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Μαθητές: 

• ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
• ΑΡΣΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

• ΑΣΩΝΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
• ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 
• ΒΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

• ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ 
• ΒΙΛΛΕΤ ΣΕΡΓΙΟΣ 

• ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
• ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
• ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

• ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
• ΓΕΛΑΤΣΟΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ- ΟΛΥΜΠΙΑ 

• ΓΕΡΜΕΝΗ ΣΑΒΙΝΑ 
• ΖΩΧΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

• ΚΑΤΕΧΗ ΑΘΗΝΑ 
• ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ 
• ΚΩΤΣΑΝΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
• ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΒΙΑ 

• ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

• ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 

• ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

• ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Εισαγωγη 

H βία δεν είναι μικρό πράγμα, δεν είναι μόνο φυσική-σωματική, δεν είναι μόνο 

ψυχολογική, δεν είναι μόνο λεκτική, δεν είναι μόνο καταπάτηση στοιχειωδών 

δικαιωμάτων, έλεγχος, κοινωνική απομόνωση και οικονομική εκμετάλευση 

 

 Βία είναι ..  

 

Κάθε συμπεριφορά ή συστηματική πολιτική συμπεριφοράς που 

χρησιμοποιείται για να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει ή να απομονώσει το 

θύμα.  

Eίναι κάθε σωματική, ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση ανθρώπου που 

δημιουργεί σωματικό ή και ψυχικό πόνο ή και πληγές,  

Είναι η χρήση κάθε μορφής εξουσίας που επιβάλλεται στο άλλο άτομο για τη 

διατήρηση του ελέγχου της σχέσης και της συμπεριφοράς του θύματος.  

Συχνά συμπεριλαμβάνει παραβίαση των δικαιωμάτων του θύματος. 

 

 

Βία είναι να προπαγανδίζεις -παπαγαλίζεις- το αυτονόητο αντί να προτείνεις 

λύσεις!.. Βία είναι να εξαντλείσαι στην περιγραφή των προβλημάτων, αντί να 

προτείνεις αξιόπιστες λύσεις!.. Βία είναι να εξαντλείς τις δυνατότητες των 

λέξεων αντί να τις γεμίζεις με περιεχόμενο!.. 

Τα προβλήματα της Ελλάδας και των νέων παιδιών της είναι πολύ πολύ 

σοβαρά για να λυθούν με προπαγανδιστικά φιλμάκια!. 

 

  ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΒΙΑ 

 Αντίθετα με όσα πιστεύαμε έως σήμερα, όλοι μας γεννιόμαστε βίαιοι και μέχρι 

την ηλικία των 3 ετών, οι ενστικτώδεις αντιδράσεις και οι παρορμήσεις μας 

αποχαλινώνονται, ενώ τίποτα δεν μπορεί να περιορίσει τις έντονες επιθυμίες 



μας, που προέρχονται από το συναισθηματικό κέντρο του εγκεφάλου μας. 

    Με την πάροδο των χρόνων όμως και καθώς μεγαλώνουμε, αναπτύσσουμε 

ένα άλλο τμήμα του εγκεφάλου μας, που μας επιτρέπει να ελέγχουμε την 

επιθετικότητά μας. 

Όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το να «διδασκόμαστε» να ελέγχουμε και 

να περιορίζουμε τις εκρήξεις του θυμού μας, μεταβάλλει τη φυσική δομή του 

μυαλού μας και κατά συνέπεια μας κάνει λιγότερο επιθετικούς. 

    Από την άλλη πλευρά, η ειρηνική επίλυση των διαφορών δεν είναι κάτι που 

απασχολεί όλες τις κοινωνίες, ώστε οι άνθρωποι να το «μάθουν» και να το 

εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή. 

Επί παραδείγματι, στις Άνδεις της Βολιβίας, υπάρχει έως και σήμερα μία 

φυλή, που λύνει τυχόν διαφορές στην ετήσια «γιορτή της βίας», γνωστής και 

ως Tinku. 

Έρευνες δείχνουν πως όχι μόνο γεννιόμαστε επιρρεπείς στη βία, αλλά και ότι 

είμαστε «προγραμματισμένοι» να μας αρέσει, καθώς η εκδήλωσή της 

απελευθερώνει μία ουσία στον εγκέφαλο, την ντοπαμίνη, η οποία «δίνει 

σήμα» στον οργανισμό ότι «περνάμε καλά». 

   Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει την 

Ψυχολογία είναι το κατά πόσο η επιθετικότητα είναι εγγενής ή είναι μια 

συμπεριφορά που μαθαίνεται. 

1. Η Επιθετικότητα ως εγγενής αντίδραση  

    Οι οπαδοί αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος, όπως όλα τα 

ζωικά είδη, είναι «προικισμένος» με επιθετικό ένστικτο που στοχεύει στην 

προστασία και την ασφάλεια του. Ο Freud από την πλευρά του, 

προσπαθώντας να ερμηνεύσει την μανία αλληλοεξόντωσης που έδειξαν οι 

άνθρωποι κατά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο, τροποποίησε την αρχική του θεωρία 

και υποστήριξε ότι εκτός τη libido, την ορμή της ηδονής, οι πράξεις του 

ανθρώπου κατευθύνονται και από την ορμή για τη ζωή και για τη διαιώνιση 

του είδους και στον αντίποδα της υπάρχει η ορμή που μας σπρώχνει προς το 

θάνατο και την καταστροφή, όχι μόνο των άλλων, αλλά και τη δική μας. 

2. Η Επιθετικότητα ως αποτέλεσμα ενίσχυσης και μίμησης προτύπων  

    Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις κοινωνιών στις οποίες η επιθετικότητα είναι 

ανύπαρκτη τότε έχουμε σοβαρούς λόγους να αμφισβητούμε το κατά πόσο 

είναι έμφυτη. Ένας από τους κύριους υποστηρικτές αυτής της άποψης είναι ο 



Walters, που ισχυρίστηκε ότι το άτομο συχνά συμπεριφέρεται επιθετικά γιατί 

έχει μάθει ότι με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

3. Και μια άλλη άποψη: Η Επιθετικότητα ως αποτέλεσμα ματαίωσης  

Η άποψη αυτή συγγενεύει με την παραπάνω άποψη, μια και θεωρεί ότι η 

επιθετικότητα δεν είναι εγγενής, αλλά προκαλείται από το περιβάλλον. Οι 

υποστηρικτές της διατύπωσαν την άποψη ότι η επιθετικότητα εκδηλώνεται 

όταν το άτομο νοιώσει ματαίωση, δηλαδή την ψυχική ένταση που προκαλείται 

όταν παρεμποδίζεται κάποια ενέργεια του, ή όταν κάποιες επιθυμίες του 

μένουν ανεκπλήρωτες. Ο Dollard πίστευε ότι αυτά τα δύο επιθετικότητα και 

ματαίωση συνδέονται πάντα μεταξύ τους. 

Σύμφωνα με άλλους επιστήμονες, η επιθετική συμπεριφορά είναι έμφυτη στον 

άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται. Αυτή η έμφυτη μαχητικότητα είναι ένα 

κληροδοτημένο ένστικτο σε όλους  τους ζωντανούς οργανισμούς. 

  Είναι φυσικό, άλλωστε, αφού αποτελούμαστε από σάρκα και αίμα, ένα μέρος 

της «ενεργητικότητας μας» μας να οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες του 

σώματος μας, σε ορμόνες και σε εγκεφαλικούς ή ψυχολογικούς μηχανισμούς, 

που μας οδηγούν κάτω από ορισμένες συνθήκες (πίεση, φόβο, ένταση, 

δυστυχία)σε κάποιες εκρήξεις. Κάτι τέτοιο ισχύει, ενδεχομένως, περισσότερο 

για τα μικρά παιδιά, τα οποία, όταν ζουν κάτω από παρόμοιες συνθήκες 

πίεσης ή φόβου, δεν έχουν εύκολα διαθέσιμες τις ικανότητες να αντιδράσουν 

ψύχραιμα και ήρεμα. 

 

 

 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

Σωματική βία : Από χαστούκι μέχρι βαριά σωματική βλάβη, 

συμπεριλαμβάνοντας καθετί που προξενεί πόνο, τραυματισμό, ακρωτηριασμό 

ή που έχει πρόθεση να.. Και o βιασμός και κάθε άλλη βίαιη & καταπιεστική 

συμπεριφορά προς το σώμα ...χτυπήματα, καψίματα, σπρωξίματα, χρήση 

όπλου, φυσικός περιορισμός, παρεμπόδιση κάλυψης βασικών αναγκών (πχ. 

τροφή, φάρμακα, ύπνος..) 

Απομόνωση : Περιορισμός της ελευθερίας, έλεγχος της επικοινωνίας με 

φίλους και συγγενείς, περιορισμοί της κοινωνικότητας, 'Ελεγχος της 



πρόσβασης σε πληροφόρηση, της συμμετοχής σε ομάδες κι οργανώσεις, 

κλείδωμα σε περιορισμένο χώρο, περιορισμός της κινητικότητας, 

παρακολούθηση τηλεφώνων, email κλπ. 

παράδειγμα: "Γιατί να δεις τους παλιούς σου φίλους και την οικογένεια? Τώρα 

παντρεύτηκες." "Πού θα πας λέει? Δεν κατάλαβες.. Στο απαγορεύω." 

 

Ψυχολογική βία : Υποτιμητικές συμπεριφορές, ταπείνωση.. μέχρι σοβαρή 

ψυχολογική βλάβη (ιδ. σε μακρόχρονη ή και έντονη έκθεση). Διαρκές 

κριτικάρισμα, υποτίμιση & κοροϊδίες (εαυτού, οικογένειας, φίλων, 

παρελθόντος..) Προσπάθειες εξευτελισμού, ψέματα, υπονόμευση της 

αυτοεκτίμισης. 

 

Συναισθηματική βία : Ιδιαίτερα καταπίεση κι εξαναγκασμοί που εκμεταλεύονται 

την ψυχολογική και συναισθηματική μας εξάρτηση, πιθανώς με απειλές κι 

εκβιασμούς. Τα όρια συγχέονται με την ψυχολογική βία. 

Ιδιαίτερα σοβαρή για τις νέες και τα παιδιά, αλλά και για κάθε άτομο 

"αποκλεισμένο" από ευρύτερη κοινωνικότητα. Συχνά σε συνδυασμό με 

στέρηση-απομόνωση. 

 

Λεκτική βία : Φωνές, βρισιές, εξευτελισμοί, απειλές & τρομοκράτηση (με στόχο 

το ίδιο το θύμα ή και οικείους του) Αποτελεί τμήμα της ψυχολογικής & 

συναισθηματικής βίας, συνήθως συμπεριλαμβάνει τις απειλές, ενώ η 

τρομοκράτηση συνήθως συμπεριλαμβάνει κι άλλους τρόπους βίας.. 

 

Απειλές, εκφοβισμοί, εκβιασμοί : Απειλές βίας ή πρόκλησης κάθε είδους 

κακού στον απειλούμενο, στον εαυτό του (απειλούντα), ή σε άλλους (παιδιά, 

οικογένεια, κατοικίδια κλπ.), Απειλές για καταγγελίες στις αρχές που θα 

θέσουν σε κίνδυνο κάτι σημαντικό για το θύμα (πχ. επιμέλεια παιδιών, 

πράσινη κάρτα.. κλπ.) .. ή και αντίστοιχων αναφορών που επίσης μπορεί να 

κοστίσουν στο θύμα.. πχ. κατηγορίες στην οικογένεια, στη δουλιά, κλπ. 

Εξαναγκασμός : σε κάθε πράξη ή απραξία του θύματος, παρά στη θέληση του 

Συχνά επιβάλεται με εκφρασμένες ή μη απειλές κι εκβιασμούς.. και με κάθε 

άλλο είδος βίας και καταπίεσης. 

Οικονομική βία - εκμετάλευση : 'Ελεγχος της περιουσίας και των εσόδων του 



θύματος ή και κατάχρηση, καλλιέργεια οικονομικής εξάρτησης (απαγόρευση 

εργασίας, αποκλεισμός χρηματοπιστωτικών πόρων και δυνατότητας εργασίας, 

κλπ.), άμισθη εργασία, καταναγκαστική εργασία (για κέρδος του θύτη) 

οικονομικές αποφάσεις χωρίς ενημέρωση του συντρόφου (για κοινούς 

πόρους), 

παράδειγμα: " η δικιά μου η γυναίκα/κόρη δεν μπορεί να δουλεύει " 

 

Συμπεριφορές παρενόχλησης : Ακολούθηση, εμφανίσεις στη δουλιά ή στο 

σπίτι, επανειλημένα τηλεφωνήματα στο θύμα ή και στην οικογένεια, τους 

φίλους, τους συναδέλφους.. (εμφανίζεται διαρκώς μπροστά μας.. ή 

επικοινωνεί διαρκώς με κάθε τρόπο, μας επιβάλλει την παρουσία του.) 

 

Σεξουαλική βία & παρενόχληση : Επιβολή σεξουαλικής πράξης ή 

συμπεριφορών ενάντια στη θέληση του θύματος, πίεση για σεξουαλικές 

συμπεριφορές που μας κάνουν να νοιώθουμε άσχημα, κριτικάρισμα της 

συμπεριφοράς και της απόδοσής μας στο κρεβάτι.. (Και μέσα στο γάμο ή στο 

ζευγάρι, κάθε σεξουαλικός καταναγκασμός που δεν δέχεται "όχι" είναι βία.) 

παράδειγμα: "'Οποια γυναίκα το απολαμβάνει είναι πουτάνα", σχόλια 

υποτιμιτικά κλπ.. 

 

Καταστροφή περιουσίας: Από έπιπλα κι αντικείμενα αξίας, μέχρι ημερολόγια κι 

αντικείμενα συναισθηματικής μόνο αξίας, και τα κλασικά γυαλικά που η 

θραύση τους τρομάζει πάντα, ανεξάρτητα από την αξία τους. Κατά προτίμηση 

με βίαιο τρόπο που να τρομοκρατεί όσο γίνεται περισσότερο. Πέταμα ή με 

κάθε άλλο τρόπο εξαφάνιση ρουχισμού ή άλλων αντικειμένων του θύματος.. 

 

Παραμέληση-στέρηση : Στέρηση βασικών δικαιωμάτων, ιδ. ελευθερίας, 

επικοινωνίας, βασικών αναγκών (& συναισθηματικών) αναγκών σωματικής & 

ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, κλπ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο (school bullying) περιγράφει την 

εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική 

συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και 

ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου. 

Είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, που εμφανίζεται σε πολλές 

χώρες του κόσμου και πλέον θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα σύμφωνα με 

αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε διάφορα σχολεία.   

 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 

Η σχολική βία μπορεί να είναι σωματική, λεκτική η μη λεκτική, έχει όμως 

πάντα ψυχολογικό αντίκτυπο. Συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη 

σωματική τόσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μάλιστα οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και επικίνδυνες και 

είναι δυνατόν να έχουν τραγικά αποτελέσματα. 

 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

  

Συνέπειες της κακοποίησης στα παιδιά  

Ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί εµφανίζει δυσκολίες προσαρµογής στην 

καθηµερινότητα και προβλήµατα συµπεριφοράς. Φοβάται για την ασφάλεια τη 

δική του και των άλλων και δυσκολεύεται να αναπτύξει το αίσθηµα της 

εµπιστοσύνης προς τους γύρω του. Συχνά εµφανίζει µετατραυµατικό στρες,  

διαταραχές της διάθεσης ή της ανάπτυξης της προσωπικότητας του.  

Στο σχολείο αποµονώνεται από τους συµµαθητές του και αναπτύσσει το 

συναίσθηµα της ντροπής, έχει τάση µυστικοπάθειας και η επίδοση του πέφτει 

εξαιτίας της εµφάνισης µαθησιακών διαταραχών. Το παιδί αυτό έχει υψηλά 

επίπεδα άγχους, νιώθει συνεχώς φόβο και έχει προβλήµατα στον ύπνο µε 

συχνούς εφιάλτες. Αισθάνεται ότι δεν υπάρχει καµία ελπίδα., ότι κανείς δεν 



µπορεί να το βοηθήσει και ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει.  

Μεγαλώνοντας υπάρχουν πολλά ψυχικά τραύµατα και τα παιδιά αυτά 

αδυνατούν να αναπτύξουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Στο ρόλο τους ως 

γονείς έχουν και οι ίδιοι προβλήµατα και είναι ανεπαρκείς.  

Σοβαρές επιπτώσεις όµως υπάρχουν και όταν τα παιδιά γίνονται µάρτυρες 

της κακοποίησης κάποιου άλλου, για παράδειγµα της µητέρας. Τότε είναι 

πιθανό να πάρουν το ρόλο του «προστάτη», προσπαθώντας να παρέµβουν 

για να σώσουν αυτόν που κακοποιείται. Αυτό µπορεί να γίνει µε διάφορους 

τρόπους. Με το να εµπλακούν τα ίδια στη βία, µε το να αρνούνται να αφήσουν 

µόνο του το θύµα, µε το να το παροτρύνουν να φύγει από το σπίτι για να 

γλιτώσει.  

Συχνές είναι οι περιπτώσεις των παιδιών που µπορεί να εµφανίσουν ακόµα 

και σχολική άρνηση φοβούµενα ότι κατά την απουσία τους στο σχολείο η 

µητέρα µπορεί να πάθει κάτι. Επίσης είναι πιθανό και τα ίδια να αναπτύξουν 

βίαιη συµπεριφορά εφόσον θεωρούν πλέον τη βία ως συνήθη συνθήκη 

µεταξύ των ατόµων. Τα επίπεδα άγχους και φόβου είναι εξίσου υψηλά µε 

αυτά ενός παιδιού που κακοποιείται το ίδιο. Άλλωστε µε το να είναι ένα παιδί 

µάρτυρας της κακοποίησης κάποιου άλλου, κακοποιείται και το ίδιο 

συναισθηµατικά. 

 

 

Συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας σε παιδιά και στους 

ενήλικες 

Προσωπικές µαρτυρίες των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών οι 

οποίοι έρχονται σε άµεση προσωπική επικοινωνία µε τα παιδιά µάρτυρες ή 

και θύµατα της Ενδο-οικογενειακής Βίας, µε πολλούς και διάφορους τρόπους 

και σε προσωρινή, αλλά και σε µακρόχρονη βάση 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα σηµάδια, σωµατικά και ψυχολογικά, που αφήνει η 

Ενδο-Οικογενειακή Βία στα παιδιά παραµένουν ανεξίτηλα για όλη τους τη ζωή 

και επιδρούν στην οριστική διαµόρφωση του χαρακτήρα τους και τη στάσης 

τους απέναντι στη ζωή, απέναντι στο άλλο φύλο και γενικά τους άλλους 

ανθρώπους.  

Γι αυτό τα παιδιά που ζουν σε βίαιο οικογενειακό περιβάλλον θέλουν και 



παρακαλούν να σταµατήσει η βία ανάµεσα στους γονείς τους, µέσα στο ίδιο 

τους το σπίτι.  

∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κινδυνεύουν να τραυµατισθούν σωµατικά 

αλλά και ψυχολογικά, όταν προσπαθούν να παρέµβουν στους καυγάδες 

µεταξύ των γονέων τους ή βάζουν ασπίδα το σώµα τους για να 

προστατεύσουν τον ένα γονέα από τον άλλο.  

Οι επιπτώσεις της Οικογενειακής Βίας ή και της απειλής βίαιης συµπεριφοράς 

στα παιδιά βεβαίως ποικίλουν από άτοµο σε άτοµο. Μπορεί να είναι 

προσωρινές ή και µακροχρόνιες.  

Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν και επιµένουν ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα 

ευπρόσβλητα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το περιβάλλον τους 

και χρειάζονται τη φροντίδα και την προστασία των γονέων τους. 

Όλες οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί µε το καυτό αυτό θέµα επιβεβαιώνουν 

ότι τα παιδιά που ζουν την ενδο-οικογενειακή βία παρουσιάζουν αυξηµένη 

επιθετικότητα και άγχος, χαµηλή αυτοπεποίθηση και συχνότερα προβλήµατα 

συµπεριφοράς, εν συγκρίσει µε τα παιδιά που ζουν σε ένα ήρεµο οικογενειακό 

περιβάλλον χωρίς τη βία. Αυτό µε τη σειρά του επιδρά αρνητικά στις σχέσεις 

των παιδιών µε τους συνοµηλίκους τους, στις επιδόσεις τους στο σχολείο και 

γενικά στην ψυχοδιανοητική τους υγεία.  

Οι επιπτώσεις όµως της Ενδο-Οικογενειακή βίας δεν σταµατούν εδώ. Τα 

παιδιά που γίνονται δέκτες ή µάρτυρες της Ενδο-Οικογενειακής Βίας δεν 

υφίστανται µόνο τη σωµατική και συναισθηµατική βλάβη που υφίσταται ο 

γονέας θύµα. Το χειρότερο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις συνειδητά ή και 

ασυνείδητα, υιοθετούν και αναπαράγουν και τα ίδια την συµπεριφορά που 

ζουν ή και έζησαν παλαιότερα στο σπίτι τους. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν 

τη βία ή και να υφίστανται την βίαιη συµπεριφορά και την κακοποίηση από 

βίαια άτοµα, εντός ή και εκτός της οικογένειας.  

Τα παιδιά που ζουν σε βίαιο οικογενειακό περιβάλλον ή γίνονται µάρτυρες 

απειλητικής συµπεριφοράς µεταξύ των γονέων τους µπορεί να παρουσιάσουν 

άγχος, και έντονη ανησυχία και να µη θέλουν να αποχωρισθούν τον γονέα 

που πιστεύουν ότι κινδυνεύει ή χρειάζεται προστασία.  

Μπορεί επίσης να αισθάνονται ανασφαλή και να φοβούνται τον γονέα, τον 

οποίο είδαν να συµπεριφέρεται βίαια.  

Σε άλλες περιπτώσεις µετά από ένα επεισοδιακό χωρισµό υπάρχουν γονείς 



που απειλούν ή και κάνουν κακό στον άλλο γονέα όταν του/της παραδίδουν ή 

παραλαµβάνουν τα παιδιά.  

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της ενδο-οικογενειακής βίας 

στα παιδιά δεν επηρεάζουν µόνο την συµπεριφορά τους. Η αδιαφορία, τα 

ψυχικά τραύµατα και η εµπειρία έντονης οικογενειακή βίας µπορεί να 

προκαλέσουν µετρήσιµες αλλαγές στην λειτουργία του εγκεφάλου του 

παιδιού.  

Εδώ δεν πρόκειται για υποθέσεις και θεωρίες γιατί υπάρχουν συγκεκριµένα 

στοιχεία γι αυτό.  

Σε Επιστηµονικά Περιοδικά, αναφέρεται ότι:  

«Οι Νευροβιολογικές εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια 

από τους επιστήµονες ερευνητές έχουν δώσει αρκετά πιστικές εξηγήσεις για 

τις συναισθηµατικές, τις ψυχολογικές αλλά και τις δυσκολίες συµπεριφοράς 

που παρατηρούνται στα παραµεληµένα και κακοποιηµένα παιδιά.»  

Επίδραση της Ενδο-οικογενειακής βίας στα ενήλικα άτοµα µέσα στην 

οικογένεια.  

Όπως και µε τα παιδιά, οι επιδράσεις της οικογενειακής βίας στα ενήλικα 

άτοµα είναι πολύπλευρες, τόσο στην σωµατική υγεία, όσο και στην ψυχική 

ισορροπία των θυµάτων.  

Οι επιδράσεις µπορεί να είναι µόνιµες και να σηµαδέψουν για πάντα την 

συµπεριφορά και την ζωή γενικότερα των θυµάτων. Πολλά από τα θύµατα 

οικογενειακής βίας, εκτός από τα σωµατικά υφίστανται και ψυχολογικά 

τραύµατα. Παρουσιάζουν κατάθλιψη και αισθήµατα µειονεκτικότητας.  

Επηρεάζεται επίσης σοβαρά η ικανότητα του θύµατος να λειτουργήσει ως 

γονέας και σε περιπτώσεις που ακολουθεί χωρισµός, ένα κακοποιηµένο και  

φοβισµένο άτοµο, θύµα οικογενειακής βίας, δυσκολεύεται ή και αδυνατεί 

τελείως να υπερασπισθεί τη θέση του. Επίδραση του σχολικού εκφοβισµού 

στους µαθητές 

Oι 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). Σύµφωνα µε έρευνες 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 ό,τι 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 παιδιάµπορεί 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 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 

και από τους  και, που υπογραµµίζουν 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.  

Ερευνητές 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 περιστατικά κατά τα 

οποία µαθητές άρχισαν να πυροβολούν συµµαθητές και δασκάλους εντός του 

σχολικού περιβάλλοντος.  

Συνέπειες της οπτικής βίας στο άτοµο 

• Αύξηση επιθετικής συµπεριφοράς, απευαισθητοποίηση στην βία.  

• ∆ιαστρέβλωση της πραγµατικότητας, καλλιέργεια κλίµατος φόβου,  

ανασφάλειας.  

• Καλλιέργεια αρνητικών προτύπων.  

• Συµβάλλει στην αύξηση των διαταραχών διατροφής, παχυσαρκία,  

ψυχογενής ανορεξία.  

• Πρόωρη σεξουαλική αφύπνιση των εφήβων.  

• Καλλιέργεια ρατσιστικών ιδεών όσο αφορά το φύλλο, την καταγωγή,  

την σεξουαλική προτίµηση.  

• ∆ιάδοση της κατανάλωσης αλκοόλ και τοξικών ουσιών γενικά (τσιγάρο,  

ναρκοτικά ).  

Η τηλεόραση καλλιεργεί µοντέλα συµπεριφοράς. Η βία σε ταινίες και 

βιντεοπαιχνίδια προωθεί την επιθετικότητα στους εφήβους. Έρευνα των 

Ινστιτούτων Εθνικής Υγείας  

Η βία σε ταινίες και βιντεοπαιχνίδια προωθεί την επιθετικότητα στους 

εφήβους. Έρευνα των Ινστιτούτων Εθνικής Υγείας των ΗΠΑ συµπεραίνει ότι :  

«Η συχνή παρακολούθηση σκηνών βίας σε ταινίες, τηλεόραση και 

βιντεοπαιχνίδια «αναισθητοποιεί» τους εφήβους προς τη βία και προκαλεί 

επιθετικότερη συµπεριφορά». H βία σε ταινίες και βιντεοπαιχνίδια προωθεί 

την επιθετικότητα στους εφήβους». Όσο περισσότερο οι έφηβοι βλέπουν 

βίαιες εικόνες στην τηλεόραση, τόσο περισσότερο εµφανίζουν επιθετικότητα.  

Η σχέση µεταξύ της προβολής βίας από την τηλεόραση και της επιθετικής 

συμπεριφοράς του εφήβου έχει ερευνηθεί στο παρελθόν και εξακολουθεί να 

ερευνάται -ακόµα και σήµερα εντονότατα- αποδεικνύοντας τη συνάφεια που 

υπάρχει µεταξύ τους.  

 Παιδοψυχίατροι Παιδιών και Εφήβων αναφερόμενοι σε έρευνες σχετικά µε τις 

επιδράσεις της τηλεόρασης σε παιδιά και εφήβους επισήµανε -όσον αφορά τις 

αρνητικές επιδράσεις της τηλεόρασης προς αυτά- τα κάτωθι :  

• Αύξηση επιθετικής συµπεριφοράς, απευαισθητοποίηση στην βία.  

• ∆ιαστρέβλωση της πραγµατικότητας, καλλιέργεια κλίµατος φόβου,  



ανασφάλεισς.  

• Καλλιέργεια αρνητικών προτύπων. 

• Συµβάλλει στην αύξηση των διαταραχών διατροφής, παχυσαρκία,  

ψυχογενής ανορεξία.  

• Πρόωρη σεξουαλική αφύπνιση των εφήβων.  

• Καλλιέργεια ρατσιστικών ιδεών όσο αφορά το φύλλο, την καταγωγή,  

την σεξουαλική προτίµηση.  

• ∆ιάδοση της κατανάλωσης αλκοόλ και τοξικών ουσιών γενικά (τσιγάρο,  

ναρκωτικά).  

Η τηλεόραση καλλιεργεί µοντέλα συµπεριφοράς. Η βία σε ταινίες και 

βιντεοπαιχνίδια προωθεί την επιθετικότητα στους εφήβους. Έρευνα των 

Ινστιτούτων Εθνικής Υγείας των ΗΠΑ συµπεραίνει ότι : «Η συχνή 

παρακολούθηση σκηνών βίας σε ταινίες, τηλεόραση και βιντεοπαιχνίδια 

«αναισθητοποιεί» τους εφήβους προς τη βία και προκαλεί επιθετικότερη 

συµπεριφορά». H βία σε ταινίες και βιντεοπαιχνίδια προωθεί την 

επιθετικότητα στους εφήβους». Αρκετές έρευνες έχουν υποδείξει πως η 

έκθεση των εφήβων στη βία από την τηλεόραση επηρεάζει τον τρόπο 

επεξεργασίας των συναισθηµατικών αντιδρά-σεων του εγκεφάλου. Οι έρευνες 

αποδεικνύουν ότι η µακρά έκθεση σε εικόνες βίας δηµιουργούν µια 

ανεκτικότητα και µια ταύτιση στις βίαιες πράξεις. Οι έφηβοι που εκτίθενται 

διαρκώς σε σκηνές βίας στην τηλεόραση έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν επιθετική συµπεριφορά. Κατά κάποιο τρόπο η βία που 

προβάλλεται µέσω των ΜΜΕ καθιστά τους εφήβους λιγότερο 

ευαισθητοποιηµένους απέναντι σε βίαιες πράξεις.  

Υπάρχουν άλλοι ερευνητές που πιστεύουν ότι η τηλεόραση δεν δηµιουργεί τη 

βία στους εφήβους, παρά µόνο όταν υπάρχει προδιάθεση. Θεωρείται φυσικό 

να είναι κάποιοι άνθρωποι πιο ευαίσθητοι από άλλους στην επιρροή και 

µάλιστα της τηλεόρασης.  

Μελετήθηκαν οι αντιδράσεις του εγκεφάλου αυτών των εφήβων, την ώρα που 

αυτοί παρακολουθούσαν clip διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων µε βίαιες 

πράξεις που είχαν ληφθεί από διαφορετικές ταινίες. ∆ιαπιστώθηκε ότι, όσο 

οι έφηβοι εκτίθενται σε ολοένα περισσότερη βία µε το πέρασµα του χρόνου,  

τόσο µειώνονται οι συναισθηµατικές αντιδράσεις στον εγκέφαλό τους, αλλά 

και στο δέρµα τους (όπως κατέγραψαν ηλεκτρόδια συνδεµένα στα δάχτυλα 



των χεριών τους). Εποµένως µε την πάροδο του χρόνου έκθεσης σε 

περισσότερη βία διαπιστώνεται ότι οι έφηβοι εθίζονται να ανέχονται όλο και 

περισσότερο τη βία.  

 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η συµπεριφορά βίας σε µία κοινωνία αποτελεί ένα σύνθετο φαινόµενο και δεν 

είναι το αποτέλεσµα µόνο µιας αιτίας. Έτσι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν 

είναι αποτέλεσµα µόνο της µείωσης του εισοδήµατος. Υπήρχαν περίοδοι τόσο 

στην ελληνική ιστορία, όσο και στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπου υπήρξε 

µεγάλη ανέχεια ή άλλες καταστροφικές καταστάσεις και δεν είχε παρατηρηθεί 

µεγάλη αύξηση ούτε της βίας ούτε της εγκληµατικότητας. Ίσα, ίσα οι 

άνθρωποι είχαν την ανάγκη της κοινωνικής αλληλεγγύης, ανέπτυξαν 

σηµαντικούς δεσµούς και προσπάθησαν να φροντίσουν ο ένας τον άλλο.  

Βέβαια, η φτώχεια και η οικονοµική κρίση πάντοτε προκαλούσαν κοινωνικές 

εξεγέρσεις και ενίσχυσαν τα φαινόµενα της κοινωνικής αποδόµησης. Αυτό 

αποτελεί µία φυσική συνέπεια της κοινωνικής ανισσοροπίας και έχει 

περιγραφεί από κοινωνιολόγους, ιστορικούς και επιφανείς οικονοµολόγους.  

Όµως, τα γεγονότα τυφλής και έντονης βίας χωρίς ιδεολογικές κατευθύνσεις,  

είναι τραυµατικά για την κοινωνία και προκαλούν άµεσες αλλά και 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις όπως άρση των αναστολών ή έκλυση των 

ηθών. Η σηµερινή αύξηση της επιθετικότητας των Ελλήνων που παρατηρείται 

σε όλο το ηλικιακό φάσµα -και όχι µόνο στους νέους, φαίνεται ότι αποτελεί ένα 

είδος άµυνας.  

Ο άνθρωπος ως µόνο ισχυρό αµυντικό όπλο έχει την επιθετικότητα. Όταν 

λοιπόν αισθάνεται απειληµένος, όταν αισθάνεται ανασφαλής, όταν η ίδια η 

κοινωνία δεν του διασφαλίζει την επιβίωση αλλά αντίθετα τον εκθέτει σε 

απειλές και τον κάνει να πιστεύει ότι πιθανά κινδυνεύει τόσο η ίδια του η ζωή,  

όσο και η ζωή της οικογένειάς του απαντά µε αυτόν τον αµυντικό µηχανισµό.  

Έτσι, όταν αισθάνεται αυτού του τύπου την ανασφάλεια τότε αναµένεται η 

δραµατική αύξηση της φυσικής επιθετικότητα του ανθρώπου που είναι τυφλή 

και µπορεί να οδηγήσει σε τραγικά και απάνθρωπα περιστατικά.  



Οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον εµπιστοσύνη στις προθέσεις των 

συνανθρώπων τους. Πρώτα λοιπόν τους θεωρούν εχθρούς και µετά 

εξετάζουν την πιθανότητα πιο φιλικών συναισθηµάτων. Άνευ λόγου και άνευ 

αιτίας υπάρχει η ετοιµότητα για άµεση έκφραση επιθετικότητας και οργής. 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

• σε επίπεδο σχολείου: 

• σύνταξη Σχολικής Επιτροπής ενάντια στον εκφοβισμό & την ενδοσχολική 

βία 

• σύνταξη Διακήρυξης του σχολείου ενάντια στη βία: δικαιώματα-

υποχρεώσεις-καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

• αύξηση της επίβλεψης του σχολικού χώρου 

• ευαισθητοποίηση και συνεργασία με τους γονείς, προκειμένου να 

σταματήσει ο κύκλος αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδοσχολικής βίας 

 

• σε επίπεδο τάξης: 

• συζήτηση στην τάξη για τον ορισμό & τις μορφές της ενδοσχολικής βίας 

και του εκφοβισμού 

• συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού 

• ενημέρωση σχετικά με το γιατί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός δεν 

είναι αποδεκτά από το σχολείο 

• τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση από τους μαθητές: 

σύνταξη των κανόνων της τάξης ενάντια στη βία 

• παροχή βοήθειας από μαθητές σε άλλους, για την επίλυση των 

συγκρούσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό 

• προαγωγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων 

• παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της επιθετικότητας (π.χ. μέσω των 

αθλημάτων) 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση 



του σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, σχετίζεται τόσο με 

την ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του 

περιστατικού εκφοβισμού. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του 

σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, άλλος των γονιών. 

Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων 

δράσεων, διότι, αφού η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική και η 

αντιμετώπισή του θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. 

Άμεσες Δράσεις: 

• Διευθυντής: 

• Καταγράψτε το περιστατικό, δίνοντας πληροφορίες για το πού και πότε 

συνέβη το περιστατικό, για το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι παρατηρούσαν, τι μορφή 

εκφοβισμού ασκήθηκε και περιγράφοντας το τι ακριβώς έγινε. 

• Διατηρείστε αρχείο καταγραφής των περιστατικών, ώστε να μπορούν να 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη 

• Προσδιορίστε αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά 

παραβίασης των κανόνων ενάντια στη βία 

• Αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη εκφοβιστική συμπεριφορά, 

επικοινωνήστε με τους γονείς του παιδιού τηλεφωνικά και κανονίστε μια συνάντηση 

για να συζητήσετε 

• Καθορίστε τις συνέπειες για το παιδί που εκφοβίζει, ύστερα από τη 

συζήτηση με τους γονείς, το παιδί που εκφοβίζει, τα παιδιά-υποστηρικτές του 

παιδιού που εκφοβίζει, και τη Σχολική Επιτροπή 

• Σχεδιάστε τον τρόπο παρακολούθησης του προβλήματος ώστε να έχετε 

εποπτεία της εξέλιξης της κατάστασης 

• Εκπαιδευτικοί: 

• Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται και ακούστε με προσοχή και 

σοβαρότητα αυτά που έχει να σας πει. Διαβεβαιώστε το παιδί ότι θα ανταποκριθείτε 

άμεσα για να το προστατεύσετε και ότι είστε διαθέσιμος να παράσχετε κάθε δυνατή 

βοήθεια. Πείτε στο παιδί, να σας κρατά ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη 

• Συζητήστε με τους γονείς του παιδιού, εκφράστε τις ανησυχίες σας και 

δείξτε ότι είστε αποφασισμένος να αναλάβετε δράση 

• Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που εκφοβίζεται ή αυτό που εκφοβίζει 

• Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η οποία ενθαρρύνει ή/και 

υποστηρίζει το παιδί που εκφοβίζει 



• Οδηγήστε το παιδί που εκφοβίζει στο γραφείο του Διευθυντή και 

συζητήστε σοβαρά μαζί του για το περιστατικό 

• Υποστηρίξτε το παιδί που εκφοβίζεται σε συνεργασία με τον Διευθυντή 

• Συμμαθητές μέσα στην τάξη: 

• Προσδιορίστε ποιοι συμμαθητές σας ήταν παρόντες στο περιστατικό 

εκφοβισμού 

• Ξεκαθαρίστε αν συμμετείχαν ως ουδέτεροι παρατηρητές ή αν 

ενθάρρυναν το παιδί που εκφοβίζει 

• Συζητήστε μαζί τους για το ποια θα ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά σε 

μια τέτοια περίπτωση (π.χ. να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικα για να βοηθήσει) και 

για το ποιες ευθύνες έχουν όταν παρατηρούν να συμβαίνει περιστατικό εκφοβισμού 

• Συζητήστε σχετικά με το τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να 

αποφευχθεί ο εκφοβισμός και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για 

τους ίδιους όσο και για τους συμμαθητές τους 

Κάποια μοντέλα συνομηλίκων, που αποτελούν στρατηγικές αντιμετώπισης 

των περιστατικών εκφοβισμού από μαθητές προς μαθητές στο πλαίσιο του 

σχολείου, είναι επιγραμματικά: 

• Η προσέγγιση που δεν εστιάζει στο φταίξιμο 

• Προσεγγίσεις υποστήριξης μεταξύ των συνομηλίκων 

• Το μοντέλο του «συνομηλίκου πρότυπο» 

• Το μοντέλο της «συμβουλευτικής μεταξύ συνομηλίκων» 

• Το μοντέλο της «Διαμεσολάβησης» 

• Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται: 

• Συνεργαστείτε στενά με το σχολείο για να πληροφορηθείτε για την 

έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού καθώς και για τους τρόπους 

αντιμετώπισής του 

• Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να το 

κατακρίνετε 

• Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί σας για τα συναισθήματά 

του και για τις ανάγκες του 

• Παρακολουθείτε την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και την υγεία του 

παιδιού σας 

• Αν το παιδί σας παραπονιέται για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι έχει 

σωματικούς πόνους, αν παρατηρείτε ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο ή αν αρνείται 



επίμονα να πάει στο σχολείο, επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά. 

• Γονείς παιδιού που εκφοβίζει: 

• Συζητήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για το περιστατικό εκφοβισμού 

που προκλήθηκε από το παιδί σας 

• Συνεργαστείτε με το σχολείο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 

παιδιού σας σχετικά με τη βία 

• Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή και τον δάσκαλο του παιδιού σας για την 

εφαρμογή των κανόνων, των συνεπειών και την πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών 

• Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστασης και συνεργαστείτε στενά 

με το σχολείο. Παρατηρήστε αν το παιδί σας εμπλέκεται συχνά σε καβγάδες ή 

εκδηλώνει εκφοβιστική συμπεριφορά και με τα παιδιά της γειτονιάς ή και με εσάς 

στο σπίτι. Μιλήστε γι’ αυτά στο Διευθυντή και το δάσκαλο της τάξης και 

συνεργαστείτε μαζί τους για να πάρετε βοήθεια 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κάποιες άμεσες δράσεις σε επίπεδο πρόληψης 

και αντιμετώπισης στις οποίες μπορεί να προβεί το σχολείο, από μόνες τους 

όμως δε μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα του εκφοβισμού και της βίας 

στο σχολείο. 

Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης, στο οποίο να 

συμμετέχει το σύνολο της σχολικής κοινότητας αλλά και ευρύτεροι κοινωνικοί 

φορείς, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση 

του φαινομένου. 
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