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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Δίκαζηε καζεηέο ηνπ 1
νπ

 ΔΠΑΛ ΛΑΤΡΗΟΤ, ηεο πξψηεο ιπθείνπ θαη έρνπκε επηιέμεη σο 

ζέκα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σν επηιέμακε, δηφηη ήηαλ ζηα 

ελδηαθέξνληά καο, θαζψο έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ απφ εκάο έρνπλ βηψζεη θαη έρνπλ δεη 

κνξθέο εθθνβηζκνχ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο καο δσήο.  

ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ Β’ ηάμε ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκίαο ηνπ 

ζρνιείνπ καο, πνπ καο βνήζεζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο επίζεο θαη φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ 1
νπ

 ΔΠΑΛ Λαπξίνπ, πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ θηηάμακε. Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε 

ηνλ Φπρνιφγν θ. Βνπξιηφγθα Αλδξέα, ν νπνίνο πξνζήιζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο 

15 Γεθεκβξίνπ 2011, γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ καο έθαλε. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε καδί ηνπ 

πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη 

δφζεθε ζε φινπο εκάο ε επθαηξία λα εθθξάζνπκε ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο. Σέινο, 

ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηηο ππεχζπλεο θαζεγήηξηεο θα. Βιάρνπ Υξπζή θαη θα. 

Σζψθνπ Παλαγηψηα, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ καο πξφζθεξαλ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

                                               

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξία Φπρνθνηλσληθήο 

Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παηδαγσγηθή ζρνιή ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), ην 25% ησλ καζεηψλ έρεη ππνζηεί 

θάπνηα κνξθή εθθνβηζκνχ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζπρλφηεηα δχν σο ηξεηο 

θνξέο ην κήλα ή θαη πεξηζζφηεξν.
1
 Σα αγφξηα είλαη πην ζπρλά ζχηεο θαη ζχκαηα 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε ρψξνπο 

ρσξίο επίβιεςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ε απιή, ν δηάδξνκνο θαη ε ηάμε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ γίλνληαη ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ αξρηθά λνηψζνπλ θφβν, 

απφγλσζε θαη παξνπζηάδνπλ ηάζεηο θπγήο. Αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη, ηξνκάδνπλ, 

αξλνχληαη λα πάλε ζρνιείν θαη παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ζρνιηθήο θνβίαο. Μπνξεί επίζεο 

λα γίλνπλ επηζεηηθά θαη λεπξηθά, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ίδηα ηα παηδηά-

ζχκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζχηεο ζε άιια παηδηά ή ζηα αδέξθηα ηνπο ζην ζπίηη. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά νη γνλείο ζπλήζσο δελ αληηιακβάλνληαη ην πξφβιεκα θαη δειψλνπλ άγλνηα. 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ηα ζχκαηα εμνκνινγνχληαη ην γεγνλφο ηνπ εθθνβηζκνχ ζπρλφηεξα ζε 

θίινπο ηνπο. Αλ φκσο νη γνλείο εληνπίζνπλ θάπνην απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηψκαηα θαη 

ππνςηάδνληαη φηη ην παηδί ηνπο έρεη πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

πξνζεγγίζνπλ ην παηδί θαη λα αληηδξάζνπλ απεπζπλφκελνη αξρηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην παηδί λα αηζζαλζεί φηη 

έρεη ζηήξηγκα ηνπο γνλείο ηνπ θαη ην ζρνιείν. Δπηπιένλ, νη εηδηθνί επηκέλνπλ φηη ηα παηδηά 

πξέπεη λα κε θνβνχληαη, λα έρνπλ ην ζάξξνο ηεο γλψκεο θαη λα κάζνπλ λα «κηινχλ». 
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2. ΟΡΗΜΟ ΒΗΑ 

 

 

πλήζσο σο βία νξίδεηαη ε ρξήζε ηεο θπζηθήο δχλακεο ή ηεο πίεζεο-απεηιήο ελαληίνλ ελφο 

κεκνλσκέλνπ αηφκνπ ή θαηά κηαο νκάδαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην, ζηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ή ζηε γέλεζε ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ.
2 

Ζ βία είλαη κηα κνξθή έθθξαζεο ηνπ ζχκνπ ή ηνπ θφβνπ, θαη απνηειεί κηα θπζηνινγηθή 

αλζξψπηλε αληίδξαζε. Μαζαίλεηαη ζε κηθξή ειηθία ζπλεπψο κπνξεί λα απνθεπρζεί κέζα απφ 

πξψηκεο ζεηηθέο εκπεηξίεο.
2 

 

2.1. Οξηζκόο ελδνζρνιηθήο βίαο 

Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν ην νπνίν κειεηνχκε είλαη: 

«ελδνζρνιηθή βία», «εθθνβηζκφο» θαη «ζπκαηνπνίεζε». Οξίδνπλ κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία αζθείηαη εζθεκκέλε, απξφθιεηε, ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε βία θαη 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, κε ζθνπφ ηελ επηβνιή, ηελ θαηαδπλάζηεπζε θαη ηελ πξφθιεζε 

ζσκαηηθνχ θαη ςπρηθνχ πφλνπ ζε καζεηέο απφ ζπκκαζεηέο ηνπο, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.
3 

ρνιηθφ εθθνβηζκφ ζπληζηά ε δηαξθήο βία -ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή- πνπ δηεμάγεηαη απφ έλα 

άηνκν ή κία νκάδα ελαληίνλ θάπνηνπ αηφκνπ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε.
4 

O ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (bullying) είλαη κηα κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά θαλφλα 

εζθεκκέλε θαη επηδήκηα· ζπρλά είλαη επίκνλε – θάπνηεο θνξέο ζπλερηδφκελε επί εβδνκάδεο, 

κήλεο ή αθφκε θαη έηε. Απηνί πνπ ηνλ πθίζηαληαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ζπληζηά ζπζηεκαηηθή θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ππνδειψλεη 

κηα επηζπκία γηα εθθνβηζκφ θαη θπξηαξρία.
4 

Σελ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζπκπιεξψλεη ε έλλνηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

(victimisation). Ο φξνο ζπκαηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ν εθθνβηζκφο ζην 

άηνκν-ζηφρν θαη ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην άηνκν πνπ πθίζηαηαη ηνλ εθθνβηζκφ, πνπ γίλεηαη 

δειαδή ζχκα.
4 

 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο 

Οπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ είλαη ηα εμήο:
4 

1.ε πξφζεζε ηνπ δξάζηε λα βιάςεη 

2.ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξφζεζεο 
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3.ε βιάβε/δεκία ηνπ ζηφρνπ – ζχκαηνο 

4.ε θπξηαξρηθή επηβνιή ηνπ δξάζηε επί ηνπ ζχκαηνο (κε ηελ εμνπζία ηνπ/ηεο) 

5.ε έιιεηςε ζπρλά δηθαηνινγίαο γηα ηελ πξάμε 

6.ε επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο μαλά θαη μαλά 

7.ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ν δξάζηεο απφ ηε βιάβε ηνπ ζχκαηνο. 

 

 

3. ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΣΖ ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΖ ΒΗΑ 

 

 

Σν θαηλφκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη ζχλζεην θαη ζηελ εθδήισζή 

ηνπ ζπκβάιιεη ε αιιειεπίδξαζε αηνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 

Δηδηθφηεξα, ξφιν παίδνπλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, νη δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ην 

ςπρνινγηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, νη πνιηηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη ζηάζεηο ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε βία, ν ηξφπνο πξνβνιήο 

ηεο βίαο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ εληζρχνπλ ηηο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο.
3 

Μία απφ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο ζρνιηθήο βίαο είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, θαζψο νη γνλείο 

κηινχλ ειάρηζηα κε ηα παηδηά ηνπο. Οη καζεηέο-ζχκαηα ζπρλά αληηδξνχλ κε απφζπξζε θαη 

απνθεχγνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηνπο ελήιηθεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνχλ ειάρηζηα 

ζηελ ηάμε ηηο ζπκπεξηθνξέο βίαο θαη εθθνβηζκνχ.
3
   

 

Πην αλαιπηηθά, δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επηηείλνπλ ή φρη ηελ εκθάληζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ είλαη:
4 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ 

Σα ζρνιεία κε ηα ιηγφηεξα θξνχζκαηα εθθνβηζκνχ είλαη απηά φπνπ εθαξκφδνληαη ζεηηθέο 

ηερληθέο πεηζάξρεζεο ησλ καζεηψλ/-εηξηψλ, ην αθαδεκατθφ επίπεδν είλαη πςειφ θαη νη 

γνλείο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

ηα ζρνιεία φπνπ ηα παηδηά αλαθέξνπλ φηη κέλνπλ κφλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, 

ηα επεηζφδηα εθθνβηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξα. Ο δξάζηεο κπνξεί λα ληψζεη κφλνο/-ε ή λα 
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βαξηέηαη ζηελ ηάμε. Αθφκε, ππάξρεη κία ηάζε λα ζπκβαίλνπλ ζπρλφηεξα εθθνβηζηηθά 

επεηζφδηα ζε κεγάια ζρνιεία θαη ζε ζρνιεία κε κεγάιεο ηάμεηο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε πνπ παξνπζηάδεη ν εθθνβηζκφο ζε έλα ζρνιείν παίδεη θαη ε 

αληίδξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα θξνχζκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ. Αλ, 

γηα παξάδεηγκα, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δε ζπνπδαηνινγεί ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, κεγαιψλεη ε πηζαλφηεηα λα απμεζνχλ απηά ηα πεξηζηαηηθά. Μφλν νη κηζνί 

καζεηέο/-ήηξηεο ζεσξνχλ φηη νη δάζθαινη θάλνπλ θάηη γηα λα παξέκβνπλ ζηα επεηζφδηα 

εθθνβηζκνχ θαη κάιηζηα κφλν «κεξηθέο θνξέο». Κπξίσο ζε απηήλ ηελ αληίιεςε ησλ 

καζεηψλ/-εηξηψλ νθείιεηαη ην φηη ηα κηζά πεξίπνπ ζχκαηα δελ αλαθέξνπλ ζε θαλέλαλ ηνλ 

εθθνβηζκφ πνπ πθίζηαληαη θαη ηα άιια κηζά είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα κηιήζνπλ ζε θάπνηνλ 

δάζθαιν απφ φ,ηη ζηνπο γνλείο ηνπο. 

ε ζρνιεία φπνπ ε ππεξβνιηθή επίδεημε «αξξελσπφηεηαο» ζεσξείηαη θνκκάηη ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ καζεηψλ ή αθφκε θαη αξεηή, ε ζπκαηνπνίεζε ινγίδεηαη σο «θνπζνχξη» ηνπ 

ζχκαηνο, σο δηθφ ηνπ πξφβιεκα απφηνθν ηεο αδπλακίαο θαη αληθαλφηεηάο ηνπ. Ζ επαηζζεζία 

ηνπ ζχκαηνο θαη ε απαμίσζε εθ κέξνπο ηνπ ηεο ρξήζεο βίαησλ κέζσλ αληί λα επαηλψληαη σο 

αξεηέο, αμηνινγνχληαη αξλεηηθά. Οη δάζθαινη κπνξεί λα δπζαλαζρεηνχλ πνπ ηα ζχκαηα 

αδπλαηνχλ λα επηιχζνπλ ην δήηεκα κφλα ηνπο. Καη βέβαηα απηή ε αληηκεηψπηζε, πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη θαη ζηνλ ελζηεξληζκφ ελνρψλ απφ κέξνπο ησλ ζπκάησλ, ηα θαζηζηά αθφκε πην 

επηθπιαθηηθά σο πξνο ην λα αλαθέξνπλ ηη πθίζηαληαη. 

Σν γεληθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ζρνιείν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ςπρνθνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ γεληθά θαη εηδηθφηεξα ηελ αλάκημή ηνπο ζε 

εθθνβηζηηθά επεηζφδηα. Αλ γηα παξάδεηγκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ελήιηθεο θαη νκήιηθνη 

απνδέρνληαη ηελ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά, εχινγν είλαη λα ηελ πηνζεηήζνπλ πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο θαη καζήηξηεο. 

 

Οηθνγελεηαθό ππόβαζξν 

Σν αλ ζα δξάζεη σο ζχηεο έλα παηδί ζην ζρνιείν εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ελδννηθνγελεηαθψλ ηνπ ζρέζεσλ θαη ηνλ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζήο ηνπ απφ ηνπο γνλείο ή 

θεδεκφλεο ηνπ. Ζ επηζεηηθφηεηα ησλ λέσλ γεληθά ζπλαξηάηαη κε ηελ έιιεηςε ζπλνρήο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηηο έληνλεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηηο επηζεηηθέο ηερληθέο πεηζάξρεζεο πνπ αζθνχλ νξηζκέλνη γνλείο, ηε κε παξνρή 

πξνηχπνπ εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ ηνπο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 
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θάπνηα εηδηθά πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ, φπσο είλαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ε θπιάθηζή 

ηνπο. 

Οη ζπλζήθεο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ή κε επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο παξάγνληεο. 

1. Κξίζηκε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

παξέρεη ηελ πξσηαξρηθή θξνληίδα (ηεο κεηέξαο ζπλήζσο) πξνο ην παηδί -θαη εηδηθφηεξα ηνλ 

πηφ- θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. Αλ απηή ε ζηάζε είλαη αξλεηηθή θαη δηαθξίλεηαη απφ 

έιιεηςε δεζηαζηάο θαη εκπινθήο, ηφηε απμάλεηαη ν θίλδπλνο λα γίλεη ην παηδί επηζεηηθφ θαη 

ερζξηθφ πξνο ηνπο άιινπο. Ο δξάζηεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα 

έρεη ζηεξεζεί ηεο απαξαίηεηεο πξνζνρήο θαη θξνληίδαο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

2. Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πξφζσπν πνπ παξέρεη 

ηελ πξσηαξρηθή θξνληίδα ζην παηδί ηνπ επηηξέπεη λα θέξεηαη επηζεηηθά. Αλ ην πξφζσπν απηφ 

είλαη αλεθηηθφ θαη δε ζέηεη ζαθή φξηα γηα ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα άιια παηδηά, 

ηα αδέξθηα θαη ηνπο ελήιηθεο, ηφηε ε επηζεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα απμεζεί. Ζ 

εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπηψλ ζην ζρνιείν ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληη ζηα αδέξθηα ηνπο: 57% ησλ ζπηψλ θαη 77% ησλ ζπηψλ/ζπκάησλ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ αζθνχλ παξφκνηεο κνξθέο βίαο θαη ζηα αδέξθηα ηνπο. 

3. Ο ηξίηνο παξάγνληαο ζπλίζηαηαη ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο αζέκηηεο κεζφδνπο γηα λα 

επηβάιινπλ ηελ εμνπζία ηνπο, φπσο είλαη ε ζσκαηηθή ηηκσξία θαη ηα βίαηα ζπλαηζζεκαηηθά 

μεζπάζκαηα. Σα παηδηά πνπ πθίζηαληαη βία νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην ζπίηη, έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εθθνβίζνπλ θάπνηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, νπφηε πξφθεηηαη γηα 

πεξηπηψζεηο ζχηε/ζχκαηνο, ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα φκσο. Δίλαη ζεκαληηθφ βέβαηα λα ζέηνπλ 

νη γνλείο ζαθή φξηα θαη λα επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζην παηδί, αιιά φρη κε 

ηέηνηα κέζα. 

Γεληθά νη νηθνγέλεηεο πνπ απνδέρνληαη ηελ επηζεηηθφηεηα σο ιεηηνπξγηθφ ηειεζθφξν κέζν, 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα πεξηιακβάλνπλ παηδηά πνπ ζεσξνχλ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ρξήζηκν. 

Έηζη, νη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ βιέπνπλ ηνπο γνλείο ή ηα αδέιθηα ηνπο λα εθθνβίδνπλ 

άιινπο ή αθνχλ ηνπο γνλείο ηνπο λα θνκπάδνπλ γηα ην πψο «θαηάθεξαλ θάπνηνλ λα θάλεη 

θάηη» ή ην πψο εζθεκκέλα εμαπάηεζαλ ή ρεηξίζηεθαλ θάπνηνλ ζηε δνπιεηά ψζηε λα 

επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ελζαξξχλνληαη λα πηνζεηήζνπλ παξφκνηα ζρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ νκάδα νκειίθσλ ηνπο θαη ηειηθά είλαη πηζαλφηεξν λα εθθνβίδνπλ θαη νη 

ίδηνη/-εο ζην ζρνιείν. 
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ηάζεηο πξνο ην ζρνιηθό εθθνβηζκό 

Ο βαζκφο αλάκημεο ησλ καζεηψλ ζε επεηζφδηα εθθνβηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο ηνπο 

πξνο ηελ επηζεηηθφηεηα. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο 

ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ηελ επηζεηηθφηεηα είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ πξνβιέπεη ηελ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη, παηδηά κε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε βίαο είλαη 

πηζαλφηεξν λα θεξζνχλ επηζεηηθά, κηαο θαη ε επηζεηηθφηεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 

ξεπεξηφξηα απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Οη αξλεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηελ επηζεηηθφηεηα 

πξνβιέπνπλ ρακειφηεξα επίπεδα αλαθεξφκελεο επηζεηηθφηεηαο, θαη αληίζηξνθα, πςειά 

επίπεδα αλαθεξφκελεο επηζεηηθφηεηαο πξνβιέπνπλ κηα πην ζεηηθή θαη δεθηηθή ζηάζε πξνο 

ηελ επηζεηηθφηεηα. 

 

Ο παξάγνληαο θύιν 

Γεληθά ν εθθνβηζκφο είλαη ζπρλφηεξνο κεηαμχ ησλ αγνξηψλ ηφζν σο ζπηψλ φζν θαη σο 

ζπκάησλ. Πνζνζηφ πςειφηεξν απφ ην 80% ησλ αγνξηψλ-ζπκάησλ εθθνβίδεηαη απφ αγφξηα-

ζχηεο, πεξηζζφηεξα απφ ην 60% ησλ θνξηηζηψλ-ζπκάησλ επίζεο απφ αγφξηα θαη γχξσ ζην 

15-20% ησλ θνξηηζηψλ-ζπκάησλ θαη απφ αγφξηα θαη απφ θνξίηζηα. Γεληθφηεξα έρεη 

ηεθκεξησζεί φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ αγνξηψλ είλαη ζθιεξφηεξεο θαη πην επηζεηηθέο απφ απηέο 

κεηαμχ θνξηηζηψλ. Καη κάιηζηα ηα αγφξηα αζθνχλ πεξηζζφηεξν άκεζν εθθνβηζκφ απφ ηα 

θνξίηζηα θαη αληίζηνηρα γίλνληαη ζπρλφηεξα ζχκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ βίαο. Οκνίσο, νη 

πξνζβιεηηθέο ρεηξνλνκίεο ζπλεζίδνληαη πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ αγνξηψλ. Tα θνξίηζηα απφ 

ηελ άιιε ηείλνπλ λα εθθξάδνπλ ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο έκκεζα θαη αληίζηνηρα εηζπξάηηνπλ 

ζπρλφηεξα ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο (έκκεζνπ εθθνβηζκνχ). Αιιά βέβαηα φιεο νη παξαπάλσ 

παξαηεξήζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ γεληθέο ηάζεηο θαη δελ έρνπλ απφιπηε ηζρχ. Δηδηθά γηα ην 

ιεθηηθφ εθθνβηζκφ ηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη αληηθξνπφκελα, νπφηε 

ζπκπεξαίλνπκε κε επηθχιαμε φηη δηαπνιηηηζκηθά ε ζπρλφηεηα ηνπ ιεθηηθνχ εθθνβηζκνχ δε 

δηαθνξνπνηείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηελ επηζεηηθφηεηα αλάκεζα ζε παηδηά είλαη ηφζν ζεκαληηθέο, πνπ ε γελίθεπζε 

απνηειεζκάησλ απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε δε ζα ήηαλ δφθηκε. Πάλησο, ηα θνξίηζηα είλαη 

πηζαλφηεξν απφ ηα αγφξηα λα γίλνπλ ζχκαηα ιεθηηθνχ εθθνβηζκνχ. Ο ξαηζηζηηθφο 

εθθνβηζκφο εηδηθά είλαη ζπρλφηεξνο κεηαμχ ησλ αγνξηψλ ηφζν σο ζπηψλ φζν θαη σο 

ζπκάησλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ σο πξνο ην πφζν ζπρλά 

ζπκαηνπνηνχληαη είλαη κηθξή, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη ε ηάζε νη καζεηέο λα 

γίλνληαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ ζπρλφηεξα απφ φ,ηη νη καζήηξηεο. 
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Οη δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ σο πξνο ηελ άζθεζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

πξνθαλψο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζηεξενηππηθά δηαθνξεηηθή αλαηξνθή ηνπο γχξσ απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηνπ αλδξηζκνχ θαη ηεο ζειπθφηεηαο. χκθσλα 

κε ηε θεκηληζηηθή νπηηθή, νη πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πεγάδνπλ 

απφ ην θνηλσληθφ θχιν (gender) ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά θαη φρη απφ ην 

βηνινγηθφ (sex). πκπεξηθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ βία θαη επηζεηηθφηεηα ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ θνηλσληθή απηή θαηαζθεπή θαη κε ηηο θξαηνχζεο αληηιήςεηο-λφξκεο, ηηο θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη επηηαγέο γηα ηελ θαηάιιειε θαηά θχιν ζπκπεξηθνξά. 

Απηέο νη λφξκεο φκσο αθφκα θαη ζηε ζχγρξνλε δπηηθή θνηλσλία θηάλνπλ ζην ζεκείν λα 

λνκηκνπνηνχλ ηελ αλδξηθή επηζεηηθφηεηα. Έηζη ε εθδήισζε άκεζνπ εθθνβηζκνχ απφ κέξνπο 

ησλ αγνξηψλ θηάλεη λα ζεσξείηαη πγηήο έθθαλζε «αλδξηζκνχ» ζην πιαίζην ηεο εγεκνληθήο 

αλδξηθήο ηαπηφηεηαο πνπ έρεη θπξηαξρήζεη πνιηηηζκηθά θαη σο ηέηνηα είλαη αλεθηή- θάπνηεο 

θνξέο κάιηζηα εληζρχεηαη. Σα θνξίηζηα απφ ηελ άιιε αλακέλεηαη ζηεξενηππηθά απφ ηελ 

θνηλσλία λα ζπκπεξηθέξνληαη πην ζηνξγηθά θαη λα βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ηνλ πιεζίνλ. Καη 

πξάγκαηη, έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα θνξίηζηα δηαθξίλνληαη απφ κεγαιχηεξε 

ελζπλαίζζεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ ζπγθξηλφκελα κε 

ηα αγφξηα. Χο εθ ηνχηνπ είλαη πηζαλφηεξν λα απνδνθηκάδνπλ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη λα 

κελ ηνλ αζθνχλ. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηνλ άκεζν εθθνβηζκφ, ην θχιν αιιειεπηδξά ζεκαληηθά κε ηελ 

ειηθία. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξνο άκεζνο 

εθθνβηζκφο αθφκα θαη κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ, ελψ ζηε δεπηεξνβάζκηα απμάλεηαη ε 

ζπρλφηεηα ηνπ ιεθηηθνχ θαη ηνπ έκκεζνπ αθφκα θαη κεηαμχ ησλ αγνξηψλ. Μηα εξκελεία 

απηήο ηεο αχμεζεο είλαη ε ππφζεζε φηη κεγαιψλνληαο ηα αγφξηα βειηηψλνληαη ζην ρεηξηζκφ 

ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ζρέζεσλ. Δπίζεο κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ε ζπκαηνπνίεζε γεληθά 

κεηψλεηαη, ίζσο ιφγσ ηνπ φηη αξθεηά απφ ηα πξψελ ζχκαηα κπνξνχλ πηα λα ηελ απνθχγνπλ, 

θαζψο είλαη πηα πην ξσκαιέα αιιά θαη πην επηδέμηα ζηελ απνθπγή ηεο. Ζ ηάζε ησλ δξαζηψλ 

απφ ηελ άιιε απμάλεηαη ζηε κέζε θαη χζηεξε εθεβεία, ίζσο δηφηη ζε απηέο ηηο ειηθίεο ε 

ξηςνθίλδπλε έσο παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θεξδίδεη πεξηζζφηεξν έδαθνο. Τπάξρνπλ θαη 

έξεπλεο πάλησο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά θνξπθψλεηαη θαηά ηελ 

πξψηκε εθεβεία ησλ ζπηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη. Ίζσο δηφηη ε αλππαθνή, ε 

παξαβαηηθφηεηα θαη ε επηζεηηθφηεηα -θαζψο αληηδηαζηέιινληαη απφ ηελ ππαθνή ζηνπο 

ελήιηθεο θαη ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παηδηθή ειηθία- 
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γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο λεαξνχο εθήβνπο σο ζχκβνια ηεο κεηάβαζήο ηνπο απφ ηελ 

παηδηθφηεηα ζηελ αλεμαξηεζία. 

 

Λνηπνί παξάγνληεο 

ηελ εθδήισζε επηζεηηθφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ ξφιν παίδεη θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ. 

Αιιά επηπρψο ε επίδξαζε απηνχ ηνπ αλεμέιεγθηνπ παξάγνληα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

επίδξαζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, νη νπνίνη είλαη δπλαηφ λα ξπζκηζηνχλ. 

Αθφκε, ε παξαθνινχζεζε πνιιψλ βίαησλ ζθελψλ ζηελ ηειεφξαζε απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

λα αζθήζεη έλα παηδί εθθνβηζκφ. 

Με ηε θπιή θαη ηελ εζληθφηεηα ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζρεηίδεηαη πεξίπινθα. εκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ην πιαίζην ηνπ εθθνβηζκνχ απνηειεί ε θπιεηηθή ζχζηαζε ηεο θνηλφηεηαο, ηνπ 

ζρνιείνπ ή θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. ηηο Ζ.Π.Α., γηα παξάδεηγκα, νη καχξνη καζεηέο 

θαη καζήηξηεο αλαθέξνπλ φηη πθίζηαληαη εθθνβηζκφ πνιχ πην ζπρλά απφ φ,ηη νη ιεπθνί. 

Σέινο, έλαο παξάγνληαο πνπ επηηείλεη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ είλαη ε επηθξάηεζε θάπνησλ 

επξέσο δηαδεδνκέλσλ κχζσλ γχξσ απφ απηφλ. Σέηνηνπο κχζνπο απνηεινχλ νη εζθαικέλεο 

αληηιήςεηο φηη ε ζπκαηνπνίεζε ζην ζρνιηθφ πιαίζην δε βιάπηεη, φηη ν εθθνβηζκφο είλαη κία 

θπζηνινγηθή θάζε ηεο αλάπηπμεο, νηθνδνκεί γεξνχο ραξαθηήξεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πνξεία 

πξνο ηελ ελειηθίσζε, φηη ε θπζηθή (ζσκαηηθή) βία κπνξεί λα βιάςεη αιιά ε ιεθηηθή φρη θαη 

φηη ν καζεηήο/ε καζήηξηα πνπ αλαθέξεη ην παξάπησκα θάπνηνπ ηξίηνπ ζηνλ αξκφδην ελήιηθα 

είλαη πξνδφηεο. Μχζνη ζαλ ηνπο αλαθεξζέληεο απνζαξξχλνπλ ηα ζχκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη ηνπο απηφπηεο κάξηπξεο απφ ην λα αλαθέξνπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζηνπο 

δαζθάινπο θαη ηνπο γνλείο ηνπο. 

 

 

 

4. ΜΟΡΦΔ ΒΗΑ 
 

 

Ζ βία ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαθάησ κνξθέο:
5 

 

σκαηηθή βία 

Απφ ραζηνχθη κέρξη βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαζεηί πνπ πξνμελεί πφλν, 

ηξαπκαηηζκφ, αθξσηεξηαζκφ. Καη o βηαζκφο θαη θάζε άιιε βίαηε θαη θαηαπηεζηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ην ζψκα, φπσο ρηππήκαηα, θαςίκαηα, ζπξσμίκαηα, ρξήζε φπινπ, 
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θπζηθφο πεξηνξηζκφο, παξεκπφδηζε θάιπςεο βαζηθψλ αλαγθψλ (πρ. ηξνθή, θάξκαθα, 

χπλνο).  

 

Απνκόλσζε  

Πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο, έιεγρνο ηεο επηθνηλσλίαο κε θίινπο θαη ζπγγελείο, πεξηνξηζκνί 

ηεο θνηλσληθφηεηαο, 'Έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθφξεζε, ηεο ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο 

θαη νξγαλψζεηο, θιείδσκα ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν, πεξηνξηζκφο ηεο θηλεηηθφηεηαο, 

παξαθνινχζεζε ηειεθψλσλ, email, θιπ. 

  

Φπρνινγηθή βία 

Τπνηηκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηαπείλσζε, κέρξη θαη ζνβαξή ςπρνινγηθή βιάβε (ηδίσο ζε 

καθξφρξνλε ή θαη έληνλε έθζεζε). Γηαξθέο θξηηηθάξηζκα, ππνηίκηζε θαη θνξντδίεο (εαπηνχ, 

νηθνγέλεηαο, θίισλ, παξειζφληνο). Πξνζπάζεηεο εμεπηειηζκνχ, ςέκαηα, ππνλφκεπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο.  

 

πλαηζζεκαηηθή βία 

Ηδηαίηεξα θαηαπίεζε θαη εμαλαγθαζκνί πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ςπρνινγηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή καο εμάξηεζε, πηζαλψο κε απεηιέο θαη εθβηαζκνχο. Σα φξηα ζπγρένληαη κε 

ηελ ςπρνινγηθή βία. Ηδηαίηεξα ζνβαξή γηα ηηο λέεο θαη ηα παηδηά, αιιά θαη γηα θάζε άηνκν 

"απνθιεηζκέλν" απφ επξχηεξε θνηλσληθφηεηα. πρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ζηέξεζε-

απνκφλσζε.  

 

Λεθηηθή βία 

Φσλέο, βξηζηέο, εμεπηειηζκνί, απεηιέο θαη ηξνκνθξάηεζε (κε ζηφρν ην ίδην ην ζχκα ή θαη 

νηθείνπο ηνπ). Απνηειεί ηκήκα ηεο ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο, ζπλήζσο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο απεηιέο, ελψ ε ηξνκνθξάηεζε ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεη θη άιινπο 

ηξφπνπο βίαο. 

 

Απεηιέο, εθθνβηζκνί, εθβηαζκνί 

Απεηιέο βίαο ή πξφθιεζεο θάζε είδνπο θαθνχ ζηνλ απεηινχκελν, ζηνλ εαπηφ ηνπ 

(απεηινχληαη), ή ζε άιινπο (παηδηά, νηθνγέλεηα, θαηνηθίδηα θιπ.), Απεηιέο γηα θαηαγγειίεο 

ζηηο αξρέο πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν θάηη ζεκαληηθφ γηα ην ζχκα (πρ. επηκέιεηα παηδηψλ, 
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πξάζηλε θάξηα.. θιπ.) ή θαη αληίζηνηρσλ αλαθνξψλ πνπ επίζεο κπνξεί λα θνζηίζνπλ ζην 

ζχκα, πρ. θαηεγνξίεο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, θιπ. 

  

Δμαλαγθαζκόο  

Δμαλαγθαζκφο ζε θάζε πξάμε ή απξαμία ηνπ ζχκαηνο, παξά ζηε ζέιεζε ηνπ. πρλά 

επηβάιιεηαη κε εθθξαζκέλεο ή κε απεηιέο θη εθβηαζκνχο θαη κε θάζε άιιν είδνο βίαο θαη 

θαηαπίεζεο.  

 

Οηθνλνκηθή βία – εθκεηάιεπζε 

'Έιεγρνο ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εζφδσλ ηνπ ζχκαηνο ή θαη θαηάρξεζε, θαιιηέξγεηα 

νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο (απαγφξεπζε εξγαζίαο, απνθιεηζκφο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πφξσλ θαη 

δπλαηφηεηαο εξγαζίαο, θιπ.), άκηζζε εξγαζία, θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία (γηα θέξδνο ηνπ 

ζχηε), νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ ζπληξφθνπ (γηα θνηλνχο πφξνπο),  

παξάδεηγκα: «ε δηθηά κνπ ε γπλαίθα/θφξε δελ κπνξεί λα δνπιεχεη». 

  

πκπεξηθνξέο παξελόριεζεο 

Παξαθνινχζεζε, εκθαλίζεηο ζηε δνπιεηά ή ζην ζπίηη, επαλεηιεκκέλα ηειεθσλήκαηα ζην 

ζχκα ή θαη ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο (εκθαλίδεηαη δηαξθψο κπξνζηά 

καο ή επηθνηλσλεί δηαξθψο κε θάζε ηξφπν, καο επηβάιιεη ηελ παξνπζία ηνπ).  

 

εμνπαιηθή βία & παξελόριεζε 

Δπηβνιή ζεμνπαιηθήο πξάμεο ή ζπκπεξηθνξψλ ελάληηα ζηε ζέιεζε ηνπ ζχκαηνο, πίεζε γηα 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ καο θάλνπλ λα λνηψζνπκε άζρεκα, θξηηηθάξηζκα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απφδνζήο καο ζην θξεβάηη.. (Καη κέζα ζην γάκν ή ζην δεπγάξη, θάζε 

ζεμνπαιηθφο θαηαλαγθαζκφο πνπ δελ δέρεηαη "φρη" είλαη βία.).  

 

Καηαζηξνθή πεξηνπζίαο 

Απφ έπηπια θη αληηθείκελα αμίαο, κέρξη εκεξνιφγηα θη αληηθείκελα ζπλαηζζεκαηηθήο κφλν 

αμίαο, θαη ηα θιαζηθά γπαιηθά πνπ ε ζξαχζε ηνπο ηξνκάδεη πάληα, αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία 

ηνπο. Καηά πξνηίκεζε κε βίαην ηξφπν πνπ λα ηξνκνθξαηεί φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν. Πέηακα 

ή κε θάζε άιιν ηξφπν εμαθάληζε ξνπρηζκνχ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζχκαηνο.  
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Παξακέιεζε-ζηέξεζε  

ηέξεζε βαζηθψλ δηθαησκάησλ, ηδησηηθήο ειεπζεξίαο, επηθνηλσλίαο, βαζηθψλ αλαγθψλ (θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ), αλαγθψλ ζσκαηηθήο & ςπρηθήο πγείαο, εθπαίδεπζεο, θιπ.  

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη "απαγνξεχζεηο" δελ δειψλνληαη ξεηά, αιιά επηβάιινληαη κε 

"ηηκσξεηηθέο" ζπκπεξηθνξέο, θάζε θνξά πνπ παξαβαίλνπκε ηνπο ππνηηζέκελνπο "θαλφλεο" 

ηνπ ζχηε, ηνπο νπνίνπο "νθείινπκε" λα γλσξίδνπκε. Κη νη νπνίνη παξαβηάδνπλ ηα βαζηθά καο 

δηθαηψκαηα θαη δελ ιαβαίλνπλ ππφςε θακηά βαζηθή καο αλάγθε. Ζ πην ζπλεζηζκέλε θαη 

"απιή" ηηκσξία είλαη λεπξάθηα, θαβγαδάθηα, θιπ. ακέζσο κεηά, (κέηξηεο ή θαη ζνβαξέο 

κνξθέο ςπρνινγηθήο θαη ιεθηηθήο βίαο), κέρξη θαη δεκηέο ζην ζπίηη, αιιά θαη θάζε άιιε 

"ηηκσξεηηθή" ή απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά. "Θα ζνπ θάλσ, ζα ζνπ δείμσ.." θαη βέβαηα θπξίσο: 

"Θα ζε κάζσ εγψ". Θα ζε εθπαηδεχζσ δειαδή, λα θάλεηο φ,ηη αθξηβψο ζέισ θαη ηίπνηα άιιν. 

Γηα λα μέξεηο ηελ άιιε θνξά θαη λα κελ μαλαηνικήζεηο νχηε λα ην ζθεθηείο.  

Πνιχ ζπρλά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζεσξεζνχλ "απηνλφεηνη" νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ζέιεη λα επηβάιεη ν ζχηεο, είηε γεληθά ζηελ θνηλσλία, είηε ζε θάπνηα δηθή ηνπ νκάδα, πρ. 

ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ θιπ. 

 

 

4.1 Μνξθέο ελδνζρνιηθήο βίαο 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δξάζηεο γηα λα βιάςεη ην 

ζχκα, παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο. Έηζη δηαθξίλνπκε ηνπο εμήο ηχπνπο εθθνβηζκνχ:
4 

α. Σνλ άκεζν ή ζσκαηηθό εθθνβηζκό (physical bullying): ν ζχηεο κεηαρεηξίδεηαη θπζηθή 

βία, φπσο γξνλζνθνπήκαηα, ρηππήκαηα, θισηζηέο, ζπξσμηέο, θαζψο επίζεο άξπαγκα ή / θαη 

θζνξά ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. 

β. Σν ιεθηηθό εθθνβηζκό (verbal bullying): εδψ ν δξάζηεο πεηξάδεη θαη' επαλάιεςε ην 

ζηφρν ηνπ θαη ζε ελνριεηηθφ γηα ηνλ δεχηεξν βαζκφ, ηνλ θνξντδεχεη, ηνπ θνιιάεη 

παξαηζνχθιηα, ηνλ βξίδεη θαη ηνλ πξνζβάιιεη γεληθφηεξα κε ιφγηα θαη βσκνινρίεο. 

γ. Σνλ έκκεζν ή θνηλσληθό εθθνβηζκό (indirect/social/relational bullying): ζε απηήλ ηε 

κνξθή ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ηα κέζα πνπ κεηαρεηξίδεηαη ν δξάζηεο, ή θαηά θαλφλα νη 

δξάζηεο, είλαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε ηνπ ζχκαηνο θαη ν απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηελ παξέα, 

κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ηεο νκάδαο νκειίθσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξάζηεο 

ζπζπεηξψλνληαη ζε κία θιίθα θαη πνιχ ζπληνληζκέλα αγλννχλ ην ζπκκαζεηή ή ηε 

ζπκκαζήηξηά ηνπο, ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη αφξαηνη, δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα παίμνπλ ή 



[16] 

 

ηνπο αλαζέηνπλ ηα πην δπζάξεζηα θαζήθνληα ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηξέρνπλ λα 

ηνπο θξπθηνχλ (δείρλνληαο επηδεηθηηθά φηη ζα ήζειαλ λα ηνπο εγθαηαιείςνπλ) θαη γεληθά 

ηνπο πεξηθξνλνχλ. Ο έκκεζνο εθθνβηζκφο πιήηηεη θαηά θφξνλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ηνπ ζχκαηνο θαη ην αίζζεκά ηνπ φηη είλαη απνδεθηφ κέινο ηεο νκάδαο νκειίθσλ, θαζψο κε 

χπνπια κέζα, φπσο είλαη ην θνπηζνκπνιηφ θαη ε δηάδνζε θαθψλ θεκψλ, ην απνθιείνπλ 

ζηαδηαθά απφ φιεο ηηο παξέεο. Απηή είλαη θαη ε κνξθή πνπ δπζθνιεχνληαη ηα ζχκαηα 

πεξηζζφηεξν λα αλαθέξνπλ, αθξηβψο δηφηη εθθξάδεηαη έκκεζα, ζπγθαιπκκέλα. 

δ. Σνλ εθβηαζκό (extortion): ζε απηήλ ηε κνξθή εθθνβηζκνχ νη δξάζηεο κε απεηιέο θαη 

εθβηαζκνχο εμαλαγθάδνπλ ηα ζχκαηα λα ηνπο παξαδψζνπλ ην ραξηδηιίθη ηνπο θαη ην 

θνιαηζηφ ηνπο. 

ε. Σνλ νπηηθό εθθνβηζκό (visual bullying): απηφο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν δξάζηεο γξάθεη 

έλα πξνζβιεηηθφ γηα ην ζχκα ζεκείσκα θαη ην πεξλάεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ ρέξη ζε 

ρέξη ή ην ηνπνζεηεί ζε πεξίνπηε ζέζε ζην ζαθίδην ηνπ ζχκαηνο ή ζην ληνπιάπη ηνπ. 

Δλαιιαθηηθά ζρεδηάδεη γθξάθηηη παξεκθεξνχο ζεκεηνινγίαο ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

ζη. Σνλ ειεθηξνληθό εθθνβηζκό (cyberbullying): o δξάζηεο ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά 

κέζα, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζπληάζζεη θαη πξνσζεί κελχκαηα ζε θηλεηά ηειέθσλα ή e-mails. 

Απηή ε ζχγρξνλε κνξθή εθθνβηζκνχ έρεη παξαηεξεζεί θαηά θφξνλ ζηελ Αγγιία, ηνλ 

Καλαδά θαη ηηο Ζ.Π.Α. θαη εθδειψλεη επεθηαηηθέο ηάζεηο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο. Βέβαηα ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο ιακβάλεη ρψξα θπξίσο εθηφο ζρνιείνπ· 

κπνξεί φκσο λα πινπνηεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

δ. Σν ζεμνπαιηθό εθθνβηζκό (sexual bullying): ν δξάζηεο πξνμελεί έλα αίζζεκα ακεραλίαο 

θαη ληξνπήο ζην ζχκα κε αηζρξά ζθίηζα, αλήζηθεο ρεηξνλνκίεο, αγελή «αζηεία» θαη ζρφιηα 

ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ εηο βάξνο ηνπ ζχκαηνο θαη εξσηήζεηο παξφκνηαο ζεκαηηθήο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα αγγίδεη ην ζχκα ζε δηάθνξα ζεκεία παξά ηε ζέιεζή ηνπ, πεξίπησζε 

ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη απφ ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε κε πνζνηηθά θξηηήξηα. 

ε. Σν ξαηζηζηηθό εθθνβηζκό (racial bullying): πξφθεηηαη γηα κηα εηδηθή πεξίπησζε 

εθθνβηζκνχ, πνπ εθθξάδεηαη ζσκαηηθά, θνηλσληθά ή ςπρνινγηθά, θαη απνζθνπεί λα 

ζηηγκαηίζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ζηφρνπ σο πξνο ηε θπιή. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90, κε 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ θχκαηνο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν 

επαθφινπζνο ξαηζηζκφο δηαρέεηαη θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαβξψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

απηνρζφλσλ κε ηνπο καζεηέο απφ ηηο δηάθνξεο εζληθέο κεηνλφηεηεο, ηνπο νπνίνπο ήδε 
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βαξαίλνπλ εκπεηξίεο καηαίσζεο θαη απνζηέξεζεο. Δπίζεο ν ξαηζηζηηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί 

λα αθνξκάηαη απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ζηφρνπ σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πξνθνξά ή απιψο απφ ην φηη ν ζηφρνο είλαη θαηλνχξηνο/-α ζηε 

γεηηνληά θαη ην ζρνιείν. 

Μηα πην απιή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνξθψλ ελδνζρνιηθήο βίαο είλαη ε αθφινπζε:
6,7,8,9 

Φπρνινγηθή: εμχβξηζε, ηαπείλσζε, εμεπηειηζκφο, ξαηζηζηηθά ζρφιηα, απνθιεηζκφο απφ ηελ 

νκάδα, δηάδνζε ςεπδψλ εηδήζεσλ, άζρεκα παξαηζνχθιηα, έιεγρνο κε απεηιέο, γηα 

παξάδεηγκα ιεθηηθέο ή κέζσ κελπκάησλ ζην θηλεηφ, κε απεηιέο γηα δηαθίλεζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ θηλεηψλ θαη δηαδηθηχνπ (internet), απεηιέο λα ρηππήζνπλ ην ίδην ην παηδί ή 

θάπνην θίιν ή ζπγγελή ηνπ. 

σκαηηθή: ρηππήκαηα, ζπξσμηέο, θισηζηέο. 

εμνπαιηθή: ζεμνπαιηθά ηαπεηλσηηθά ζρφιηα, εμαλαγθαζκφο λα παξαθνινπζεί ή λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, βηαζκφο, κεξηθέο θνξέο θαη κπξνζηά ζε άιινπο. 

Οηθνλνκηθή: θινπή, θζνξά πεξηνπζίαο, θ.ν.θ. 

 

 

 

5. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

 

ηελ Διιάδα, ηα δεδνκέλα δηαθφξσλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη:
3 

 Σν 10-15% ησλ καζεηψλ πέθηεη ζχκα δηαθφξσλ κνξθψλ βίαο ζην ζρνιείν. 

 Οη καζεηέο πνπ αζθνχλ βία, δειαδή νη ζχηεο, ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ.  

 Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα αγφξηα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο 

βίαο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη πην ζπρλά ζε 

πεξηζηαηηθά ιεθηηθήο βίαο. 

 Σα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα εκπιέθνληαη πην ζπρλά ζε πεξηζηαηηθά βίαο, ζε 

αλαινγία 3 πξνο 1. 

 Σα πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ εθδειψλνληαη κε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζην δεκνηηθφ θαη ζην γπκλάζην, ελψ ζην ιχθεην κεηψλνληαη. 

 Οη κηζνί απφ ηνπο καζεηέο-ζχκαηα βίαο δελ αλαθέξνπλ ην γεγνλφο πνπζελά, ελψ νη 

ππφινηπνη κηζνί ζπλήζσο ην αλαθέξνπλ ζε θίινπο ηνπο θαη ζπαληφηεξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή ζηνπο γνλείο ηνπο. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ζηε Ννξβεγία βξέζεθε φηη 9% ησλ καζεηψλ/-εηξηψλ ειηθίαο 8-16 εηψλ 

ήηαλ ζχκαηα, 7% ζχηεο θαη 1.6% ζχηεο/ζχκαηα. Γηα ηελ Αγγιία ηα δεδνκέλα είλαη πην 

άζρεκα· ην 1993 ζπκαηνπνηνχληαλ 27% ησλ καζεηψλ/-εηξηψλ δεκνηηθνχ θαη 10% ησλ 

καζεηψλ γπκλαζίνπ, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο ζχηεο ήηαλ 12% θαη 6%. ηελ 

Ηξιαλδία, ε εζληθήο εκβέιεηαο έξεπλα ηεο O' Moore (2000) έδεημε φηη 13% ησλ καζεηψλ/-

εηξηψλ δεκνηηθνχ θαη 5% ησλ καζεηψλ/-εηξηψλ γπκλαζίνπ είραλ ζπκαηνπνηεζεί ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν. ηελ Ηηαιία, ην 1999, 20% ησλ καζεηψλ/-εηξηψλ δήισζαλ φηη είραλ 

ππνζηεί εθθνβηζκφ θαη ζηελ Πνξηνγαιία 41.6%. Σε κεγαιχηεξε δηάδνζε φκσο έρεη γλσξίζεη 

ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ 77% ησλ καζεηψλ/-εηξηψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ 

ππάξμεη ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη 25% παξαδέρνληαη φηη έρνπλ εθθνβίζεη θάπνηνλ 

ζπκκαζεηή ηνπο.
4 

Καη κάιηζηα ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη πηζαλφ λα εθδεισζεί ζε νπνηνδήπνηε ζρνιηθφ  

ίδξπκα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα «θαθφ» ζρνιείν. Θα ήηαλ ζθάικα φκσο αλ 

ε εθηεηακέλε εκθάληζε θαη ε κεγάιε ζπρλφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δεκηνπξγνχζαλ 

ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα θνηλσληθά απνδεθηφ θαηλφκελν. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη 

πάληα θαηαθξηηέεο θαη ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο. 

 

 

 

6. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

 

Οη δηαζηάζεηο πνπ έρεη πξνζιάβεη ε ελδνζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκφο θαη νη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε άκεζεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Οη πεξηζηάζεηο 

θαινχλ γηα άκεζε παξέκβαζε. Απφ ηελ άιιε απνηειεί θνηλφ ηφπν ε δηαπίζησζε φηη ε 

πξφιεςε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηεο ζεξαπείαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, παξέκβαζε θαη πξφιεςε είλαη αιιειέλδεηεο. Έηζη, ε πνιηηηθή γηα ηελ 

απαινηθή ηνπ θαηλνκέλνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ζηε δηαρείξηζε 

ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καη κάιηζηα νη παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιάβνπλ φια ηα επίπεδα φπνπ θηλνχληαη ηα 

παηδηά, δειαδή ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη νκάδεο ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ε παξέκβαζε είλαη θαηά θαλφλα 

εηεξφθιηηεο σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηηο αμίεο γεληθά, ηηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε 
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ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ εηδηθφηεξα θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Κάπνηνη κπνξεί 

λα κελ παξαδέρνληαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιφγσ 

ειιηπνχο ελεκέξσζεο θαη «αζψαο» άγλνηαο ή ιφγσ εκκνλήο ζηηο αλαρξνληζηηθέο θαη 

αβάζηκεο αληηιήςεηο γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Δπίζεο θάπνηνη ππνηηκνχλ ην πξφβιεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ άξλεζή ηνπο λα επελδχζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ.
4 

Οη παξάγνληεο απηνί ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππ' φςε θαηά ην ζρεδηαζκφ θάζε παξέκβαζεο 

θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ σο πηζαλά θσιχκαηα ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο. 

 

Παξέκβαζε ζην ζρνιείν 

Απαξαίηεην είλαη λα εθδνζεί άκεζα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο εγθχθιηνο κε γξαπηέο 

νδεγίεο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο 

θαηαγξαθήο ησλ ζπκβάλησλ, δηνξηζκνχ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκβνχινπ κε 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο, 

ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζχζηεκα ππνζηήξημεο, ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

γνλείο θαη νξγάλσζεο νπζηαζηηθήο επνπηείαο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλαγθαία, είλαη θαη ε δηαξθήο ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. Δπίζεο, απαηηείηαη ζπλερήο 

ζπκβνπιεπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο καζεηέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο καζεηηθήο 

νκάδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθδειψζεσλ εθθνβηζκνχ θαη ζπκπεξηθνξψλ βίαο. Αθφκε, 

ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ, ηα 

νπνία λα εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη λα ζηειερσζνχλ άκεζα νη 

εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο κε εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ 

(παηδνςπρηάηξνπο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο), ψζηε λα παξεκβαίλνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εθδειψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
3 

ήκεξα πηα απνηειεί επηηαθηηθφ ρξένο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαιάβνπλ δξάζε πξνο κείσζε 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ησλ εξεπλεηψλ λα ηνπο παξάζρνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο 

ζπκβνπιέο θαη ηειεζθφξα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο. Ο ζηφρνο είλαη φρη κφλν λα απαιεηθζεί 

ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, αιιά θαη λα πξναρζεί ν ζεβαζκφο. Άιισζηε ε κείσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηε 

ζρνιηθή δσή ζπλνιηθά θαη ηα ζρνιηθά δηαιείκκαηα εηδηθφηεξα.
4
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Σν πξψην πξφζσπν ζην νπνίν αλακέλεηαη ινγηθά λα επηθεληξσζεί ε παξέκβαζε δελ είλαη 

άιιν απφ ηνπ ζχηε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ζχηεο λα πθίζηαληαη ζπλέπεηεο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ηφζν άκεζεο φζν θαη καθξνπξφζεζκεο. Οη άκεζεο θπξψζεηο έρνπλ κεγάιε 

πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα, δηφηη ρσξίο απηέο ν ζχηεο αξρηθά δελ έρεη θίλεηξν λα ζηακαηήζεη λα 

αζθεί ηηο θαζηεξσκέλεο πηα εθθνβηζηηθέο ηνπ ηαθηηθέο θαη λα αιιάμεη ζπκπεξηθνξά. Καη' 

αξράο πξέπεη λα απαινηθζεί θάζε φθεινο πνπ απνθφκηδε ν δξάζηεο απφ ηνλ εθθνβηζκφ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ηέηνην φθεινο απνηεινχζε θαη ε αχμεζε ηνπ γνήηξνπ ηνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκκαζεηψλ ή/θαη ζπκκαζεηξηψλ ηνπ, απαηηείηαη παξέκβαζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο. 

Τπνγξακκίδεηαη επίζεο ε αμία ηνπ δηαιφγνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν δάζθαινο πεξλάεη ζην ζχηε 

ην ζαθέο κήλπκα «δελ απνδερφκαζηε ηνλ εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν/ζηελ ηάμε καο θαη ζα 

θξνληίζνπκε λα ιάβεη ηέινο», αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ δηθαηνινγίεο πνπ πξνβάιιεη ν 

ζχηεο. Ίζσο κάιηζηα ν ζχηεο εκπεδψζεη θαιχηεξα ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο αλ απηέο 

νη ζπδεηήζεηο γίλνπλ παξνπζία ησλ γνλέσλ ηνπ ή θάπνηνπ θεδεκφλα – κε ηελ πξνυπφζεζε 

βέβαηα φηη ν αξκφδηνο ελήιηθαο είλαη ζπλεξγάζηκνο θαη ζέβεηαη ηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ.
4 

Οη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζχηε πξνηείλεηαη λα ζπλίζηαληαη ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο αζχκβαηεο κε ηελ άζθεζε εθθνβηζκνχ, φπσο 

είλαη ε ελζπλαίζζεζε-εκπαζεηηθή θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ άιινπ θαη αληίιεςε ησλ 

θαηαζηάζεσλ απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ θαη άιισλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ε αλάιεςε επζπλψλ θαη ε ζπκπφληα πξνο ην ζπλάλζξσπν πνπ ππνθέξεη. 

Σέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο είλαη εθηθηέο απφ εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο 

θαη ςπρνιφγνπο-ζπκβνχινπο (counselors). Απηνί ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηαμχ 

άιισλ εξγαιείσλ θαη ην παηρλίδη ξφισλ. Θα βνεζνχζε ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ ζηελ εθαξκνγή 

θάπνηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ν ζχηεο ππνδπφηαλ ην ζχκα. Αθφκε, ν καζεηήο ή ε καζήηξηα πνπ 

έρεη αζθήζεη εθθνβηζκφ ρξεηάδεηαη λα δηδαρζεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο θαιψο λννχκελεο 

δχλακεο θαη ηεο θαηάρξεζεο ηζρχνο, πνπ δηαθζείξεη ην ραξαθηήξα θαη δεκηψλεη ηνπο 

ηξίηνπο. Αληί λα επηδηψθνπλ κία ζέζε θπξηαξρίαο, απαηηείηαη λα κάζνπλ λα κνρζνχλ ψζηε λα 

θεξδίζνπλ ηε ζέζε ηνπ θαινχ εγέηε, πνπ δίλεη ην θαιφ παξάδεηγκα θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάζεζε ζε απηνχο απφ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ 

φιν θαη πην ππεχζπλσλ αξκνδηνηήησλ, φπσο είλαη ε επηκέιεηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ε 

πξνπφλεζε κηαο αζιεηηθήο νκάδαο, ν ζπληνληζκφο θάπνηαο νκαδηθήο ζρνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηειηθά ε 

παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πην αδχλακνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. πλεηζθέξνληαο ζεηηθά ζηελ νκάδα 

νκειίθσλ θαη θεξδίδνληαο ηνλ αλακελφκελν ζαπκαζκφ απφ απηνχο θαη επαίλνπο απφ ηνπο 
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ελήιηθεο, ν πξψελ ζχηεο δε ζα ληψζεη πηα ηελ αλάγθε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή νχηε λα 

επηβιεζεί.
4 

Σν πξψην βήκα ζηνλ ηνκέα ηεο παξέκβαζεο κε επίθεληξν ηα ζχκαηα είλαη ε θαηάιιειε 

ελίζρπζή ηνπο ψζηε λα αλαθέξνπλ ην ζπκβάλ ζην δάζθαιν. Γηα λα γίλεη απηφ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη λα εκπλέεη γεληθά εκπηζηνζχλε ν δάζθαινο ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο, αιιά θαη εηδηθά σο πξνο ην φηη ζα ηνπο αθνχζεη κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη ζα 

αληαπνθξηζεί φπσο αξκφδεη ζηελ αλάγθε ηνπο γηα πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε απφ ηέηνηα 

πεξηζηαηηθά ζην κέιινλ. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνηηκήζνπλ ηελ θαηάζηαζε, ζπληζηάηαη λα 

πξνζπαζήζνπλ νη δάζθαινη λα ηε δνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχκαηνο. ηε ζπλέρεηα, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θάπνηνο καζεηήο/-ήηξηα έρεη αλαθέξεη ζην δάζθαιν φηη ππέζηε εθθνβηζκφ, ν 

δάζθαινο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα επηιεθζεί άκεζα ηνπ ζέκαηνο· αλ κπνξνχζε λα ην 

αληηκεησπίζεη ην ζχκα κφλν ηνπ, ζα ην είρε ήδε θάλεη.
4 

Έπεηηα νη παξεκβάζεηο απηνχ ηνπ ηνκέα ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ αξσγή ζηα 

ζχκαηα γηα ηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηελ ελζάξξπλζή ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηα ηαιέληα 

ηνπο θαη ηδηαίηεξα λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ζα κεηψζνπλ ηηο αλαζθάιεηεο ηηο ζρεηηθέο κε ην ζψκα ηνπο, ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε δηεθδηθεηηθφηεηα θαη ε 

απηνξξχζκηζε. Οη ηειεπηαίεο ζα ηα βνεζήζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ςπρξαηκία ηνπο θαη λα 

πεξηθξνπξήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε πεξίπησζε λένπ εθθνβηζηηθνχ επεηζνδίνπ, θαη 

γεληθφηεξα λα απμήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζή ηνπο. Αλ παξ' φια απηά, ν 

καζεηήο/ε καζήηξηα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη εθθνβηζκφ, ίζσο ζα βνεζνχζε ε κεηάζεζή ηνπ 

ζε άιιε ηάμε ή αθφκε θαη ζε άιιν ζρνιείν. Ζ πξνζθπγή ζε απηφ ην κέηξν φκσο είλαη ζεκηηή 

κφλν φηαλ φιεο νη άιιεο πξνζπάζεηεο έρνπλ απνηχρεη θαη θαηφπηλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ.
4 

 

Ση πξέπεη λα θάλνπλ νη γνλείο
 

Σν πξσηαξρηθφ πεξηβάιινλ φπνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη ην παηδί ζπλίζηαηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη ειέγρεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Έηζη, παξ' φιν πνπ ε επζχλε απαινηθήο 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ βαξαίλεη πξσηίζησο ην ζρνιείν, σζηφζν θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ· κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ζπλεξγάδνληαη 

αξκνληθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ ζπηψλ -θαη ηδηαίηεξα ησλ αγνξηψλ- δελ ηνπο 

παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ζαιπσξή, θάλνπλ ρξήζε βίαο θαη απνηπγράλνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. πλεπψο, ζε επίπεδν πξφιεςεο θάζε κνξθήο επηζεηηθήο 



[22] 

 

ζπκπεξηθνξάο, νη γνλείο ρξεηάδεηαη απφ ηα πξψηα ρξφληα δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο λα ηα 

αλαηξέθνπλ κε αγάπε, λα ηνπο ζέηνπλ ζαθή φξηα σο πξνο ην πνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη 

απνδεθηέο θαη πνηεο φρη θαη λα κε κεηαρεηξίδνληαη βίαηα κέζα. Δπηπξνζζέησο, φηαλ ην παηδί 

εηζέξρεηαη ζηελ εθεβεία, νη γνλείο ρξεηάδεηαη λα επνπηεχνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Οη πεξηζζφηεξεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αληηθνηλσληθήο, ηεο εγθιεκαηηθήο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 

ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ νη γνλείο έρνπλ άγλνηα γηα ην ηη θάλεη ην παηδί ηνπο θαη φηαλ 

απνπζηάδνπλ νη ελήιηθεο.
4 

Όηαλ ζρνιείν θαη γνλείο αληηηίζεληαη ζηαζεξά ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ κε παξφκνηεο ηαθηηθέο 

θαη αθφκε θαιχηεξα απφ θνηλνχ, απμάλνληαη ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο λα βειηηψζεη ην 

βίαην παηδί ηε δηαγσγή ηνπ. Γηα απηφ νη γνλείο ησλ ζπηψλ νθείινπλ λα ζπκπνξεχνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε γξακκή αληηκεηψπηζεο πνπ ραξάζζεη ην ζρνιείν, λα θαζηζηνχλ 

δειαδή ζαθέο ζηα παηδηά ηνπο φηη δε ζα αλερηνχλ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζην κέιινλ.
4 

Καζψο ηα επηζεηηθά παηδηά δπζθνιεχνληαη λα ζπκκνξθσζνχλ ζηνπο θαλφλεο, νη γνλείο 

πξέπεη απφ θνηλνχ κε ηα παηδηά ηνπο λα ζπκθσλήζνπλ ζηε ζχληαμε νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ 

θαλφλσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο νπνίνπο κάιηζηα λα αλαξηήζνπλ ζε 

εκθαλέο ζεκείν ζην ζπίηη, θαη λα εληζρχνπλ ζεηηθά ηελ ηήξεζή ηνπο. Σπρφλ παξαβάζεηο ζα 

πξέπεη αληίζηνηρα λα επηζχξνπλ θάπνηα ηηκσξία, ηεο ζσκαηηθήο εμαηξνπκέλεο. Βέβαηα απηφ 

πξνυπνζέηεη φηη ζην ζπίηη δελ επηθξαηνχλ ην ράνο θαη ε απνδηνξγάλσζε. Ζ εζεινχζηα 

ππαθνή ηνπ παηδηνχ πξνο ηνπο γνλείο ζεκειηψλεηαη ζηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο ηνπο. Σν λα 

αζθνχλ νη γνλείο ζεηηθή επηξξνή ζην παηδί πξνυπνζέηεη α) λα απνηεινχλ νη γνλείο θαη' αξράο 

ζεηηθφ πξφηππν θαη β) ηελ ελδπλάκσζε ηεο κεηαμχ ηνπο εκπηζηνζχλεο. Καη ε ελδπλάκσζε 

ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζε θνηλέο επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο.
4 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κφιηο ππνςηαζηνχλ φηη ην παηδί ηνπο πθίζηαηαη εθθνβηζκφ, νη γνλείο 

επείγεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ, ψζηε λα δξάζνπλ απφ θνηλνχ. ηε ζέζε 

ηνπ ζχκαηνο θαηαιήγνπλ παηδηά αλαζθαιή, κε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ιίγνπο θίινπο. 

Μία γεληθή νδεγία, ινηπφλ, γηα ηνπο γνλείο είλαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαιχηεξε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ελζαξξχλνληάο ηα 

γηα παξάδεηγκα λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο έκθπηεο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα λα γπκλαζηνχλ. Σν ηειεπηαίν ζα ζπκβάιεη ζηε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε θαη 

ζα ηα βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ κηα πην ζεηηθή εηθφλα ζψκαηνο, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ηα ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ πζηεξνχλ. Ζ ζπκκεηνρή ζε θάπνην νκαδηθφ 
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άζιεκα εηδηθφηεξα κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο θαη εθφζνλ ζε 

απηφ ην πιαίζην θαιιηεξγνχληαη ην νκαδηθφ πλεχκα, ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεγγχε λα 

επλνήζεη ηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε θάπνηνπο ζπλαζιεηέο ηνπο. Άιισζηε ην 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην πνπ ζα παξάζρεη ζην παηδί ην πεξηβάιινλ εθγχκλαζήο ηνπ, φπνπ δελ 

πξνζέξρεηαη κε ηελ ηακπέια ηνπ «απνηπρεκέλνπ»/ηνπ αλεπηζχκεηνπ/ηνπ ζχκαηνο πνπ ηνπ 

έρνπλ πξνζάςεη νη ληαήδεο ηνπ ζρνιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, απνηειεί απφ κφλν ηνπ κηα 

ζεκαληηθή δεχηεξε επθαηξία γηα ην παηδί.
4 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζέζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην ζρνιείν, νη γνλείο ζπληζηάηαη λα ην 

ελζαξξχλνπλ ηδηαηηέξσο ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ επαθψλ θαη –κηαο θαη ηα ζχκαηα ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θάζε άιιν παξά ραξηζκαηηθά είλαη σο πξνο ηε ζχλαςε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ- λα ην ππνζηεξίμνπλ ζε θάζε βήκα πνπ θάλεη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπ, δίλνληάο ηνπ ζαθείο νδεγίεο γηα ην πψο λα θάλεη ηελ πξψηε επαθή θαη, αλ ρξεηάδεηαη, 

βξίζθνληαο θαη ζπζηήλνληάο ηνπ ήξεκα θαη θηιηθά παηδηά κε ηα νπνία έρεη θάηη θνηλφ θαη 

πηζαλφηαηα ζα ηαίξηαδε. Δδψ κπνξεί λα κεζνιαβήζεη θαη ν ζρνιηθφο ςπρνιφγνο ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα εθπαηδεχζεη ηα ζχκαηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη θπξίσο ζηε δηεθδηθεηηθφηεηα.
4 

Όζνλ αθνξά ηε δξάζε ησλ γνλέσλ ησλ ζπκάησλ, νθείιεηαη πξνζνρή ζην λα κε γίλνπλ 

ππεξπξνζηαηεπηηθνί. Έρνληαο αλαθαιχςεη ηη πθίζηαηαη ην παηδί ηνπο ζην ζρνιείν, είλαη 

θπζηθφ λα ζέινπλ λα ηνπ ζπκπαξαζηαζνχλ θαη λα ην πξνθπιάμνπλ απφ ηπρφλ 

απνγνεηεχζεηο. Αλ φκσο απηφ γίλεη κε ππεξβάιινληα δήιν, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εηο 

βάξνο ηνπ παηδηνχ· κπνξεί λα ην θάλεη λα πξνζθνιιεζεί ζηνπο γνλείο ηνπ θαη ζηνλ θφζκν 

ησλ ελειίθσλ γεληθφηεξα, εληζρχνληαο απηνκάησο ηελ απνκφλσζή ηνπ απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη θαζηζηψληαο ην δαθηπινδεηθηνχκελν κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ 

γηα έλαλ αθφκε ιφγν: ηνλ ηίηιν ηνπ «κακάθηα» ή ηνπ «αγαπεκέλνπ-ρατδεκέλνπ» καζεηή ηνπ 

δαζθάινπ. Πξνο απνθπγήλ απηψλ ησλ δεηλψλ, νη γνλείο λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ πέξαλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, 

παξαθνινπζψληαο δηαθξηηηθά ηη γίλεηαη θαη ξπζκίδνληαο εμ απνζηάζεσο, φπνπ είλαη δπλαηφ 

ηηο ζπλζήθεο πξνο φθειφο ηνπ.
4 

Δάλ αληηιεθζνχλ φηη ην παηδί ηνπο είλαη ζχκα εθθνβηζκνχ θαη βίαο απφ ζπκκαζεηέο ηνπ ζην 

ζρνιείν, πξέπεη λα απνθχγνπλ ηηο παξνξκεηηθέο αληηδξάζεηο θαη λα αληηκεησπίζνπλ φζν ην 

δπλαηφ πην ςχρξαηκα ηελ θαηάζηαζε. 

Υξεηάδεηαη ακέζσο:
3,9 

1. λα ζπδεηήζνπλ κε ην παηδί 
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2. λα ην δηαβεβαηψζνπλ φηη δελ επζχλεηαη ην ίδην γηα φηη έρεη ζπκβεί 

3. λα ηνπ ππελζπκίζνπλ φηη ην λνηάδνληαη θαη φηη είλαη απηνί πνπ ην πξνζηαηεχνπλ 

4. λα ηνπ ηνλίζνπλ φηη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε καδί 

5. λα ηνπ πνπλ φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κφλν αλ «ζπάζεη ε ζησπή» 

6. λα ηνπ εμεγήζνπλ φηη ην λα κηιήζεη ζηνπο ελήιηθεο γηα πεξηζηαηηθά βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ δελ απνηειεί «θάξθσκα» 

7. λα ελεκεξψζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

8. λα πξνηείλνπλ ζην παηδί πξαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ 

9. λα δεηήζνπλ ζπκβνπιεπηηθή απφ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο. 

 

 

6.1 Φνξείο αληηκεηώπηζεο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

Τπεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ είλαη:
3 

 πκβνπιεπηηθή ηειεθσληθή γξακκή άκεζεο βνήζεηαο. Γξακκή ζχλδεζκνο γηα ηελ  

    ςπρνθνηλσληθή πγεία ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ  

    Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ (Δ.Φ.Τ.Π.Δ.), ηει: 801-801-1177 

 Κέληξν Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο, ηει. 197 ή 210-197 

 Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, ηει. 1056 

 Σκήκα Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο, ηει. 1890, email: ccu@ath.forthnet.gr 

 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Κχθινο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηει. 800.11.32.000 

 Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, 210-7715791, 210-7793648 

 ΜΔΝΣΟΡΑ. Γηα ηελ Παηδηθή Πξνζηαζία θαη Δπεκεξία. Με θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν,  

    ππφ αλαγλψξηζε, ηει. 210-9923920, info@mentoras.org, www.mentoras.org 

 Ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα ςπρηθήο πγείαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο  

    Αιιειεγγχεο 

 Φπρνθνηλσληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 Κέληξα δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
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1. Ζ ΜΔΘΟΓΟ 

 

Σν ζέκα επηιέρζεθε απφ κηα νκάδα 20 καζεηψλ ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 1
νπ

 ΔΠΑΛ Λαπξίνπ. Μεηά 

απφ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα, ην ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ρσξίζηεθε ζε επηκέξνπο 

ππνελφηεηεο. Έηζη, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ θαη απηνί ζε 4 ππννκάδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο 

αλέιαβε λα αζρνιεζεί κε κία ππνελφηεηα. 

Οη ππννκάδεο μεθίλεζαλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα κε ην νπνίν είραλ λα 

αζρνιεζνχλ ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη θπξίσο ζην δηαδίθηπν, απφ φπνπ θαη πξνέθπςε ν 

θχξηνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. 

Δλ ζπλερεία, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ ππεχζπλσλ θαζεγεηψλ (Βιάρνπ Υξπζή, Σζψθνπ 

Παλαγηψηα), νη καζεηέο πξφηεηλαλ εξσηήζεηο θαη φινη καδί δεκηνχξγεζαλ  εξσηεκαηνιφγην. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο καζεηψλ ζην ξφιν ηνπ 

ζχηε ή ζχκαηνο ή παξαηεξεηή ζε πεξηπηψζεηο έθθξαζεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεηηθήο ηνπο δσήο. Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 θαη 

αθνξνχζε ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ 1
νπ

 ΔΠΑΛ Λαπξίνπ. πγθεθξηκέλα 

ζπιιέρζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

 Γ ΣΑΞΖ (Ννζειεπηέο, Βξεθνλεπηνθφκνη, Ορεκάησλ, Σνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, 

ρεδηαζηέο δνκηθψλ έξγσλ, Πιεξνθνξηθήο, Ζιεθηξνιφγνη) 

 Β ΣΑΞΖ (Τγείαο Πξφλνηαο, Μεραλνιφγνη, Οηθνλνκίαο, Ορεκάησλ, ρεδηαζηέο 

δνκηθψλ έξγσλ) 

 Α ΣΑΞΖ 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηαγξάθεθαλ ζε έλα αξρείν Excel. Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel έγηλε 

ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία θαη έγηλε πξνζπάζεηα 

λα εξκελεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

Παξάιιεια κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο, νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ δχν αθίζεο κε ζέκα ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, 

αθήλνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο λα εθθξαζηεί κέζσ ηνπ ζρεδίνπ θαη 

ηεο δσγξαθηθήο, ελψ ζπκκεηείραλ θαη ζε ελεκέξσζε – ζπδήηεζε κε εηδηθφ πξνζθεθιεκέλν 

ηνλ Φπρνιφγν θ. Βνπξιηφγθα Αλδξέα, ν νπνίνο απνδέρζεθε κε ραξά ην θάιεζκα ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη κε ηνπο καζεηέο ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ. 
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2. ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

2.1 Καηαλνκή ησλ καζεηώλ σο πξνο ην θύιν 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλζεθε ζε καζεηέο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ 1
νπ

 ΔΠΑΛ Λαπξίνπ. 

Δξεπλήζεθαλ ζπλνιηθά 129 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ 54 ήηαλ θνξίηζηα (42%) θαη 75 ήηαλ 

αγφξηα (58%). Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. 

 

ΦΤΛΟ Ν ΠΟΟΣΟ (%) 

Κνξίηζηα 54 42 

Αγόξηα 75 58 

ύλνιν 129 100 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Αξηζκόο θαη πνζνζηό αηόκσλ σο πξνο ην θύιν 

 

 

2.2 Καηαλνκή ησλ καζεηώλ σο πξνο ηελ ηζαγέλεηα θαη ην θύιν 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (77%) είραλ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ελψ ην ππφινηπν 

23% ήηαλ αιινδαπνί, κε ηνπο καζεηέο αιβαληθήο ηζαγέλεηαο λα θπξηαξρνχλ ζε πνζνζηφ 

21%. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 

 

ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ Κνξίηζηα Αγόξηα ύλνιν 

 Ν 
ΠΟΟΣΟ 

(%) 
Ν 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 
Ν 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

Διιεληθή 45 83 54 72 99 77 

Αιβαληθή 9 17 18 24 27 21 

Άιιε 0 0 3 4 3 2 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Αξηζκόο θαη πνζνζηό αηόκσλ σο πξνο ηελ ηζαγέλεηα θαη ην θύιν 

 



[28] 

 

2.3 Καηαλνκή καζεηώλ σο πξνο ηελ ηάμε θνίηεζεο θαη ην θύιν 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (54%) πξνήιζαλ απφ ηε Β’ Σάμε ηνπ ιπθείνπ, ελψ ην 

35% απφ ηε Γ’ Σάμε θαη ην ππφινηπν 11% απφ ηελ Α’ Σάμε. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί. 

 

ΣΑΞΖ 

ΦΟΗΣΖΖ 
Κνξίηζηα Αγόξηα ύλνιν 

 Ν 
ΠΟΟΣΟ 

(%) 
Ν 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 
Ν 

ΠΟΟΣΟ 

(%) 

Α Λπθείνπ 5 9 9 12 14 11 

Β Λπθείνπ 23 43 47 63 70 54 

Γ Λπθείνπ 26 48 19 25 45 35 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: Αξηζκόο θαη πνζνζηό αηόκσλ σο πξνο ηελ ηάμε θνίηεζεο θαη ην θύιν 
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2.4 Καηαλνκή καζεηώλ σο πξνο ην είδνο ηνπ ζρνιηθνύ  

εθθνβηζκνύ πνπ έρνπλ δερζεί, ην θύιν θαη ηελ ηζαγέλεηα 

 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ έρεη δερζεί εμχβξηζε (59), δηάδνζε ςεπδψλ εηδήζεσλ γηα ην 

άηνκφ ηνπο (41), άζρεκα παξαηζνχθιηα (36) θαη ρηππήκαηα /ζπξσμηέο /θισηζηέο (33). 

Αθνινπζνχλ θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο κνξθέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί, θαζψο επίζεο θαη ζηα Γξαθήκαηα 1 θαη 2. 

 

 ΦΤΛΟ ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ  

 Κνξίηζηα Αγόξηα Διιεληθή Αιβαληθή Άιιε ύλνιν 

Δμύβξηζε 22 37 47 10 2 59 

Δμεπηειηζκόο 12 11 20 3 0 23 

Ραηζηζηηθά ζρόιηα 5 13 13 5 0 18 

Άζρεκα παξαηζνύθιηα 14 22 32 4 0 36 

Γηάδνζε ςεπδώλ 

εηδήζεσλ 

27 14 36 5 0 41 

Απνθιεηζκό από νκάδα 6 4 10 0 0 10 

Απεηιέο γηα δηαθίλεζε 

πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ κέζσ 

θηλεηνύ 

0 5 5 0 0 5 

Απεηιέο όηη ζα ζε 

ρηππήζνπλ 

9 17 22 4 0 26 

Υηππήκαηα /ζπξσμηέο 

/θισηζηέο 

15 18 28 5 0 33 

εμνπαιηθά 

ηαπεηλσηηθά ζρόιηα 

5 3 8 0 0 8 

Δμαλαγθαζκό 

παξαθνινύζεζεο ή 

ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζε 

ζεμνπαιηθέο πξάμεηο 

1 0 1 0 0 1 

Κινπή πξνζσπηθώλ 

αληηθεηκέλσλ 

10 12 19 3 0 22 

Φζνξά πξνζσπηθώλ 

αληηθεηκέλσλ 

9 14 21 2 0 23 

Άιιν 2 2 2 2 0 4 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4: Αξηζκόο καζεηώλ πνπ δέρζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

σο πξνο ην θύιν θαη ηελ ηζαγέλεηα 
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2.5 Καηαλνκή καζεηώλ σο πξνο ην είδνο ηνπ ζρνιηθνύ  

εθθνβηζκνύ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη 

 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ έρεη εμπβξίζεη ζπκκαζεηέο ηνπ (31), έρεη απνθαιέζεη 

ζπκκαζεηή ηνπ κε παξαηζνχθιη (22) θαη έρεη ρηππήζεη /ζπξψμεη /θισηζήζεη (22), ελψ 18 

άηνκα δήισζαλ φηη έρνπλ απεηιήζεη φηη ζα ρηππήζνπλ ζπκκαζεηή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5: Αξηζκόο καζεηώλ πνπ δέρζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

σο πξνο ην θύιν θαη ηελ ηζαγέλεηα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ύλνιν 

Δμύβξηζε 31 

Δμεπηειηζκόο 12 

Ραηζηζηηθά ζρόιηα 9 

Άζρεκα παξαηζνύθιηα 22 

Γηάδνζε ςεπδώλ εηδήζεσλ 5 

Απνθιεηζκό από νκάδα 12 

Απεηιέο γηα δηαθίλεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

κέζσ θηλεηνύ 

6 

Απεηιέο όηη ζα ζε ρηππήζνπλ 18 

Υηππήκαηα /ζπξσμηέο /θισηζηέο 22 

εμνπαιηθά ηαπεηλσηηθά ζρόιηα 5 

Δμαλαγθαζκό παξαθνινύζεζεο ή ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο 

4 

Κινπή πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ 3 

Φζνξά πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ 3 

Άιιν 3 
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2.6 Καηαλνκή καζεηώλ σο πξνο ην είδνο ηνπ ζρνιηθνύ  

εθθνβηζκνύ πνπ έρνπλ παξαηεξήζεη λα ζπκβαίλεη. 

 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ έρεη παξαηεξήζεη εμχβξηζε (57), εμεπηειηζκφ (57), 

ρηππήκαηα /ζπξσμηέο /θισηζηέο (50), ξαηζηζηηθά ζρφιηα (48) θαη άζρεκα παξαηζνχθιηα (43) 

θαη απεηιέο φηη ζα ρηππήζνπλ ην ζπκκαζεηή ηνπο (43).  Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6: Αξηζκόο καζεηώλ πνπ δέρζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

σο πξνο ην θύιν θαη ηελ ηζαγέλεηα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ύλνιν 

Δμύβξηζε 57 

Δμεπηειηζκόο 57 

Ραηζηζηηθά ζρόιηα 48 

Άζρεκα παξαηζνύθιηα 43 

Γηάδνζε ςεπδώλ εηδήζεσλ 33 

Απνθιεηζκό από νκάδα 23 

Απεηιέο γηα δηαθίλεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

κέζσ θηλεηνύ 

14 

Απεηιέο όηη ζα ζε ρηππήζνπλ 43 

Υηππήκαηα /ζπξσμηέο /θισηζηέο 50 

εμνπαιηθά ηαπεηλσηηθά ζρόιηα 21 

Δμαλαγθαζκό παξαθνινύζεζεο ή ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο 

5 

Κινπή πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ 24 

Φζνξά πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ 24 

Άιιν 0 
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3. ΤΕΖΣΖΖ 

 

Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είραλ έξζεη ζε «επαθή» κε ηηο 

κνξθέο πνπ ιακβάλεη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, είηε 

σο ζχηεο είηε σο ζχκαηα, ή αθφκε θαη σο παξαηεξεηέο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Μία απφ ηηο ζπρλφηεξεο κνξθέο εθθνβηζκνχ ήηαλ ε ιεθηηθή βία (εμχβξηζε), ε νπνία 

αλαθέξζεθε ηφζν απφ ζχηεο, ζχκαηα, αιιά θαη παξαηεξεηέο. Δλψ, αληηζέησο ηα κηθξφηεξα 

πνζνζηά έιαβε ε θαηεγνξία ηνπ ζεμνπαιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

Παξφιν πνπ ην 23% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ αιινδαπνί (θπξίσο καζεηέο πξνεξρφκελνη 

απφ ηελ Αιβαλία), ε επηινγή «ξαηζηζηηθά ζρφιηα» δελ έιαβε πνιιέο ζεηηθέο απαληήζεηο 

ηφζν απφ ηνπο ζχηεο (κφιηο 9 δήισζαλ φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ξαηζηζηηθά ζρφιηα γηα 

ζπκκαζεηή ηνπο), φζν θαη απφ ηα ζχκαηα (18 δήισζαλ φηη έρνπλ δερζεί ξαηζηζηηθά ζρφιηα, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη 13 ήηαλ Έιιελεο!). Αληηζέησο, αξθεηνί καζεηέο (ζπλνιηθά 48) δήισζαλ 

φηη έρνπλ παξαηεξήζεη ζπκκαζεηέο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα άιινπο ζπκκαζεηέο 

ξαηζηζηηθά ζρφιηα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί θαηλφκελν πνπ ιακβάλεη δπζηπρψο νινέλα θαη 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, ζηε ρψξα καο αιιά θαη παγθνζκίσο. Ρφιν ζηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ δηαδξακαηίδνπλ πνιινί παξάγνληεο, φπσο ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, νη δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ην ςπρνινγηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, νη πνιηηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη ζηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη 

ζηε βία, ν ηξφπνο πξνβνιήο ηεο βίαο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη 

γεληθφηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηηο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε αληηκεηψπηζε, αιιά θαη πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Κπξίαξρν ξφιν 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη ην ζρνιείν, αιιά θαη ε νηθνγέλεηα, 

ελψ κηα ζεηξά θνξέσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. 

ρνιηθφο εθθνβηζκφο ππάξρεη, φπσο αλακελφηαλ λα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ έξεπλά καο, κε 

ηνπο καζεηέο λα δηαδξακαηίδνπλ ξφινπο φπσο απηφλ ηνπ ζχηε, ηνπ ζχκαηνο ή ηνπ απινχ 

παξαηεξεηή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ PROJECT 

 
 

 

Φύιμ:       Αγόοι           Κξοίηζι 

 

Ηιηθία:  ………….……… εηώμ 

 

Τάλε:       Α’ Λρκείξρ             Β’ Λρκείξρ             Γ’ Λρκείξρ       

 

Ιζαγέκεηα  (πώνα από ηεκ μπμία πνμένπεζηε):   

     Γλλημική            Αλβαμική            Ρτζική            Ρξρμαμική 

Άλλη………………………………………… 

 
Έπεηξ δεπζεί θάπμημ από ηα παναθάηω θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ ζμο δωήξ; 
 

    ενύβοιζη  

    ενερηελιζμό - ηαπείμτζη        

    οαηζιζηικά ζςόλια 

    άζςημα παοαηζξύκλια 

    διάδξζη σερδώμ ειδήζετμ για εζέμα 

    απξκλειζμό από ξμάδα (από ηημ παοέα) 

    απειλέπ για διακίμηζη ποξζτπικώμ ζξρ δεδξμέμτμ μέζτ κιμηηξύ ή διαδικηύξ        

    απειλέπ όηι θα ζε ςηρπήζξρμ 

    ςηρπήμαηα /ζποτνιέπ/ κλτηζιέπ 

    ζενξραλικά ηαπειμτηικά ζςόλια 

    εναμαγκαζμό μα παοακξλξρθήζειπ ή μα ζρμμεηάζςειπ εμεογά ζε ζενξραλικέπ ποάνειπ 

    κλξπή ποξζτπικώμ ζξρ αμηικειμέμτμ 

    θθξοά ποξζτπικώμ ζξρ αμηικειμέμτμ 

Άλλξ …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 



Έπεηξ παναηενήζεη κα ζομβαίκεη πμηέ ζημ ζπμιείμ θάπμημ από ηα παναθάηω, θαηά ηε δηάνθεηα 

ηεξ ζπμιηθήξ ζμο δωήξ; 
 

    ενύβοιζη ζρμμαθηηή ζξρ 

    ενερηελιζμό - ηαπείμτζη ζρμμαθηηή ζξρ        

    οαηζιζηικά ζςόλια ποξπ ζρμμαθηηή ζξρ 

    άζςημα παοαηζξύκλια για ζρμμαθηηή ζξρ 

    διάδξζη σερδώμ ειδήζετμ για ζρμμαθηηή ζξρ 

    απξκλειζμό από ξμάδα (από ηημ παοέα) κάπξιξρ ζρμμαθηηή ζξρ 

    απειλέπ για διακίμηζη ποξζτπικώμ δεδξμέμτμ ζρμμαθηηή ζξρ μέζτ κιμηηξύ ή διαδικηύξρ        

    απειλέπ όηι θα ςηρπήζξρμ ζρμμαθηηή ζξρ 

    ςηρπήμαηα /ζποτνιέπ/ κλτηζιέπ ζε ζρμμαθηηή ζξρ 

    ζενξραλικά ηαπειμτηικά ζςόλια για ζρμμαθηηή ζξρ 

    εναμαγκαζμό ζρμμαθηηή ζξρ μα παοακξλξρθήζει ή μα ζρμμεηάζςει εμεογά ζε ζενξραλικέπ  

      ποάνειπ 

    κλξπή ποξζτπικώμ αμηικειμέμτμ ζρμμαθηηή ζξρ 

    θθξοά ποξζτπικώμ αμηικειμέμτμ ζρμμαθηηή ζξρ 

Άλλξ …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Έπεηξ ζομμεηάζπεη πμηέ ζε θάπμημ από ηα παναθάηω θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ ζμο 

δωήξ; 
 

    ενύβοιζη ζρμμαθηηή ζξρ 

    ενερηελιζμό - ηαπείμτζη ζρμμαθηηή ζξρ        

    οαηζιζηικά ζςόλια ποξπ ζρμμαθηηή ζξρ 

    άζςημα παοαηζξύκλια για ζρμμαθηηή ζξρ 

    διάδξζη σερδώμ ειδήζετμ για ζρμμαθηηή ζξρ 

    απξκλειζμό από ξμάδα (από ηημ παοέα) κάπξιξρ ζρμμαθηηή ζξρ 

    απειλέπ για διακίμηζη ποξζτπικώμ δεδξμέμτμ ζρμμαθηηή ζξρ μέζτ κιμηηξύ ή   

      διαδικηύξρ        

    απειλέπ όηι θα ςηρπήζειπ ζρμμαθηηή ζξρ 

    ςηρπήμαηα /ζποτνιέπ/ κλτηζιέπ ζε ζρμμαθηηή ζξρ 

    ζενξραλικά ηαπειμτηικά ζςόλια για ζρμμαθηηή ζξρ 

    εναμαγκαζμό ζρμμαθηηή ζξρ μα παοακξλξρθήζει ή μα ζρμμεηάζςει εμεογά ζε ζενξραλικέπ  

      ποάνειπ 

    κλξπή ποξζτπικώμ αμηικειμέμτμ ζρμμαθηηή ζξρ 

    θθξοά ποξζτπικώμ αμηικειμέμτμ ζρμμαθηηή ζξρ 

Άλλξ …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Εοπανηζημύμε γηα ηε ζοκενγαζία ζμο! 
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