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 124 µαθητές, 

από οικογένειες µεταναστών από την Αλβανία και την ΠΣΕ. Στον πίνακα 6 απεικονί-

ζονται το φύλο και οι ηλικίες των µαθητών αυτών: 

 

Πίνακας 5. Σχολεία στα οποία έλαβε χώρα η έρευνα. 

α/α Ονοµασία Σχολείου Χαρακτηρισµός περιοχής 

1. 2
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας αστική 

2. 12
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Ευόσµου αστική 

3. 7
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Πολίχνης αστική 

4. 9
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας αστική 

5. 12
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας αστική 

6. 11
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας αστική 

7. 5
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Θεσσαλονίκης αστική 

8. 9
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Θεσσαλονίκης αστική 

9. 2
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Ραιδεστού επαρχιακή 

10. ∆ηµοτικό Σχ. Φωτολίβους ∆ράµας επαρχιακή 

11. ∆ηµοτικό Σχ. Αγ. Αθανασίου ∆ράµας επαρχιακή 

12. ∆ηµοτικό Σχ. Κυργίων ∆ράµας επαρχιακή 

13. 1
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Κρηνίδων Καβάλας επαρχιακή 
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Πίνακας 6. Φύλο και ηλικίες των µαθητών ανά σχολείο.  

   Σχολείο αγόρια Ε΄ 

τάξης 

κορίτσια 

Ε΄ τάξης 

αγόρια ΣΤ΄ 

τάξης 

κορίτσια 

ΣΤ΄ τάξης 

σύνολο 

1 2
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας 4 3 2 1 10 

2 12
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Ευόσµου 4 0 2 3 9 

3 2
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Ραιδεστού 2 0 1 2 5 

4 7
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Πολίχνης 0 0 3 1 4 

5 9
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας 1 2 1 0 4 

6 ∆ηµοτικό Σχ. Φωτολίβους ∆ράµας 0 2 2 1 5 

7 12
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας 7 4 1 7 19 

8 ∆ηµοτικό Σχ. Αγ. Αθανασίου ∆ράµας 2 1 2 1 6 

9 ∆ηµοτικό Σχ. Κυργίων ∆ράµας 3 1 1 1 6 

10 11
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. ∆ράµας 1 1 1 1 4 

11 1
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Κρηνίδων Καβάλας 1 2 1 3 7 

12 5
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Θεσσαλονίκης 0 6 2 5 13 

13 9
ο
 ∆ηµοτ. Σχ. Θεσσαλονίκης 13 5 7 7 32 

  σύνολο 38 27 26 33 124 

 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2010-11 σε σχολεία όπου φοιτούσαν µα-

θητές των Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου από οικογένειες µεταναστών 

(αλλοδαπών, παλιννοστούντων και οµογενών) από την Αλβανία και την ΠΣΕ. Η επι-

λογή των σχολείων έρευνας έγινε µε σκοπό να συµπεριληφθούν σχολεία από αγροτι-

κές-ηµιαστικές και αστικές περιοχές, έτσι ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικό κατά 

το δυνατόν δείγµα από διάφορες περιοχές στο µαθητικό πληθυσµό έρευνας. 

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας µε δηµογραφικά στοιχεία των παιδιών που 

αποτέλεσαν την οµάδα έρευνας: 
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Πίνακας 7. ∆ηµογραφικά στοιχεία των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα 

 
Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

% 

Φύλο 

Αγόρια 65 52% 

Κορίτσια 59 48% 

Σύνολο 124 100% 

Τάξη φοίτησης 

 Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Ε΄ 34 31 65 27% 25% 49% 

ΣΤ΄ 31 28 69 25% 23% 51% 

Σύνολο 65 59 124 52% 48% 100% 

Καταγωγή 

Αλβανοί 67 54% 

Οµογενείς από Αλβανία 2 2% 

Αλλοδαποί από ΠΣΕ* 8 6% 

Οµογενείς από ΠΣΕ 47 38% 

Σύνολο 124 100% 

* Πρώην Σοβιετική Ένωση 

 

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκε και µια οµάδα από 125 µαθητές 

ελληνικής καταγωγής οι οποίοι επελέγησαν µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας 

και οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ως προς το φύλο, το σχολείο και την τάξη 

φοίτησης µε τους µαθητές από οικογένειες µεταναστών.  
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  5.2. Εργαλεία µέτρησης 

 

i. Εκφοβισµός/Θυµατοποίηση 

Για τον εντοπισµό των µαθητών που εµπλέκονται σε καταστάσεις θυµατοποίησης 

είτε ως θύτες, είτε ως θύµατα, χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Peer Relations 

Questionnaire (Rigby & Slee, 1993, Slee & Rigby, 1993). To ίδιο ερωτηµατολόγιο 

έχει χρησιµοποιηθεί και σε προηγούµενη έρευνα (Τσιόλκα, 2008). 

Το ερωτηµατολόγιο προϋποθέτει και αξιολογεί τρεις διαστάσεις ως επικρατέστε-

ρες στις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των παιδιών της σχολικής ηλικίας, την επιθε-

τικότητα προς άλλους, τη θυµατοποίηση από άλλους και τη σχέση µε τους άλλους µε 

όρους αλληλεγγύης και συνεργατικότητας. Παραγοντικές αναλύσεις των αποτελε-

σµάτων κατέδειξαν επανειληµµένα ότι υπάρχουν οι τρεις αυτές ανεξάρτητες προϋπο-

τιθέµενες διαστάσεις (Rigby & Slee, 1993). 

Αποτελείται από 6 ερωτήσεις σχετικές µε την τάση για εκφοβισµό, 5 ερωτήσεις 

που αφορούν στη θυµατοποίηση, 4 ερωτήσεις που φανερώνουν τάση για συµπαρά-

σταση και αλληλεγγύη, δηλαδή το βαθµό κοινωνικότητας (prosocial). Τέλος υπάρ-

χουν και 5 συµπληρωµατικές ερωτήσεις – «fillers», όπως συνηθίζεται σε τέτοιου εί-

δους ερωτηµατολόγια. 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δίνονται σε 4-βάθµια κλίµακα Likert («ποτέ» = 1, 

«κάποιες φορές» = 2, «αρκετά συχνά» = 3 και «πολύ συχνά» = 4).   

ii. Αυτοσυναίσθηµα/Αυτοεκτίµηση 

Για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης για α) την αποδοχή από τους συµµαθητές 

και β) της σχολικής ικανότητας, όπως και της αυτοεκτίµησης, χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ-ΙΙ (Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου ΙΙ - Μακρή-
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Μπότσαρη, 2001), που αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου Self-

Perception Profile for Children της S. Harter (1985).  

Το ΠΑΤΕΜ-ΙΙ είναι ένα ψυχοµετρικό µέσο για την αξιολόγηση έξι επιµέρους κλι-

µάκων των µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού, και αποτελεί το δεύτερο µέρος µιας 

σειράς τεσσάρων ερωτηµατολογίων που αφορούν µαθητές από την πρώτη δηµοτικού 

µέχρι την τρίτη Λυκείου. 

Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε το δεύτερο τεύχος από τα τέσσερα συνολικά ερω-

τηµατολόγια, το ΠΑΤΕΜ-ΙΙ, το οποίο  καλύπτει  τις  ηλικίες  των ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τά-

ξεων  και  επιπλέον είναι  σχετικά εύκολο  στην  συµπλήρωσή του.  Στην ελληνική 

έκδοση τα ερωτηµατολόγια της S.Harter για µαθητές ηλικίας ∆΄, Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτι-

κού διατηρήθηκαν όλες οι κλίµακες του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου, αλλά ο αριθ-

µός των ερωτήσεων µειώθηκε από έξι σε πέντε. Επιπλέον, µερικές από τις ερωτήσεις 

του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου αναδιατυπώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε άλλες 

προκειµένου να βελτιωθούν η αξιοπιστία και η δοµική εγκυρότητα της ελληνικής έκ-

δοσης, σύµφωνα µε τη Μακρή-Μπότσαρη (2001).  

Το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ-ΙΙ περιλαµβάνει έξι κλίµακες που αξιολογούν: 1. 

Σχολική Ικανότητα,  2. Σχέσεις  µε  συνοµηλίκους,  3. Αθλητική  Ικανότητα,  4. Φυ-

σική  Εµφάνιση, 5. ∆ιαγωγή- Συµπεριφορά και τέλος την Αυτοεκτίµηση (Global Self-

Worth). Η κλίµακα της Αυτοεκτίµησης αξιολογεί το βαθµό στον οποίο ο µαθητής εί-

ναι ευχαριστηµένος γενικά µε τον εαυτό του και τη ζωή του.   

Ο κάθε τοµέας περιλαµβάνει 5 επιµέρους ερωτήµατα.  Σε  κάθε  ερώτηµα  του  

ερωτηµατολογίου  ο  µαθητής  καλείται  πρώτα  να επιλέξει  ποιος  τύπος  ατόµου  

του  ταιριάζει  περισσότερο από  τους  δύο  εναλλακτικούς  που  περιγράφονται  στο 

κάθε  σκέλος  της  ερώτηση.  Στην  συνέχεια  καλείται να αποφασίσει, σηµειώνοντας 
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Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, κατά πόσο η περιγραφή του τύπου του ατόµου που επέ-

λεξε «απόλυτα του ταιριάζει» ή «µάλλον του ταιριάζει». Οι απαντήσεις  βαθµολο-

γούνται  από 1  µέχρι 4,  µε  τις  υψηλότερες  τιµές  να  αντανακλούν υψηλότερα επί-

πεδα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης στους επιµέρους τοµείς. Ο µέσος όρος των 

τιµών των ερωτήσεων καθεµιάς  από  τις  επιµέρους  κλίµακες  αυτοαντίληψης  απο-

τελεί  το  βαθµό αυτοαντίληψης του µαθητή στον αντίστοιχο τοµέα της ζωής του. 

Για  τους  σκοπούς  της  έρευνας  αυτής  εξαιρέθηκαν  οι  τοµείς  που  αξιολογούν  

την Αθλητική Ικανότητα, τη Φυσική Εµφάνιση και τη ∆ιαγωγή-Συµπεριφορά αφού 

δίνεται η δυνατότητα από το ίδιο το ερωτηµατολόγιο και γιατί είναι τοµείς οι οποίοι 

δεν σχετίζονται µε τους σκοπούς της έρευνας. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε σε 

πρώτη φάση ολόκληρο από τους µαθητές και η εξαίρεση έγινε στη συνέχεια, στη φά-

ση της βαθµολόγησης των απαντήσεων. Τα επιπλέον στοιχεία που συµπληρώθηκαν 

και για τα δύο ερωτηµατολόγια ήταν το σχολείο και η τάξη-τµήµα. 

5.3. ∆ιαδικασία της έρευνας 

Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε χρονικό διάστηµα 4 µηνών (Μάρτιος-Ιούνιος 

2011). Αρχικά έγινε πιλοτική εφαρµογή στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κυργίων ∆ράµας. 

Από την πιλοτική εφαρµογή φάνηκε ότι οι µαθητές της ∆΄ τάξης δεν κατανοούσαν το 

νόηµα αρκετών ερωτήσεων τόσο του ερωτηµατολογίου PRQ, όσο και του ΠΑΤΕΜ-ΙΙ 

και είχαν δυσκολίες στην κατανόηση του τρόπου απάντησης στο ερωτηµατολόγιο 

ΠΑΤΕΜ-ΙΙ. Για αυτόν το λόγο και για λόγους που αναφέρονται παρακάτω στο κεφά-

λαιο 6.1.ii,  αποφασίστηκε να µη συµµετάσχουν µαθητές από τη ∆΄ τάξη στην πα-

ρούσα έρευνα.  

Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από τους µαθητές παρουσία του ερευνητή. Οι 

µαθητές απαντούσαν τα ερωτηµατολόγια στην τάξη τους, στο διάστηµα µιας διδακτι-
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κής ώρας. Αρχικά γινόταν κάθε φορά ενηµέρωση για το σκοπό της έρευνας, τονιζό-

ταν ότι τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και δεν υπάρχει ζήτηµα δηµοσιοποίησης ή 

βαθµολόγησης των απαντήσεών τους. Για λόγους διακριτικότητας και σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της άδειας από το Π.Ι., τα ερωτηµατολόγια συµπλήρωναν όλοι οι µαθητές 

της τάξης και στη συνέχεια κατά την παράδοσή τους αναγράφονταν επάνω τους ο 

Α.Μ. του κάθε µαθητή από το µητρώο του σχολείου, µε σκοπό να ξεχωρίσουν εκ των 

υστέρων τα παιδιά της οµάδας έρευνας (από οικογένειες οµογενών, αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων).  

 

6. Αποτελέσµατα 

 Η στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των ερευνητικών δεδοµένων πραγµατο-

ποιήθηκε µε λογιστικά φύλλα του προγράµµατος Excel και µε το στατιστικό πρό-

γραµµα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 19.0. 

 

6.1. Εγκυρότητα και αξιοπιστία των εργαλείων µέτρησης 

i.  Peer Relations Questionnaire  

Για το έλεγχο της δοµικής εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου PRQ πραγµατο-

ποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση, µε τη µέθοδο της ανάλυσης των κυρί-

ων συνιστωσών (principal components analysis). Στη συνέχεια έγινε ορθογώνια περι-

στροφή των αξόνων. Το κριτήριο καθορισµού του αριθµού των ερωτήσεων ήταν οι 

ιδιοτιµές να είναι µεγαλύτερες του 1.00. Για να γίνει η κατανοµή των ερωτήσεων 

στους παράγοντες, η τιµή 0.30 χρησιµοποιήθηκε ως µικρότερη φόρτιση.  

Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων των ερωτηµατολογίων εξετάστηκε µε βάση 

το τεστ του άλφα του Cronbach (Cronbach, 1951).  
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Στο ερωτηµατολόγιο PRQ, αφαιρέθηκε η ερώτηση 14. «Μου αρέσει να δείχνω 

στους άλλους ότι εγώ είµαι το αφεντικό» επειδή είχε φόρτιση σε περισσότερους από 

έναν παράγοντα. Από τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

προέκυψαν τρείς παράγοντες οι οποίοι εξηγούσαν το 50,62% της συνολικής διακύ-

µανσης (πίνακας 8): 

α  παράγοντας: «Επιθετική συµπεριφορά» (22.19%) µε 5 σχετικές ερωτήσεις 

και Cronbach’s α = 0,68 

β παράγοντας: «Συµπεριφορά θύµατος» (16.04%) µε 5 σχετικές ερωτήσεις και 

Cronbach’s α = 0,83, και 

γ παράγοντας: «Κοινωνική συµπεριφορά» (12.39%) µε 4 σχετικές ερωτήσεις 

και Cronbach’s α = 0,53. 

 

Πιν. 8. Αποτελέσµατα από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση των δεδοµένων στο ε-

ρωτηµατολόγιο PRQ. 

Peer Relations Questionnaire (Rigby & Slee, 1993)           Παράγοντες 

1 2 3 

α. Ερωτήσεις επιθετικότητας      

…κάνω δύσκολη τη ζωή των ήσυχων παιδιών 0,65   
…είµαι µέλος µιας οµάδας που τριγυρνά πειράζοντας τους άλλους 0,59   
…µου αρέσει να κάνω τους άλλους να µε φοβούνται 0,60   
…µου αρέσει να ενοχλώ τους αδύναµους 0,72   
…µου αρέσει να µπλέκοµαι σε καυγά µε κάποιον που µπορώ να νικήσω 

εύκολα 
0,73 

 
 

β. Ερωτήσεις θυµατοποίησης    

…τα άλλα παιδιά µε φωνάζουν µε κοροϊδευτικά ή υποτιµητικά ονόµατα  0,76  
…οι άλλοι µε πειράζουν  0,81  
…οι άλλοι µε αφήνουν σκόπιµα έξω από τα πράγµατα (παιχνίδια, συζητή-

σεις, παρέες) 
 0,67  

…τα άλλα παιδιά µε κοροϊδεύουν  0,85  
…τα άλλα παιδιά µε χτυπάνε και µε σπρώχνουν  0,77  

γ. Ερωτήσεις κοινωνικότητας    
…µου αρέσει να κάνω φίλους   0,48 
…µου αρέσει να βοηθώ τους ανθρώπους που τους φέρονται άσχηµα   0,64 
…µοιράζοµαι πράγµατα µε τους άλλους   0,62 
…χαίροµαι να βοηθώ τους άλλους   0,79 

 Ποσοστό διακύµανσης 22.19  16.04  12.39  

Σηµείωση: φορτίσεις µικρότερες .30 δεν αναφέρονται 

 

Όσον αφορά την εσωτερική συνοχή των παραγόντων, από τα αποτελέσµατα 

φάνηκε ότι οι δύο παράγοντες (θύτης – θύµα) είχαν αποδεκτούς δείκτες εσωτερι-
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κής συνοχής, ενώ για τον παράγοντα κοινωνική συµπεριφορά ο δείκτης εσωτερι-

κής συνοχής κυµάνθηκε σε µέτρια επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα: 

 

Πιν. 9. ∆είκτης Cronbach’s a εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου PRQ. 

Μεταβλητή Cronbach’s a Αριθµός ερωτήσεων 

θύτης .68 5 

θύµα .83 5 

κοινωνική συµπεριφορά .53 4 

     

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι αντίστοιχα µε άλλες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν 

τόσο σε δείγµα Ελλήνων µαθητών (Τσιόλκα, 2008), όσο και στο εξωτερικό (Uba, 

Yaacob & Juhari, 2009). Επειδή τόσο στην παρούσα έρευνα, όσο και στις έρευνες 

που προαναφέρθηκαν, ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας της µεταβλητής «κοινωνική 

συµπεριφορά» κυµάνθηκε σε µέτρια επίπεδα (στην τελευταία έρευνα µάλιστα ήταν    

a = .21), αποφασίστηκε τα αποτελέσµατα που έδωσε η µεταβλητή αυτή να µη χρησι-

µοποιηθούν στην έρευνα. Η ίδια πρακτική εξάλλου υιοθετήθηκε και σε έρευνα που 

χρησιµοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο (Duncan, 1999) και αξιοποιήθηκαν µόνο τα αποτε-

λέσµατα των απαντήσεων για τη θυµατοποίηση και την επιθετικότητα. 

 

ii. ΠΑΤΕΜ ΙΙ 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηµατολόγιου ΠΑΤΕΜ-ΙΙ δεν ελέγχθηκε, 

επειδή το συγκεκριµένο εργαλείο µέτρησης έχει σταθµιστεί στον ελληνικό πληθυσµό 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001) και έχει επιβεβαιωθεί η δοµική του εγκυρότητα               

(5 διακριτοί παράγοντες: αυτοαντίληψη για: α. τη σχολική ικανότητα, β. τις σχέσεις 
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µε συνοµήλικους, γ. αθλητική ικανότητα, δ. φυσική εµφάνιση και ε. διαγωγή - συ-

µπεριφορά) και η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του (r Pearson κυµάνθηκε  από 

.45 έως .82). 

Οι παραπάνω παράγοντες αναδείχθηκαν συστηµατικά ως διακριτοί µόνο στους 

µαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Στους µαθητές της ∆΄ ∆ηµοτικού η δοµή της 

αυτοαντίληψης ήταν λιγότερο διαφοροποιηµένη. Επιπλέον, η δοµή αυτή δεν ήταν 

σταθερή στα διάφορα δείγµατα που εξετάσθηκαν (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Οι ερω-

τήσεις αυτοεκτίµησης δεν οµαδοποίηθηκαν στον ίδιο διακριτό παράγοντα σε κανένα 

δείγµα και γι’ αυτόν το λόγο η Harter έχει υποδείξει οι ερωτήσεις αυτοεκτίµησης να 

εξαιρούνται κατά την παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου της. 

 

6.2. Περιγραφική στατιστική 

i. Μέσοι Όροι (Μ.Ο.), Τυπικές Αποκλίσεις (Τ.Α) 

Με την εντολή ‘compute’ του SPSS δηµιουργήθηκαν από τις ερωτήσεις των παρα-

γόντων των ερωτηµατολογίων οι εξής νέες µεταβλητές: 

Από το ερωτηµατολόγιο PRQ: 

• Η µεταβλητή «θύτης» από το Μ.Ο. των ερωτήσεων για την επιθετικότητα 

• Η µεταβλητή «θύµα» από το Μ.Ο. των ερωτήσεων για τη θυµατοποίηση 

• Η µεταβλητή «κοινωνικότητα» από το Μ.Ο. των ερωτήσεων για την κοινωνικότητα 

(prosocial συµπεριφορά). 

Από το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ:  

• Η µεταβλητή «αυτοαντίληψη για τη σχολική ικανότητα» από το Μ.Ο. των ερω-

τήσεων για την αυτοαντίληψη για τη σχολική ικανότητα  

• Η µεταβλητή «αυτοαντίληψη για την κοινωνική αποδοχή» από το Μ.Ο. των ερω-

τήσεων για την αυτοαντίληψη για την κοινωνική αποδοχή 
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Η µεταβλητή «αυτοεκτίµηση» από το Μ.Ο. των ερωτήσεων για την αυτοεκτίµηση. 

   ii. Συσχετίσεις 

Για την εξέταση των γραµµικών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών που δηµι-

ουργήθηκαν, χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής r του Pearson.  

Στο ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ όλες οι µεταβλητές που µετρήθηκαν στις δύο ο-

µάδες έχουν στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ τους (r = από .32 έως 

.55, p < .05). Η «αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας» είχε θετική συσχέτιση µε 

την «κοινωνική αποδοχή» (r = .32, p<.05) και µε τη «γενική αυτοεκτίµηση» (r = .55, 

p<.05) ενώ η «κοινωνική αποδοχή» είχε θετική συσχέτιση µε τη «γενική αυτοεκτίµη-

ση» (r = .46, p<.05). O πίνακας 4.12 παρουσιάζει τις συσχετίσεις ανάµεσα στις µετα-

βλητές του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ, όπως προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας. 

Πιν. 10. ∆είκτες συσχέτισης Pearson ανάµεσα στις µεταβλητές του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ . 

 αυτοαντ. σχολ. 

ικανότ. 

κοινων. αποδοχή αυτοεκτίµηση 

 

αυτοαντ. σχολ. ικανότ. 1 .32* .55* 

κοινων. αποδοχή 

 
.32* 1 .46 

αυτοεκτίµηση 

 
.55* .46 1 

*Στατιστικά σηµαντική για p<.05 

Οι µεταβλητές του ερωτηµατολογίου PRQ, «θύτης» και «θύµα», είχαν  αρνητική 

συσχέτιση µε τις µεταβλητές του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ (r = -.17 έως -.39, 

p<.010). Πιο συγκεκριµένα ανάµεσα στη µεταβλητή «θύτης και την «αυτοαντίληψη 

της σχολικής ικανότητας» υπήρχε στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση (r = -.17, 

p<.010) και ανάµεσα στη µεταβλητή «θύτης» και τη «γενική αυτοεκτίµηση» υπήρχε 

επίσης στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση (r = -.22, p<.010). Ανάµεσα στη µετα-

βλητή «θύµα» και τις τρεις µεταβλητές του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, την  «αυτοαντίληψη της σχο-
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λικής ικανότητας», την «κοινωνική αποδοχή» και τη  «γενική αυτοεκτίµηση» υπήρχε 

στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση (r = -.23, r = -.39,  r = .-27, p<.010).  

∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση µόνο ανάµεσα στις µεταβλητές 

«θύτης» και «κοινωνική αποδοχή» (r = .02).  

 
Πιν. 11: Συντελεστές συσχέτισης (Pearson), µεταξύ των παραγόντων των δύο ερωτηµατολογίων 

της έρευνας. 

 «θύτης» «θύµα» 

αυτοαντ. σχολ. ικανότ. -.17* -.23* 

κοινων. αποδοχή 

 

-.02 

 
-.39* 

 

αυτοεκτίµηση 

 
-.22* 

 
-.27* 

 

*Στατιστικά σηµαντική για p  < .10 

 

 

 

6.3. Εµπλοκή σε καταστάσεις bullying µαθητών από οικογένειες µεταναστών  

 

 

i. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

 

Από το συγκεντρωτικό πίνακα 7, απόσπασµα του οποίου παρατίθεται παρακάτω, 

παρατηρείται ότι οι µαθητές είναι κυρίως από οικογένειες αλβανικής καταγωγής και  

από οικογένειες οµογενών από την ΠΣΕ. 

 

Πιν. 7.1. Απόσπασµα του συγκεντρωτικού πίνακα 7. 

                 Καταγωγή                                      N                                               % 

Αλβανοί 67 54% 

Οµογενείς από Αλβανία 2 2% 

Αλλοδαποί από ΠΣΕ* 8 6% 

Οµογενείς από ΠΣΕ 47 38% 

Σύνολο 124 100% 
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 Οι οικογένειες των µαθητών αυτών, αν και διαφορετικής καταγωγής, έχουν παρό-

µοιο κοινωνικο-οικονοµικό στάτους. Για τους σκοπούς της έρευνας, οι δύο πρώτες 

κατηγορίες οµαδοποιήθηκαν στην επεξεργασία των δεδοµένων σαν µία οµάδα («Με-

τανάστες από την Αλβανία») και οι δύο επόµενες κατηγορίες οµαδοποιήθηκαν σαν 

ακόµα µία οµάδα («Μετανάστες από την ΠΣΕ»). 

Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της τάσης για εκφοβισµό, για θυµατοποί-

ηση και της τάσης για κοινωνική συµπεριφορά για τις δύο οµάδες µαθητών που απο-

τέλεσαν το δείγµα µας, όπως προκύπτουν από το ερωτηµατολόγιο PRQ, εµφανίζονται 

στον Πίνακα 12. Ως τάση για εκφοβισµό εννοείται η τάση των µαθητών να ενεργούν 

µε τρόπο που να προκαλούν φόβο σε άλλους µαθητές. Ως τάση για θυµατοποίηση 

εννοείται η τάση που έχει κάποιος µαθητής να αποτελεί στοχο εκφοβισµού από άλ-

λους µαθητές. Ως κοινωνική συµπεριφορά τέλος, εννοείται η τάση που έχει κάποιος 

µαθητής να εµφανίζεται φιλικός και αλληλέγγυος προς άλλους συµµαθητές του. 

Πιν. 12. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το ερωτηµατολόγιο PRQ 

Υποκλίµακα          Καταγωγή Μέσος όρος Τυπ. Απόκλ. Πλήθος 

Τάση για εκφοβισµό 

(bully scale) 

 

Έλληνες  1,23 
.32 

125 

Αλλοδ.-Οµογεν.  1,41 .54 124 

Σύνολο  1,32 .45 249 

Τάση για θυµατοποίηση 

(victim scale) 

 

 

Έλληνες  1,82 .71 125 

Αλλοδ.-Οµογεν.  1,72 .61 124 

Σύνολο  1,77 .67 249 

Τάση για κοινωνική 

συµπεριφορά 

(prosocial scale) 

Έλληνες  3,34 .49 125 

Αλλοδ.-Οµογεν.  3,30 .53 124 

Σύνολο  3.32 .45 249 
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο Μ.Ο. στις τιµές της κλίµακας εκφοβισµού από ότι οι Έλ-

ληνες µαθητές (1,41 και 1,23 αντίστοιχα), ενώ αντίθετα παρουσιάζουν µικρότερο 

Μ.Ο. στις τιµές της κλίµακας θυµατοποίησης (1,72 και 1,82 αντίστοιχα). Οι τιµές της  

τάσης για κοινωνική συµπεριφορά είναι περίπου στον ίδιο Μ.Ο. για τις δύο οµάδες 

µαθητών (3,30 και 3,34).  

 

ii.  ∆ιαφορές σε καταστάσεις bullying λόγω καταγωγής 

 

Χρησιµοποιήθηκε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA), µε εξαρ-

τηµένες µεταβλητές τις τιµές των µεταβλητών «θύτης» και «θύµα» από το ερωτηµα-

τολόγιο PRQ  για να εξεταστεί εάν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των µαθητών των δύο 

οµάδων ως προς την καταγωγή τους (µαθητές από την Ελλάδα-µαθητές από οικογέ-

νειες µεταναστών), στην εµπλοκή τους σε καταστάσεις bullying. Από τα αποτελέσµα-

τα φάνηκε ότι υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (Wilks’ λ = .949 F3,245 = 

4.40, p<.05).  

Ακολούθησαν ξεχωριστές αναλύσεις διακύµανσης από τις οποίες φάνηκε ότι  στα-

τιστικά σηµαντικές διαφορές λόγω καταγωγής υπήρχαν µόνο στη µεταβλητή θύτης  

(F1,247 = 10.62, p = .001), όπως περιγράφονται στον πίνακα 13.  

 

Πιν. 13. Αποτελέσµατα ανάλυσης διαφορών των δύο οµάδων στην εµπλοκή σε καταστάσεις 

bullying, σε σχέση µε την καταγωγή τους. 

Αν. Μεταβ. Εξαρτ. Μεταβ. F Sig. η
2
 

 

Καταγωγή 

θύµα 1.51 .22 .006 

θύτης 10.62 .001 .041 
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Το αποτέλεσµα αυτό µας δίνει µία ένδειξη ότι οι µαθητές από οικογένειες µετανα-

στών (οµογενών και αλλοδαπών) είναι πιθανότερο να εµπλέκονται σε καταστάσεις 

bullying, από ότι οι Έλληνες µαθητές, και µάλιστα ως θύτες.  

 

6.4. ∆ιαφορές ανάµεσά σε µαθητές από οικογένειες µεταναστών λόγω φύλου, 

ηλικίας και καταγωγής  

 

Για την εξέταση των διαφορών σε µαθητές από οικογένειες µεταναστών λόγω φύ-

λου, ηλικίας και καταγωγής, χρησιµοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης 3 παραγόντων 

µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη µεταβλητή «θύτης» και ανεξάρτητες µεταβλητές τις µε-

ταβλητές φύλο, τάξη και καταγωγή (από Αλβανία, από Ρωσία). Από την ανάλυση ε-

ξαιρέθηκαν οι µαθητές µε ελληνική προέλευση (Ν = 125) και χρησιµοποιήθηκαν µό-

νο οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών (οµογενών και αλλοδαπών).  

Από τα αποτελέσµατα βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια (F1,123 = 8.31, p < .05) και στατιστικά σηµαντική αλληλεπί-

δραση µεταξύ των παραγόντων φύλο και τάξη (F1,123 = 5.22, p < .05).  

1

1.2

1.4

1.6

1.8

αγόρια κορίτσια

Ε΄ τάξη

ΣΤ¨ τάξη

 

∆ιάγραµµα 4. ∆ιαφορές ανά φύλο και τάξη στη µεταβλητή «θύτης»    
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Τα αγόρια έχουν την τάση να είναι περισσότερο θύτες από ότι τα κορίτσια, παρ’ 

όλα αυτά οι διαφορά αυτή οφείλεται περισσότερο στους µαθητές της Ε΄ τάξης. 

     

 6.5. Σύγκριση των δύο οµάδων στους τοµείς του ΠΑΤΕΜ ΙΙ 

 

i. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα προσπαθεί να διερευνήσει αν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους Έλληνες µαθητές σε σχέση µε τους µαθητές από 

οικογένειες µεταναστών στους τοµείς της αυτοεκτίµησης (self esteem),  ή κατά την S. 

Harter «global self-worth», της αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας (scholastic 

competence) και την αποδοχή από τους συνοµήλικους (peer acceptance).     

Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις δύο οµάδες των µαθητών στους 

τρεις τοµείς του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ που αξιολογήθηκαν στην παρούσα έ-

ρευνα φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Πιν.14.  Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις 2 οµάδες µαθητών στους 3 τοµείς του ΠΑΤΕΜ 

ΙΙ. 

Υποκλίµακα          Καταγωγή Μέσος όρος Τυπ. Απόκλ. Πλήθος 

αυτοαντίληψη της σχο-

λικής ικανότητας 

(scholastic competence) 

Έλληνες  3.11 
.67 

125 

Αλλοδ.-Οµογεν.  2.79 .67 124 

Σύνολο  2.95 .68 249 

αυτοαντίληψη της κοι-

νωνικής αποδοχής 

(peer acceptation) 

Έλληνες  3.09 .69 125 

Αλλοδ.-Οµογεν.  3.02 .62 124 

Σύνολο  3.05 .65 249 

αυτοεκτίµηση 

(global self-worth) 

Έλληνες  3.27 .53 125 

Αλλοδ.-Οµογεν.  3.14 .66 124 

Σύνολο  3.21 .60 249 



Γεώργιος ∆ήµου: Το bullying στο δηµοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες  µεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση 

65 

 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, οι µαθητές ελληνικής καταγωγής έχουν µεγαλύτε-

ρο µέσο όρο τόσο στους τοµείς της αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας και της 

κοινωνικής αποδοχής, όσο και στην αυτοεκτίµηση. Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους παραπάνω τοµείς, χρησιµοποιήθηκε η πολυ-

µεταβλητή ανάλυση διακύµανσης ΜANOVA, µε εξαρτηµένες µεταβλητές τις µετα-

βλητές «αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας», «αυτοαντίληψη της κοινωνικής 

αποδοχής» και «αυτοεκτίµηση» που δηµιουργήθηκαν από τα δεδοµένα  του ερωτηµα-

τολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ και ανεξάρτητη µεταβλητή την καταγωγή των µαθητών (Έλλη-

νες – όχι Έλληνες). Από τα αποτελέσµατα προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-

ρές (Wilks’ λ = .944,  F3,245 = 4.86, p<.05).  

Από τις ξεχωριστές αναλύσεις διακύµανσης που ακολούθησαν, στατιστικά σηµα-

ντικές διαφορές βρέθηκαν µόνο στη µεταβλητή «αυτοαντίληψη σχολικής ικανότη-

τας» (F1,247 = 14.49, p<.001). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 15. 

Πιν. 15. ∆ιαφορές στην αυτοαντίληψη σε συνάρτηση µε την καταγωγή. 

Ανεξ. Μετα-

βλητή    

Εξαρτ. Μεταβλητή df F Sig. 

       

Καταγωγή 

αυτοαντίληψη  σχολικής ικανότητας 1 14.49* .000 

αυτοαντίληψη κοινωνικής αποδοχής 1 .85 .357 

αυτοεκτίµηση 1 2.97 .086 

*Στατιστικά σηµαντική για p<.001 

 

Το ερευνητικό ερώτηµα µπορεί λοιπόν να απαντηθεί θετικά ως προς τον τοµέα της 

σχολικής αυτοαντίληψης στον οποίον βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές α-

νάµεσα στις δύο οµάδες των µαθητών, ενώ οι διαφορές που σηµειώνονται στον πιν.15 

ανάµεσα στους τοµείς της αυτοαντίληψης της κοινωνικής αποδοχής και της αυτοε-

κτίµησης δεν βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικές. Παρακάτω θα γίνει προσπά-
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θεια να απαντηθεί το υποερώτηµα 3.ii., αν οι διαφορές που βρέθηκαν στον τοµέα της 

αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας ανάµεσα στις δύο οµάδες µαθητών (Έλλη-

νες - όχι Έλληνες), ρυθµίζουν τις ενδεχόµενες διαφορές ανάµεσα σε Έλληνες και όχι-

Έλληνες σε καταστάσεις bullying;     

 

ii. Αντίληψη του εαυτού και εµπλοκή σε καταστάσεις bullying 

Λόγω της στατιστικά σηµαντικής  συσχέτισης  που παρατηρήθηκε ανάµεσα στη 

µεταβλητή «θύτης» και τις µεταβλητές «γενική αυτοεκτίµηση» και «αυτοαντίληψη 

της σχολικής ικανότητας», εφαρµόστηκαν  µονοµεταβλητές αναλύσεις συνδιακύµαν-

σης (ANCOVA) για να εξεταστεί εάν αυτές οι µεταβλητές ρυθµίζουν τις διαφορές 

που παρατηρήθηκαν στη µεταβλητή θύτης ανάµεσα στους Έλληνες και τους µαθητές 

από οικογένειες µεταναστών. 

Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι  η µεταβλητή «γενική αυτοεκτίµηση» ρύθµιζε 

σε κάποιο βαθµό τις διαφορές µεταξύ των Ελλήνων µαθητών και των µαθητών από 

οικογένειες µεταναστών (F = 10.824, p = .001, η2 = .042). Κι αυτό, γιατί όπως φαίνε-

ται, µετά τη ρύθµιση οι διαφορές µεταξύ των Ελλήνων και των µη Ελλήνων µαθητών 

στη µεταβλητή «θύτης» παρέµειναν στατιστικά σηµαντικές, και όπως φαίνεται από 

την τιµή του η2 ηταν ελαφρώς µικρότερες (Πίνακας 16). 

 
Πίνακας 16: ∆ιαφορές στη µεταβλητή «θύτης» πριν και µετά τη ρύθµιση του συνδιακυµαντή 

«γενική αυτοεκτίµηση». 

 Έλληνες όχι Έλληνες 
 

  

 Μ.Ο. Μ.Ο. F Sig. η
2
 

Πριν τη ρύθµιση 1.23 1.41 10.62 .001 .041 

Μετά τη ρύθµιση 1.24 1.40 8.67 .004 .034 
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Από τα αποτελέσµατα της δεύτερης ανάλυσης συνδιακύµανσης φάνηκε ότι η µε-

ταβλητή «αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας» ρύθµιζε επίσης στατιστικά σηµα-

ντικά τις διαφορές στη µεταβλητή «θύτης» µεταξύ των Ελλήνων µαθητών και των 

µαθητών από οικογένειες µεταναστών (F = 4.27 , p < .05, η2 = .017). Μετά τη ρύθµι-

ση οι διαφορές µεταξύ των Ελλήνων και των µη Ελλήνων µαθητών στη µεταβλητή 

θύτης και πάλι παρέµειναν επίσης στατιστικά σηµαντικές (Πίνακας 17). 

 

Πίνακας 17: ∆ιαφορές στη µεταβλητή «θύτης» πριν και µετά τη ρύθµιση του συνδιακυµαντή 

«αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας». 

 Έλληνες όχι Έλληνες 
 

  

 Μ.Ο. Μ.Ο. F Sig. η
2
 

Πριν τη ρύθµιση 1.23 1.41 10.62 .001 .041 

Μετά τη ρύθµιση 1.23 1.39 7.29 .007 .029 
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  Γ. Συζήτηση 

 

7.1. Σχολιασµός των ευρηµάτων 

 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνήσει τη συµπεριφορά των παιδιών 

µεταναστών στο δηµοτικό σχολείο, όσον αφορά  το σχολικό εκφοβισµό, και αν υπάρ-

χει συσχέτιση µε τη γενική τους αυτοεκτίµηση και τις διαστάσεις της, την αυτοαντί-

ληψη για τη σχολική ικανότηττα και τη κοινωνική αποδοχή. 

Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν σηµαντική έξαρση του φαινοµένου του σχολικού 

εκφοβισµού (Ανδρέου, 2007˙ Εγκύκλιος ΥΠ∆ΒΜΘ, 2011), στα σχολεία κυρίως της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι έρευνες αυτές έχουν κατατάξει παιδιά µεταναστών 

τόσο στη µεριά του θύµατος, όσο και στη µεριά του θύτη, όταν εµπλέκονται σε κατα-

στάσεις bullying (Houndoumadi, Pateraki & Doanidou, 2003; ΕΚΚΕ, 2006; Παπάζο-

γλου, Θωµοπούλου & Στρατούλιας, 2009; Μανιάτης, 2010). Για την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση δεν υπάρχουν σχετικές µελέτες που να διερευνούν την εµπλοκή µαθητών 

από οικογένειες µεταναστών σε καταστάσεις bullying, ο σχολικός εκφοβισµός όµως 

έχει περάσει ήδη και στην αυλή του δηµοτικού σχολείου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΙΠΟ∆Ε (2008, 2009) για τη 

σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού στο δηµοτικό σχολείο, ότι οι µαθητές από διαφο-

ρετικό πολιτισµικό υπόβαθρο ξεπερνούν το 10% των φοιτούντων µαθητών. Η ανα-

γκαιότητα λοιπόν να ερευνηθεί το κοµµάτι αυτό του µαθητικού πληθυσµού όσον α-

φορά την εµπλοκή του στο φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού είναι φανερή. Το 

χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό καθεστώς των οικογενειών των µαθητών αυτών, λόγω 

του immigrant status της παραµονής τους στην Ελλάδα, είναι ένας παράγοντας επι-
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κινδυνότητας εµπλοκής σε καταστάσεις bullying, όπως υποστηρίζεται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία.   

 

7.2. Συσχετίσεις ανάµεσα στις µεταβλητές του ΠΑΤΕΜ ΙΙ 

 

Η ανάλυση συσχέτισης των τριών µεταβλητών του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ 

για το συνολικό δείγµα των µαθητών που εξετάστηκε (Έλληνες και µετανάστες), έ-

δειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και 

την αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας. Στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, αν και 

µικρότερη, υπάρχει ανάµεσα στην αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας και την 

αυτοαντίληψη της κοινωνικής αποδοχής. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη της κοινωνικής 

αποδοχής.  

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα έρευνας σχετικής 

µε την αυτοαντίληψη των Ελληνόπουλων που διενήργησε η Μακρή-Μπότσαρη 

(1996). Στην έρευνα αυτή βρέθηκε υψηλή συσχέτιση της αυτοεκτίµησης µε την αυ-

τοαντίληψη της σχολικής ικανότητας, και χαµηλότερη συσχέτιση µε την αυτοαντίλη-

ψη της φυσικής εµφάνισης και της συµπεριφοράς, µεταβλητές που δεν εξετάστηκαν 

στην παρούσα έρευνα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο πιο σηµαντικός 

παράγοντας πρόγνωσης της αυτοεκτίµησης (σφαιρικής αυτοαξίας, όπως αναφέρεται), 

µετά την αυτοαντίληψη της φυσικής εµφάνισης και της συµπεριφοράς, είναι η αυτοα-

ντίληψη της σχολικής ικανότητας. Παρόµοιες συσχετίσεις µεταξύ αυτοεκτίµησης και 

αυτοαντίληψης της ικανότητας στη γλώσσα και την αριθµητική, έχουν διαπιστωθεί 

και σε έρευνα του Φλουρή (1989, στο Μακρή-Μπότσαρη, (1996). 
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7.3. Ρόλοι στην επιθετικότητα-θυµατοποίηση και καταγωγή 

 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας καταδείχτηκε η σύνδεση του immigrant status των 

µεταναστών, µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό status, που οφείλεται σε πολλούς λό-

γους.  Τέτοιοι είναι, η αβεβαιότητα της παραµονής στην Ελλάδα για τυπικούς λόγους, 

η σύγχυση που έχουν αυτές οι οµάδες ως προς την επιλογή στρατηγικών επιπολιτι-

σµού, οι δυσκολίες προσαρµογής στη νέα κατάσταση, η υποαπασχόληση ή η ανεργία, 

οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης, η δυσκολία πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά όπως η 

ασφάλιση, η περίθαλψη ή η εύρεση εργασίας (Θάκας, 2007; Hatziprokopiou, 2003, 

2005; Moti-Stefanidi et al, 2008a, 2008b; McLoyd, 1998; Halkos & Salamouris, 

2003). Σύµφωνα µε τις παραπάνω έρευνες, οι συνθήκες που προαναφέρθηκαν οδη-

γούν στην προβληµατική ψυχοκοινωνική προσαρµογή η οποία µε τη σειρά της σχετί-

ζεται, σύµφωνα µε έρευνες µε τη σχολική θυµατοποίηση (Hoover et al, 1993; Nansel 

et al, 2001; Αρτινοπούλου, 2001; McKenney et al, 2006; Larochette, 2009). 

Στην παρούσα έρευνα, από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι οι µαθητές από οικογέ-

νειες µεταναστών έχουν στατιστικά σηµαντική µεγαλύτερη εµπλοκή  σε καταστάσεις 

bullying από όσο οι ηµεδαποί µαθητές. Επιπλέον, οι ξεχωριστές αναλύσεις διακύµαν-

σης έδειξαν ότι η εµπλοκή των µαθητών αυτών ήταν από τη µεριά του θύτη. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δίνουν την κατεύθυνση προς την απάντηση στο πρώ-

το ερευνητικό ερώτηµα, αν υπάρχει και τι µορφή έχει η εµπλοκή των µαθητών από 

οικογένειες µεταναστών σε καταστάσεις bullying. Το εύρηµα αυτό ενισχύεται από το 

τµήµα εκείνο της βιβλιογραφίας που υποστηρίζει ότι οι µαθητές από οικογένειες µε-

ταναστών έχουν ενεργότερο ρόλο σε καταστάσεις εκφοβισµού των άλλων µαθητών, 

από όσο έχουν οι ηµεδαποί µαθητές (Houndoumadi, Pateraki & Doanidou, 2003, 
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Vervoort, Scholte & Overbeek, 2008; Larochette, 2009; Fandrem, Ertesvag, 

Strohmeier & Roland, 2010). 

 

7.4. ∆ιαφορές λόγω φύλου, ηλικίας, καταγωγής 

  

Για να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, εξετάστηκαν οι διαφορές σε 

φύλο, τάξη και καταγωγή (από Αλβανία ή από Ρωσία), σε σχέση µε τη µεταβλητή 

«θύτης». Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µόνο στο φύλο, 

µε τα αγόρια να εµπλέκονται πιο ενεργά σε καταστάσεις θυµατοποίησης από ό,τι τα 

κορίτσια, ενώ δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την καταγωγή ή 

την ηλικία τους (Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξη).  

Η µεγαλύτερη συµµετοχή των αγοριών από οικογένειες µεταναστών σε καταστά-

σεις bullying από τη µεριά του θύτη είναι σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της βι-

βλιογραφίας γενικά για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των αγοριών σε καταστάσεις bul-

lying (Andreou & Metallidou, 2004; Fandrem, Ertesvag, Strohmeier & Roland, 2010; 

Pepler, Connoly & Craig, 1999; Scholte et al, 2006; Αρτινοπούλου, 2001).  

Σύµφωνα µε τις Houndoumadi, Pateraki & Doanidou (2003), οι µαθητές ειδικότε-

ρα από οικογένειες µεταναστών δέχονται απόρριψη, βία, ρατσιστική συµπεριφορά εκ 

µέρους των συµµαθητών τους, µε αποτέλεσµα να αντιδρούν βίαια, να εµπλέκονται σε 

συγκρούσεις και το σχολείο να µετατρέπεται γι’ αυτούς σε χώρο αυτοεπιβεβαίωσης 

και επίδειξης της ισχύος τους. Το χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό υπόβαθρο, η απο-

στέρηση, η σχολική αποτυχία και ο κοινωνικός αποκλεισµός οδηγούν τους µαθητές 

µε διαφορετική καταγωγή στην υιοθέτηση βίαιης συµπεριφοράς και φαίνεται πως η 

βία είναι τελικά σύµπτωµα του κοινωνικού αποκλεισµού. 
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Ένα άλλο εύρηµα της έρευνας είναι η στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µετα-

ξύ των παραγόντων φύλο και τάξη. Τα αγόρια έχουν την τάση να είναι περισσότερο 

θύτες από ό,τι τα κορίτσια, παρ’ όλα αυτά η διαφορά οφείλεται περισσότερο στους 

µαθητές της Ε΄ τάξης. Το αποτέλεσµα αυτό είναι σε αντιστοιχία µε τα αποτελέσµατα  

έρευνας για τον εκφοβισµό στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση των Χατζή, Χουντουµάδη 

και Πατεράκη (2000), σύµφωνα µε τα οποία ο αριθµός των δραστών και των θυµά-

των µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. 

  

7.5. Αποτελέσµατα της σύγκρισης των δύο οµάδων στην αυτοεκτίµηση και         

       τους τοµείς αυτοαντίληψης.  

 

Με το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα έγινε προσπάθεια  να διερευνηθεί αν υπάρχουν 

διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες των µαθητών ως προς τη γενική αυτοεκτίµηση και 

ως προς την αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας και την κοινωνική αποδοχή και αν 

αυτές οι πιθανές διαφορές ρυθµίζουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή σε καταστάσεις bul-

lying της οµάδας των µαθητών από οικογένειες µεταναστών, η οποία έχει ήδη διαπι-

στωθεί µέχρι τωρα από τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Από τα περιγραφικά στοιχεία που αναγράφονται στην ανάλυση των αποτελεσµά-

των, φαίνεται ότι οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών παρουσιάζουν µειωµένους 

µ.ο. σε σχέση µε τους Έλληνες συµµαθητές τους και στις τρεις εξεταζόµενες περιοχές 

του ΠΑΤΕΜ ΙΙ. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου, βρέθη-

κε ότι οι διαφορές  που προκύπτουν είναι στατιστικά σηµαντικές. Οι ξεχωριστές ανα-

λύσεις διακύµανσης που ακολούθησαν, έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µόνο στη µεταβλητή «αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας». Ο λόγος για 

τον οποίο οι µαθητές αυτοί έχουν µειωµένη αυτοαντίληψη για τη σχολική τους ικανό-

τητα, είναι φυσικά οι δυσκολίες προσαρµογής τους στο σχολείο εξαιτίας της δυσκο-
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λίας που έχουν στην ελληνική γλώσσα και τις λιγοστές ευκαιρίες για αντισταθµιστική 

αγωγή τόσο µέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό (McLoyd 1998; Motti-Stefanidi 

et al, 2008a; Motti-Stefanidi et al, 2008b;).                 

Όσον αφορά  τη συνεισφορά της αυτοαντίληψης σχολικής ικανότητας των µαθη-

τών από οικογένειες µεταναστών στην αυξηµένη εµπλοκή τους σε καταστάσεις bully-

ing, όπως φάνηκε από την ανάλυση συνδιακύµανσης, ναι µεν φάνηκε ότι επηρεάζει, 

αλλά δεν µπορεί να θεωρηθεί ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες. Το ίδιο βρέ-

θηκε ότι ισχύει και για τη µεταβλητή «γενική αυτοεκτίµηση», η οποία παρά το γεγο-

νός ότι ρύθµιζε σε υψηλότερο βαθµό τις διαφορές στην εµπλοκή σε καταστάσεις bul-

lying  µεταξύ των Ελλήνων µαθητών και των µαθητών από οικογένειες µεταναστών, 

παρ’  όλα αυτά δεν τις εξάλειφε.  

Συµπερασµατικά από την έρευνα φάνηκε ότι η «γενική αυτοεκτίµηση» και η «αυ-

τοαντίληψη σχολικής ικανότητας» µπορούν να εκληφθούν ως παράγοντες που συνει-

σφέρουν στην εµπλοκή σε καταστάσεις bullying, όµως περισσότερη έρευνα είναι α-

παραίτητη για την πλήρη εξακρίβωση όλων των παραγόντων που συνεισφέρουν στο 

φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού.  

Το αποτέλεσµα αυτό είναι σε αντιστοιχία µε έρευνες στον ελλαδικό χώρο, σύµφω-

να µε τις οποίες µαθητές από οικογένειες µεταναστών παρουσιάζουν φτωχή ακαδη-

µαϊκή επίδοση η οποία συνδέεται µε επικινδυνότητα για ψυχοκοινωνικές επιπλοκές 

(Kolaitis, et al, 2002; Motti-Stefanidi, 2008b).    
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8. Περιορισµοί της έρευνας – Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

 

Για την όσο το δυνατόν τυχαία λήψη του δείγµατος, έγινε έρευνα σε αρκετά σχο-

λεία, σε διαφορετικού τύπου περιοχές. Όµως πάλι το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε 

δεν ήταν απολύτως αντιπροσωπευτικό, µε την έννοια ότι εξετάστηκαν από κάθε σχο-

λείο που διεξήχθη η έρευνα, όλοι οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών και όχι κά-

ποιο τυχαίο δείγµα από αυτούς. Για τη συγκέντρωση όµως ικανοποιητικού δείγµατος 

θα απαιτούνταν επισκέψεις σε πάρα πολλά σχολεία. Έτσι λοιπόν, το µέγεθος του 

δείγµατος, αν και κρίνεται ικανοποιητικό, θα µπορούσε σε µια µελλοντική έρευνα να 

είναι ακόµα µεγαλύτερο, για την εξαγωγή περισσότερο αξιόπιστων αποτελεσµάτων.  

Οι µαθητές από οικογένειες µεταναστών, αν και αρχικά οµαδοποιήθηκαν σε τέσ-

σερις κατηγορίες, τελικά στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων οµαδοποιήθη-

καν σε δύο κατηγορίες, επειδή υπήρχαν µόνο 2 µαθητές από οικογένειες οµογενών 

από την Αλβανία και 8 µαθητές από οικογένειες αλλοδαπών από την ΠΣΕ. Μία έρευ-

να που θα συµπεριλάµβανε δείγµα και από τις τέσσερις κατηγορίες µεταναστών από 

την Αλβανία και την ΠΣΕ, θα έφερνε ίσως στο φως διαφορετικά και πιο ενδιαφέρο-

ντα αποτελέσµατα. 

Επίσης µια έρευνα σε πανελλήνια κλίµακα, που θα συµπεριλάµβανε µεγάλα αστι-

κά κέντρα όπως η Αθήνα, αλλά και µέρη της Ελλάδας µε αυξηµένη παρουσία µετα-

ναστών όπως η Κρήτη, µέρη της Πελοποννήσου και τουριστικά νησιά θα έδειχνε ευ-

κρινέστερα το µέγεθος της εµπλοκής σε καταστάσεις bullying των µαθητών από οι-

κογένειες µεταναστών, διότι σε κάποια σχολεία στα οποία διεξήχθη η παρούσα έρευ-

να, υπήρχαν τάξεις µε έναν, δύο ή τρεις µόνον µαθητές από τέτοιες οικογένειες, πα-

ράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας. 
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  9. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 

Συµπερασµατικά, από την παρούσα έρευνα φαίνεται ότι οι µαθητές από οικογένει-

ες µεταναστών έρχονται, καταρχάς, αντιµέτωποι µε µια διχαστική  κοινωνική πραγ-

µατικότητα, µε την έννοια ότι υπάρχουν οι  «Έλληνες» και οι «ξένοι». Είναι εκ των 

πραγµάτων αναγκασµένοι να προσαρµόζονται και να δρουν ταυτόχρονα άλλοτε ως 

πολίτες της κοινωνίας µέσα στην οποία ζουν και άλλοτε ως να µην ανήκουν σε αυτήν. 

Αυτό, λοιπόν, που περιγράφεται από τη βιβλιογραφία ως «πολύχρωµος πολυπολιτι-

σµός» βιώνεται, αρκετές φορές από τους µαθητές αυτούς και τις οικογένειές τους ως 

«πολυπολιτισµικό αδιέξοδο». Προέχει, λοιπόν, για τους µαθητές αυτούς η δόµηση 

µιας διπολιτισµικής ταυτότητας που να τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν το 

δικό τους πολιτισµικό πλουραλισµό.  

Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση, στην 

αποδοχή ή στην περιθωριοποίηση/απόρριψη της ταυτότητας των µαθητών. Όµως το 

µονογλωσσικά και µονοπολιτισµικά προσανατολισµένο ελληνικό σχολείο διαµορφώ-

νει, αποδέχεται και νοµιµοποιεί µέσω της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ταυτότητες που 

αντλούν το προσωπικό τους και το κοινωνικό τους νόηµα µέσα από στερεότυπες ιδε-

οληψίες του ταυτόσηµου και του µη ταυτόσηµου. Αποδέχεται και νοµιµοποιεί, δηλα-

δή, συµπεριφορές απέναντι στη διαφορά, που είναι αναντίστοιχες µε την επαγγελία 

ενός επιθυµητού πολιτισµικού πλουραλισµού. 

Εδώ προκύπτει λοιπόν ένα θέµα που άπτεται στο µεγάλο ζήτηµα της ένταξης των 

"ξένων" µαθητών. Ως ένταξη νοείται η θεσµοθέτηση χώρων και ευκαιριών ενδυνά-

µωσης, διάχυσης και κωδικοποίησης της πλουραλιστικής ταυτότητας των αλλοδαπών 

µαθητών έτσι ώστε να τους επιτρέπεται να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τη διαφο-

ρετικότητά τους χωρίς να αποτελούν "ειδικές" περιπτώσεις µέσα στο εκπαιδευτικό 
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σύστηµα. Η εκπαίδευση πρέπει να στραφεί σε διαδικασίες υποστήριξης και ανάδειξης 

της διαπολιτισµικής ταυτότητας της κοινωνίας µας, όχι ως ατοµικό γνώρισµα των 

"ξένων", αλλά ως δυνατότητας συλλογικού και προσωπικού αυτοπροσδιορισµού ό-

λων των µελών της.  

Ο σχολικός εκφοβισµός ως φαινόµενο, σχετίζεται µε το φαινόµενο του κοινωνικού 

αποκλεισµού. Πρέπει λοιπόν να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε εθνικό και τοπικό-

περιφερειακό επίπεδο που να σχετίζονται, εκτός των παραπάνω, µε την αντιµετώπιση 

του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, τη σχολική διαρροή και την καθιέρωση της δια-

πολιτισµικής εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια το σχολείο λειτουργεί ως εστία σχε-

διασµού και εκπόνησης καινοτόµων δράσεων στις τοπικές κοινωνίες. Σχεδιάζονται 

και υλοποιούνται προγράµµατα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού, όπως το «Σχολι-

κός αποκλεισµός: Ποιους αφορά;» και αποτελούν παραδείγµατα «καλής πρακτικής» 

και συνεισφέρουν στην εφαρµογή της αποδοχής της ετερότητας στην πράξη. Όµως 

σχεδόν πάντα πρόκειται για µεµονωµένες παρεµβάσεις µε περιορισµένη τοπική και 

χρονική εµβέλεια. Η απάντηση σε αυτή τη δυσλειτουργική κατάσταση πιστεύω πως 

είναι µια εκτεταµένη συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινωνίας µε πόλους τα 

σχολεία, τις δηµόσιες συµβουλευτικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους 

συλλόγους γονέων και φυσικά τα πανεπιστήµια. 

Αυτός ο σχεδιασµός επιβάλλεται να εφαρµοστεί άµεσα, για να έχουµε αποτελέ-

σµατα σε µεσο-µακροπρόθεσµο επίπεδο. Η απάντηση στο ερώτηµα, τι µπορεί να γί-

νει βραχυπρόθεσµα, τι µπορεί να κάνει ο προβληµατισµένος και ευαισθητοποιηµένος 

εκπαιδευτικός στο µικρόκοσµο της τάξης του, είναι πιστεύω η χειροπιαστή συνέπεια 

της εφαρµογής της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο σχολείο, η διαφοροποιηµένη δι-

δασκαλία.  
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     Η ένταξη των µαθητών από οικογένειες µεταναστών στα σχολεία γενικής εκπαί-

δευσης διέπει πλέον το πνεύµα της εκπαίδευσης, τόσο από το µέρος του νοµοθέτη, 

όσο και από το µέρος όλων των άµεσα εµπλεκοµένων µε την εκπαίδευση. Αποστολή 

του σηµερινού σχολείου πρέπει να είναι η συµµετοχή όλων των παιδιών σε δραστη-

ριότητες που τις χαρακτηρίζουν η κοινή δράση  και οι κοινές εµπειρίες στην πορεία 

της κατάκτησης της µάθησης. Όµως ακόµα δεν έχουν αναπτυχθεί στον αναγκαίο 

βαθµό οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ούτε έχουν εξασφαλιστεί οι υποδοµές που θα κα-

ταστήσουν αποτελεσµατικές τις ενταξιακές πρακτικές. Οι δυσκολίες συνήθως εντοπί-

ζονται στην ακαταλληλότητα των αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκα-

λίας, στους χωρίς ευαισθησία χειρισµούς των εκπαιδευτικών σε θέµατα διαφορετικό-

τητας που απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση, όπως της καταγωγής, της διγλωσσίας, ή 

της φυλής και στο υπερανταγωνιστικό βαθµοθηρικό πνεύµα που επικρατεί. Αυτές οι 

δυσκολίες µπορούν να οδηγήσουν σε µια σειρά προβληµάτων και να ακυρώσουν το 

ρόλο του σηµερινού σχολείου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µόνο η παροχή γνώσεων. 

     Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πρακτική της ένταξης στο σχολείο µαθητών από 

διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο το οποίο είναι πιθανό να παρεµποδίζει σε µικρό ή 

µεγάλο βαθµό την επιτυχή συµµετοχή στη συνήθη µαθησιακή διαδικασία, φέρνει στο 

προσκήνιο το ζήτηµα της διαφοράς και της διαφοροποίησης στις σχολικές τάξεις.  

     Οι διαφορές των µαθητών από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα επιβάλ-

λουν την εφαρµογή της διαφοροποιηµένης οργάνωσης της µαθησιακής διαδικασίας, η 

οποία θα συµπεριλαµβάνει και τις διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες θα τροφοδο-

τούν µε επάρκεια και πληρότητα όλους τους µαθητές στη βάση της διαφορετικότητάς 

τους.  
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ακολουθούν οι φόρµες των δύο ερωτηµατολογίων όπως εδόθησαν στους µαθητές 

για συµπλήρωση. Προηγείται το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ-ΙΙ για τη µέτρηση της γε-

νικής αυτοεκτίµησης και των επί µέρους διαστάσεών της. Ακολουθεί το ερωτηµατο-

λόγιο για τον εντοπισµό των µαθητών που εµπλέκονται σε καταστάσεις θυµατοποίη-

σης είτε ως θύτες, είτε ως θύµατα, Peer Relations Questionnaire .    
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     Στο «Ονοµατεπώνυµο» ανέγραφε ο δάσκαλος κατά την παράδοση των συµπλη-

ρωµένων ερωτηµατολογίων από τους µαθητές, τον Αριθµό Μητρώου του κάθε µαθη-

τή και στη συνέχεια, βάση του αρχείου του σχολείου, ανευρίσκονταν οι µαθητές από 

οικογένειες µεταναστών και ο τόπος προέλευσής τους. Ο ερευνητής έχει στα χέρια 

του ανώνυµα ερωτηµατολόγια. 

     Ακολουθεί το ερωτηµατολόγιο Peer Relations Questionnaire (Rigby & Slee, 

1993, Slee & Rigby, 1993).  
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Ερωτηµατολόγιο Peer Relations Questionnaire (Rigby & Slee, 1993) 
Για κάθε πρόταση κυκλώνω τη φράση στο δεξί µέρος της σελίδας (ποτέ, κάποιες φορές, αρκετά συ-

χνά, πολύ συχνά) µε την οποία συµφωνώ περισσότερο.     

1. Μου αρέσει να κάνω σπορ. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

2. Παίρνω καλούς βαθµούς στην τάξη. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

3. Τα άλλα παιδιά µε φωνάζουν µε κοροϊδευτικά ή υπο-

τιµητικά  ονόµατα.  

Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

4. Κάνω δύσκολη τη ζωή των ήσυχων παιδιών. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

5. Μου αρέσει να κάνω φίλους. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

6. Κάνω αταξίες στην τάξη. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

7. Αισθάνοµαι ότι δεν µπορώ να εµπιστευθώ τους άλ-

λους. 

Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

8. Οι άλλοι µε πειράζουν.  Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

9. Είµαι µέλος µιας οµάδας που τριγυρνάει πειράζοντας 

τους άλλους. 

Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

10. Μου αρέσει να βοηθώ τους ανθρώπους που τους φέ-

ρονται άσχηµα. 

Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

11. Μου αρέσει να κάνω τους άλλους να µε φοβούνται. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

12. Οι άλλοι µε αφήνουν σκόπιµα έξω από τα πράγµατα 

(παιχνίδια, συζητήσεις, παρέες). 

Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

13. Μπλέκοµαι σε καυγάδες στο σχολείο. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

14. Μου αρέσει να δείχνω στους άλλους ότι εγώ είµαι το 

αφεντικό. 

Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

15. Μοιράζοµαι πράγµατα µε τους άλλους. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

16. Μου αρέσει να ενοχλώ τους αδύναµους. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

17. Μου αρέσει να µπλέκοµαι σε καυγά µε κάποιον που 

µπορώ να νικήσω εύκολα. 

Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

18. Τα άλλα παιδιά µε κοροϊδεύουν. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

19. Τα άλλα παιδιά µε χτυπάνε και µε σπρώχνουν. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

20. Χαίροµαι να βοηθώ τους άλλους. Ποτέ Κάποιες 

φορές 

Αρκετά 

συχνά 

Πολύ συχνά 

 


