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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τους τρόπους με τον οποίο χρησιμοποιείται ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. 

Σκιαγραφείται το προφίλ του θύτη και του θύματος και δίνονται στατιστικά δεδομένα 

για την έκταση του φαινομένου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα 

περισσότερα προγράμματα κι εφαρμογές που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στην 

Ελλάδα προέρχονται από το  Χαμόγελο του παιδιού. Το πρόγραμμα Daphne III έχει 

χρηματοδοτήσει πολλές από αυτές τις προσπάθειες. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και 

εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό αλλά πολλά από αυτά, 

όπως για παράδειγμα το FearNot! δεν είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά. Για αυτό το 

λόγο οι επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί και άλλοι), θα πρέπει σε 

συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς να εκπονήσουν ή να μεταφράσουν προγράμματα 

και εφαρμογές που λειτουργούν στο εξωτερικό.  

Λέξεις κλειδιά: ενδοσχολική βία, πρόληψη, αντιμετώπιση, πληροφοριακό σύστημα. 
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ABSTRACT 

 

Aim of this essay is to highlight how the computer is used in the prevention and 

treatment of school violence. Outlines the profile of the perpetrator and the victim and 

provided statistical data on the problem area both in Greece and abroad. A lot of 

programs and applications, which appear in Greece, operate from the Smile of the 

Child. Moreover the program Daphne III funded many of these efforts. There are many 

programs and applications that can be used for this purpose, but many of them, such as 

the FearNot!, they are translated into Greek. For this reason scientists, such as 

psychologists, sociologists, teachers, etc. should, in cooperation with European partners 

to build or to translate programs and applications that operate abroad. 

Keywords: school violence, prevention, treatment, information system. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα περιστατικά της ενδοσχολικής βίας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και οι 

επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία ότι θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο σε αριθμό 

τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κρούσματα ενδοσχολικής βίας που 

αναστάτωσαν τους πολίτες της χώρας. Το κοινό αυτών των δύο κρουσμάτων ήταν ότι 

τα παιδιά θύματα τελικά έχασαν τη ζωή τους. Το ένα ήταν με θύμα τον Άλεξ στη 

Βέροια που χάθηκε το Φεβρουάριο του 2007 και το άλλο με θύμα τον Βαγγέλη 

Γιακουμάκη στα Ιωάννινα που χάθηκε πέρυσι. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η σχολική 

βία ξεκινά από το νηπιαγωγείο και τα κρούσματα της αυξάνονται καθώς αυξάνεται η 

ηλικία των μαθητών. Για αυτόν το λόγο είναι πολύ σημαντική η πρόληψη και η 

αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών βίας στο πλαίσιο του σχολείου. Η παρούσα 

εργασία πραγματεύεται την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας 

μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. 

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η δημιουργία συγκεκριμένων 

προγραμμάτων και εφαρμογών βοηθά σε αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά 

προγράμματα όπως το FearNot! που μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία και τα 

αποτελέσματα τους είναι ήδη αποδεδειγμένα. Η συνειδητοποίηση ότι ο εκφοβισμός 

μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε πλαίσιο μπορεί να έχει διαρκώς σωματικές και 

συναισθηματικές συνέπειες για τα ίδια τα παιδιά, αλλά μπορεί να βοηθήσει τους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς να χαράξουν κοινή πολιτική, ώστε να επιφέρουν ουσιαστικές 

αλλαγές στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών (Copeland et al., 

2014). 

Η εργασία διαιρείται σε 3 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον 

ορισμό του εκφοβισμού και στις μορφές που μπορεί να λάβει χώρα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος στο υποκείμενο και αντικείμενο του εκφοβισμού και στο αν οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται διαφέρουν κατά ηλικία, κατά φύλο και κατά περιφέρεια. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο σχολικό εκφοβισμό και στην αντιμετώπιση του 

μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ακόμα και του 

διαδικτύου. Γίνεται διαφοροποίηση των μεθόδων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και του διαδικτυακού 

εκφοβισμού, αλλά γίνεται αναφορά σε μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
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για τις δύο κατηγορίες εκφοβισμού. Τα συμπεράσματα της εργασίας συνοψίζουν τα 

κύρια ευρήματα της και δίνουν κατευθύνσεις για περαιτέρω μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ 

 

1.1. Ορισμός 

 

Το bullying είναι αγγλική λέξη και αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο στη 

μετάφρασή του όρο. Σύμφωνα με το Oxford English Greek Dictionary η λέξη «bully» 

μεταφράζεται «νταής», «φωνακλάς», «τύραννος» όταν απαντάται ως ουσιαστικό και 

«απειλώ», «εκφοβίζω», «εξαναγκάζω» όταν απαντάται ως ρήμα. Σύμφωνα με τον 

Σπυρόπουλο (2008: 327), το bullying «συνίσταται σε πράξεις παραβατικού χαρακτήρα οι 

οποίες τελούνται από ανήλικους εναντίον ανηλίκων και έχουν επαναλαμβανόμενο ρυθμό 

εμφάνισης». Με άλλα λόγια μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι το bullying ως μορφή 

βίας η οποία εκδηλώνεται μεταξύ των ανηλίκων.  

 Κύρια χαρακτηριστικά του bullying σύμφωνα με το Green (2000) είναι «ο 

θύτης που έχει μεγαλύτερη σωματική ή ψυχική δύναμη σε σύγκριση με το θύμα, η βία που 

ασκείται πάντα εναντίον συγκεκριμένων παιδιών που θεωρούνται ευάλωτα και ο δράστης 

που επιχειρεί να προξενήσει βλάβη ή να επιβάλει το φόβο στο θύμα». Άλλα 

χαρακτηριστικά είναι ότι το θύμα που δεν παρακινεί τη συμπεριφορά του δράστη με 

σωματική, λεκτική ή άλλη συμπεριφορά και διακρίνεται σε άμεση και έμμεση 

θυματοποίηση.  

Η άμεση θυματοποίηση είναι εκείνη κατά την οποία τα παιδιά θύτες ανοιχτά 

επιτίθενται έναντι των παιδιών θυμάτων. Μορφές άμεσης θυματοποίησης είναι η 

σωματική επίθεση, η κοροϊδία ονόματος κλπ. Η έμμεση θυματοποίηση αφορά την 

απομόνωση ή τον αποκλεισμό του παιδιού από ομαδικές δραστηριότητες, όπως για 

παράδειγμα από κάποιο πάρτι ή από αθλητικές δραστηριότητες ή κάποιο άλλο παιχνίδι 

(Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). Στην έμμεση θυματοποίηση, οι θύτες 

παρακινούν άλλα άτομα να επιτεθούν στο θύμα ή χρησιμοποιεί μια κοινωνική δομή με 

σκοπό να βλάψει το θύμα του, χωρίς ωστόσο να εμπλέκεται ο ίδιος προσωπικά στην 

επίθεση. Κατά συνέπεια η έμμεση θυματοποίηση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μορφή 

κοινωνικού χειρισμού των θυτών απέναντι στα θύματα τους.  
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1.2. Μέθοδος εμφάνισης 

Το φαινόμενο εμφανίζεται  με δύο τρόπους: συμβατικούς και τεχνολογικούς  

 

1.2.1. Με συμβατούς τρόπους 

 

Οι μορφές του bullying σύμφωνα με τις Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου 

(2004: 261) είναι όλες οι μορφές σωματικής βίας (χτυπήματα, σπρώξιμο, φτύσιμο, 

τρικλοποδιά), η κλοπή και καταστροφή των προσωπικών αντικειμένων του παιδιού 

στόχου και οι λεκτικές συμπεριφορές (βρίσιμο, κοροϊδία, διάδοση φημών για το παιδί 

και την οικογένεια του). Ακόμα άλλες μορφές του σχολικού εκφοβισμού είναι «η 

υποβάθμιση των ικανοτήτων και των επιτευγμάτων του παιδιού, το γράψιμο υβριστικών 

συνθημάτων εναντίον του παιδιού σε τοίχους ή άλλα μέρη που μπορούν να τα δουν τα 

άλλα παιδιά και η κοροϊδία της θρησκείας, της εθνικής προέλευσης, της κοινωνικής 

καταγωγής ή της εμφάνισης του παιδιού». Επιπλέον άλλες μορφές είναι ο αποκλεισμός 

του παιδιού από ομαδικές δραστηριότητες (συμμετοχή σε ομαδικές αθλητικές 

δραστηριότητες, από πάρτι), η κοροϊδία του παιδιού για τον τρόπο που ντύνεται και η 

προσπάθεια επιβολής στο παιδί ώστε να συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν θέλει.  

Ωστόσο δεν πρέπει οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας στο σχολείο να 

συνδέεται με το bullying καθώς θα πρέπει να εξαιρεθούν μεμονωμένες επιθέσεις, 

καλοπροαίρετα πειράγματα μεταξύ φίλων και ατυχήματα στα πλαίσια των παιχνιδιών 

(Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008).  

Σύμφωνα με τους Smith & Brain (2000, όπως αναφέρεται στους Μαρκουλάκη 

& Παπαστεφανάκης, 2008: 351), ο σχολικός εκφοβισμός είναι «μια μορφή 

επιθετικότητας, η οποία λαμβάνει χώρα, κατά κύριο λόγο, στο σχολικό περιβάλλον και 

αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις σχολικές 

τάξεις». Ο σχολικός εκφοβισμός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα 

τελευταία χρόνια καθώς είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα συμπεριφοράς που έχει 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, τόσο για τους θύτες όσο και για τα 

θύματα (Due et al., 2005; Smokowski & Kopasz, 2005; Veenstra et al., 2005). Ο 

σχολικός εκφοβισμός είναι η σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια έκθεση σε 

αρνητικές πράξεις που εκτελούνται από ένα πρόσωπο ή μια ομάδα προσώπων που 
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έχει/έχουν μεγαλύτερη δύναμη από το θύμα (Harel, 1998; Olweus, 1993; Scheidt & 

Harel, 2001).  

Επομένως, επρόκειτο για μια ανισορροπία εξουσίας (σωματικά, ψυχολογικά ή 

με άλλο τρόπο) μεταξύ του θύτη και των θυμάτων του (Olweus, 1991) και μπορεί να 

περιλαμβάνει λεκτικές πράξεις, όπως για παράδειγμα απειλές, ύβρεις και ψευδώνυμα, 

φυσικές πράξεις, όπως για παράδειγμα επίθεση ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων και 

κοινωνικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα αποκλεισμός από την ομάδα των 

συνομηλίκων (Due et al., 2005). Άλλες μορφές του σχολικού εκφοβισμού είναι η 

σωματική, όπως για παράδειγμα ελαφρά χτυπήματα, κλωτσιές, φτύσιμο, σπρώξιμο, 

κλοπή προσωπικών αντικειμένων κλπ., η λεκτική, όπως για παράδειγμα σαρκασμός, 

μοχθηρά πειράγματα, παρατσούκλια, απειλές κλπ. και η ψυχολογική-κοινωνική μορφή, 

όπως για παράδειγμα διάδοση φημών, δολοπλοκίες σε κοινωνικές σχέσεις, προσπάθειες 

για κοινωνικό αποκλεισμό, εκβιασμό ή εκφοβισμό κλπ. (Σπυρόπουλος, 2008).  

Το bullying είναι διαδεδομένο στο σχολικό, στο φιλικό και στο οικογενειακό 

περιβάλλον και, έτσι, μπορεί να εντοπιστεί σε σχολικές αυλές, σε γειτονιές και σε 

σπίτια. Κατά συνέπεια, ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί σε όλους τους 

φορείς κοινωνικοποίησης των παιδιών, όπως για παράδειγμα στο σχολείο, σε αθλητικές 

ομάδες, σε καλλιτεχνικές ομάδες, οπουδήποτε υπάρχουν ομάδες παιδιών. Πολλές φορές 

τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού λαμβάνουν χώρα μπροστά σε ενήλικες, όπως για 

παράδειγμα γονείς και εκπαιδευτικούς, που δεν γνωρίζουν πως ακριβώς να 

αντιδράσουν ή δεν κατανοούν τη βαρύτητα των περιστατικών. Τα περιστατικά του 

σχολικού εκφοβισμού μπορούν να λάβουν χώρα και μπροστά σε άλλους συνομήλικους 

που δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν ή φαίνεται πως δεν θέλουν να αναμειχθούν 

καθώς φοβούνται τους θύτες. Ως εκ τούτου απαραίτητη κρίνεται η παρακολούθηση 

σχετικών σεμιναρίων για το σχολικό εκφοβισμό, τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα 

παιδιά. Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

συμπεριφερθούν τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά και να μειώσουν τα περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού (Σπυρόπουλος, 2008).  

Ο σχολικός εκφοβισμός εξαρτάται από τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι 

εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού υποστήριξης 

των μαθητών, του κλίματος που επικρατεί στην σχολική τάξη και των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές τους (Bacchini et al., 2009; Cassidy, 2009; Doll 

et al., 2004; Flaspohler et al., 2009; Hanish & Guerra, 2004; Holt & Keyes, 2004; 
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Laufer & Harel, 2003; Nation et al., 2008; Wei et al., 2009). Όταν οι εκπαιδευτικοί 

παρακολουθούν περισσότερο τη συμπεριφορά των μαθητών τους τότε παρουσιάζονται 

χαμηλότερα επίπεδα σχολικής βίας (Totura et al., 2009).  

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση σχολικής βίας είναι η 

αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών ανά τάξη, οι κοινωνικές τάξεις από τις οποίες 

προέρχονται οι μαθητές και το μέγεθος του σχολείου (Bowes et al., 2009; Bradshaw et 

al., 2009). Παράγοντες που ευνοούν την εμπλοκή ενός μαθητή σε περιστατικά 

εκφοβισμού είναι η αίσθηση χαράς που νιώθει ένας μαθητής, η αίσθηση ασφάλειας και 

η αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα (Boulton & Underwood, 1992; Eisenberg et al., 

2003; Harel, 1999; Laufer & Harel, 2003; Rigby & Slee, 1993; Smith & Shu, 2000).  

 

1.2.2. Με τις νέες τεχνολογίες 

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών προσφέρει στους έφηβους τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσουν με άλλα άτομα και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται ο κοινωνικός τους 

κύκλος (Cassidy et al., 2009; Gross, 2004; Lenhart & Madden, 2008; Mishna et al., 

2010). Ακόμα τους δίνει πολλές ευκαιρίες για μάθηση και αυτοεξερεύνηση (Blais et al., 

2008). Παρόλο που υπάρχουν πολλά οφέλη από την ανάπτυξη κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα η κοινωνική στήριξη, η 

εξερεύνηση της ταυτότητας και οι διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις (Jackson et al., 

2006; Valkenburg & Peter, 2007), υπάρχουν κίνδυνοι για τους εφήβους και ιδιαίτερα ο 

διαδικτυακός εκφοβισμός (Berson et al., 2002) και ιδιαίτερα των παιδιών που δαπανούν 

πολύ χρόνο στη χρήση των νέων τεχνολογιών (Li, 2007; Shariff, 2009).   

Επιπλέον η χρήση του διαδικτύου βοηθά τα άτομα να εκφράσουν τις σκέψεις 

και τις απόψεις τους, ανεξαρτήτως του φύλου, της ηλικίας και της εθνικότητα τους. Ως 

εκ τούτου οι έφηβοι μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν με πολλούς άλλους ανθρώπους 

που είναι γνωστοί ή άγνωστοι τους και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται νέες 

διαπροσωπικές σχέσεις. Οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις καθιστούν τους εφήβους σε 

ταχύτερο χρόνο πιο δημοφιλείς και πιο ελεύθερους, όσον αφορά το θέμα της 

επικοινωνίας με τους άλλους (Sari & Camadan, 2016). Ωστόσο η δυνατότητα έκφρασης 

συναισθημάτων, απόψεων, ιδεών κλπ. οδηγεί τους έφηβους πιο συχνά να αντιδρούν πιο 

επιθετικά σε σύγκριση με ότι θα έκαναν στην πραγματική τους ζωή (Huang & Chou, 
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2010, Wolak et al., 2007; Ybarra & Mitchell, 2004). Ο Balakrishnan (2015) έδειξε ότι 

πολλές αρνητικές συμπεριφορές των εφήβων μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση 

του διαδικτυακού εκφοβισμού και ως εκ τούτου αναπαράγονται αρνητικά πρότυπα 

συμπεριφοράς.  

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να οριστεί ως το εσκεμμένο (Hinduja & 

Patchin, 2008; Williams & Guerra, 2007), το επαναλαμβανόμενο (Kowalski et al., 

2012; Slonje et al., 2012) και μόνιμο (Huang & Chou, 2010; Menesini et al., 2012) 

μοτίβο συμπεριφοράς κατά ένα ανυπεράσπιστο θύμα (Hinduja & Patchin, 2008; Rigby 

& Smith, 2011) ως επί το πλείστον από έναν άγνωστο ή από μια ομάδα αγνώστων 

(DeHue et al., 2008; Langos, 2012) μέσω ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, όπως για 

παράδειγμα η χρήση μηνυμάτων κειμένου, εικόνας, βίντεο κλπ., κλήσεων τηλεφώνου, 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων σε διάφορα chat rooms, άμεσων 

μηνυμάτων και ιστοσελίδων (Shariff, 2008; Smith et al., 2008). Σύμφωνα με την άποψη 

των Smith et al. (2006) ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι η επιθετική, σκόπιμη πράξη 

που πραγματοποιείται από μια ομάδα ή από ένα άτομο, χρησιμοποιώντας τις 

ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας, κατ’ επανάληψη και με την πάροδο του χρόνου, σε 

ένα θύμα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί εύκολα τον εαυτό του. 

Πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα διαφόρων μορφών 

διαδικτυακού εκφοβισμού που μπορεί να έχει πιο σοβαρές επιπτώσεις, όπως η 

αποστολή βίντεο και φωτογραφιών (Ackers, 2012; Smith et al., 2008). Μια ακόμα 

μορφή σοβαρού διαδικτυακού εκφοβισμού είναι η σεξουαλική κακοποίηση των ατόμων 

μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων (Freis & Gurung, 2013; Kwan & Skoric, 2013; 

Staude-Muller et al., 2012). Το Facebook και το Twitter είναι νέες κοινωνικές τάσεις 

των μέσων ενημέρωσης στις οποίες λαμβάνει χώρα ο διαδικτυακός εκφοβισμός 

(Bellmore et al., 2015; Kwan & Skoric, 2013; Pieschl et al., 2013).  

Ορισμένοι τον θεωρούν ότι o διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί μια 

υποκατηγορία των παραδοσιακών μορφών εκφοβισμού (ή αλλιώς του σχολικού 

εκφοβισμού και των διαφόρων μορφών του) που συμβαίνει μέσω της Πληροφορικής 

και των Νέων Τεχνολογιών (Wong-Lo & Bullock, 2011) ενώ άλλοι το θεωρούν ως ένα 

εντελώς διαφορετικό φαινόμενο και το ανεξαρτητοποιούν από τον παραδοσιακό 

εκφοβισμό, καθώς τα κίνητρα των θυτών, τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους και οι 

ρόλοι τόσο των θυτών όσο και των θυμάτων διαφέρουν (Antoniadou & Kokkinos, 

2015a). Σύμφωνα με την πρώτη αντίληψη, ότι δηλαδή ο διαδικτυακός εκφοβισμός 
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αποτελεί τμήμα του παραδοσιακού εκφοβισμού, οι δύο αυτές υποκατηγορίες του 

εκφοβισμού φαίνεται να έχουν σημαντικά υψηλές συσχετίσεις μεταξύ τους (Hinduja & 

Patchin, 2008). Ακόμα, έχει αποδειχθεί ότι ένας μικρός αριθμός των μαθητών που είναι 

αποκλειστικά θύτες στο διαδικτυακό εκφοβισμό ορισμένες φορές είναι θύματα του 

παραδοσιακού εκφοβισμού (Olweus, 2012). Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου οι 

μαθητές συμμετέχουν ταυτόχρονα στο σχολικό και στο διαδικτυακό εκφοβισμό, τότε 

λαμβάνουν και στους δύο τον ίδιο ρόλο (Dempsey et al., 2011). Ωστόσο, υπάρχουν 

έρευνες που δείχνουν ότι τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού δεν είναι θύματα και 

του σχολικού εκφοβισμού (McLoughlin et al., 2009) και έρευνες που δείχνουν ότι οι 

μαθητές μπορούν να είναι θύτες ή θύματα τόσο στο σχολικό εκφοβισμό, όσο και στο 

διαδικτυακό εκφοβισμό (Mishna et al., 2012).  

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο είδη εκφοβισμού αφορούν τα 

διακριτά χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών και την αντίληψη της ασφάλειας που 

παρέχουν στους χρήστες τους (Antoniadou & Kokkinos, 2015a). Όμοια με τον σχολικό 

εκφοβισμό, ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, κατάθλιψη 

και άγχος στο θύμα, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει άλλους συμμετέχουν που είτε είναι 

θύτες είτε κατέχουν και τους δύο ρόλους (Antoniadou & Kokkinos, 2013; Kowalski et 

al., 2008).  

Ολοκληρώνοντας αυτήν την υποενότητα αξίζει να αναφερθούν ορισμένα 

στατιστικά στοιχεία, που εντοπίστηκαν στον Καναδά. Παρόμοια ευρήματα δυστυχώς 

δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Το 98% των εφήβων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

στις νέες τεχνολογίες και μάλιστα τα χρησιμοποιούν καθημερινά (Cassidy et al., 2009; 

Mishna et al., 2010). Το 93% της αμερικάνικης νεολαίας μεταξύ 12-17 ετών 

χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες περιστασιακά και τα 2/3 (63%) τις χρησιμοποιεί 

καθημερινά (Lenhart et al., 2010a). Τρεις στους τέσσερις αμερικάνους εφήβους έχουν 

αγοράσει το δικό τους κινητό τηλέφωνο και το 88% στέλνει μηνύματα μέσω του 

κινητού τηλεφώνου (Lenhart et al., 2010b). Ακόμα η διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιών 

αναφέρει ότι το 2013 τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου από άτομα ηλικίας 15-24 

χρονών ανέβηκαν σημαντικά (ITU, 2013). Οι έρευνες των Bianchi & Phillips (2005) 

και των Ehrenberg et al. (2008) έδειξε ότι η χρήση των «έξυπνων» τηλεφώνων 

(smartphones) αυξήθηκε σημαντικά.  



7 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

2.1. Τα υποκείμενα θύματα και θύτες 

 

2.1.1. Τα θύματα 

 

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των θυμάτων των περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού είναι η ευαισθησία τους, το άγχος κι η ανασφάλεια τους. Οι μαθητές αυτοί 

συνήθως είναι πιο ήσυχοι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος. Τα θύματα 

δεν εμφανίζουν επιθετική ή άλλη προκλητική συμπεριφορά και τις περισσότερες φορές 

δεν αμύνονται ή αντεπιτίθενται ακόμα και όταν δέχονται προσβολές. Τα θύματα των 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού φαίνεται να προέρχονται από πολύ δεμένες 

οικογένειες και οι γονείς τους είναι υπερπροστατευτικοί. Το κυριότερο και καθοριστικό 

χαρακτηριστικό των θυμάτων είναι το ότι είναι σωματικά ή ψυχολογικά πιο αδύναμοι 

από τους συνομήλικους τους (Σπυρόπουλος, 2008).  

Τα θύματα περιστατικών εκφοβισμού συχνά υποφέρουν από μια σειρά 

ψυχολογικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας (Branson & Cornell, 2009; Esbensen 

& Carson, 2009; Olweus, 1993; Rigby, 2003). Ακόμα δεν έχουν φίλους και κατ’ 

επέκταση δεν μπορεί ένας συνομήλικος να τα υποστηρίξει συναισθηματικά (Carney & 

Merrell, 2001). Ο εκφοβισμός επηρεάζει τη σωματική υγεία των μαθητών καθώς 

βιώνουν πονοκεφάλους, πόνους στο στομάχι και την πλάτη (Nansel et al., 2004; 

Williams et al., 1996), τη ψυχική τους υγεία, καθώς έχουν κακή διάθεση, νευρικότητα, 

αισθάνονται μόνοι και απεγνωσμένοι (Haynie et al., 2001; Kaltiala-Heino et al., 2000; 

Peskin et al., 2007; Salmon et al., 2000) και μακροπρόθεσμα εμφανίζουν προβληματική 

συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα επιθετικότητα, βία και κάνουν χρήση ουσιών 

(Kaltiala-Heino et al., 2000).  

Η θυματοποίηση μπορεί να συνδεθεί με φτωχότερη συναισθηματική 

προσαρμογή (Esbensen & Carson, 2009), προβλήματα σωματικής υγείας (Fekkes et al., 

2006) και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών άγχους στην έναρξη της 
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ενηλικίωσης (Sourander et al., 2007). Όσον αφορά την ταυτότητα του θύματος, αυτή 

παραμένει ανέπαφη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με έρευνες να υποδεικνύουν ότι 

ένα μεγάλο ποσοστό θυμάτων διατηρεί την εν λόγω ταυτότητα και κατά την επόμενη 

μέτρηση μετά από διάστημα περίπου τριών χρόνων. Επιπλέον τα θύματα του bullying 

έχουν προβλήματα απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων. Δηλαδή μπορεί να είναι 

παθητικά προς αυτή την επιθετικότητα, να κλαίνε εύκολα και να είναι ευάλωτα στο 

άγχος (Fox & Boulton, 2005). Συχνά εκφράζουν την πεποίθηση ότι το σχολείο δεν 

αποτελεί ένα ασφαλές μέρος για αυτά (Ahmed & Braithwaite, 2004).  

Ένα χαρακτηριστικό που ωθεί τα παιδιά θύτες να εκδηλώσουν βίαιη 

συμπεριφορά είναι η διαφορετικότητα που εκδηλώνουν τα παιδιά-θύματα. Με άλλα 

λόγια τα θύματα των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού αποκλίνουν από έναν κοινά 

αποδεκτό μέσο όρο χαρακτηριστικών αλλά και συμπεριφορών. Κατά συνέπεια 

θυματοποιούνται παιδιά που προέρχονται από άλλα κράτη, έχουν διαφορετική 

θρησκεία, υψηλότερους βαθμούς ή έχουν κάποια αναπηρία και ιδιαίτερα όταν αυτή 

είναι εμφανής. Άλλα χαρακτηριστικά των θυμάτων είναι το βάρος τους (συνήθως έχουν 

υπερβολικό βάρος), ντύνονται διαφορετικά από τους συνομήλικους τους ή φορούν 

γυαλιά μυωπίας (Σπυρόπουλος, 2008).  

Υπάρχουν δύο ομάδες θυμάτων: αυτά που αυτό-αναγνωρίζονται ως 

θυματοποιημένα και αυτά που δεν αυτό-αναγνωρίζονται ως θύματα. Τα παιδιά της 

πρώτης ομάδας θεωρούν ότι αποτελούν δέκτη περισσότερο έντονης και συχνής 

θυματοποίησης, σε σχέση με τα παιδιά εκείνα που δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως 

θύματα και συχνά δικαιολογεί το γεγονός του εκφοβισμού. Ταυτόχρονα 

αντιμετωπίζονται με αμφιθυμία, απόρριψη και εχθρότητα, που συνιστά μια 

δευτερεύουσα μορφή θυματοποίησης (Theriot et al., 2005). Οι Unnever & Cornell 

(2004) υπέθεσαν ότι οι μαθητές που θυματοποιούνται σωματικά είναι περισσότερο 

πιθανό να αναφέρουν τον εκφοβισμό γιατί αποτελεί φανερή παραβίαση των σχολικών 

κανόνων.  

Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας βιώνουν περισσότερες από μία συμπεριφορές 

bullying, ενδεχομένως δεν υιοθετούν την ταυτότητα του θύματος επειδή οι εμπειρίες 

του εκφοβισμού έχουν διαφορετική ένταση και συχνότητα σε σύγκριση με τα βιώματα 

της προηγούμενης ομάδας, είτε εξαιτίας της προσδοκίας ότι θα θεωρηθούν παράξενοι ή 

ότι αξίζουν τη δεδομένη συμπεριφορά. Όπως υποστηρίζουν οι Theriot et al. (2005) 

φόβοι ότι θα εκληφθούν ως αδύναμοι ή κοινωνικά ανεπιθύμητοι οδηγούν πολλά θύματα 



9 
 

να κρύβουν την κατάσταση τους ή να υποβαθμίζουν την αρνητική επίδραση, ενώ μια 

πιθανή άρνηση του φόβου ίσως αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια να κρύψουν ή να 

καλύψουν τα αρνητικά αισθήματα που σχετίζονται με τη θυματοποίηση του bullying.  

Τα επιθετικά θύματα αποτελούν τη μειοψηφία των θυμάτων του bullying, 

προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις στα περισσότερα αν όχι σε όλα τα παιδιά της τάξης 

και όχι μόνο στους δράστες, χαρακτηρίζονται ως παρορμητικά με φτωχές ικανότητες 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επίλυσης προβλημάτων (Carney & Merrell, 2001, 

Griffin & Gross, 2004). Ερευνητικά δεδομένα υπογραμμίζουν τα ελλείμματα που 

παρουσιάζουν στον «αυτό-έλεγχο» που σύμφωνα με υποθέσεις αντανακλούν ένα 

υπολανθάνων στρώμα θυμού και ευερεθιστότητας (παράλληλα, χαρακτηρίζονται από 

διαταραχές στη ρύθμιση του συναισθήματος και της συμπεριφοράς καθώς και από 

προβλήματα προσαρμογής σε πολλαπλούς τομείς της λειτουργικότητας όπως για 

παράδειγμα ελλείμματα στη σχολική λειτουργικότητα) (Toblin et al., 2005).  

Οι γονείς τους τα χτυπούν και τα τιμωρούν, οι δάσκαλοι τα αντιπαθούν και οι 

συνομήλικοι τους τα αποφεύγουν. Επιπλέον παρουσιάζουν κοινωνικές νόρμες, 

διακόπτοντας συζητήσεις, παρουσιάζουν αδυναμία στην επίδειξη υπομονής και, πολλές 

φορές, εκδηλώνουν συμπεριφορές που εντάσσονται στα πλαίσια διαταραχής 

ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας (Greene, 2000). Τα μέλη της 

συγκεκριμένης κατηγορίας είναι ως επί το πλείστον αγόρια ενώ τα κορίτσια, σε γενικές 

γραμμές, δεν επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα επιθετικής συμπεριφοράς και είναι 

περισσότερο πιθανό να εμπλέκονται σε έμμεσες μορφές επιθετικότητας (Toblin et al., 

2005). Οι συνέπειες για τα θύματα αυτής της μορφής επιθετικότητας ενδέχεται να 

αποδειχτούν ακόμα και θανατηφόρες. Το χρόνιο bullying είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 

απόπειρες αυτοκτονίες, όπως χαρακτηριστικά μαρτυρούν αντίστοιχες ενέργειες σε 

χώρες όπως η  Νορβηγία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ (Μαρκουλάκη & 

Παπαστεφανάκης, 2008). 

Στις λιγότερες δραματικές επιπτώσεις του χρόνιου bullying συγκαταλέγεται η 

κοινωνική απομόνωση (Newman et al., 2005). Σχετικές έρευνες προσδιορίζουν ότι τα 

θύματα επαναλαμβανόμενης κακοποίησης μέσω bullying στην εφηβική ηλικία 

παρουσίασαν, σε σημαντικό ποσοστό, καταθλιπτικά συμπτώματα και χαμηλά επίπεδα 

αυτό-εκτίμησης ως νεαροί ενήλικες (Eisenberg & Aalsma, 2005). Οι Dao et al. (2006) 

προσθέτουν ότι το άγχος αναμονής επικείμενων επιθέσεων οδηγεί σε συναισθήματα 

τρωτότητας και στη συνέχεια στην εκδήλωση κατάθλιψης και ψυχοσωματικών 
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διαταραχών, αρνητικές εμπειρίες που κατευθύνουν έντονες ψυχολογικές αντιδράσεις, 

όπως η μετατραυματική διαταραχή. Τα θύματα βιώνουν άγχος, φόβο και κατάθλιψη όχι 

μόνο κατά την περίοδο θυματοποίησής τους αλλά και χρόνια αργότερα και ότι η 

θυματοποίηση επιφέρει ιδιάζουσες κοινωνικές και συναισθηματικές επιπτώσεις. Η ίδια 

επισημαίνει ότι τα θύματα καταλήγουν να απεχθάνονται τους εαυτούς τους, να 

φοβούνται το σχολείο και να μην εμπιστεύονται τους συμμαθητές τους, συναισθήματα 

που οδηγούν σε περισσότερη απομόνωση, βαθύτερη κατάθλιψη και περαιτέρω 

κακοποίηση (Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008). 

Όσον αφορά τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού αξίζει να σημειωθεί ότι 

το 84% των θυτών τους,  τα γνωρίζουν (Wolak et al., 2007; Ybarra & Mitchell, 2004).  

Ο Tokunaga (2010) όρισε ότι τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι τα άτομα 

εκείνα που δέχονται επίθεση μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ο Willard (2007) 

υποστήριξε ότι τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι άτομα των οποίων οι 

φωτογραφίες ή τα βίντεο έχουν ληφθεί με ύπουλο τρόπο και τα άτομα αυτά 

απειλούνται, ταπεινώνονται μέσω φημών από τους θύτες του διαδικτυακού 

εκφοβισμού. Συνήθως τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού λαμβάνουν χώρα σε 

αυτόν μέσω κινητών τηλεφώνων (Smith et al., 2008) και μέσω μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Slonje & Smith, 2008).  

Τα συμπτώματα των θυμάτων του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι παρόμοια με 

αυτά που αντιμετωπίζουν τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Οι μαθητές θύματα του 

διαδικτυακού εκφοβισμού αισθάνονται λύπη, ανησυχία, φόβο και δεν μπορούν να 

εστιάσουν την προσοχή τους στις επιδόσεις τους στο σχολείο (Beran & Li, 2005; 

Juvonen & Gross, 2008). Μπορεί να αναφέρουν κοινωνικές δυσκολίες, να κάνουν 

χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ και να έχουν διατροφικές διαταραχές (Dehue et al., 

2008; Fosse & Holen, 2006; Ybarra & Mitchell, 2007). Τα θύματα του διαδικτυακού 

εκφοβισμού είναι πιο πιθανό να αποφύγουν να πάνε στο σχολείο (Wolak et al., 2006; 

Ybarra et al., 2007), να έχουν αναστολές ή να πάνε με ένα όπλο στο σχολείο (Mitchell 

et al., 2007). Άλλα συμπτώματα των θυμάτων του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι οι 

σκέψεις αυτοκτονίας ή ακόμα και οι απόπειρες, η κοινωνική απομόνωση και τα ποικίλα 

προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στο σχολείο (Hinduja & Patchin, 2009; 

Hoff & Mitchell, 2009).  
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2.1.2. Οι θύτες 

 

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των θυτών είναι η ανάγκη εκδήλωσης της 

αίσθησης της δύναμής τους. Θέλουν να πιστεύουν ότι είναι ισχυροί και δυνατοί και 

κατά συνέπεια αυτή η θέληση τους μπορεί να εκδηλωθεί και ως χαρακτηριστικό της 

ανασφάλειας τους. Οι θύτες λαμβάνουν ευχαρίστηση από τη βίαιη συμπεριφορά που 

εκδηλώνουν έναντι των θυμάτων τους. Οι θύτες δρουν χωρίς να κάνουν διακρίσεις και 

κατά συνέπεια έχουν μικρή ή και καθόλου εμπάθεια για τα θύματα τους. Πολύ συχνά 

δικαιολογούν τις πράξεις τους, λέγοντας ότι προκλήθηκαν από τη συμπεριφορά των 

θυμάτων τους. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι λένε ένα μικρό ψεματάκι και φαίνεται να 

μην έχουν το θάρρος να παραδεχθούν την παραβατική τους συμπεριφορά ερχόμενοι 

ενώπιον των ευθυνών τους (Σπυρόπουλος, 2008). 

Επιπρόσθετα, είναι συχνά ανυπάκουοι, προκλητικοί ή εναντιώνονται στους 

ενηλίκους (σε ένα γενικό, δηλαδή, χαρακτηρισμό αντιδραστικοί) καθώς και 

αντικοινωνικοί. Στο σχολείο τις περισσότερες φορές δυσκολεύονται να ακολουθήσουν 

τους κανόνες που τους επιβάλλονται. Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να αποδεικνύουν ότι 

συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο στα θύματα τους γιατί αισθάνονται άσχημα για τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά. Οι θύτες των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού 

χαρακτηρίζονται για το ελάχιστο άγχος τους και την υπερβολική τους αυτοεκτίμηση και 

αυτοπεποίθηση (Σπυρόπουλος, 2008). Όμως σύμφωνα με τους Junger & Van Kasteren 

(1999) και Griffin & Gross (2004) οι θύτες εμφανίζουν κατάθλιψη και διαταραχές 

άγχους. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, οι δράστες αναπτύσσουν σημαντικές ψυχολογικές και 

σωματικές διαταραχές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου καθίστανται περισσότερο 

προβληματικές (Newman et al., 2005).  

 Οι Coolidge et al. (2004) υποστηρίζουν ότι τα άτομα που επιδίδονται σε 

ενέργειες bullying εκδηλώνουν προβλήματα σε λειτουργίες όπως η οργάνωση, ο 

σχεδιασμός στρατηγικών, αλλά και η λήψη αποφάσεων, η εκμάθηση και η επεξεργασία 

πληροφοριών, και η διαμόρφωση κατάλληλων κοινωνικών κρίσεων. Ταυτόχρονα, 

προβάλλουν δυσχέρειες στην αναστολή των ενορμήσεων, τον έλεγχο των 

συναισθημάτων και τη διαχείριση του θυμού. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των θυτών 

είναι ότι δεν έχουν μάθει να μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άρα δεν 

έχουν μάθει να τα διαχειρίζονται. Ως εκ τούτου προτιμούν να συμπεριφέρονται με βίαιο 
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τρόπο προκειμένου να τα επιλύσουν. Οι θύτες φαίνεται ότι συχνά προέρχονται από 

οικογένειες όπου οι γονείς «σηκώνουν χέρι» ως τιμωρία και τους παραμελούν – από 

οικογένειες δηλαδή από τις οποίες λείπει η ζεστασιά και η θαλπωρή, όπως για 

παράδειγμα διαλυμένες οικογένειες (Σπυρόπουλος, 2008).   

Τα άτομα που ασκούν το bullying, υιοθετούν μια θετική στάση όσον αφορά τη 

χρήση βίας για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων ή για την διεκδίκηση αυτών 

που επιθυμούν. Οι εκφοβιστές μπορεί να αποδειχτούν πεπειραμένοι στην αναγνώριση 

θυμάτων, τα οποία είτε δεν θα αντισταθούν, είτε θα αντισταθούν αναποτελεσματικά, 

χαρακτηριστικό που τα καθιστά επιθυμητούς στόχους. Οι δράστες μπορεί να 

χαρακτηρίζονται από ελάχιστη ικανότητα ενσυναίσθησης κατά την αλληλεπίδραση με 

τους συνομηλίκους τους, συναισθήματα δυστυχίας και δυσαρέσκειας με το σχολείο, 

όπως επίσης και από κατάθλιψη. Οι Carney & Merrell (2001) τονίζουν ότι σε αντίθεση 

με την επικρατούσα άποψη κατά την οποία τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν την 

επιθετικότητα για να αντισταθμίσουν τη χαμηλή αυτό-εκτίμηση και αυτοπεποίθησή 

τους. Έρευνες αναδεικνύουν ότι τα επίπεδα αυτό-εκτίμησης και άγχους των δραστών 

παρουσιάζουν παρόμοια επίπεδα με αυτά των υπόλοιπων συνομηλίκων τους. Όμως 

υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι οι θύτες του σχολικού εκφοβισμού δεν εμφανίζουν 

διαταραχές άγχους ή κατάθλιψη, όπως αποδείχθηκε πρωτύτερα. Για αυτό το λόγο θα 

πρέπει επόμενες έρευνες να εξακριβώσουν τη σχέση μεταξύ των θυτών και αυτών των 

διαταραχών. Οι θύτες αισθάνονται παντοδύναμοι και όχι ανασφαλείς σύμφωνα με την 

άποψη της Stassen Berger (2006, όπως αναφέρεται στους Μαρκουλάκη & 

Παπαστεφανάκης, 2008).  

Επιπλέον οι θύτες χαρακτηρίζονται από μακιαβελικές τεχνικές, καθώς 

πιστεύουν ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι εύκολα διαχειρίσιμοι και είναι δύσκολα 

εμπιστεύσιμοι (Andreou, 2004). Παρά το γεγονός ότι επιθετικά νεαρά παιδιά 

απορρίπτονται από το περιβάλλον τους, πολλά είναι τα άτομα που εκφράζουν σεβασμό, 

φόβο και αποδοχή για τους έφηβους δράστες (Bukowski & Sippola, 2001), οι οποίοι 

απολαμβάνουν ένα «υψηλό κοινωνικό status», μια υψηλή κοινωνική θέση.  

Ο σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται από το θύτη, που είναι πιο δυνατός από το 

θύμα, ή από μια ομάδα ανηλίκων που επιτίθεται ή προσβάλει έναν αδύναμο ανήλικο. 

Κατά συνέπεια, ο σχολικός εκφοβισμός εφαρμόζεται από κάποιον που είναι πιο 

δυνατός σε κάποιον που είναι αδύναμος. Ο θύτης μπορεί να υπερέχει όχι μόνο λόγω 

δύναμης αλλά και άλλων χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα ανώτερη κοινωνική 
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τάξη, γηγενής έναντι αλλοδαπών μαθητών κλπ. Στόχος των θυτών είναι να εκφοβίσουν, 

να βλάψουν ή να ταπεινώσουν τα θύματα τους. Γενικά να τους κάνουν να αισθανθούν 

άσχημα για τον τρόπο που συμπεριφέρονται ή για την καταγωγή τους κλπ. Κατά τον 

Olweus (2012), στο bullying υπάρχει διαφορά δύναμης μεταξύ θύτη και θύματος τέτοια 

ώστε το θύμα να αδυνατεί να αμυνθεί και να αντιδράσει.  

Σε ένα σχολείο που υπάρχουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού είναι δυνατόν 

να δημιουργηθεί ένα κλίμα φόβου μεταξύ των μαθητών και αυτό έχει ως συνέπεια την 

εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών καθώς εμποδίζεται η ικανότητά τους να 

μάθουν. Τόσο τα θύματα όσο και οι θύτες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και για 

αυτόν το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο. Τα προβλήματα που 

μπορεί να αντιμετωπίσουν είναι η μοναξιά, η δυσκολία στο να κάνουν φίλους, οι 

μαθησιακές δυσκολίες ή η αποτυχία στα μαθήματα του σχολείου. Πολλές φορές τόσο 

τα θύματα όσο και οι θύτες υιοθετούν προβληματικές συμπεριφορές, όπως για 

παράδειγμα κάπνισμα, αλκοολισμός κλπ. Οι θύτες του σχολικού εκφοβισμού είναι 

δυνατόν να εκδηλώνουν και άλλες μορφές παραβατικής ή αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα να επιδίδονται σε βανδαλισμούς, να κάνουν 

κοπάνες από το σχολείο ή να κλέβουν αντικείμενα από καταστήματα. Οι θύτες του 

σχολικού εκφοβισμού αποβάλλονται πιο συχνά από το σχολείο και καταλήγουν να το 

διακόψουν καθώς επίσης και να γίνουν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ψυχοτρόπων 

ουσιών (Σπυρόπουλος, 2008).  

Οι θύτες φαίνεται ότι διατηρούν τη συμπεριφορά αυτήν και κατά την 

ενηλικίωσή τους επηρεαζόμενοι αρνητικά από την ικανότητα τους να αναπτύξουν και 

να διατηρήσουν εποικοδομητικές σχέσεις και ομαλή κοινωνική ζωή. Ο Olweus (2012) 

έδειξε ότι το 60% των αγοριών που ήταν θύτες περιστατικών σχολικού εκφοβισμού 

καταδικάστηκαν στην ενήλικη ζωή τους καθώς διέπραξαν κάποιο έγκλημα ως ενήλικες. 

Το 35-40% των αγοριών που ήταν θύτες σχολικού εκφοβισμού καταδικάστηκαν από 

τρεις φορές ή ακόμα και περισσότερο προτού φτάσουν στην ηλικία των 24 ετών. Κατά 

συνέπεια η αυξημένη εμπλοκή των θυτών μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι το bullying 

μπορεί να αποτελεί ένα πρώτο στάδιο εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς, ένα 

«πρώτο βήμα» στην παραβατικότητα. Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν την επιτακτική 

ανάγκη πρόληψης του φαινομένου, που θα συζητηθεί στο κεφάλαιο 4 της παρούσας 

εργασίας (Σπυρόπουλος, 2008).   
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Με μια πρώτη ματιά, οι αρνητικές επιπτώσεις για τους δράστες δεν είναι άμεσα 

εμφανείς, αφού παρουσιάζουν επιτυχείς ακαδημαϊκές επιδόσεις στο δημοτικό και στο 

γυμνάσιο χαίρουν υψηλής δημοτικότητας. Ωστόσο απαιτείται εμβάθυνση των 

παρατηρήσεων προκειμένου να επιτύχει κανείς μια σαφέστερη κατανόηση του 

προβλήματος (Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008). Η Greene (2000) 

αντιπαραβάλλει ότι οι δράστες δεν διαθέτουν πολλούς φίλους παρά μόνο ορισμένους, 

επίσης επιθετικούς, συμμαθητές τους.  

Το bullying αν και βραχυπρόθεσμα συμβάλει στην επίτευξη στόχων, δεν 

εφοδιάζει τα παιδιά με τις σημαίνουσες κοινωνικές ικανότητες που είναι αναγκαίες 

αργότερα στη ζωή, και κατά αυτό τον τρόπο αν και τα μικρά παιδιά επιλύουν 

προβλήματα με συγκρούσεις (ιδανικές συνθήκες για να ευδοκιμήσουν οι ενέργειες ενός 

δράστη), οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες επιλέγουν διαπραγματεύσεις και όχι τις 

συμπλοκές για να φθάσουν σε μια κοινώς επιθυμητή απόφαση (Μαρκουλάκη & 

Παπαστεφανάκης, 2008).  

Όσον αφορά τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τους θύτες του, έχει αποδειχθεί ότι 

η υπερβολική και επικίνδυνη χρήση των νέων τεχνολογιών συνδέεται με την εμφάνιση 

περιστατικών βίας και επιθετικότητας (Walrave & Heirman, 2012). Οι Livingstone et 

al. (2011) πρότειναν ότι ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών δραστηριοτήτων δείχνει ότι 

όσοι μαθητές χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, βελτιώνουν τις δεξιότητες τους ενώ 

εκείνοι που τις χρησιμοποιούν υπερβολικά είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε 

αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές εκτός του διαδικτύου. Με την άποψη 

αυτή συμφωνούν και οι Ko et al. (2009). Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν διεξαχθεί 

έρευνες που δείχνουν ότι προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως για 

παράδειγμα η προσωπικότητα τους, οι κοινωνικές τους δεξιότητες, ο έλεγχος των 

συναισθημάτων τους επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες (Amichai-Hamburger et al., 2002).  

Τόσο οι θύτες του διαδικτυακού εκφοβισμού όσο και οι θύτες του σχολικού 

εκφοβισμού χαρακτηρίζονται από ψυχοπαθή γνωρίσματα (Antoniadou & Kokkinos, 

2013). Τα άτομα με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά έλκονται από το διαδίκτυο, 

δεδομένου ότι τους παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε περισσότερα άτομα και 

λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση που ενισχύει το ναρκισσισμό τους (Baldasare et al., 

2012). Ακόμα το διαδίκτυο εφοδιάζει τους θύτες του διαδικτυακού εκφοβισμού με 

άφθονες ευκαιρίες για έμμεση επιθετικότητα και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της 
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χειραγώγησης συγκεκριμένων τάσεων. Το διαδίκτυο προσφέρει μειωμένα λεκτικά 

σήματα και είναι πιθανό να τονίσει την επιθετική συμπεριφορά των θυτών δεδομένου 

ότι αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί από χαμηλή συναισθηματική εμπάθεια (Ang & Goh, 

2010).  

Οι θύτες του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε 

περιστατικά βίας και να λύνουν τα προβλήματα τους χρησιμοποιώντας την 

επιθετικότητα (Ybarra & Mitchell, 2007). Η έρευνα του Blais (2008, όπως αναφέρεται 

από τους Mishna et al., 2012) έδειξε ότι η συμμετοχή σε διαδικτυακό εκφοβισμό τόσο 

για τους θύτες όσο και για τα θύματα επηρεάζει την ευημερία τους, περισσότερο από το 

αν συμμετείχαν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Ακόμα η έρευνα των Mishna et 

al. (2010) έδειξε ότι το ένα τέταρτο των περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού 

λαμβάνουν χώρα με την παρουσία μαρτύρων, όπως εξάλλου συμβαίνει και με το 

σχολικό εκφοβισμό (Atlas & Pepler, 1998; Craig & Pepler, 2007). Ο δυνατός αριθμός 

όμως των συνδεδεμένων παρατηρητών σε ένα περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού 

είναι απεριόριστος (Kowalski & Limber, 2007).  

Η ερμηνεία του φαινομένου του bullying θα μπορούσε εύκολα να αξιοποιήσει 

τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας του Tajfel. Βάσει αυτής της θεωρίας, οι 

αντιλήψεις, πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων απέναντι στα μέλη της 

δικής τους κοινωνικής ομάδας αλλά και σε μέλη άλλων ομάδων, πηγάζουν από τη 

θέληση τους να ανήκουν σε μια ομάδα. Η ομάδα στην οποία επιλέγουν να συμμετέχουν 

τα παιδιά κρίνεται ως η καλύτερη έναντι όλων των άλλων ομάδων ή αλλιώς ως 

ανώτερη. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μέλη μιας ομάδας επιθυμούν να αυξήσουν την αυτό-

εκτίμηση τους, με αποτέλεσμα να επιδεικνύουν προτίμηση στις συμπεριφορές και 

στάσεις των μελών της δικής τους ομάδας (Gini, 2006). Οι θύτες ενός περιστατικού 

σχολικού εκφοβισμού, που ασκούν βίαιη συμπεριφορά έναντι ενός θύματος, 

συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο γιατί αντιλαμβάνονται ότι το θύμα απειλεί την 

αίσθηση της ομοιογένειας της ομάδας τους. Κατά συνέπεια όσα άτομα/θύματα 

εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων μιας ομάδας αναπόφευκτα εμποδίζουν την 

ομοιογένεια της ομάδας αυτής και άθελα τους οδηγούν τους θύτες σε βίαιη 

συμπεριφορά.  

Η ένταξη σε μια κοινωνική ομάδα προσδίδει μια δεδομένη κοινωνική 

ταυτότητα, η οποία όχι μόνο προσδιορίζει τα μέλη της αλλά και προδιαγράφει, σαφώς, 

ορισμένες συμπεριφορές (Ojaja & Nesdale, 2004). Οι Nasdale & Scarlett (2004, όπως 
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αναφέρεται στους Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008), υποστήριξαν ότι τα μέλη 

μιας συγκεκριμένης ομάδας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ταυτιστούν με τη 

συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας. Ακόμα αντιλαμβάνονται τη δική τους ομάδα ως 

καλύτερη σε σύγκριση με τις ομάδες άλλων συνομηλίκων. Κατά συνέπεια μεροληπτούν 

και πιστεύουν περισσότερο στην άποψη ότι μπορεί να επέλθει αναβάθμιση του 

κοινωνικού τους status, μέσω των προσβολών των μελών άλλων ομάδων και αυτό 

απειλείται από μέλη άλλων ομάδων. Ο εκφοβιστής με υψηλές κοινωνικο-γνωστικές 

ικανότητες, ίσως στρέψει τους συνομήλικους εναντίον του παιδιού-στόχου, 

εκμεταλλευόμενος τις αντιλήψεις που έχουν οι ίδιοι για αυτό, χωρίς ο ίδιος να επιδείξει 

καθόλου εχθρική πρόθεση. Ως εκ τούτου δημιουργούνται προκαταλήψεις προς το παιδί-

στόχο, οι οποίες είναι ισχυρές και δύσκολα τροποποιήσιμες (Μαρκουλάκη & 

Παπαστεφανάκης, 2008).  

Τα παιδιά τείνουν να ασκούν bullying, όταν η προκατάληψη είναι σύμφωνη με 

τους κανόνες της ομάδας και όταν αυτή κατευθύνεται προς συγκεκριμένα μέλη άλλων 

ομάδων τα οποία θεωρούνται ως μια πιθανή απειλή (Ojaja & Nesdale, 2004). Επομένως 

το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται, αποκλειστικά, σε μια μορφή δυαδικής 

αλληλεπίδρασης αλλά μπορεί να οριστεί ως στοιχείο των διαδικασιών που εντοπίζονται 

στα πλαίσια μιας ομάδας.  

Η χρήση της ομάδας των συνομηλίκων ως όργανο για την επιθετικότητα απαιτεί 

ιδιαίτερες ικανότητες από τον εκφοβιστή και καλές γνώσεις των μηχανισμών 

λειτουργίας της ομάδας. Επιπλέον, οι φτωχές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας 

ίσως καθιστά το χειρισμό της πιο εύκολο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων, 

δηλαδή των ικανοτήτων του εκφοβιστή και των σχέσεων μεταξύ των μελών της 

ομάδας, καθορίζει το αν θα συμβεί ή θυματοποίηση ή όχι. Οι Μαρκουλάκη & 

Παπαστεφανάκης (2008) ανέφεραν ακόμα ότι τα θύματα τα βάζουν με τον εαυτό τους 

για τη συμπεριφορά των θυτών. Με άλλα λόγια τα θύματα πιστεύουν ότι ευθύνονται για 

τη συμπεριφορά των συνομηλίκων απέναντι τους και αποδίδουν τη βίαιη συμπεριφορά 

περισσότερο σε εσωγενείς παρά σε εξωγενείς παράγοντες. Η τάση αυτή επιδεινώνεται 

όταν η ομάδα στοχεύει στο θύμα. 

Τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις τείνουν τα 

κάνουν περισσότερες απουσίες και να έχουν πιο χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις 

(Eisenberg et al., 2003; Juvonen et al., 2000; Pekel-Uludalgi & Ucanok, 2005). Ωστόσο, 

ακόμα δεν έχει διερευνηθεί αν υπάρχει αιτιότητα σε αυτή τη σχέση (Kochenderfer & 
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Ladd, 1996a). Παρόμοια σχέση έχει προταθεί και για το σχολικό εκφοβισμό και την 

αποδοχή ή την απόρριψη από τους συνομηλίκους και κατ’ επέκταση την κοινωνική 

προσαρμογή των μαθητών. Η απόρριψη από τους συνομηλίκους οδηγεί προοδευτικά 

στη θυματοποίηση των παιδιών και αυτός ο φαύλος κύκλος δεν ολοκληρώνεται ποτέ 

(Boulton & Smith, 1994; Dijkstra et al., 2007, 2008; Harris, 2009; Juvonen et al., 2000; 

Kochenderfer & Wardrop, 2001; Nansel et al., 2004; Pekel-Uludagli & Ucanok, 2005; 

Rigby & Slee, 1993; Schwartz, 2000). Η απόρριψη και η αποδοχή από τους 

συνομηλίκους μπορεί να επιδράσει στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και να έχει 

επιπτώσεις στην εσωτερικευμένη και εξωτερικευμένη συμπεριφορά των μαθητών 

(Hodges & Perry, 1999).  

 

2.2. Αντικείμενο του εκφοβισμού 

Τα ατομικά χαρακτηριστικά τόσο των θυτών όσο και των θυμάτων του 

σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού έχουν μελετηθεί από πολλές έρευνες. Ωστόσο 

οι έρευνες αυτές, εξαιτίας του ότι χρησιμοποιούν διαφορετική μεθοδολογία ή εξαιτίας 

του ότι κάθε ερευνητής αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τον όρο του εκφοβισμού, 

δεν έχουν καταλήξει σε σαφή και όμοια αποτελέσματα. Με άλλα λόγια φαίνεται πως τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των θυτών αλλά και των θυμάτων μπορούν να διαφέρουν, 

χωρίς αυτό να θεωρείται απόλυτο (Antoniadou et al., 2016).  

 

2.2.1. Διαφορές κατά φύλο 

 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των μελετών τα αγόρια, συγκριτικά με τα 

κορίτσια, είναι περισσότερο πιθανό να αποτελέσουν τόσο τους δράστες όσο και τα 

θύματα (Nansel et al., 2001). Τα κορίτσια, συνήθως, εμπλέκονται σε ενέργειες όπως 

κοινωνική απόρριψη ή απομόνωση, διάδοση φημών, πειράγματα και γενικότερα 

έμμεσες μορφές bullying, ενώ τα αγόρια σε άμεσες ενέργειες επιθετικότητας όπως 

πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλές και απόρριψη (Newman et al., 2005). Τα 

κορίτσια, κυρίως μικρότερων ηλικιών σε σύγκριση με τα αγόρια, ασκούν έμμεσο 

bullying που αφορά τις κοινωνικές σχέσεις (Archer, 2004). Ακόμα τα αγόρια ασκούν το 

bullying σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια, αλλά και ότι και τα δύο φύλα τείνουν 

να είναι περισσότερο σκληρά προς άτομα του ίδιου φύλου. Τα αγόρια είναι 
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περισσότερο επιθετικά απέναντι στα κορίτσια χωρίς να παρατηρείται μια αντιστροφή 

του φαινομένου (Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008).  

Τα αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν επιπρόσθετα, και ως προς την αντίληψη 

του bullying και τη στάση που διατηρούν απέναντι σε αυτό. Έρευνες υποδεικνύουν πως 

τα κορίτσια υιοθετούν θετικότερες στάσεις προς τα θύματα, παρουσιάζοντας 

παράλληλα μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και υποστήριξη προς αυτά, σε σύγκριση με τα 

αγόρια (Gini, 2006). Ακόμα τα αγόρια διαθέτουν μια ευρύτερη αναπαράσταση της 

αποδεχτής συμπεριφοράς και για το λόγο αυτό αποδέχονται την επιθετικότητα ως ένα 

επιθυμητό τρόπο αλληλεπίδρασης και επίλυσης προβλημάτων ή συγκρούσεων με 

ομάδες συνομηλίκων (Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας, η οποία έλαβε χώρα στη Νορβηγία, 

κορίτσια σε ποσοστό 60% δήλωσαν ότι υπέστησαν bullying το οποίο ασκήθηκε από 

αγόρια, όσο και κορίτσια (Griffin & Gross, 2004). Αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

ίδιας έρευνας τα αγόρια παρουσιάζονται ως θύματα bullying με δράστες άλλα αγόρια, 

σε ποσοστό 80% των περιπτώσεων. Τα κορίτσια, συχνότερα από ότι τα αγόρια 

περιγράφουν ότι στα πλαίσια τέτοιου είδους ενεργειών, οι πάντες τους αποφεύγουν και 

κανείς δεν τους απευθύνει το λόγο (Baldry, 2003), παρατηρήσεις που εναρμονίζονται 

με προαναφερθέντα στοιχεία και συμφωνούν με τα δεδομένα των Owens et al. (2000, 

όπως αναφέρεται στο Baldry, 2003) οι οποίοι δηλώνουν πως τα κορίτσια είναι θύματα 

βίας που έχει ως απώτερο στόχο την πρόκληση ψυχολογικών φθορών.  

 

2.2.2. Διαφορές κατά ηλικία  

 

Η πλειονότητα των αρχικών ερευνών του φαινομένου του bullying υποστηρίζει 

πως σημειώνεται μια σταθερή μείωση της συχνότητας του φαινομένου σε μεγαλύτερες 

ηλικίες (Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι 

Pateraki & Houndoumadi (2001) τα νεαρότερα παιδιά θυματοποιούνται πιο συχνά σε 

σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Ωστόσο νεότερες έρευνες αποδεικνύουν πως αν και το 

σωματικό bullying μειώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, οι άλλες μορφές παρουσιάζουν 

αυξητικές τάσεις, με χαρακτηριστική άνοδο στην ηλικιακή περίοδο μεταξύ των 11 και 

15 ετών, κατά την οποία τα παιδιά περνούν στο στάδιο της εφηβείας και αλλάζουν 

σχολείο (Archer & Cote, 2005; Brame et al., 2001).  
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Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα των Carney & Merrell (2001) οι οποίοι 

διατείνονται ότι η κορύφωση του φαινομένου παρατηρείται στο στάδιο των 9-15 ετών, 

κατά το οποίο τα νεαρότερα άτομα μετατρέπονται σε θύματα μεγαλύτερων ηλικιών, 

ενώ οι τελευταίοι αποτελούν τα θύματα των συνομηλίκων τους, όταν παρουσιάζουν 

καθυστέρηση στη σωματική τους ανάπτυξη ή όταν, απλά, θεωρούνται περισσότερο 

αδύναμοι από τους δράστες. Η σταθερή μείωση του φαινομένου σε μεγαλύτερες 

ηλικίες, όπως επισημαίνουν οι Griffin & Gross (2004), ενδεχομένως οφείλεται στη 

σταδιακή απόκτηση καλύτερων κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και στο γεγονός της 

ύπαρξης μικρότερου ποσοστού μεγαλύτερων και δυνατότερων πιθανών δραστών. 

Επιπλέον τα παιδιά αποφεύγουν το bullying καθόσον οι κοινωνικές και γνωστικές 

δεξιότητές τους βελτιώνονται (Μαρκουλάκη & Παπαστεφανάκης, 2008). 

Το bullying ξεκινά από τη φοίτηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, αυξάνεται 

κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στο δημοτικό σχολείο και κορυφώνεται κατά τη 

διάρκεια φοίτησης τους στο λύκειο. Κατά συνέπεια φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η 

ηλικία των παιδιών τόσο αυξάνονται τα κρούσματα σχολικού εκφοβισμού και για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ώστε να εξαλειφθούν οι βίαιες 

συμπεριφορές των παιδιών.  Όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών τόσο αλλάζει και η 

μορφή του σχολικού εκφοβισμού. Για παράδειγμα σε μικρότερες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου επικρατεί περισσότερο η σωματική μορφή του σχολικού εκφοβισμού ενώ 

αντίθετα στις μεγαλύτερες τάξεις του λυκείου τα περιστατικά λεκτικής και 

ψυχολογικής-κοινωνικής μορφής παραμένουν στα ίδια επίπεδα (Σπυρόπουλος, 2008). 

 

2.2.3. Γεωγραφική κατανομή του φαινομένου 

 

Έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα έδειξε ότι το πρόβλημα της σχολικής βίας 

μπορεί να μην είναι τόσο οξύ και εκτεταμένο όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα ώστε να 

περιοριστούν τα περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού στα ελληνικά σχολεία. Θα 

πρέπει να προλαμβάνεται η εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών μεταξύ των συνομηλίκων 

και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής ενημέρωσης των ενηλίκων και των 

παιδιών αλλά και μέσω της παρακολούθησης κατάλληλων σεμιναρίων. Οι ενήλικες και 

τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν πώς θα πρέπει να προλαμβάνουν ή και να καταστέλλουν 
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ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού καθώς αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις στους 

αυριανούς ενήλικες και θα επηρεάσει αρνητικά τη ζωή τους (Αρτινοπούλου, 2001).  

Επίσης οι Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού (2001) ήθελαν να μελετήσουν τα 

φαινόμενα βίας και επιθετικότητας στο χώρο του σχολείου. Στην έρευνα τους έλαβαν 

μέρος 3.000 μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας από 450 σχολεία. 

Τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς 

της συγκεκριμένης έρευνας και εξέταζε την εμφάνιση διαφόρων μορφών σχολικού 

εκφοβισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι τα περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού ήταν σε γενικές γραμμές λιγότερα σε σύγκριση με τον αριθμό ανάλογων 

περιστατικών σε χώρες του εξωτερικού. Οι θύτες και τα θύματα στην Ελλάδα είναι 

λιγότεροι στον αριθμό σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό δεν θα 

πρέπει να μας εφησυχάσει. 

Η έρευνα της Αρτινοπούλου (2001) έδειξε ότι τα περιστατικά βίαιης 

συμπεριφοράς έχουν αυξηθεί στις συμμορίες ανηλίκων, μεταξύ Ελλήνων και 

αλλοδαπών μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών ατόμων. Μορφές 

σχολικής βίας που αντανακλούν τις ευρύτερες αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού 

μετά τη μαζική προσέλευση μεταναστών στην Ελλάδα και την υιοθέτηση ρατσιστικών 

στάσεων και αντιλήψεων.  

Τρεις στους δέκα μαθητές (29,4%) έχουν γίνει μάρτυρες βίαιων γεγονότων 

ανάμεσα σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές. Ποσοστό που ειδικά στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης ανεβαίνει εντυπωσιακά στο 58,2% και στην Αθήνα το 39%. Κατά μέσο 

όρο, έξι στους δέκα μαθητές της χώρας έχουν αντιληφθεί βίαια περιστατικά μέσα και 

γύρω από τα σχολεία τους, το 23,2% έχει συμμετάσχει σε βίαια γεγονότα και το 11,6% 

έχει πέσει θύμα βίαιων συμπεριφορών. Η βία είναι κυρίως ανδρικό φαινόμενο, αφού 

από το 23,2% απευθύνεται στο 36,5% των αγοριών και στο 10,4% των κοριτσιών που 

ομολογούν ότι συμμετείχαν σε ανάλογα περιστατικά βίας (Αρτινοπούλου, 2001).  

Ωστόσο η πλειοψηφία των περιστατικών βίας αφορά καταστροφές σχολικού 

εξοπλισμού, βρισιές-απειλές (76,7%) και αλληλοξυλοδαρμούς (57%) και όχι 

δολοφονικά περιστατικά, όπως σε άλλες χώρες. Το 21% των μαθητών δηλώνει ότι έχει 

δει πάνω από 5 περιστατικά καταστροφών στο σχολείο του και το 15,7% ότι έχει 

αντιληφθεί πάνω από 5 βίαια περιστατικά (Αρτινοπούλου, 2001).  
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Τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού διαφέρουν όσον αφορά την περιοχή της 

χώρας στην οποία εκτυλίσσονται. Για παράδειγμα σε αστικές περιοχές της Ελλάδας 

έχουν παρατηρηθεί περισσότερα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και με περισσότερη 

βία. Στα περιστατικά αυτά εμπλέκονται συμμορίες ανηλίκων ή γενικότερα ομάδες 

ανηλίκων. Ειδικά στην Αθήνα, σε ποσοστό 63,8%, οι μαθητές έχουν γίνει μάρτυρες 

τέτοιων συγκρούσεων, ενώ ο μέσος όρος της χώρας είναι 50,4%. Όξυνση επίσης 

εμφανίζεται σε αθλητικές συναντήσεις, όπου το 48,8% των μαθητών ομολογεί ότι έχει 

αντιληφθεί περιστατικά βίας. Στην Αθήνα, επίσης, εμφανίζεται και αυξημένο ποσοστό 

(20%) περιστατικών επίθεσης με αυτοσχέδια ή κανονικά όπλα μέσα στα σχολεία 

(μέσος όρος 12,2%) αλλά και βίας που συνδέεται με ναρκωτικά (22,8% στην Αθήνα, 

14,4% στην υπόλοιπη χώρα) (Αρτινοπούλου, 2001). Αυτό όμως ίσως συμβαίνει γιατί 

στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πιο ενημερωμένοι οι άνθρωποι και κατά συνέπεια 

εντοπίζουν πιο εύκολα ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού.  

Ένας παράγοντας που εμποδίζει την εμπλοκή των μαθητών, τόσο ως θύματα 

όσο και ως θύτες, σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού είναι η βαθμολογία τους. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία τους τόσο λιγότερο εμπλέκονται σε περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού. Μόλις το 10% των άριστων μαθητών ανέφερε ότι έχει 

συμμετάσχει σε βίαια γεγονότα, ενώ το ποσοστό φτάνει το 33,6% στους μαθητές με 

μέτρια βαθμολογία. Το ίδιο συμβαίνει και με τα θύματα βιαιοτήτων, όπου μόλις το 

3,5% είναι μαθητές με άριστους βαθμούς και το 22,7% μαθητές με βαθμούς μέτριους 

ως κάτω του μετρίου. Αξιοπερίεργο είναι ότι περισσότεροι μαθητές της Α Λυκείου 

(24,4%) έχουν συμμετάσχει σε βιαιότητες από όσοι της Β Λυκείου (23,3%) και της Γ 

Λυκείου (22,9%). Όμως το αντίθετο συμβαίνει στα θύματα, όπου η Γ Λυκείου έχει τα 

περισσότερα (13,2%) και η Α Λυκείου τα λιγότερα (10,5%) (Αρτινοπούλου, 2001).  

Ο Γκότοβος (1996) διαφοροποιήθηκε από τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν 

μέχρι στιγμής. Πάνω από το 40% των μαθητών απάντησε ότι παρατηρείται αύξηση της 

βίας στα σχολεία του, 1 στους 4 μαθητές είναι θύμα σωματικής βίας στο σχολείο ή στο 

δρόμο από το σχολείο προς το σπίτι του και αντίστροφα και το 35% εκτιμά ότι πρέπει 

οι μαθητές να μάθουν να προστατεύονται από τη βία, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα 

άμυνας. Οι μισοί μαθητές που φοιτούν σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας 

έχουν δηλώσει ότι κάποια στιγμή στη σχολική τους ζωή έχουν αντιληφθεί ένα 

περιστατικό οποιασδήποτε μορφής σχολικού εκφοβισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό και ενισχύει την άποψη ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση είναι 

απαραίτητη για τους μαθητές των ελληνικών σχολείων.  
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Η έρευνα των Φακιολά & Αρμενάκη (1995) έδειξε ότι η πλειοψηφία των 

μαθητών, το 60% αυτών, έχει εμπλακεί, έστω και σπάνια, σε κάποιου είδους 

σύγκρουση κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου και το 11% των μαθητών έχει 

χρησιμοποιήσει λεκτική βία πολλές φορές. Ακόμα το 6% των μαθητών έχει 

συμμετάσχει σε βίαιες συγκρούσεις με βρισιές και χτυπήματα πολλές φορές και το 3% 

του δείγματος συμμετείχε σε συγκρούσεις μόνο με χτυπήματα.  

Οι Χαντζή και συν. (2000) διεξήγαγαν μελέτη με δείγμα 1.312 παιδιών που 

φοιτούσαν από την τρίτη ως την έκτη δημοτικού. Το ερευνητικό τους εργαλείο ήταν το 

διεθνές ερωτηματολόγιο του Olweus. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι  το 14,7% των 

συμμετεχόντων είχαν υπάρξει, κατά δήλωσή τους, θύματα άλλων παιδιών, ενώ οι θύτες 

αντιπροσώπευαν το 6,24%, ενώ ένα ποσοστό 4,8% των συμμετεχόντων ήταν τόσο 

θύτες, όσο και θύματα.  

Οι Houndoumadi & Pateraki (2001) μέσα από μια έρευνα με δείγμα 1.312 μαθητές, 

ηλικίας 8-12 ετών αναφέρουν ότι τα θύματα προσδιορίζουν τον εκφοβισμό ως 

δυσάρεστο, ο οποίος τους ενοχλούσε ιδιαίτερα. Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με τα 

αποτελέσματα της ίδιας έρευνας, οι εκφοβιστές δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται – «τίποτα 

ιδιαίτερο» κατά την παρακολούθηση ενός επεισοδίου bullying. Τα ερευνητικά αυτά 

δεδομένα υπέδειξαν ότι οι μαθητές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν συνειδητοποιούν 

τη μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης του φαινομένου, το οποίο, ενδεχομένως, και δεν 

γνωρίζουν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού είναι πολύ σημαντική καθώς σε αυτό 

περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας οι μαθητές. Η συμμετοχή των παιδιών σε 

ομαδικές δραστηριότητες στο χώρο του σχολείου είναι σημαντική. Ακόμα τα παιδιά θα 

πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι είναι ασφαλή στο πλαίσιο του σχολείου και να 

αναπτύσσουν το αίσθημα του ανήκειν και να δένονται με τους εκπαιδευτικούς και τους 

συμμαθητές τους. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί για την ευημερία των 

μαθητών και την ακαδημαϊκή τους επιτυχία (Bonny et al., 2000; Goncalves & Matos, 

2007; Matos et al., 2008).  
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Ο ρόλος του σχολικού κλίματος είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχή 

αντιμετώπιση των περιστατικών του σχολικού εκφοβισμού (Harel, 1999; Kasen et al., 

2004; Kochenderfer & Ladd, 1996a, 1996b; Whitney & Smith, 1993). Οι αρνητικές 

αντιλήψεις των μαθητών για το σχολείο αυξάνουν την πιθανότητα να γίνουν χρήστες 

διαφόρων ουσιών, να κάνουν περισσότερες αδικαιολόγητες απουσίες, να συμμετέχουν 

σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και να χρησιμοποιήσουν κάποιο όπλο (Harel, 

1999; Kasen et al., 2004).    

Οι έφηβοι συχνά διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια για τη βία και τις απειλές που 

δέχονται (Oliver & Candappa, 2007). Μελέτες δείχνουν ότι μόνο το 25-30% των 

μαθητών που έχουν δεχτεί σχολικό εκφοβισμό το αναφέρουν και μόνο το 11% είναι 

διατεθειμένοι να ζητήσουν βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα 

που βιώνουν (Boldero & Fallon, 1995; Finkelhor & Dziuba-Leatherman, 1994; Smith & 

Shu, 2000). Οι Unnever & Cornell (2004) ανέφεραν ότι οι μαθητές διστάζουν να 

ζητήσουν βοήθεια για τον εκφοβισμό που δέχονται αν αντιληφθούν ότι οι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου είναι αδιάφοροι ή ανεκτικοί απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά. Οι 

Oliver & Candappa (2007) διαπίστωσαν ότι καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν, γίνονται 

ολοένα και περισσότερο απρόθυμοι να ζητήσουν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς ή 

άλλους ενήλικες για τα περιστατικά εκφοβισμού. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι χρειάζεται 

περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις συνθήκες που προάγουν την αναζήτηση βοήθειας των 

μαθητών για περιστατικά εκφοβισμού (Oliver & Candappa, 2007; Unnever & Cornell, 

2004; Williams & Cornell, 2006). 

Η χρήση κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης της βίας βοηθά ώστε οι 

εκπαιδευτικοί αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου να προσφέρουν την 

κατάλληλη υποστήριξη στους μαθητές. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν 

μπορούν να γνωρίζουν ποιος μαθητής θυματοποιείται και ποιος όχι (Craig et al., 2000; 

Kochenderfer & Ladd, 2000; Ladd & Ladd, 2001; Smith et al., 2004a). Τα 

προγράμματα πρόληψης του άγχους των μαθητών βοηθούν τους μαθητές να 

αντιμετωπίσουν κατάλληλα τα περιστατικά εκφοβισμού (Hazler & Carney, 2006; 

Oliver & Candappa, 2007; Rigby, 1996).   
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3.1. Ταυτότητα μεθόδων/μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης 

 

3.1.1. ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ… ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ  

 

Το 2011 το Χαμόγελο του Παιδιού δημιούργησε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στα πλαίσια του 

προγράμματος European AntiBullying Campaign και της εκστρατείας ΚΑΝΕ ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ… ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελούνταν 

από μια ταινία την οποία έβλεπε ένα παιδί και μπορούσε να επέμβει με διαφορετικό 

τρόπο στην εξέλιξη της ιστορίας. Το εργαλείο παρουσίαζε ένα περιστατικό σχολικού 

εκφοβισμού και ένα ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Ο χρήστης είχε τη δυνατότητα να 

επιλέξει το περιστατικό που επιθυμούσε και στη συνέχεια να επιλέξει το προφίλ του 

ατόμου μέσα από την οπτική του οποίου θα έβλεπε την ιστορία. Έπειτα μέσω των 

κατάλληλων χειρισμών και επιλογών μπορούσε να δει την ιστορία ως θύτης, θύμα ή 

παρατηρητής (Ανώνυμος, 2011).  

Ένα παιδί που παρακολουθούσε την ταινία ως θύτης, που αρχικά ασκούσε βία, 

στη συνέχεια μπορούσε να κατανοήσει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος και να αλλάξει 

συμπεριφορά. Επίσης ένα παιδί που παρακολουθούσε την ταινία ως θύμα μάθαινε ότι 

μπορεί να αναζητήσει βοήθεια, είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους γονείς του, 

για να αντιμετωπίσει τη βία που δέχεται. Ένα παιδί που παρακολουθούσε την ταινία ως 

μάρτυρας περιστατικών εκφοβισμού μάθαινε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

παρέμβει για να σταματήσει τη βίαιη συμπεριφορά των συμμαθητών του. Στόχοι του 

εκπαιδευτικού εργαλείου ήταν να εξηγήσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να 

αφυπνίσει τα παιδιά σε σχέση με τη συναισθηματική κατάσταση των εμπλεκόμενων 

παιδιών στον εκφοβισμό και να παρουσιάσει πρακτικές λύσεις (Ανώνυμος, 2011).  

 

3.1.2. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό  

 

Πριν ένα μήνα ξεκίνησε η υλοποίηση του πρώτου διαδικτυακού προγράμματος 

στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού με τίτλο: «Ζήσε χωρίς 
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εκφοβισμό». Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας 

και Παιδιού σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων 

Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENABLE. 

Στόχος του προγράμματος είναι η διαχείριση και η αντιμετώπιση περιστατικών 

σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού (Ανώνυμος, 2016).  

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της χρήσης μιας ειδικά διαμορφωμένης 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.livewithoutbullying.com) μέσω της οποίας παιδιά και 

έφηβοι, ηλικίας από 10-18 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα βίαιης συμπεριφοράς, 

μπορούν να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, συνομιλώντας με ειδικούς ανώνυμα και 

δωρεάν ή με συνομηλίκους τους και μεγαλύτερους μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για 

αυτό το σκοπό. Η χρήση της ιστοσελίδας είναι απλή και γρήγορη. Όσοι επιθυμούν να 

τη χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να κάνουν μια δωρεάν εγγραφή χρησιμοποιώντας ένα 

όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Το όνομα χρήστη 

μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό όνομα του παιδιού που χρησιμοποιεί την 

ιστοσελίδα και με αυτό τον τρόπο διατηρείται η ανωνυμία του (Ανώνυμος, 2016).  

Την ιστοσελίδα αυτή μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν γονείς και εκπαιδευτικοί 

προκειμένου να ενημερωθούν για το σχολικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό, να 

ανταλλάξουν απόψεις και να λάβουν συμβουλές από επαγγελματίες ψυχολόγους μέσω 

ενός ειδικά διαμορφωμένου forum. Επαγγελματίες ψυχολόγοι επιτηρούν όλες τις 

συνομιλίες προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(Ανώνυμος, 2016).  

 

3.1.3. ABC Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την αντιμετώπιση του Σχολικού 

Εκφοβισμού 

 

Στόχοι του εκπαιδευτικού αυτού εργαλείου είναι να ευαισθητοποιήσει τους 

μαθητές και να τους εκπαιδεύσει και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους. Το εργαλείο 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού έργου DAPHNE III 

“Europe’s Antibullying Campaign” – Ευρωπαϊκή Καμπάνια κατά του Σχολικού 

Εκφοβισμού. Το εργαλείο αποτελείται από δύο βίντεο εκ των οποίων το ένα 

παρουσιάζει ένα περιστατικό σωματικής, ψυχολογικής και λεκτικής βίας στο σχολείο 

και το άλλο ένα περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι μαθητές μπορούν να 
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παρακολουθήσουν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού από οποιαδήποτε πλευρά, είτε 

του θύτη, είτε του θύματος, είτε του μάρτυρα και να επιλέξει κάθε φορά την πορεία της 

εξέλιξης του περιστατικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναδεικνύεται σε όλη τη 

διάρκεια της εφαρμογής του διαδραστικού εργαλείου. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο 

διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.e-abc.eu (Οδηγός διαχείρισης περιστατικών 

σχολικής βίας και εκφοβισμού, 2015).  

 

3.1.4. Θεατρικά έργα: «Η ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας» και «Η φάρμα του 

Διαδικτύου» 

 

Το θεατρικό έργο «Η ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας» κατασκευάστηκε 

από τον Τάσο Αγγελόπουλο και υλοποιήθηκε από την «Πειραματική Σκηνή της 

Τέχνης» που το εφάρμοσε μέσα σε σχολικές τάξεις. Σκοπός του έργου ήταν να 

ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και να 

μπορέσουν να αντιληφθούν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού από όλες τις οπτικές 

γωνίες, του θύτη, του θύματος αλλά και του παρατηρητή (Οδηγός διαχείρισης 

περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, 2015).  

Ο Βίκτωρας είναι ένα παιδί που όπως και πολλά άλλα, είναι θύμα της 

ενδοσχολικής βίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μια προφανής αιτία για τη βία που 

δέχεται από τους συμμαθητές του. Ο «φίλος» του Γιώργος βοηθάει το παιδί θύτη, το 

Μάκη προκειμένου να μην χάσει την εύνοιά του. Η Μαρία παρακολουθεί και άθελά της 

μετέχει σε περιστατικά ενδοσχολικής βίας που έχουν ως θύμα το Βίκτωρα. Ωστόσο 

γρήγορα κατανοεί τις συνέπειες των πράξεών της και λαμβάνει την απόφαση να τον 

βοηθήσει. Τα δύο παιδιά γίνονται μια ομάδα και αντιμετωπίζουν τους υπόλοιπους. Με 

αυτόν τον τρόπο ο κύκλος της βίας σπάει (Ανώνυμος, 2015α).  

Το θεατρικό έργο «Η φάρμα του διαδικτύου» κατασκευάστηκε από τον Γεώργιο 

Κορμά και τη Βερόνικα Σαμαρά στο πλαίσιο του Ελληνικού Κόμβου Ασφαλούς 

Διαδικτύου «Safer Internet». Το υπουργείο παιδείας, το υπουργείο πολιτισμού και η 

google βοήθησαν τους δημιουργούς για το άρτιο αποτέλεσμα του θεατρικού έργου. 

Στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με τον 

ηλεκτρονικό/διαδικτυακό εκφοβισμό και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
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αντιμετωπιστεί. Το έργο είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.saferinternet.gr 

(Οδηγός διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, 2015).  

Σε αυτό το έργο ήρωες είναι η Νίκη κι ο Νικόλας, που είναι άνθρωποι, ενώ όλοι 

οι υπόλοιποι ήρωες είναι ζώα που προβαίνουν σε διάφορες διαδικτυακές παρασπονδίες, 

όπως για παράδειγμα είναι θύτες διαδικτυακού εκφοβισμού στα παιδιά, αποστέλλουν 

γυμνές φωτογραφίες κλπ. Ο τρόπος προσέγγισης του διαδικτυακού εκφοβισμού μέσα 

από αυτό το έργο είναι αλληγορικός, αλλά τα παιδιά μπορούν εύκολα να αντιληφθούν 

πιο είναι το βαθύτερο μήνυμα που τους περνά το έργο (Ανώνυμος, 2015β).  

 

3.2. Ανομοιομορφία μεθόδων/μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης 

  

Αρχικά θα αναφερθούν τα προγράμματα που προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν 

τον σχολικό εκφοβισμό και έπειτα τα προγράμματα που προλαμβάνουν και 

αντιμετωπίζουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό.  

 

3.2.1. Το FearNot!  

 

Στην έρευνα των Sapouna et al. (2010) χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα 

πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, γνωστό ως FearNot!, μέσω της χρήσης ενός 

υπολογιστή. Τα παιδιά εισήχθησαν σε ένα εικονικό σχολείο στο οποίο υπήρχαν 3D 

μαθητές που λάμβαναν διάφορους ρόλους, όπως για παράδειγμα του θύτη, του θύματος, 

του μάρτυρα ενός περιστατικού σχολικού εκφοβισμού. Οι μαθητές αυτοί μπορούσαν να 

αυτοσχεδιάζουν σε διάφορα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού μέσα από μια σειρά 

επεισοδίων, τα οποία περιελάμβαναν ένα ολόκληρο σενάριο για κάθε ένα φύλο 

ξεχωριστά. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος σε αυτό το εικονικό σχολείο έμαθαν τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και 

ανέπτυξαν τις πεποιθήσεις τους για την αυτό-αποτελεσματικότητα τους.  

Το περιεχόμενο κάθε επεισοδίου προσδιορίστηκε με βάση το φύλο γιατί έχει 

αποδειχθεί ότι τα αγόρια συμμετέχουν περισσότερο σε περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού που χρησιμοποιείται βία ενώ τα κορίτσια συμμετέχουν σε περιστατικά 
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σχολικού εκφοβισμού στα οποία τις περισσότερες φορές απομονώνονται κοινωνικά από 

τους συνομηλίκους τους. Έπειτα από κάθε επεισόδιο στο οποίο παρουσιάζονταν το 

περιστατικό του σχολικού εκφοβισμού, οι μαθητές μπορούσαν να παρακολουθήσουν 

ένα διαδραστικό επεισόδιο όπου μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με το εικονικό θύμα 

πληκτρολογώντας προτάσεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ή για την 

περαιτέρω θυματοποίηση του (Sapouna et al., 2010). Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ένα 

παράδειγμα τέτοιου είδους αλληλεπίδρασης των μαθητών.  

 

Εικόνα 1: Παρουσιάζεται ένα screenshot ενός αγοριού που είναι θύμα σχολικού 

εκφοβισμού και μια γυναίκα που είναι νέα φίλη του αγοριού και αλληλεπιδρά μαζί του 

για να το βοηθήσει (Sapouna et al., 2010).  

Οι μαθητές μέσω της αλληλεπίδρασης τους με το θύμα είχαν την ευκαιρία να 

παρατηρήσουν την έκβαση της προτεινόμενης στρατηγικής τους. Υπήρχαν όμως και 

περιπτώσεις που το εικονικό παιδί θύμα δεν ήταν δυνατόν να ακολουθήσει τη 

στρατηγική που επιθυμούσε ο μαθητής γιατί δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος 

ψυχολογικά, όπως για παράδειγμα μπορεί να αισθανόταν ότι δεν ήταν αρκετά δυνατός 

για να είναι νταής. Η επιτυχία της κάθε στρατηγικής εξαρτάται από παραμέτρους που 

μπορούν να προσαρμοστούν στον πραγματικό κόσμο των παιδιών και αξιολογούνταν 

σε μια 10-βαθμη κλίμακα από την απόλυτη αποτυχία ως την απόλυτη επιτυχία. Η 

έρευνα των Sapouna et al. (2010) στηρίχθηκε στα αποτελέσματα των ερευνών των 

Kochenderfer & Ladd (2000), των Mahady Wilton et al. (2000) και των Salmivalli et al. 

(1996).  

Η διάρκεια παρέμβασης του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν τρεις 

εβδομάδες και τα παιδιά αλληλεπιδρούσαν με το συγκεκριμένο λογισμικό για χρονική 

διάρκεια 30 λεπτών. Ο χρόνος αλληλεπίδρασης των μαθητών μετριούνταν με ένα 
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χρονόμετρο. Όταν ολοκληρωνόταν ο χρόνος αλληλεπίδρασης των μαθητών τότε οι 

Sapouna et al. (2010) έσβηναν τον υπολογιστή και έδιναν τη δυνατότητα στους μαθητές 

να συνεχίσουν την επόμενη φορά από εκεί ακριβώς που είχαν σταματήσει. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου έλαβαν εγχειρίδιο του συγκεκριμένου λογισμικού στο 

οποίο διευκρινιζόταν ο ρόλος τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης. 

Είχαν ρητή εντολή να βοηθήσουν τους μαθητές μόνο στην περίπτωση όπου ανέφεραν 

ότι δεν κατανοούν το πρόβλημα του εικονικού παιδιού. Μια ακόμα εντολή που δόθηκε 

στους εκπαιδευτικούς ήταν να αποφεύγουν να παρέχουν βοήθεια για την αντιμετώπιση 

των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού εκτός και αν οι μαθητές αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων συμβουλών για το εικονικό θύμα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

ήταν αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού 

καθώς τα θύματα διέφευγαν τη θυματοποίηση τους. Ακόμα όσο περισσότερο οι 

μαθητές αλληλεπιδρούσαν με τους εικονικούς χαρακτήρες τόσο περισσότερο 

συμμετείχαν ενεργά στην παροχή των κατάλληλων συμβουλών. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαίωσαν τα ευρήματα των Bosworth et al. (2000) που ανέφεραν ότι η παρέμβαση 

μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών μειώνει σημαντικά τις λανθασμένες 

πεποιθήσεις των εφήβων που υποστήριζαν τη βία και αυξάνουν τις προθέσεις των 

εφήβων να χρησιμοποιούν μη-βίαιες συμπεριφορές/στρατηγικές.  

Μια ακόμα μελέτη που διαπίστωσε την αποτελεσματικότητα της χρήσης του 

υπολογιστή ήταν αυτή των Hobbs & Yan (2008). Η χρήση του υπολογιστή στη 

συγκεκριμένη έρευνα μείωνε την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών ενισχύοντας τις 

προκοινωνικές τους συμπεριφορές. Οι μαθητές έμαθαν να κοινωνικοποιούνται 

περισσότερο έπειτα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Επιπλέον οι Sapouna et al. 

(2010) πρόσθεσαν ότι αν χρησιμοποιηθεί το δικό τους λογισμικό πρόγραμμα τότε 

μπορεί οι μαθητές να μάθουν αποτελεσματικές στρατηγικές για να αντιμετωπίζουν 

περιστατικά εκφοβισμού στον πραγματικό κόσμο σε βραχυπρόθεσμο στάδιο.  

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η παροχή αποτελεσματικών στρατηγικών 

στους μαθητές είναι μια επιτυχημένη προσέγγιση για τη μείωση της θυματοποίησης 

(Cowie, 2000; O’Connell et al., 1999; Salmivalli, 1999). Η έρευνα των Sapouna et al. 

(2010) έδειξε ότι όσο πιο ενεργός είναι ένας μαθητής στο λογισμικό που πρότειναν 

τόσο λιγότερο παθητικά αντιμετώπιζαν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στον 

πραγματικό κόσμο. Όσα περισσότερα επεισόδια παρακολουθούσαν στο συγκεκριμένο 
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λογισμικό τόσο λιγότερες ήταν οι πιθανότητες να μην είναι θύματα περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού στον πραγματικό κόσμο. Με άλλα λόγια το λογισμικό τους 

έδειξε ότι αυξάνει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και επομένως την ικανότητα τους 

να αντιμετωπίζουν τη βίαιη συμπεριφορά.   

Η διάρκεια της παρέμβασης επηρεάζει την αντιμετώπιση των περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού. Οι έρευνες των Smith et al. (2003, 2004b) έδειξαν ότι ο 

σχολικός εκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί αν τα προγράμματα παρέμβασης είναι 

μεγάλα σε διάρκεια. Ωστόσο η έρευνα των Sapouna et al. (2010) έδειξε ότι ακόμα και 

όταν η παρέμβαση διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα της είναι 

θεαματικά. Επιπλέον προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή ολόκληρου του 

σχολείου στην αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού, ήταν πιο 

αποτελεσματικές (Vreeman & Carroll, 2007). Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τη μελέτη 

των Sapouna et al. (2010). 

 

3.2.2. Globo Technologies  

 

H Globo Technologies ανέλαβε τον Ιούνιο του 2014 την υλοποίηση μιας 

διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones) και για tablets. 

Σκοπός της εφαρμογής ήταν η ανάλυση, η αξιολόγηση και η προώθηση καλών 

πρακτικών ώστε να αντιμετωπιστεί ο σχολικός εκφοβισμός στα σχολεία των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος έγινε από 

το πρόγραμμα DAPHNE III (Ανώνυμος, 2014).  

Η εφαρμογή αυτή περιελάμβανε βασικές πληροφορίες καθώς επίσης και 

στατιστικά στοιχεία για το δίκτυο του σχολικού εκφοβισμού, σύντομη περιγραφή των 

καλύτερων πρακτικών που εφαρμόζονται μέσω της χρήσης κατάλληλου 

οπτικοακουστικού υλικού, εκπαιδευτικά εργαλεία ενώ παράλληλα έδινε και την 

πρόσβαση στους χρήστες της διαδικτυακής πρόσβασης σε ιστοσελίδες ενάντια στο 

σχολικό εκφοβισμό. Η εφαρμογή αυτή απευθυνόταν σε παιδιά – εφήβους, 

εκπαιδευτικούς, γονείς και γενικότερα στην κοινωνία. Στόχος ήταν να ενημερωθούν και 

να ευαισθητοποιηθούν όλοι σε θέματα ενδοσχολικής βίας αλλά και να προωθηθεί η 

άμεση παρέμβαση (Ανώνυμος, 2014).  
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Η εφαρμογή GLOBO Technologies “Smart Phone” βασίστηκε στην πλατφόρμα 

GO!Enterprise Server και λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες (Android, Windows 

Phone, iPhone, Blackberry). Ακόμα είναι μεταφρασμένη σε 6 γλώσσες, Ελληνικά, 

Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ρουμάνικα. Ο χρήστης της εφαρμογής έχει 

τη δυνατότητα να καταγγείλει ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού, να συμμετέχει σε 

διάφορες δράσεις και να συνεισφέρει οικονομικά κάνοντας μια δωρεά στο δίκτυο 

(Ανώνυμος, 2014).  

 

3.2.3. Εγχειρίδιο «Δραστηριότητες Βιωματικής Μάθησης στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Προσφύγων» (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 

 

Στόχος του συγκεκριμένου εγχειριδίου, που κατασκευάστηκε από το πρόγραμμα 

«Συμβίωση: Σχέδιο δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη του 

ρατσισμού στο σχολείο», ήταν να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και να τους εκπαιδεύσει και να 

αναπτύξει τις δεξιότητες τους. Μέσα σε αυτό βρίσκονται αποσπάσματα και βιωματικές 

δραστηριότητες που προέρχονται από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών 

φορέων και οργανισμών. Το εύρος των θεματικών και των δραστηριοτήτων αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν ξεχωριστές δραστηριότητες για τους μαθητές 

ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία φοιτούν. Το εγχειρίδιο αυτό βρίσκεται στη σελίδα 

http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_

manual_final.pdf (Οδηγός διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, 

2015).  

 

3.2.4. Παιδαγωγικό και διδακτικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της 

προκοινωνικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 

Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και να 

αναπτύξει τις δεξιότητες των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης 

και να κάνει πρόληψη και παρέμβαση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. 
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Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος Daphne III 

“ProSAVE-Prosociality Against Violence and Exclusion”. Περιλαμβάνει γνώσεις, 

μεθόδους διδασκαλίας και εργαλεία εκπαίδευση στη θετική κοινωνική συμπεριφορά και 

έχει μεταφραστεί στα ελληνικά (Οδηγός διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας και 

εκφοβισμού, 2015). 

 

3.2.5. «Δραστηριότητες στην Τάξη για την Πρόληψη του Εκφοβισμού και της Βίας 

μεταξύ των Μαθητών – Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2010) 

 

Στόχος του εγχειριδίου είναι να εκπαιδεύσει και να αναπτύξει δεξιότητες των 

μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και να κάνει πρόληψη και 

παρέμβαση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε από την 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ. Η έκδοση αυτή περιέχει θεωρητικές γνώσεις 

σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό, μεθοδολογικές οδηγίες και 11 βιωματικά 

εργαστήρια που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόσουν στο πλαίσιο της τάξης 

(Οδηγός διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, 2015).  

  

3.2.6. Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας παιδιών YouSmile 

 

Η πλατφόρμα Yousmile έχει ως στόχο να ενημερώσει τους μαθητές για τα 

περιστατικά της κακοποίησης, για τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και τους φορείς 

που μπορεί να τους βοηθήσουν σε περίπτωση που είναι θύματα ή παρατηρητές 

περιστατικών βίας. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν 

βοήθεια αν αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό βίας, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ώστε 

να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με 

το θέμα του σχολικού εκφοβισμού αλλά και άλλων μορφών βίας. Η πλατφόρμα βοηθά 

τους μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη και να εκφράσουν τις ιδέες 

τους. Η πρωτοβουλία είναι του Χαμόγελου του Παιδιού και η πλατφόρμα περιλαμβάνει 

ενημερωτική ιστοσελίδα (YouSmile.gr), διαδικτυακή τηλεόραση (YouSmiletv), 
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διαδικτυακό ραδιόφωνο (YouSmileradio), διαδραστική- διαδικτυακή πλατφόρμα 

τηλεδιδασκαλίας και ενημέρωσης (YouSmilelearn). Η ιστοσελίδα της πλατφόρμας είναι 

www.yousmile.gr (Οδηγός διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, 

2015).  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία μελέτησε την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

ενδοσχολικής βίας μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. Ο εκφοβισμός είναι 

οποιαδήποτε πράξη περιέχει σωματική, ψυχολογική ή λεκτική βία απέναντι σε κάποιο 

παιδί που είναι πιο αδύναμο. Ο εκφοβισμός μπορεί να ασκηθεί είτε από ένα άτομο 

μεμονωμένα είτε από μια ομάδα ατόμων. Τα αγόρια τις περισσότερες φορές 

συμμετέχουν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που εμπεριέχουν τη βία, ενώ τα 

κορίτσια τις περισσότερες φορές δέχονται την κοινωνική μορφή του σχολικού 

εκφοβισμού. Δηλαδή, αποκλείονται από τις ομάδες των συνομηλίκων και βιώνουν τη 

μοναξιά. Οι ψυχολογικές συνέπειες τόσο του θύτη όσο και του θύματος ενός 

περιστατικού σχολικού εκφοβισμού είναι πολλές και ιδιαίτερα επικίνδυνες. Για αυτό το 

λόγο η πρόληψη και η αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών είναι επιτακτική.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά προγράμματα και εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό, δηλαδή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

της ενδοσχολικής βίας. Μερικά από αυτά είναι το «ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.. ΜΙΛΑ 

ΤΩΡΑ», η εφαρμογή της Globo Technologies, το «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό», ορισμένα 

εγχειρίδια που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς, το ABC διαδραστικό εκπαιδευτικό 

εργαλείο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, τα θεατρικά έργα «Η ιστορία 

του Βίκτωρα και της Μαρίας» και «Η Φάρμα του διαδικτύου» και η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας παιδιών YouSmile.  

Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα προγράμματα που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί 

στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το FearNot! (Sapouna et al., 2010) Τα 

αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων έχουν αποδειχθεί από πολλές έρευνες και για 

αυτό το λόγο θα πρέπει να μεταφραστούν και στα ελληνικά προκειμένου να γίνει 
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επιτυχημένη πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Άλλες έρευνες 

μπορούν να εστιάσουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και το διαδίκτυο. Επόμενες έρευνες μπορούν να εστιάσουν στην πρόληψη 

και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών βίας όπως για παράδειγμα 

σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής και κοινωνικής.  
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