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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
    Η βία (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική) ως μια λανθάνουσα μέθοδος «επικοινωνίας» 
έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Προβάλλεται στα γήπεδα, στους δρόμους αλλά και 
στα σχολεία. Μέσα σ’ ένα αλλοτριωμένο σύστημα «αξιών»  ο βίαιος θεωρείται «δυνατός» και 

ο «κυρίαρχος». Οι συνέπειες είναι καταστροφικές για το θύτη και το θύμα.  
Το σχολείο υποτίθεται πως είναι ένας χώρος ασφάλειας και ηρεμίας. Επίσης, υποτίθεται ότι 
τα παιδία σέβονται το ένα το άλλο χωρίς αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, πολλές φορές απειλείται 
ακόμη και η ζωή τους.  
   Κάποτε τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας  των ανηλίκων αποτελούσαν κάτι τελείως 
άγνωστο για την ελληνική πραγματικότητα. Οι ανησυχίες των γονέων περιορίζονταν μόνο 

στην επίδοση των παιδιών τους στα μαθήματα και ο χώρος του σχολείου ήταν για αυτά 
εξίσου ασφαλείς με το σπίτι τους. Τα τελευταία χρόνια όμως παρουσιάζονται όλο και πιο 
συχνά περιστατικά βίας και παραβατικότητας σε λύκεια αλλά και σε δημοτικά σχολεία, 
γεγονός που συγκλονίζει και πανικοβάλλει πολλές οικογένειες. 
   Το σχολείο ως το μέγιστο σύστημα διαπαιδαγώγησης των παιδιών δεν έχει πετύχει ως 
τώρα να αναδείξει υγιείς μεθόδους έκφρασης του θυμού. Ο θυμός είναι ένα απολύτως 

ανθρώπινο συναίσθημα και δε πρέπει να θεωρείται ότι τον διαδέχεται η επιθετικότητα και η 
βία. Η διαχείριση του μπορεί να γίνει με αποδεκτούς τρόπους που να μη πληγώνει τους 
άλλους, αλλά πρέπει κάποιος να το δείξει στα παιδιά. Εξάλλου είναι και αυτά μέλη μιας 
οργισμένης κοινωνίας που παράγει τον κύκλο της βίας χωρίς σταματημό. Αρκετές φορές τα 
παιδιά που δέχονται βία στο σχολείο τους παρουσιάζουν και αυτά επιθετική συμπεριφορά.  
   Μερικά παιδιά ζουν την βία καθημερινά και έχουν τόσο πολύ αποθαρρυνθεί που δεν 

μπορούν ούτε καν πια να την αναγνωρίσουν. Αντιθέτως, φτάνουν να πιστεύουν ότι το αξίζουν 
ή ότι δεν αλλάζει. Συνήθως αυτά τα παιδιά αισθάνονται βαθιά αδύναμα.  Αισθάνονται ότι δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτό. Ότι αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα. Όμως, 
αυτό είναι λάθος! Αλλά για να αρχίζει αυτό να αλλάζει πρέπει να ζητήσει βοήθεια και αυτός 
που δέχεται την βία, και αυτός που την ασκεί. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ - BULLYING.  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ  
 

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 
    Οι περιπτώσεις βίας στα σχολεία, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Έχουν παρατηρηθεί από 
πολύ παλιά, από τότε σχεδόν που οι άνθρωποι θεώρησαν ότι πρέπει να κατασκευάσουν 
σχολεία. Η σχολική βία είναι συστατικό κομμάτι της γενικότερης βίας, παραβατικότητας και 

εγκληματικότητας.  
    Το μεγάλο «μεθοδολογικό» λάθος είναι ότι η σχολική βία δε μπορεί να αντιμετωπίζεται 
αυθύπαρκτα από τη βία του κοινωνικού περίγυρου και ανεξάρτητα από το γενεσιουργό 
περιβάλλον. Θύμα και θύτης, αντανακλούν το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους. 
Αυτό συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, στο ορεινό Ρέθυμνο, μερικοί μαθητές επιμένουν να 
ζωγραφίζουν όπλα… αντί για λευκά περιστέρια… Η βία μεταφέρεται από μαθητές και 

δασκάλους μέσα στα σχολεία και δε μένει πίσω από τους τοίχους, ούτε έξω από τις βαριές 
πόρτες. 
    Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα διάφορα κρούσματα βίας αντιμετωπίζονταν ως 
μεμονωμένα γεγονότα της «κακιάς στιγμής». Στις μέρες μας, υπό την πίεση των ΜΜΕ και του 
«ηθικού κανόνα» που σπέρνουν, είναι ανάγκη να αποφευχθούν σπασμωδικές κινήσεις 
καταστολής που θα βαφτιστούν για την περίσταση… πρόληψη. Περιστατικά βίας έρχονται 

δραματοποιημένα στην επικαιρότητα μέσα από βαρύγδουπους τίτλους, όπως οι «συμμορίες 
ανηλίκων», οι μαθητικές μειονότητες. Η αποσπασματική ανάλυση ερευνών και η μελέτη-
μεγέθυνση περιπτώσεων, προσφέρουν άφθονο υλικό στους μεσίτες του φόβου και της 
ανασφάλειας, σε όσους επενδύουν στρατηγικά στα οφέλη από την καλλιέργεια κλίματος 
«γενικού κινδύνου».  
   Η σχολική βία και η νεανική παραβατικότητα είναι υπαρκτά φαινόμενα και αναμένεται να 

κυριαρχήσουν στις ατζέντες κομμάτων, πολιτικών και ΜΜΕ τα επόμενα -πολλά- χρόνια. Οι 
πολιτικές, οικονομικές και άλλες κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες και οι μετακινήσεις των πληθυσμών, αναμένεται να δημιουργήσουν 
αύξηση του φαινομένου. 
 
   Η σχολική εκδοχή της βίας περιλαμβάνει διάφορες μορφές: λεκτική, σωματική, ψυχολογική, 

σεξουαλική, βανδαλισμό. Σε μερικά κράτη περιλαμβάνει και εγκληματικές ενέργειες 
(περίπτωση Κολούμπια για παράδειγμα). Διεθνώς, η σχολική βία και επιθετικότητα ορίζεται 
γενικά ως «bullying». Είναι η επικράτηση του δυνατότερου στον ασθενέστερο μέσω της 
τρομοκρατίας και του εκφοβισμού. Μπορεί να εκδηλώνεται με σπρωξίματα, τρικλοποδιές, 
μπουνιές, κλοτσιές, βρισιές, χλευασμούς, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, αποκλεισμούς από 
την ομάδα (ο αποκλεισμός από την παρέα ή το παιχνίδι ασκεί σημαντική ψυχολογική βία) κ.ά. 

Αφορμή για να εμπλακεί κάποιος στο bullying ως θύτης ή θύμα ενδέχεται να είναι παράγοντες 
όπως η εμφάνιση του μαθητή (γυαλιά, πάχος, ιδιαίτερο ντύσιμο), εξαιρετικές σχολικές ή 
αθλητικές επιδόσεις κ.ά. 
   Στο εξωτερικό, οι ειδικοί εισήγαγαν και τον όρο «bullycide» (bullying: εκφοβισμός-βία και 
suicide: αυτοκτονία) για να περιγράψουν την αυτοκτονία μαθητών ως επακόλουθο της 
σχολικής βίας. Ήδη, πολλές «αναπτυγμένες» χώρες θρηνούν τα πρώτα παιδιά-θύματα που 

υποδεικνύουν συμμαθητές τους ως «θύτες-ηθικοί αυτουργοί».  
 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΤΩΝ 
 
   Οι µαθητές που εµπλέκονται σε εκφοβιστικές συµπεριφορές είναι παιδιά µε αυταρχική 
προσωπικότητα, επιθετικά- ακόµα και προς τους ενήλικες-, παρορµητικά και µε σωµατική 
δύναµη - ιδίως τα αγόρια-. Έχουν ασυνήθιστα ελάχιστο άγχος και ανασφάλεια,  νιώθουν την 
ανάγκη να κυριαρχούν και να έχουν τον έλεγχο ενώ αδυνατούν να ελέγξουν τις ενορµήσεις 

τους.  Ακόµη,  χαρακτηρίζονται από υπερβολική αυτοεκτίµηση και τους διακρίνει από τους 
άλλους µαθητές η αντεπίθεση και η βιαιότητα που χρησιµοποιούν ως µέσο διαχείρισης των 
προβληµάτων τους.  Αποζητούν την ανοιχτή και δηµόσια διαµάχη µε στόχο να 
επιβεβαιώσουν την υπεροχή τους και να επιβληθούν στην οµάδα των συνοµηλίκων τους.  
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   Τα χαρακτηριστικά των θυτών – bullies συµπληρώνουν και η κακή σχέση που έχουν µε τον 
εαυτό τους αλλά και τους συνοµηλίκους τους µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
στην επικοινωνία µαζί τους,  ενώ φαίνεται ότι συχνά προέρχονται από οικογένειες όπου οι 
γονείς «σηκώνουν χέρι» ως τιµωρία και τους παραµελούν. Τα παιδιά που µεγαλώνουν µε 

αυταρχικές µεθόδους αγωγής, µε υψηλό επίπεδο απαιτήσεων και ελέγχου από τους γονείς 
και χαµηλό επίπεδο στοργής ή ανταπόκρισης,  έχουν µειωµένη ικανότητα συναναστροφής µε 
τους συνοµηλίκους τους και χαµηλότερη αυτοεκτίµηση.  Μερικά από αυτά τα παιδιά 
υποτάσσονται παθητικά ενώ άλλα µπορεί να εκδηλώσουν υψηλό βαθµό επιθετικότητας ή να 
έχουν  αδυναµία ελέγχου της συµπεριφοράς τους. 
    Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των θυτών σε σχέση µε τη 

συµπεριφορά τους, αυτοί φαίνεται να ικανοποιούνται µε την πρόκληση πόνου και 
παραµένουν ψυχροί,  χωρίς ενσυναίσθηση ή συµπόνια,  αδιαφορώντας για τα θύµατά τους. 
Ακόµη,  οι bullies  έχουν ανάγκη να νιώθουν δυνατοί και ισχυροί ενώ παράλληλα αντλούν 
ευχαρίστηση και ικανοποίηση µε το να κακοµεταχειρίζονται τους άλλους. Παρ’ όλα αυτά έχουν 
µικρή ή καθόλου εµπάθεια για τα θύµατά τους και συχνά δικαιολογούν τις πράξεις τους  
λέγοντας ότι τα θύµατά τους προκάλεσαν- λένε δηλαδή ένα µικρόψεµατάκι- και φαίνεται να 

µην έχουν το θάρρος να παραδεχτούν  την παραβατική τους συµπεριφορά ερχόµενοι 
ενώπιον των ευθυνών τους. 
. 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
 
   Από την άλλη µεριά,  τα θύµατα των εκφοβιστικών εκδηλώσεων χαρακτηρίζονται από 
περισσότερο άγχος και ανασφάλεια από τους άλλους µαθητές, ενώ συνήθως σκιαγραφούνται 
ως προσεκτικοί, ήσυχοι και ευαίσθητοι, µε εσωστρεφή προσωπικότητα και ελάχιστους ή 

καθόλου φίλους.  Η µη δυναµικότητα όπως επίσης και η µοναχικότητα που τα διακρίνει, 
αποτελούν χαρακτηριστικά τους. Το κυριότερο,  όµως,  χαρακτηριστικό τους είναι η σωµατική 
ή ψυχολογική αδυναµία τους σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους ενώ άλλα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά τους, όπως είναι το βάρος, το ντύσιµο ή το ότι φορούν γυαλιά φαίνεται να µην 
είναι σηµαντικοί παράγοντες ώστε να συσχετιστούν µε την θυµατοποίηση.  Εκτός από την 
κοινωνική αποµόνωση,  τα θύµατα του εκφοβισµού βιώνουν ανασφάλεια στο σχολείο,  συχνά 

υστερούν σε κοινωνικές δεξιότητες,  έχουν µειωµένη αυτοπεποίθηση και χαµηλή αυτοεικόνα. 
   Σχετικά µε την εκφοβιστική συµπεριφορά που βιώνουν εναντίον τους,  τα θύµατα σπάνια 
υπερασπίζουν τον εαυτό τους ή αντεπιτίθενται.  Παρόλο που αναστατώνονται,  εκδηλώνουν 
την ψυχική τους αυτή αναστάτωση µε απόσυρση, κλάµα ή θυµό.  Δεν εµφανίζουν επιθετική ή 
προκλητική συµπεριφορά και σπάνια αµύνονται ή αντεπιτίθενται ακόµα και όταν δέχονται  
προσβολές.  Στις συγκρούσεις τους,  λοιπόν,  µε κάποιον ή κάποιους συνοµήλικους τους που 

είναι αναπόφευκτες καταφεύγουν σε υποτακτική, αµυντική συµπεριφορά µευποχώρηση και 
µη διεκδίκηση.  
    Βασικό στοιχείο της θυµατοποίησης των µαθητών σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί η 
διαφορετικότητα ή,  πιο συγκεκριµένα,  η απόκλιση από κάποιο κοινά αποδεκτό µέσο όρο 
χαρακτηριστικών και συµπεριφορών. Γι’  αυτόν το λόγο συχνά θυµατοποιούνται παιδιά που 
έχουν ανεπτυγµένη µαθητική κουλτούρα, παιδιά άλλης εθνικότητας ή/ και θρησκείας ή παιδιά 

µε κάποια αναπηρία. 
 

 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
 
   Οι παρατηρητές (bystanders)  αποτελούν ένα ακόµα ρόλο που µπορεί να αναλάβουν οι 
µαθητές µέσα στο σχολικό περιβάλλον σε περιπτώσεις εκδήλωσης φαινοµένων εκφοβισµού.  
Είναι οι µαθητές που επίσης επηρεάζονται από τον εκφοβισµό. Συγκεκριµένα,  σύµφωνα µε 
έρευνα οι παρατηρητές είναι παρόντες στο 85% των περιπτώσεων όπου ο εκφοβισµός  

λαµβάνει χώρα. Τα συναισθήµατα που πολύ συχνά βιώνουν αφορούν το φόβο τους µήπως  
πληγωθούν και οι ίδιοι, µήπως γίνουν και οι ίδιοι οι επόµενοι στόχοι του θύτη και µήπως 
κάνουν κάτι που θα χειροτερέψει την κατάσταση. Ως αποτέλεσµα, συνήθως παραµένουν 
απλοί παρατηρητές παρακολουθώντας τις πράξεις του εκφοβισµού ενώ σπάνια συµµετέχουν 
ή παρεµβαίνουν ενεργά βοηθώντας τα θύµατα. 
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ΟΙ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ – BULLYING 
 
   Η αιτιολογία του εκφοβισµού στο σχολείο πρέπει γενικά να αναζητηθεί στη δυναµική 
αλληλεπίδραση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των παιδιών που 
εµπλέκονται στις συγκεκριµένες εκδηλώσεις βίας,  του οικογενειακού περιβάλλοντος,  του 

κλίµατος του σχολείου,  των στάσεων που έχουν διαµορφωθεί στην κοινότητα των 
συνοµηλίκων αλλά και των γενικότερων προβληµάτων και καταστάσεων που συµβάλλουν 
στην ενίσχυση αντικοινωνικών συµπεριφορών. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
   Η οικογένεια αποτελεί τον κύριο φορέα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης για το παιδί το 
οποίο,  µεγαλώνοντας µέσα σε αυτή,  αναπτύσσει κάποιες δεξιότητες, δηµιουργεί και 

διαµορφώνει την προσωπικότητά του. Η οικογένεια, λοιπόν, έχει σαν αποστολή την ένταξη 
του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο. Αν όµως η οικογένεια δεν βοηθήσει το παιδί ώστε να 
διαµορφώσει το συναίσθηµα της κοινωνικότητας,  δεν µπορεί από µόνο του να 
πραγµατοποιήσει αυτή την ένταξη και έτσι παρουσιάζει αντικοινωνική συµπεριφορά και τάσεις 
για επιθετικότητα. 
    Τα παιδιά τα οποία µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον βιώνουν καταστάσεις συγκρούσεων 

και επιθετικότητας, µεταφέρουν στο σχολείο –την ευρύτερη κοινωνική τους οµάδα- την 
επιθετική συµπεριφορά και είναι αυτά που τώρα τη µεταδίδουν στα άλλα παιδιά.  Ακόµη, τα 
παιδιά µπορούν να γίνουν «ο αποδιοποµπαίος τράγος» καθώς είναι αυτά που επωµίζονται 
τις συνέπειες µια φιλονικίας των γονέων και γίνονται αντικείµενο της εκτόνωσής τους.  
Ύστερα από συζυγικούς καυγάδες τα µικρά και ανίσχυρα παιδιά γίνονται εξιλαστήρια θύµατα 
του µίσους και της επιθετικότητας των συζύγων. 

   Οι υπέρ-προστατευτικοί γονείς δηµιουργούν ένα ασφυκτικό προστατευτικό  κλοιό γύρω από 
τα παιδιά τους εµποδίζοντας τα να γίνουν ολοκληρωµένες προσωπικότητες.  Εκφράζουν µια 
αγχώδη υπέρ-προστατευτική συµπεριφορά αντιµετωπίζοντας τα παιδιά σαν ευάλωτα και 
άβουλα πλάσµατα.   
   Οι υπερβολικά ελαστικοί γονείς δεν θέτουν όρια στη συµπεριφορά του παιδιού τους. Το 
παιδί µην έχοντας τον έλεγχο των γονιών αισθάνεται ότι µπορεί να αντιδράσει όπως αυτό  

επιθυµεί.  Χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι οι συνεχείς υποχωρήσεις στις απαιτήσεις και 
τα θέλω των παιδιών τους ακόµα και στις περιπτώσεις που αυτές είναι παράλογες και 
απαιτητικές.  
   Υπάρχουν βέβαια και οι αποδιοργανωµένες οικογένειες, µε τους αδιάφορους  γονείς οι 
οποίοι αγνοούν ή και απορρίπτουν το παιδί. Οι γονείς αυτοί δεν µπορούν να  αναπτύξουν 
δεσµό µε το παιδί και υιοθετούν µια απορριπτική στάση απέναντι στο  παιδί.  Του 

υπενθυµίζουν ότι είναι ανεπιθύµητο,  δεν ενδιαφέρονται αν το παιδί θα φύγει από το σπίτι και 
συχνά το θεωρούν υπαίτιο για όλα τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η οικογένεια. Αυτή 
η απάθεια, η αποστροφή και η έλλειψη αγάπης που νιώθει το παιδί από τους γονείς το 
επηρεάζει συναισθηµατικά και µπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση επιθετικής συµπεριφοράς 
εκ µέρους του παιδιού. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
    Μετά την οικογένεια στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας ακολουθεί το  σχολείο µε την 
παιδαγωγική του δραστηριότητα. Ούτε η οικογένεια ούτε το σχολείο θεωρεί τόσο απλή την 
προσαρµογή του παιδιού σε ορισµένους τοµείς της κοινωνικής ζωής.  Το σχολείο 
προετοιµάζει το παιδί µε την ανάλογη κοινωνική αγωγή και προσπαθεί µε τα µέσα που 
διαθέτει και µε την όλη οργάνωσή του να το προσαρµόσει στο πνεύµα της κοινωνικής ζωής.      
   Οι εξεζητηµένες προσπάθειες που έχουν σαν στόχο την πρόωρη κοινωνικοποίηση του 

παιδιού δεν είναι αποδεκτές και οδηγούν τις περισσότερες φορές σε αποτυχία.  Στην εποχή 
µας,  είναι πολύ συχνό φαινόµενο, αφού πολλοί γονείς προσπαθούν να κοινωνικοποιήσουν 
τα παιδιά τους µε ενέργειες που δεν είναι για την ηλικία και την ωρίµανση των παιδιών, 
ζητώντας από αυτά το ακατόρθωτο.  Στην περίοδο της σχολικής ζωής το παιδί πρέπει µε τους 
ενθουσιασµούς του, τις συγκινήσεις του και τις άλλες συναισθηµατικές καταστάσεις του να 
αποκτήσει το συναίσθηµα της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης, να αναπτύξει θάρρος και 

πρωτοβουλία και να επιδείξει προθυµία για εργασία µε ανάληψη  ευθυνών. 
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    Η βία στα πλαίσια του σχολείου παρατηρείται σε πολλές µορφές από και προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Μια από αυτές είναι και η επιθετικότητα που ασκεί ο δάσκαλος 
προς τους µαθητές του. Ο δάσκαλος στην προσπάθειά του να µεταβιβάσει τα πολιτισµικά 
αγαθά, τις στάσεις και αξίες του συστήµατος που αντιπροσωπεύει σε  µια οµάδα µαθητών,  

έρχεται αντιµέτωπος µε διαφορετικές αξίες και τρόπους συµπεριφοράς.  Στόχος του 
δασκάλου είναι η µετάδοση της γνώσης προς τους µαθητές ενώ παράλληλα προσπαθεί να 
τους ευαισθητοποιήσει ώστε να κατανοήσουν πόσο σηµαντική είναι αυτή για τη µετέπειτα ζωή 
τους.  
   Παράλληλα,  η επιθετική συµπεριφορά κάποιων µαθητών εναντίον των δασκάλων,  η 
απείθεια,  οι συνεχείς ερωτήσεις και αντιρρήσεις στις απαντήσεις του εκλαµβάνονται σαν 

αµφισβήτηση του ρόλου που η κοινωνία του ανέθεσε και κατ’ επέκταση ως προσωπική 
προσβολή. Η πικρία και ο θυµός του δασκάλου µπορούν να εκδηλωθούν µε ξεσπάσµατα 
θυµού,  µε σωµατική αλλά κυρίως λεκτική επιθετικότητα εναντίον του µαθητή .  Παρατηρείται 
ένα πλήθος µορφών επιθετικότητας από την απλή ειρωνεία µέχρι την προσωπική προσβολή 
και το βρίσιδι.   Ο δάσκαλος µπορεί να µειώσει τη βαθµολογία,  να υποβάλλει ασαφείς 
ερωτήσεις,  να βάζει δύσκολα προβλήµατα προχωρώντας,  ίσως,  µε τον τρόπο αυτό στον 

στιγµατισµό και την περιθωριοποίηση του µαθητή.  Αρκετές φορές από την απλή επίπληξη 
µπορεί να φτάσει µέχρι την άσκηση βίας,  όπως το τράβηγµα του αυτιού, το χαστούκι και τη 
βέργα. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ   
       ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
 
   Τα Μ.Μ.Ε.  και κυρίως η τηλεόραση,  η οποία έχει αντικαταστήσει την «αλάνα»  στην οποία 

µεγάλωσαν οι προηγούµενες γενιές,  προβάλουν καθηµερινά  εκποµπές βίας και µάλιστα σε 
ώρες που µπορούν να παρακολουθήσουν ανήλικοι. Οι δηµιουργίες κινουµένων σχεδίων και 
παιχνιδιών βασισµένων στη βία επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον ψυχισµό των ανηλίκων και 
προκαλούν τη σύγχυση µεταξύ εικονικής πραγµατικότητας και πραγµατικότητας.  Η 
τηλεόραση επηρεάζει σήµερα όσο ποτέ άλλοτε τη ζωή των παιδιών.  Το περιεχόµενο των 
προγραµµάτων που παρακολουθούν και ο χρόνος που αφιερώνουν για την τηλεόραση έχουν 

αντίκτυπο στην ψυχική και σωµατική τους υγεία. 
    Η συνεχής προβολή επιθετικών ηρώων και αρνητικών κοινωνικών προτύπων από την 
τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σπρώχνει τα παιδιά στην υιοθέτηση και τη µίµηση 
παρόµοιων συµπεριφορών και στάσεων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα  βίαια ηλεκτρονικά 
παιχνίδια είναι µια πηγή µάθησης και εφαρµογής βίαιων λύσεων σε συγκρούσεις. Έτσι, 
παίζοντας στην αρχή παρουσιάζονται µόνο επιθετικές σκέψεις αλλά στη συνέχεια και µετά 

από πολύχρονη χρήση ο παίκτης µαθαίνει κατά κάποιο τόπο να εφαρµόζει στη ζωή του τα 
επιθετικά σενάρια που χρησιµοποιεί στα παιχνίδια.  Η συνεχόµενη έκθεση στη βία συµβάλλει 
στην αύξηση της επιθετικότητας και των φόβων του παιδιού.  
 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΩΝ   
       ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
   Η βία των µαθητών δεν είναι ένα µονοδιάστατο φαινόµενο που σχετίζεται  µόνο µε την 

ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήµατος και την ενδεχόµενη ενδοοικογενειακή αποξένωση. 
Οι αιτίες της µπορούν να εντοπιστούν ακόµη και στις απρόσωπες σχέσεις της γειτονιάς,  το 
έλλειµµα φυσικού και κοινωνικού ζωτικού χώρου, τη µαζική προβολή και ηρωοποίηση της 
βίας, την αύξηση της φτώχειας, της εγκληµατικότητας και του κοινωνικού ρατσισµού.  
   Σε επίπεδο κοινωνικό είναι δυνατόν το παιδί να βιώσει την κοινωνία ως ένα  ολόκληρο 
σύστηµα πιέσεων. Πρόκειται για πιέσεις κάθε είδους οι οποίες µπορεί να  προκαλέσουν 

εξέγερση εκ µέρους του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για την κοινωνική βία που 
ενδεχοµένως αποτελεί γενεσιουργό παράγοντα για «βίαιες απαντήσεις».  Οι νέοι ζουν µε την 
αίσθηση ότι τους µεταδίδεται άγχος για το µέλλον, φόβος για την ανεργία,  στοιχεία που 
αρχίζουν να συνδέουν τη µία γενιά µε την επόµενη. Πράγµατι, στις µέρες µας κάνουµε όλο και 
πιο συχνά λόγο για «άνεργους δεύτερης γενιάς» και για φόβο που στιγµατίζει ένα αδιέξοδο 
µέλλον. 

  Η παιδική επιθετικότητα θεωρείται, παράλληλα, ότι είναι η αντανάκλαση της βίας που 
χαρακτηρίζει τη σηµερινή κοινωνία. Η βία πολλές φορές είναι κραυγή και έκκληση που κρύβει 
πόνο και απογοήτευση. Πολλοί ψυχολόγοι,  µάλιστα,  θεωρούν ότι η επιθετική συµπεριφορά 
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είναι κάτι σαν «ευλογία» γιατί είναι ένα σύµπτωµα που µας δείχνει ότι τα παιδιά δηλώνουν µε 
έναν παθολογικό,  έστω,  τρόπο ένα τους πρόβληµα. 
 

Ο ΑΜΕΤΟΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΚΗΝΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ  
 
  Σημαντικό πρόσωπο, εκτός από τα δύο βασικά πρόσωπα (εκείνο του μαθητή που ασκεί βία 

και τρομοκρατεί τον συμμαθητή του και από του θύματος) είναι το πρόσωπο του παρατηρητή 
που επιτρέπει από αδιαφορία να εκτυλίσσονται τέτοια περιστατικά ή που φοβάται να τα 
αποτρέψει από φόβο μήπως και ο ίδιος υποστεί παρόμοια συμπεριφορά ως αντίποινα.  
   Ο μαθητής που είναι αμέτοχος παρατηρητής, ωστόσο, καθώς δείχνουν οι μελέτες και στο 
εξωτερικό και στην Ελλάδα, συνήθως δεν έχει απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα την ηθική 
στάση ενός ενήλικα: δεν αξιολογεί πάντα ως αρνητική και ως μη αποδεκτή την εκδήλωση 

σχολικής βίας, και κάποιες φορές μάλιστα του προκαλούν ευχαρίστηση τέτοια συμβάντα. Οι 
Έλληνες μαθητές έχουν την ίδια έλλειψη αντίδρασης με τους μαθητές άλλων χωρών: δεν 
αντιδρούν διότι δεν θεωρούν ότι γίνεται κάτι κακό, δεν αντιδρούν διότι το διασκεδάζουν οι 
ίδιοι, δεν αντιδρούν διότι «του/της άξιζε», φράση που λένε για το πρόσωπο που υπέστη βία.  
  Η αδράνεια του παρατηρητή αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική, αν σκεφθεί κανείς ότι 
ανάμεσα στους τρόπους αντιμετώπισης που μπορεί να σκεφθεί το θύμα μιας βίαιης 

προσέγγισης ή επίθεσης είναι να ζητήσει βοήθεια από φίλους. Αυτός είναι και ένας από τους 
τρόπους αντιμετώπισης που προτείνουν οι ειδικοί (μιλήστε στους δασκάλους σας, ζητήστε 
βοήθεια από φίλους, φύγετε μακριά). Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο να μην βρίσκονται 
αυτοβούλως και χωρίς δεύτερη σκέψη πλάι στον αδικούμενο σαν πραγματικοί του φίλοι οι 
υπόλοιποι που παρατηρούν αμέτοχοι, ή ίσως μετέχοντας σε ό,τι χειρότερο, στην ποταπή 
«διασκέδαση» του βίαιου ατόμου. Ο ειδικός σε θέματα anti-bullying Dr Michael Carr-Gregg, 

τονίζει συχνά στις διαλέξεις του ότι ο βίαιος μαθητής διογκώνει, «παραφουσκώνει» θα λέγαμε, 
το εγώ του επειδή βρίσκει στήριξη γύρω του. O παιδοψυχολόγος αυτός στρέφει την προσοχή 
του στα παιδιά που είναι θεατές και τα παροτρύνει να επεμβαίνουν και να προσπαθούν να 
βοηθήσουν λεκτικώς.  
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ   

 

  Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού είναι αρνητικές τόσο για τα θύματα όσο και για τους 
θύτες -τουλάχιστον μακροπρόθεσμα- καθώς επίσης για τους αμέτοχους παρευρισκόμενους, 
μέσω των μηχανισμών της κοινωνικής μάθησης και λόγω του ότι ο εκφοβισμός διαβρώνει τις 
σχέσεις μεταξύ όλων των συμμαθητών. 

 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 
 
    Οι μαθητές/-ήτριες που βιώνουν πιο άμεσα τις οδυνηρές συνέπειες του σχολικού  
εκφοβισμού είναι αναμφίβολα τα θύματα. Στην περίπτωση του άμεσου εκφοβισμού 

υφίστανται κατ’ αρχάς σωματικό πόνο και τραύματα, ενώ σε όλες τις μορφές του αναμφίβολη 
είναι και η ψυχική οδύνη που βιώνουν που μπορεί να είναι τραυματική. Ανάλογα με την 
ένταση του εκφοβισμού που υφίστανται και αντιστρόφως ανάλογα με το ψυχικό τους σθένος, 
ο συναισθηματικός αντίκτυπος κυμαίνεται από μια απλή αίσθηση δυσφορίας τη στιγμή που 
διαδραματίζεται η εκφοβιστική συμπεριφορά μέχρι τη θλίψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
που εντείνεται όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο.  

   Τα παιδιά που θυματοποιούνται συστηματικά υποφέρουν από υψηλότερα επίπεδα 
κατάθλιψης, άγχους και μοναξιάς σε σχέση με τα παιδιά που δε θυματοποιούνται. Τα επίπεδα 
κατάθλιψης μάλιστα έχει βρεθεί ότι είναι υψηλότερα για τα κορίτσια θύματα από ότι για τα 
αγόρια θύματα.Σε πρακτικό επίπεδο, τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού καταλήγουν 
απομονωμένα κι αυτό – εκτός από λυπηρό- τους στερεί τις κοινωνικές συνθήκες που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη των κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων. Επιπλέον μαθαίνουν να 

μην εμπιστεύονται τους άλλους. Σε μερικά παιδιά μπορεί να εμφανιστεί πληθώρα 
ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, όπως στομαχόπονοι, πονοκέφαλοι, εφιάλτες, ενούρηση και 
κακή ποιότητα ύπνου γενικότερα ή ακόμα και κρίσεις πανικού. Σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία βρέθηκε ότι εμπειρίες θυματοποίησης κατά τη μέση 
εφηβεία προέβλεπαν χειρότερη σωματική υγεία κατά την ύστερη εφηβεία.  
   Επιπλέον η θυματοποίηση στο δημοτικό σχολείο σχετίζεται με πολλά συμπτώματα φυσικών 

(σωματικών) ασθενειών και γενικά όσο αυξάνεται η συχνότητα των περιστατικών 
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θυματοποίησης τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα για εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων 
από ψυχοσωματικά αίτια.   
   Αξίζει να επισημανθεί πάντως ότι η σχέση μεταξύ θυματοποίησης και  προβλημάτων υγείας 
είναι αμφίδρομη, καθώς όχι μόνο η θυματοποίηση μπορεί να επιφέρει συμπτώματα 

ασθένειας, αλλά και η προϋπάρχουσα χρόνια ασθένεια μπορεί να θέσει τους μαθητές/ -ήτριες 
στο στόχαστρο των θυτών. Επιπλέον οι μαθητές και μαθήτριες με χρόνια ασθένεια μπορεί να 
καθίστανται και πιο αδύναμοι σωματικά, πιο ευάλωτοι γενικά· τους επιβαρύνει δηλαδή η 
χρόνια ασθένεια με χαρακτηριστικά που ούτως ή άλλως διακρίνουν τα θύματα του σχολικού 
εκφοβισμού. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς η θυματοποίησή τους παρατείνεται 
χρονικά, μειώνονται ραγδαία η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή τους, καθώς νιώθουν 

ανήμπορα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, ενώ μπορεί να εσωτερικεύσουν και τις 
προσβολές που δέχονται. Η επιπρόσθετη αυτό-κατηγορία ότι οι ίδιοι προκαλούν την 
εκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να τους γεμίσει ενοχές για το δυσάρεστο συμβάν που 
διαταράσσει και την ομαλή διεξαγωγή των σχολικών δραστηριοτήτων.  
   Η θυματοποίηση δημιουργεί δυσκολίες και στην προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο, ως 
προς την τήρηση των κανόνων για παράδειγμα και την τέλεση των σχολικών τους 

καθηκόντων. Επίσης έχει παρατηρηθεί μείωση της συγκέντρωσής τους και της επίδοσής τους 
στις σχολικές δοκιμασίες γενικότερα. Το πλήγμα που επιφέρει ο σχολικός εκφοβισμός στην 
ακαδημαϊκή επίδοση των θυμάτων έχει αναφερθεί ότι 17% των θυμάτων αναφέρουν ότι 
αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές δυσκολίες. Προκειμένου να αποφύγουν την τόσο οδυνηρή 
εμπειρία της θυματοποίησης, και πολύ περισσότερο όταν οι επιπτώσεις της είναι τόσο 
έντονες που η συνολική σχολική εμπειρία μετατρέπεται σε καθημερινό εφιάλτη, οι μαθητές και 

μαθήτριες μπορεί να κάνουν σκασιαρχείο από το σχολείο να αρνούνται συστηματικά να πάνε 
στο σχολείο («σχολική άρνηση») ή ακόμη και να αναπτύξουν σχολική φοβία. Κάποιοι μπορεί 
να νιώσουν ακόμα και φόβο να αφήσουν την ασφάλεια του σπιτιού τους, αίσθημα που αν 
γενικευτεί μπορεί να συμβάλει στην κατοπινή συμπτωματολογία αγοραφοβίας.   
   Οι Flannery, Singer και Wester παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 8% των 
θυμάτων αναφέρει ότι η σχολική βία ή ο εκφοβισμός είχε επηρεάσει τις 

ζωές τους σε σημείο που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν ή να φύγουν από το σπίτι ή 
αρνήθηκαν να πάνε στο σχολείο.  
   Συνηθισμένη συνέπεια της θυματοποίησης αποτελεί η κατάθλιψη. Επίσης, μακροπρόθεσμα 
τα παιδιά  που δέχονταν σχολικό εκφοβισμό, ως ενήλικες είναι πιο επιρρεπείς στην 
κατάθλιψη, δεδομένο που ίσως ερμηνεύεται σε κάποιο βαθμό από την επίκτητη αβοηθησία -
αίσθηση ανημπόριας/αδυναμίας.  

   Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να φέρει ακόμη πιο τραγικές, μη αναστρέψιμες συνέπειες, 
καθώς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή των θυμάτων. Στην 
Ευρώπη έχουν αναφερθεί (ελάχιστες ευτυχώς) περιπτώσεις θυμάτων που 
τραυματίστηκαν σοβαρότατα έως θανάσιμα. Ενώ δε λείπουν και οι αυτοκτονίες μαθητών και 
μαθητριών που υφίσταντο δριμύτατες επιθέσεις και δεν μπορούσαν να τις υπομείνουν άλλο, 
όπως οι αυτοκτονίες τριών μαθητών στη Νορβηγία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενός 

μαθητή στην Ιρλανδία το 1998 και άλλων στην Αγγλία και την Ιαπωνία. Στην Αμερική η 
κατάσταση είναι πολύ πιο δραματική· τη δεκαετία 1992-2001 για παράδειγμα οι Moore et al 
αναφέρουν ότι συνέβησαν 35 περιστατικά κατά τα οποία μαθητές άρχισαν να πυροβολούν 
συμμαθητές και δασκάλους εντός του σχολικού περιβάλλοντος. 
   Το χειρότερο είναι ότι πολλές από τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού είναι 
μακροχρόνιες και διατηρούνται κατά την ενήλικη ζωή. Η έκθεση στη βία σχετίζεται θετικά με 

τον κίνδυνο διάπραξης βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η διαχρονική 
μελέτη του Thornberry  έδειξε ότι έφηβοι που είχαν υπάρξει θύματα παιδικής κακοποίησης 
πριν την ηλικία των 12 ετών ήταν 24%πιο πιθανό να εμπλακούν σε βίαιη συμπεριφορά στο 
γυμνάσιο σε σχέση με τους ομηλίκους τους που δεν είχαν θυματοποιηθεί.   
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΥΤΕΣ 
 
  Οι Flannery, Singer και Wester αναφέρουν ότι η ζημιά που επιφέρει ο 

σχολικός εκφοβισμός στο δράστη είναι ανεπανόρθωτη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που 
αναμειγνύονται ενεργά και παρατεταμένα σε εκφοβιστικά επεισόδια, αν δεν αναγκαστούν να 
αλλάξουν τακτική μεγαλώνοντας, μπορεί να συνεχίσουν να μεταχειρίζονται εκφοβιστικές 
τακτικές στις διαπροσωπικές τους σχέσεις μετά την ενηλικίωσή τους, βία και κατάχρηση 
εξουσίας. Έφηβοι που είχαν επιτεθεί σε κάποιον με μαχαίρι ή είχαν πυροβολήσει κάποιον 
ήταν σημαντικά πιθανότερο να εκτεθούν σε υψηλά επίπεδα βίας από τους νέους που δεν 
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είχαν παρόμοιο ιστορικo.Επιπλέον, υψηλά είναι τα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους και για 
τους θύτες. Για τους θύτες/θύματα μάλιστα τα επίπεδα αυτά είναι ακόμη πιο υψηλά και από 
των θυτών και από των θυμάτων, ενώ οι θύτες/θύματα συνιστούν επιπροσθέτως ομάδα 
υψηλού κινδύνου για αυτοκτονικό ιδεασμό. Το παιδιά του σήμερα είναι οι γονείς του αύριο. 

Και τα συγκεκριμένα παιδιά ως γονείς πιθανότατα θα αναθρέψουν τους θύτες της επόμενης 
γενιάς, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο σχολικού εκφοβισμού.    
   Ο σχολικός εκφοβισμός, όταν δεν ελέγχεται και δε συναντά εμπόδια και κυρώσεις, προωθεί 
ένα κλίμα βίας και επιθετικότητας που ευνοεί την εγκληματικότητα. Για αυτό και οι θύτες είναι 
πολύ πιο πιθανό να εμπλακούν/ υποπέσουν σε μορφές αντικοινωνικής και παραβατικής 
συμπεριφοράς ως νεαροί ενήλικες, όπως βανδαλισμούς και χρήση νόμιμων εξαρτησιογόνων 

ουσιών. Η Kilpatrick αναφέρει ότι καθώς οι νεαροί παραβάτες 
αναλογίζονται τα λάθη που είχαν λάβει χώρα στη μέχρι τότε ζωή τους, λυπούνται που το 
προσωπικό των σχολείων τους δεν είχε λάβει δραστικά μέτρα κατά της εκφοβιστικής τους 
συμπεριφοράς και δεν είχαν αναμειχθεί οι γονείς τους.  
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 
 

   Με τις συνέπειες της έκθεσης στη βία από την οπτική του αμέτοχου  
παρατηρητή καταγίνεται η μελέτη των Flannery, Singer & Wester. Αναφέρεται ότι η έκθεση 
στη βία, από την πλευρά τόσο του θύματος όσο και του αυτόπτη μάρτυρα/παρευρισκόμενου, 
σχετίζεται με πλήθος συναισθηματικών δυσκολιών και διαταραχών συμπεριφοράς, όπως 
μετατραυματικό άγχος, γενικό άγχος, θυμό/οργή, κατάθλιψη, διασχιστική διαταραχή και 
αυτοκαταστροφική ή επιθετική συμπεριφορά.  

   Και πιο συγκεκριμένα, οι επιδράσεις της έκθεσης στη βία διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με 
την ένταση της παρατηρούμενης βίας. Δηλαδή οι μαθητές που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα 
βίας είναι σημαντικά πιο πιθανό να παρουσιάσουν συμπτώματα ψυχικού τραύματος από 
αυτούς που εκτίθενται σε χαμηλά επίπεδα βίας. Παρόμοιες επιπτώσεις έχει η έκθεση στη βία 
σε οποιοδήποτε περιβάλλον, για παράδειγμα στο σπίτι ή στην κοινότητα. Ειδικά αν επιτραπεί 
η συνέχιση της επιθετικής ή βίαιης συμπεριφοράς, οι παριστάμενοι μαθαίνουν να μην 

αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους.  
   Έρευνες δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης στη βία στην ακαδημαϊκή επίδοση 
των παρισταμένων: σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών, η έκθεση στη σχολική 
βία μειώνει την ικανότητα για μάθηση των μαθητών γυμνασίου σε ποσοστό 14% και των 
μαθητών δημοτικού σε ποσοστό 22%.  
   Ακόμη, η μελέτη των Flannery, Singer και Wester κάνει μνεία στις υποθέσεις του Hazler για 

την αίσθηση αδυναμίας που δημιουργεί η θέα των εκφοβιστικών επεισοδίων στους 
παρευρισκομένους, καθώς νιώθουν ανίκανοι να δράσουν προς αρωγή του θύματος ή 
φοβούνται ότι τυχόν παρέμβασή τους μπορεί να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη θέση του 
θύματος. Προσέχουν υπερβολικά τις κινήσεις τους και γίνονται  επιφυλακτικοί στις 
συναναστροφές τους ή ακόμη και καχύποπτοι, από φόβο μην μπουν και οι ίδιοι στο 
στόχαστρο των νταήδων.  

   Είναι φανερό λοιπόν ότι εκεί που επικρατεί η βία υποφέρουν όλα τα μέρη του συστήματος, 
διαταράσσεται η ισορροπία του σχολικού συστήματος και το κλίμα βίας και φόβου παρατείνει 
τον κύκλο του σχολικού εκφοβισμού.  Επιπλέον η έκθεση στη βία σχετίζεται θετικά με τον 
κίνδυνο διάπραξης επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς, καθώς αυξάνει τα επίπεδα οργής και 
κατάθλιψης. Οι Harper & Ibrahim διατύπωσαν τη θεωρία ότι ήσυχοι ή και αποσυρμένοι νέοι 
μπορεί να καταφύγουν στη διάπραξη βίαιης συμπεριφοράς ωθούμενοι από ένα διαρκές 

αίσθημα ψυχικής οδύνης ή απομόνωσης ακολουθούμενο από την παρόρμηση να βλάψουν 
τον κόσμο γύρω τους ή αυτούς που θεωρούν υπεύθυνους για τον πόνο τους. Οι 
παρευρισκόμενοι, τέλος, μπορεί να μάθουν ότι ο εκφοβισμός  είναι ένας γρήγορος και 
αποτελεσματικός τρόπος για να επιτύχει κανείς αυτό που θέλει. Και ως ενήλικες μπορεί να 
συνεχίσουν να αποδέχονται την υιοθέτηση επιθετικών μορφών συμπεριφοράς από κάποιον 
τρίτο ως φυσιολογικές και να του παράσχουν τη σιωπηρή τους συναίνεση. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ- BULLYING 
 
  Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αν και υπαρκτό και αρκετά διαδεδομένο, δεν έχει 
ακόμα λάβει την απαιτούμενη προσοχή και δεν έχουν διαμορφωθεί πολιτικές πρόληψης και 
αντιμετώπισης. Η παρούσα εργασία και έρευνα είχε σαν στόχο την παρουσίαση και  

κατανόηση της διάστασης που έχει λάβει το φαινόμενο στη χώρα μας και πόσο σημαντικές 
κρίνονται η πρόληψη και η αντιμετώπισή του από τους  επαγγελματίες υγείας και τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα στο χώρο της εκπαίδευσης και ολόκληρης της κοινότητας.  
 

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
  Η πρόληψη ως μέσο παρέμβασης συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας και ψυχικής 
υγείας. Τα στάδια στα οποία χωρίζεται η πρόληψη είναι η πρωτογενής, που αναφέρεται στην 

παρέμβαση πριν την εκδήλωση ενός προβλήματος, η δευτερογενής που είναι η πρώιμη 
ανίχνευση ενός ήδη αναπτυσσόμενου προβλήματος και η τριτογενής που σχετίζεται με τον 
περιορισμό των επιπτώσεων ενός προβλήματος συμπεριφοράς στα πρώτα του στάδια. 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
  Οι γονείς από την πλευρά τους έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σημαντικά στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Αρχικά, αυτό που μπορούν να 

κάνουν, είναι να θέτουν κάποια όρια όσον αφορά στο βαθμό στον οποίο το παιδί μπορεί να 
εκδηλώνει μια επιθετική συμπεριφορά. Θα πρέπει και οι ίδιοι να προσέξουν τη συμπεριφορά 
τους και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται μπροστά στο παιδί.  
  Επίσης, οι γονείς πρέπει να έχουν μια σταθερότητα σε σχέση με τους τρόπους που 
χρησιμοποιούν για να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί με σαφείς κανόνες. Το παιδί  χρειάζεται να 
παίρνει ξεκάθαρα μηνύματα ως προς το ποιες πράξεις θεωρούνται σωστές και ποιες λάθος. 

Οι γονείς πρέπει να αποτρέπουν τη δημιουργία εκρηκτικών καταστάσεων. Όταν δηλαδή 
αντιληφθούν μια κατάσταση επιθετικότητας, να χωρίζουν τα παιδιά μεταξύ τους πριν αρχίζουν 
να χτυπούν το ένα το άλλο. 
   Οι αυστηρές τιμωρίες θα πρέπει να αποφεύγονται και ιδιαίτερα οι σωματικές.  Τυχόν 
προβλήματα μέσα στην οικογένεια θα πρέπει να συζητούνται και γενικότερα να υπάρχει ένα 
καλό κλίμα επικοινωνίας και διαλόγου έτσι ώστε το παιδί να μάθει ότι τυχόν διαφωνίες που 

ίσως αντιμετωπίσει αργότερα, να έχει την ικανότητα και τη δεξιότητα να χρησιμοποιήσει τη 
συζήτηση και το διάλογο για να λύσει τις διαφορές αυτές και όχι να καταφύγει σε επιθετικές 
ενέργειες. Οι γονείς πρέπει να περνούν χρόνο μαζί με τα παιδιά τους όπως το να παίζουν 
μαζί, να διαβάζουν διάφορα βιβλία ή παραμύθια, να πηγαίνουν εκδρομές και επισκέψεις σε 
διάφορους φίλους και συγγενείς κτλ. Μ’ αυτόν τον τρόπο το παιδί ξεφεύγει από την 
καθημερινότητα και την πίεση που τυχόν να έχει από τα μαθήματά του.  

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
   Οι δάσκαλοι στη συγκεκριμένη ηλικία των παιδιών παίζουν το σπουδαιότερο ρόλο στην 
κοινωνικοποίησή τους στο πλαίσιο του σχολείου. Τα ενθαρρύνουν στην κοινωνική και 
συναισθηματική τους ανάπτυξη στο σχολείο, βοηθώντας τα με τον τρόπο αυτό στην αποφυγή 
μιας μελλοντικής προβληματικής συμπεριφοράς. Ο δάσκαλος κρίνεται χρήσιμο μέσα στην 
τάξη να αναπτύξει με τους μαθητές μία διαπροσωπική σχέση που να εμπνέει εμπιστοσύνη 

και σεβασμό. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να προλαβαίνει τυχόν αντικοινωνικές 
συμπεριφορές μεταξύ των παιδιών, καθώς επίσης και φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς. 
Θα πρέπει να είναι δίκαιος με όλα τα παιδιά και να μην κάνει διακρίσεις του τύπου καλοί και 
κακοί μαθητές και να μοιράζει τον χρόνο του ισότιμα σε όλους. Έτσι το οποιοδήποτε παιδί δεν 
θα νιώθει παραμελημένο και αποξενωμένο και έτσι θα αποφευχθούν και τυχόν μαθησιακά 
προβλήματα. 

   Εδώ και πάλι η χρήση της τιμωρίας ως μέσω εξομάλυνσης μιας κατάστασης δεν θεωρείται 
αποτελεσματική μέθοδος. Αν ωστόσο ένα παιδί συνεχίζει να επιδίδεται σε επιθετικές 
ενέργειες, αφού ο δάσκαλος χρησιμοποιήσει ορθά την ενίσχυση, τότε ο δάσκαλος μπορεί να 
δοκιμάσει τη μέθοδο του ‘’time out’’, δηλαδή της στέρησης για λίγο από το παιδί της 
δυνατότητας να πάρει οποιαδήποτε ενίσχυση, είτε εσωτερική όπου το παιδί αφήνει αυτό με το 
οποίο ασχολείται και κάνει κάτι άλλο που το θεωρεί πιο ενδιαφέρον, είτε εξωτερική όπου ο 

δάσκαλος επαινεί το παιδί για τη συμπεριφορά του. Αυτού του είδους οι τιμωρίες είναι πιο 
αποτελεσματικές από τις αυστηρές ποινές επειδή το παιδί δεν βιώνει την επιθετικότητα τόσο 
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έντονα και έτσι δεν του προκαλούνται αρνητικά συναισθήματα. Έτσι ακόμα και ο δάσκαλος 
δεν μπαίνει στη διαδικασία να εκφράσει οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας, καθώς σ’ αυτήν 
την περίπτωση ίσως υπάρξει ο κίνδυνος το παιδί να μιμηθεί αυτή τη συμπεριφορά και να  
προκαλέσει μεγάλη ρήξη στη σχέση του με τον δάσκαλο. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
   Ο διευθυντής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του σχολικού εκφοβισμού και δεν 
πρέπει να μείνει αμέτοχος στην προσπάθεια μείωσης, αν όχι εξάλειψης, του φαινομένου. Η 
συμβολή του μπορεί να κριθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην θέσπιση και διατήρηση κανόνων μέσα 
στο σχολικό περιβάλλον.  
    Αρχικά, θα μπορούσε τις ώρες των διαλλειμάτων να ορίσει μία πιο συστηματική και 

αυστηρή επιτήρηση, με την τοποθέτηση περισσότερων δασκάλων-επιτηρητών που να 
διακατέχονται από υπευθυνότητα και γνώση ώστε να διακρίνουν ποιες εκδηλώσεις είναι 
εκφοβισμός ώστε να μπορούν να παρέμβουν.  
   Ακόμη, κρίνεται αποτελεσματική η θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς προς τους μαθητές σε 
περίπτωση που προβαίνουν σε εκδηλώσεις εκφοβισμού εις βάρος άλλων μαθητών. Κανόνες, 
όμως, που κύριο χαρακτηριστικό τους θα είναι ο διάλογος και δεν θα διέπονται από επιβολή 

βίας ως τιμωρία για την επιθετική τους συμπεριφορά.  
  Κρίνεται, επίσης, απαραίτητο ο διευθυντής να αναπτύξει ένα κλίμα συνεργασίας με τους 
μαθητές και μία σχέση εμπιστοσύνης. Να είναι ένα πρόσωπο προσιτό προς αυτούς και να 
μην αποπνέει αισθήματα φόβου προς τα παιδιά λόγω της εξουσίας που κατέχει, ώστε αυτά 
να έχουν το θάρρος να απευθύνονται σ’ αυτόν όταν τους κακομεταχειρίζονται άλλοι μαθητές. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
   Εκτός, όμως, από τη συμβολή των εμπλεκόμενων προσώπων ξεχωριστά από το δικό τους 
ρόλο, προτείνεται και η συνεργασία όλων των μερών που συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση 
του παιδιού και μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση και πρόληψη 
εκδηλώσεων σχολικού εκφοβισμού. 
Θα πρέπει, λοιπόν, οικογένεια και σχολείο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τρόποι 
επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας: 

• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σχολείου και οικογένειας μέσω επιστολών,  σημειωμάτων, 
αναφορών και επισκέψεων. 
• Προσωπική εμπλοκή των γονιών σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής φύσης (εργασία στην 
τάξη ή στο σπίτι). 
• Άτυπη εμπλοκή των γονιών στις δραστηριότητες του συνδέσμου γονέων (ως μελών του 
ακροατηρίου ή με άλλη παθητική παρουσία). 

• Επίσημη εμπλοκή των γονιών στη διοίκηση του σχολείου (ως εκλεγμένων μελών του 
διοικητικού συμβουλίου ενός εκτελεστικού σώματος, όπως είναι οι σύλλογοι γονέων). Με 
αυτόν τον τρόπο η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού 
της και ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα. 
 
Ειδικότερα, θέλοντας να εστιάσουμε στην ηλεκτρονική μορφή του σχολικού  εκφοβισμού, 

καθώς αυτή λαμβάνει χώρα σε σημαντικό βαθμό και εκτός του σχολικού χώρου, προτείνεται η 
συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του cyberbullying. 
Είναι γεγονός ότι οι ενήλικες σπάνια είναι παρόντες στα περιβάλλοντα μέσω των οποίων 
“προωθείται” αυτό το είδος του εκφοβισμού.  
   Παρόλα αυτά κρίνεται εξαιρετικά απαραίτητο οι ενήλικες να δώσουν μεγάλη προσοχή στις 
δραστηριότητες των παιδιών όταν χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Ακόμη, κρίνεται 

σημαντικό να τονιστεί ότι οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση που κάποιο παιδί 
καταστεί θύμα του cyberbullying, δεν πρέπει να το υποχρεώσουν να σταματήσει τη χρήση 
των ηλεκτρονικών αυτών μέσων. Αντίθετα, μπορούν να ελέγχουν τις δραστηριότητές του 
ώστε να σιγουρευτούν ότι έχει μια θετική εμπειρία του Διαδικτύου. 
   Παράλληλα, όμως, και τα ίδια τα παιδιά που αποτελούν τα θύματα του ηλεκτρονικού 
bullying μπορούν να προστατευτούν με απλές κινήσεις. Κρίνεται σημαντικό να ενημερώσουν 

κάποιον ενήλικα, να μην απαντούν στα εκφοβιστικά μηνύματα ή ακόμη και να 
απενεργοποιούν το σύστημα μηνυμάτων. Επιπροσθέτως, απαραίτητο θεωρείται να μην 
δίνουν τα πραγματικά προσωπικά τους στοιχεία στο διαδίκτυο, καθώς και να κρατούν πάντα 
στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους μηνύματα 
απειλητικού ή υβριστικού περιεχομένου, έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως 
αποδεικτικά στοιχεία. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
   Εκτός από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, πολύτιμη κρίνεται και η συμβολή της 
κοινότητας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό από διάφορους 
φορείς όπως είναι    Το Χαμόγελο του Παιδιού,  εξουσιοδοτημένος  φορέας της  Ε.Ε. για την 

εκστρατεία ενημέρωσης γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το ΕΨΥΠΕ  κ.α.  
με τις εξής δράσεις: 
• Επισκέψεις στους σχολικούς χώρους με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
προκειμένου να λάβουν γνώση για το τι ακριβώς είναι ο σχολικός εκφοβισμός. 
• Εκμάθηση διάφορων τεχνικών μέσω βιωματικών ασκήσεων προκειμένου να αποκτήσουν 
την ικανότητα να διαχειρίζονται σωστά τη σχολική τάξη, όπως τεχνικές επικοινωνίας με τους 

μαθητές, να υπάρχει η θετική ενίσχυση και όχι επικέντρωση στην αρνητική συμπεριφορά του 
μαθητή. 
• Εκμάθηση διάφορων τεχνικών μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πως να 
διαχειρίζονται σωστά μια κατάσταση σχολικού εκφοβισμού μέσω του διαλόγου και όχι 
απαραίτητα μέσα από τιμωρίες προκειμένου να εξομαλύνουν την κατάσταση. 
• Δημιουργία Σχολών Γονέων όπου με βιωματικό τρόπο μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους προς τα παιδιά, πώς να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που τους 
δυσκολεύουν αλλά και καταστάσεις εκφοβισμού. Ακόμη, να αποκτήσουν μία ξεκάθαρη εικόνα 
για το τι είναι σχολικός εκφοβισμός.  
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες θα περιλαμβάνουν ατομική συμβουλευτική 
σε θύτες και θύματα, ομαδική συμβουλευτική σε μαθητές, συμβουλευτική υποστήριξη σε 
οικογένειες. 

• Διοργάνωση Ημερίδων και διάφορων άλλων εκδηλώσεων που να αφορούν το θέμα του 
σχολικού εκφοβισμού και τις διαστάσεις που έχει πάρει στις μέρες μας με  στόχο την 
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των Φορέων αλλά και ολόκληρης της 
Κοινότητας ώστε να συμβάλλουν συλλογικά στη αντιμετώπιση του φαινομένου.  
• Συνεργασία του Δήμου με διάφορους φορείς (πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, 
βιβλιοθήκες και άλλους φορείς) για τη δημιουργία Ομάδων δημιουργικής Απασχόλησης. Έτσι, 

τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά και να 
καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα μπορούν 
να ασχοληθούν με δραστηριότητες που τους ευχαριστούν και έτσι θα αποφορτίζονται από το 
καθημερινό τους πρόγραμμα.  
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   Η παροχή υπηρεσιών από τη πλευρά της Κοινωνικής Εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης 

αποτελεί ένα από τους βασικότερους στόχους της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής. Σε όλες 
τις χώρες της Ευρώπης και στη Βόρειο Αμερική η λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών έχει 
ενεργά συστηματοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αντίθετα, στην Ελλάδα ο 
τομέας της Κοινωνικής Εργασίας δεν έχει ακόμα καλυφθεί. 
  Η συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική γι’ αυτό και προτείνεται η ένταξη των Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία. Μ’ αυτό 

τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τους μαθητές και 
θα είναι σε θέση να διακρίνουν έγκαιρα και να αντιμετωπίζουν τυχόν επιθετικές 
συμπεριφορές. 
  Μέσα στο πλαίσιο της ένταξης του Κοινωνικού Λειτουργού στις σχολικές μονάδες, η 
προσφορά του στη πρόληψη και στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω: 

• Της δημιουργίας ομάδων μέσα στις οποίες οι μαθητές με βιωματικό τρόπο θα  μπορούν να 
αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματά τους. Ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να δημιουργήσει ομαδικές 
δραστηριότητες μέσα από τις οποίες το παιδί θα αναπτύξει τις σχέσεις του με τους 
συνομηλίκους του και θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του. Ακόμα, μέσα από τις ομαδικές 
αυτές εμπειρίες ο Κοινωνικός Λειτουργός θα έχει τη δυνατότητα να διακρίνει πιο εύκολα και 

άμεσα ποια παιδιά ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για να εκφράσουν επιθετική 
συμπεριφορά αλλά και αυτά που είναι πιο πιθανόν να τη δεχτούν.  
• Της διοργάνωσης ομιλιών, ημερίδων, εκδηλώσεων σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού και τις παραμέτρους του, με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας 
και των προσώπων που σχετίζονται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  
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• Της παροχής ατομικής υποστήριξης σχετικά με προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό και 
οικογενειακό περιβάλλον και η οποία θα απευθύνεται στο θύτη αλλά  και στο θύμα της 
εκάστοτε εκφοβιστικής συμπεριφοράς. 
• Της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς για την αγωγή του παιδιού και της 

υποστήριξής του σε περίπτωση που το παιδί τους δέχεται εκφοβισμό  ή προκαλεί κάποιου 
είδους εκφοβιστική συμπεριφορά. 
• Της διασύνδεσης και παραπομπής σε Υπηρεσίες της Κοινότητας  (Ιατροπαιδαγωγικά 
Κέντρα, Δικαστήρια Ανηλίκων) σε περίπτωση που ο Κοινωνικός Λειτουργός εντοπίζει και 
διαπιστώνει συμπεριφορές εκφοβισμού. 
• Της πραγματοποίησης των Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας. Η εφαρμογή των 

συγκεκριμένων Προγραμμάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στο σχολικό χώρο διότι η 
προαγωγή της υγείας «είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία ο άνθρωπος,  επομένως και 
το παιδί, καθίσταται ικανός να ελέγχει και να βελτιώνει την υγεία του.  Για να επιτευχθεί ο 
σκοπός της ψυχικής, κοινωνικής και σωματικής υγείας, ο άνθρωπος, και το παιδί, πρέπει να 
είναι ικανός να προσδιορίσει και να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του, να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του και να αλλάξει ή να προσαρμοστεί στο περιβάλλον». Μέσα από τα Προγράμματα 

Προαγωγής Υγείας ο Κοινωνικός Λειτουργός θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί και να 
συνεργάζεται με ολόκληρο το προσωπικό του σχολείου, να κινητοποιεί και να εμπλέκει τους 
μαθητές, τους γονείς, τις υπηρεσίες υγείας, άλλους φορείς της τοπικής κοινότητας και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, μέσα από τα Προγράμματα αυτά θα συμβάλλει στην 
καλύτερη διαχείριση των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, της 
αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης, της δυναμικής των ομάδων, της σεξουαλικής 

συμπεριφοράς, της διατροφής, της διαχείρισης του άγχους αλλά και της αντιμετώπισης της 
σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 
 
 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
  Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών έχει άρχισει να γίνεται αντικείμενο 

προσοχής, συζήτησης και μελέτης στην Ελλάδα. Θεωρείται πλέον κοινωνικό πρόβλημα 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας. 
  Τα θύματα τα οποία ο θύτης παρενοχλεί έχουν κάποια χαρακτηριστικά και κριτήρια που τα 
διαλέγει. Είναι συνήθως ευάλωτα, αδύναμα, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και χωρίς 
αυτοπεποίθηση.  Είναι παιδιά απομονωμένα στον εαυτό τους και χωρίς παρέες. Οπότε είναι 
τα κατάλληλα θύματα. Από την άλλη πλευρά οι θύτες έχουν αυτοπεποίθηση, ταμπεραμέντο 

(δραστήριοι και παρορμητικοί): υψηλότερα επίπεδα δυσκολιών ελέγχου των συναισθημάτων 
τους, σωματική δύναμη, κυρίαρχα άτομα (όχι απαραίτητα δημοφιλή) στην ομάδα των 
συνομηλίκων,  εξωτερική και εχθρική απόδοση αιτιών, δέκτες επιθετικών πράξεων στην 
οικογένεια, τάση προς επιθετική συμπεριφορά, χαμηλή ενσυναίσθηση, χαμηλή ή κακή γονεϊκή 
εποπτεία, έλλειψη προσοχής και θέρμης προς το παιδί, επαφή με πρότυπα μίμησης και 
ανοχής της επιθετικής συμπεριφοράς. 

  Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός έχει πολλές και σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην 
σωματική και ψυχική υγειά όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες  
περιπτώσεις μάλιστα οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και είναι δυνατόν να έχουν 
τραγικά αποτελέσματα . 
   Οι συνέπειες της ενδοσχολικης βίας και του εκφοβισμού στα παιδία είναι σοβαρές και 
καθοριστικές για την ψυχοκοινωνική  τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Γι’ αυτό η συστηματική 

πρόληψη και η κατάλληλη αντιμετώπιση κάθε μορφή βίας στο σχολείο είναι πολύ σημαντική  
    Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδία έχουν απόλυτο δικαίωμα να βρίσκονται σε ένα 
σχολικό περιβάλλον το οποίο να τους παρέχει ασφάλεια και προστασία. 
Σε αυτά τα πράγματα η λύση δεν έρχεται ποτέ από τον ένα. Σε αυτά τα φαινόμενα η λύση 
έρχεται από τους πολλούς. Μία αρμονική επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε γονείς, 
εκπαιδευτικούς, παιδιά και ειδικούς φέρνει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι σωματικές 

τιμωρίες και οποιαδήποτε άλλη μορφή ποινής συνήθως δεν έχουν δείξει να είναι 
αποτελεσματικές. Αντίθετα, η οριοθέτηση, η αποφασιστικότητα, η ικανότητα να αποδεχτούμε 
ότι όντως συμβαίνει κάτι στο παιδί είναι παράμετροι που διευκολύνουν τον χειρισμό του 
φαινομένου.  
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               ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
    ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
   Ο βασικότερος σκοπός της έρευνας που διεξήχθη είναι η αναζήτηση συμβάντων βίας στο 
σχολικό περιβάλλον. Ένας δευτερεύων λόγος για την έρευνα αυτή είναι η πληροφόρηση των 
μαθητών μέσα από τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το θέμα. Εν τέλει η αναγνώριση της 
κατάστασης της κακοποίησης παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο στον πληρέστερο βαθμό.  

 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
Μορφές εκδήλωσης της βίας 
Φυλετικές διακρίσεις εκδήλωσης βίας 
Αίτια σχολικής βίας 

Προφίλ θύτη και θύματος 
Οι συνέπειες της σχολικής βίας στην κοινωνία 
Τρόποι αντιμετώπισης της σχολικής βίας  
 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 

Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων ανέρχεται σε 100. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε από μαθητές της Β’ Λυκείου. Τα υπόλοιπα δόθηκαν σε 
μαθητές της Α’ Λυκείου.  
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 

Ως μέσο συλλογής πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις 
δόθηκαν από τους μαθητές. Ήταν χωρισμένο σε 3 θέματα, στο πρώτο θέμα υπήρχαν 
ερωτήσεις για την άποψη των μαθητών για την ενδοσχολική  βία. Στο δεύτερο θέμα, 
Αν ο μαθητής ήταν ποτέ στη θέση του θύματος. Τέλος το τρίτο θέμα περιείχε ερωτήσεις για το 
άτομο στη θέση του θύτη.  
 

 

  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ:                                                                                       ΦΥΛΟ:  
 
1.Σε ποια σχολική βαθμίδα παρατηρείται εντονότερο το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας;  
α.Δημοτικό    
β.Γυμνάσιο   

γ.Λύκειο 
 
2.Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού που ασκείται στα κορίτσια;  
α.σωματική    
β.λεκτική   
γ.συναισθηματική  

 δ.σεξουαλική  
ε.ηλεκτρονική 
 
3.Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού που ασκείται στα αγόρια;  
α.σωματική    
β.λεκτική   

γ.συναισθηματική  
 δ.σεξουαλική 
 ε.ηλεκτρονική 
 
4.Παρατηρείς στο σχολείο σου ενδοσχολική βία;       ΝΑΙ                                   ΟΧΙ  
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5.Αν, ναι, σε τι βαθμό;                        Πολύ                        λίγο      
 
6.Έχεις πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας;    ΝΑΙ                           ΟΧΙ  

 
7.Αν, ναι, ποια μορφή βίας σου έχουν ασκήσει;                                           
α.σωματική   
 β.λεκτική   
γ.συναισθηματική   
δ.σεξουαλική  

ε.ηλεκτρονική 
 
8.Τι συναισθήματα ένιωσες όταν έπεσες θύμα;  
α.απόγνωση  
β.απογοήτευση  
γ.οργή –μίσος 

δ.ενοχή 
 
9.Ποιες επιπτώσεις είχε στη ζωή σου η ενδοσχολική βία; 
α.μελαγχολία   
β.αγοραφοβία   
γ.προβλήματα συγκέντρωσης και απόδοσης  

δ.απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον   
ε.αντικοινωνικότητα  
 
10.Υπήρξες μάρτυρας συμβάντος σχολικού εκφοβισμού;    ΝΑΙ                     ΟΧΙ  
 
11.Έχεις αποτρέψει κάποιο περιστατικό;             ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 
 
12.Αν, ναι, πώς;    
α.αναφορά σε καθηγητή  
β. εμπόδισα τον καβγά χωρίζοντας ο  ίδιος τα εμπλεκόμενα πρόσωπα  
 γ.απείλησα ότι θα το αναφέρω στο διευθυντή, στην αστυνομία   

δ.αναφορά στο γονέα 
 
13.Πώς θα βοηθούσες κάποιον που χρειαζόταν υποστήριξη, εφόσον είχε δεχθεί κάποια 
μορφή βίας;  
α.Θα μιλούσες μαζί του προσπαθώντας να τον πείσεις να αποφεύγει να έρχεται σ’  επαφή με 
τα άτομα που του συμπεριφέρονται βίαια   

β.θα του ζητούσες να απευθυνθεί σε κάποιον ενήλικα για να τον βοηθήσει (γονέας, 
καθηγητής, ψυχολόγος)   
γ.θα αντιδρούσες και θα φερόσουν κι εσύ βίαια στους θύτες που έβλαψαν αυτό το άτομο  
 δ.δε θα έπαιρνες μέρος, δεν ξέρεις κάποιον  τρόπο να βοηθήσεις 
 
14.Έχεις υπάρξει ποτέ θύτης;                      ΝΑΙ                 ΟΧΙ 

 
15.Αν, ναι, τι είδους βία έχεις ασκήσει;   
α.σωματική    
β.λεκτική   
γ.συναισθηματική  
 δ.σεξουαλική  

ε.ηλεκτρονική 
 
16.Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες οδηγούν περισσότερο το παιδί να μετατραπεί σε 
θύτη; 
α.οικογενειακό περιβάλλον   
β.παρέες   

γ.οικονομική κατάσταση  
δ.ρατσιστικές αντιλήψεις   
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ε.ψυχικές διαταραχές 
στ.φθόνος 
 
17.Πιστεύεις ότι το σχολείο βοηθάει  στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοσχολικής 

βίας; ΝΑΙ           ΟΧΙ     
 
18.Αν, ναι, πώς βοηθάει;  
α.ενημέρωση των μαθητών από ειδικούς για το θέμα της βίας   
β.συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των σχέσεων των 
μαθητών   

γ.επιτήρηση του σχολικού χώρου   
δ.συστάσεις, παρατηρήσεις    
ε.ποινές 
στ.ψυχική στήριξη από ειδικούς 
 
 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο. Έρευνες και Πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: 
Μεταίχμιο 
- Βλαχόπουλος, Σ., Γεωργούλας, Α., Ιντζεσιλόγλου, Ν. & Μπρίκα, Ε. (1998). Κοινωνιολογία Γ’ 

Λυκείου. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: 
Οργανισμός ΕκδόσεωνΔιδακτικών Βιβλίων 
-Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
-Χαμόγελο του παιδιού «Europe’s antibullying campaign» 
-Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, Πτυχιακή εργασία, Εισηγήτριες Καφετζή Π., 

Καρκανάκη Μ. Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
-Η επιθετικότητα και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ανάμεσα στους μαθητές του 
δημοτικού σχολείου, Πτυχιακή εργασία ,Τ.Ε.Ι. Πατρών, Εισηγητές Κόρτσα Ε.,Τζουγανάτου Ι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράζει την γνώμη του αρκεί να μην προσβάλει τους 

άλλους 

 Θα ακούμε με προσοχή τον συνομιλητή μας  

 Η εργασία είναι ομαδική και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να την καταστήσει ατομική  

 Θα σεβόμαστε την προσπάθεια και το έργο του κάθε μαθητή 

 Τα μέλη της ομάδας θα συνεργάζονται αρμονικά και όχι ανταγωνιστικά  

 Θα υπάρχει αλληλοκατανόηση ανάμεσα στα άτομα της ομάδας  

 Τα άτομα οφείλουν να είναι διακριτικά μεταξύ τους και να μην φέρνουν  σε δύσκολη 

θέση κανέναν 

 Θα είμαστε συνεπείς και υπεύθυνοι σε ό,τι αναλαμβάνουμε  

 Δεσμευόμαστε ότι θα τηρούμε όλους τους παραπάνω κανόνες για τους οποίους 
συμφωνήσαμε. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΗΛΙΚΙΑ: 16-17                                                                     ΦΥΛΟ: Κορίτσια 60%, Αγόρια 40% 
 
1.Σε ποια σχολική βαθμίδα παρατηρείται εντονότερο το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας;  
α.Δημοτικό    

β.Γυμνάσιο   
γ.Λύκειο 
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 50% το β. στο Γυμνάσιο, 20%  το γ.στο Λύκειο, 30% το α. στο 
Δημοτικό. 
 

2.Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού που ασκείται στα κορίτσια;  
α.σωματική    
β.λεκτική   
γ.συναισθηματική  
 δ.σεξουαλική  
ε.ηλεκτρονική 

 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 27% το β. λεκτική, 20%  το γ.συναισθηματική, 15% το δ. 
σεξουαλική, 20% το ε.ηλεκτρονική, 18% το α. σωματική. 
 
3.Ποια είναι η συνηθέστερη μορφή εκφοβισμού που ασκείται στα αγόρια;  
α.σωματική    

β.λεκτική 
γ.συναισθηματική  
 δ.σεξουαλική 
 ε.ηλεκτρονική 
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 58% το α σωματική, 26% το β. λεκτική, 6% το γ. συναισθηματική,  

1% το δ. σεξουαλική, 9% το ε. ηλεκτρονική.  
 
4.Παρατηρείς στο σχολείο σου ενδοσχολική βία;       ΝΑΙ                                   ΟΧΙ  
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 45% ΝΑΙ, 55% ΟΧΙ  
 

5.Αν, ναι, σε τι βαθμό;                        Πολύ                        λίγο      
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 40% Πολύ, 60% λίγο 
 
6.Έχεις πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας;    ΝΑΙ                           ΟΧΙ 
 

Οι μαθητές απάντησαν κατά 38% ΝΑΙ, 62% ΟΧΙ  
 
7.Αν, ναι, ποια μορφή βίας σου έχουν ασκήσει;                                           
α.σωματική   
 β.λεκτική   
γ.συναισθηματική   

δ.σεξουαλική  
ε.ηλεκτρονική 
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 30% το α. σωματική, 43% το β. λεκτική, 15% το γ. 
συναισθηματική, 4% το δ. σεξουαλική, 8% το ε. ηλεκτρονική.  
 

 
8.Τι συναισθήματα ένιωσες όταν έπεσες θύμα;  
α.απόγνωση  
β.απογοήτευση  
γ.οργή  -μίσος 
δ. ενοχή 
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Οι μαθητές απάντησαν κατά 24% το α. απόγνωση, 25% το β. απογοήτευση, 40% το γ. οργή, 
11% το δ. ενοχή 
 
 

9.Ποιες επιπτώσεις είχε στη ζωή σου η ενδοσχολική βία; 
α.μελαγχολία   
β.αγοραφοβία   
γ.προβλήματα συγκέντρωσης και απόδοσης  
δ.απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον   
ε.αντικοινωνικότητα  

 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 30% το α., 5% το β, 24% το γ., 15% το δ., 26% το ε 
 
10.Υπήρξες μάρτυρας συμβάντος σχολικού εκφοβισμού;    ΝΑΙ                     ΟΧΙ  
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 85% ΝΑΙ, 15% ΟΧΙ  

 
11.Έχεις αποτρέψει κάποιο περιστατικό;             ΝΑΙ    ΟΧΙ 
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 35% ΝΑΙ, 65% ΟΧΙ  
 
12.Αν, ναι, πώς;    

α.αναφορά σε καθηγητή  
β. εμπόδισα τον καβγά χωρίζοντας ο  ίδιος τα εμπλεκόμενα πρόσωπα  
 γ.απείλησα ότι θα το αναφέρω στο διευθυντή, στην αστυνομία   
 δ.αναφορά στο γονέα 
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 26% το α., 41% το β., 23% το γ., 10% το δ 

 
 
13.Πώς θα βοηθούσες κάποιον που χρειαζόταν υποστήριξη, εφόσον είχε δεχθεί κάποια 
μορφή βίας;  
α.Θα μιλούσες μαζί του προσπαθώντας να τον πείσεις να αποφεύγει να έρχεται σ’  επαφή με 
τα άτομα που του συμπεριφέρονται βίαια   

β.θα του ζητούσες να απευθυνθεί σε κάποιον ενήλικα για να τον βοηθήσει (γονέας, 
καθηγητής, ψυχολόγος)   
γ.θα αντιδρούσες και θα φερόσουν κι εσύ βίαια στους θύτες που έβλαψαν αυτό το άτομο 
 δ.δε θα έπαιρνες μέρος, δεν ξέρεις κάποιον  τρόπο να βοηθήσεις 
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 28% το α., 32% το β., 25% το γ. 15% το δ. 

 
 
14.Έχεις υπάρξει ποτέ θύτης;                      ΝΑΙ                 ΟΧΙ  
 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 35% ΝΑΙ, 65% ΟΧΙ  
 

15.Αν, ναι, τι είδους βία έχεις ασκήσει;   
α.σωματική    
β.λεκτική   
γ.συναισθηματική  
 δ.σεξουαλική  
ε.ηλεκτρονική 

 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 25% το α., 30% το β., 20% το γ., 1% το δ., 24% το ε 
 
 
16.Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες οδηγούν περισσότερο το παιδί να μετατραπεί σε 
θύτη; 

α.οικογενειακό περιβάλλον   
β.παρέες   
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γ.οικονομική κατάσταση  
δ.ρατσιστικές αντιλήψεις   
ε.ψυχικές διαταραχές 
στ.φθόνος 

 
Οι μαθητές απάντησαν κατά 30% το α., 25% το β., 5% το γ, 15% το δ., 4% το ε, 21% το στ 
 
17.Πιστεύεις ότι το σχολείο βοηθάει  στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοσχολικής 
βίας; ΝΑΙ           ΟΧΙ     
 

Οι μαθητές απάντησαν κατά 40% ΝΑΙ, 60% ΟΧΙ  
 
 
18.Αν, ναι, πώς βοηθάει;  
α.ενημέρωση των μαθητών από ειδικούς για το θέμα της βίας   
β.συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των σχέσεων των 

μαθητών   
γ.επιτήρηση του σχολικού χώρου   
δ.συστάσεις, παρατηρήσεις    
ε.ποινές 
στ.ψυχική στήριξη από ειδικούς 
 

Οι μαθητές απάντησαν κατά 20% το α., 18% το β., 25% το γ., 13% το δ., 20% το ε.,4% το στ 
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ΑΦΙΣΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΑ 
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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ Κ. ΑΛΕΒΙΖΟ, ΨΥΧΟΛΟΓΟ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ»,ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ», ΠΟΥ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «HILTON», 
ΣΤΙΣ 21/1/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ.  Θ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
 

 
 
 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΤΟΥ «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  
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Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια:                                                             Τα μέλη της ομάδας  
Βασιλική Λέτσιου                                                                              ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

ΖΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΗΛΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 
ΚΑΛΚΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  
ΚΑΝΤΑΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΛΙΑ 

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
ΚΑΡΑΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΑΤΣΟΜΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΑΤΣΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ  
ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΜΑΤΙΝΑ 

ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΒΑΛΤΣΟΥΚ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΤΣΙΟΥΡΟΥ ΕΥΗ 
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