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Περίληψη 

Το φαινόµενο του «σχολικού εκφοβισµού» και πώς αντιµετωπίζεται 

 

Ο εκφοβισµός στα σχολεία γνωστός ως bullying µέρα µε τη µέρα στη χώρα µας γίνεται 

και πιο αισθητός. Οι εκπαιδευτικοί ακόµη τον καλύπτουν για να µη στιγµατιστούν τα 

παιδιά ή  το σχολείο κι έτσι το πρόβληµα αµβλύνεται. Τα αίτια του σχολικού εκφοβισµού 

είναι κυρίως η οικογένεια, το περιβάλλον του σχολείου και τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). Πρωταγωνιστούν θύτες, θύµατα και παρατηρητές ανήλικοι και 

ενήλικοι. Η ψυχική και συναισθηµατική κατάσταση όλων των παιδιών αλλάζει, ανάλογα 

από την πλευρά που βρίσκονται, δηλαδή του θύτη, του θύµατος ή του παρατηρητή. Η 

αντιµετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήµατος πρέπει να γίνεται οργανωµένα µε 

τη συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών. Η πολιτεία είναι αναγκαίο να 

κατανοήσει το πρόβληµα και να λάβει  µέτρα πρόληψης και υποστήριξης των παιδιών, 

των γονέων και των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

καθοριστικός. Ο εκπαιδευτικός είναι ο καταλληλότερος από όλους να αντιµετωπίσει το 

σχολικό εκφοβισµό, να τον προλάβει και να γίνει ο διαµεσολαβητής των καταστάσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισµός, στιγµατίζει, θύτες, θύµατα, παρατηρητές, 

διαµεσολαβητής 
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Abstract 

The phenomenon of "bullying" and how is it treated 
 
 

 
In our country, day by day, bullying in schools, also known as bullying, becomes more 

noticeable. Teachers still cover it up to avoid stigmatizing the children or the school, so 

the problem is mitigated. The main causes of school bullying are family, school 

environment, and Mass Media. The main roles are bullies, victims, and observers, both 

minors and adults. The mental and emotional states of all children change, depending on 

which side he/she is located, i.e. the abuser, the victim or the observer. Addressing this 

very serious problem must be organized in collaboration with teachers, parents and 

children. It is necessary for the state to understand the problem and to take steps toward 

prevention and to provide support to children, parents and teachers in schools. The role of 

the teacher is crucial. The teacher is best suited to cope with, bullying to prevent and 

become the facilitator of these situations. 

 

Key words: bullying, stigmatizing, bullies, victims, observers, facilitator 
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Το φαινόµενο του «σχολικού εκφοβισµού» και πώς αντιµετωπίζεται 

 
 

 

Εισαγωγή 

Βία σηµαίνει σκληρότητα και υπάρχει στις λέξεις, στις πράξεις, εµφανίζεται φανερά ή 

ύπουλα και τη συναντούµε στην οικογένεια, στο σχολείο, στο δρόµο. Κάποιοι 

επιστήµονες τη θεωρούν φυσικό φαινόµενο και κάποιοι άλλοι ότι επικαιροποιεί τον 

έφηβο. Τα παιδιά µπορεί να αποτελέσουν θύµατα βίας σε κάθε ηλικία, ακόµη κι από το 

Νηπιαγωγείο!  

Η βία ή ο εκφοβισµός στα σχολεία δεν αποτελεί κάποιο καινούριο χαρακτηριστικό της 

εποχής µας. Υπήρχε από παλιά και εκδηλωνόταν κυρίως στις γειτονιές, έξω από τα 

σχολεία, υπό τη µορφή πάλης αγόρι µε αγόρι ή οµαδικών συγκρούσεων (συµµορίες). 

Ακόµη υπήρχαν οµάδες «πετροπόλεµου» µεταξύ συνοικιών αλλά όχι σχολικών οµάδων 

(Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2010: 16). 

 Σήµερα όµως τα ποσοστά αύξησής της συνεχώς µεγαλώνουν τόσο στο εξωτερικό όσο 

και στην Ελλάδα. Ερευνητές στη Γερµανία υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 500.000 

περιπτώσεις εκφοβισµού στα σχολεία την εβδοµάδα ή 100.000 ανά σχολική ηµέρα. 

Επίσης στη ∆ανία καθηµερινά βιώνουν τον εκφοβισµό γύρω στις 10.000 µαθητές. Η 

Λιθουανία κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών και βίας. Οι αριθµοί που 

παρουσιάζονται είναι παρόµοιοι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εποµένως ο εκφοβισµός είναι µια µόνιµη συµπεριφορά και µια καθηµερινή εµπειρία των 

µαθητών (Γεωργίου, 2007: 67). Στους Έλληνες µελετητές είχε διαφύγει η έκταση των 

οργανωµένων και συστηµατικών κακοποιήσεων και επιθέσεων στα σχολεία κι έτσι  τα 

τελευταία χρόνια άρχισαν να ασχολούνται σοβαρά µε το θέµα. Σήµερα τα ποσοστά 
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θυµάτων στην Ελλάδα κυµαίνονται από 7%-15% και 5% οι θύτες παρόµοια µε το 

εύρηµα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Τσιάντης και Ασηµόπουλος, 2010: 115). 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα για την Ελλάδα, που έχουν απασχολήσει το κοινωνικό 

σύνολο για το πού µπορούν να φτάσουν τα πράγµατα στα σχολεία από άποψη σχέσεων 

µαθητών µεταξύ τους, είναι η εξαφάνιση και ο φόνος του µαθητή Alex στη Βέροια και ο 

βιασµός του κοριτσιού σε σχολείο της Αµάρυνθου στην Εύβοια (Γιωτοπούλου-

Μαραγκοπούλου, 2010: 15). Καθηµερινά όµως στα σχολεία συµβαίνουν διάφορα 

περιστατικά βίας, όπως επίθεση µαθητή µε σπαθί σε σχολείο, τροµοκρατία, ρατσισµός, 

λεκτική βία, εξευτελισµοί και άλλα, που καλύπτονται από τη σχετική σιωπή ή απραξία 

των σχολείων, για να µη στιγµατιστεί ο θύτης ή το θύµα ή µειωθεί το κύρος του 

σχολείου,  µε χαρακτηριστικές εξαιρέσεις τον οργανωµένο πια σχολικό εκφοβισµό.  

Σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό «κακοποιηµένο παιδί, είναι το παιδί που αποτελεί θύµα 

σωµατικών βιαιοτήτων, πνευµατικής βαναυσότητας, σεξουαλικής εκµετάλλευσης, 

σοβαρών παραλείψεων που έχουν βαριές συνέπειες στη σωµατική και ψυχολογική 

ανάπτυξή του» (Blaquieres, 2009: 79). Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι υπεύθυνη στο να 

διαµορφώνει συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δηµοκρατίας, του σεβασµού των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Με την εκπαίδευση 

επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και η επιτυχής 

κοινωνική ένταξή του. Με την έννοια αυτή ο µαθητής καθίσταται ικανός να 

αντιµετωπίζει µε επιτυχία προβλήµατα και επιπλέον να διαµορφώνει άποψη και να 

λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και 

απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας, 2003: 

3734) . 
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Σχολικός εκφοβισµός (bullying) 

 

1.1 Ορισµός του σχολικού εκφοβισµού 

 

Η βία που εκδηλώνεται σήµερα στα σχολεία είναι άνανδρη, γιατί το άτοµο ή η οµάδα 

εφαρµόζει βία σωµατική ή ψυχολογική κατά ενός µαθητή, παρά τη θέλησή του και 

κυρίως σωµατικά αδυνάτου κι όχι επιθετικού. Ο σχολικός εκφοβισµός είναι γνωστός µε 

τον όρο bullying που σηµαίνει «εσκεµµένη, απρόκλητη, συστηµατική, 

επαναλαµβανόµενη, βίαιη συµπεριφορά δυνατών προς αδυνάτους» (Olweus, 2009). 

Επίσης, δεν ταυτίζεται µε τη νεανική  παραβατικότητα1, αλλά µπορεί να εξελιχθεί και 

εκδηλώνεται  από παιδί σε παιδί. Γενικότερα, όταν µιλάµε για σχολικό εκφοβισµό2  

µιλάµε µόνο για τη βία µεταξύ παιδιών κι όχι για τη βία που µπορεί να ασκείται από τους 

εκπαιδευτικούς προς τους µαθητές ή τους µαθητές προς τους εκπαιδευτικούς.  

Ο  ψυχολόγος Erik Erickson  ανέφερε ότι η ηλικία για εκδήλωση επιθετικής 

συµπεριφοράς είναι η εφηβεία, επειδή κυρίως για τα αγόρια ταυτίζεται µε την έννοια του 

«άνδρα» (∆ραγώνα, 2011). Ο σχολικός εκφοβισµός εκδηλώνεται περισσότερο στο 

∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο και λιγότερο στο Λύκειο. Θύµατα σχολικού εκφοβισµού 

πέφτουν συχνά τα παιδιά της Α΄ ∆ηµοτικού και της Α΄ Γυµνασίου 

(http://www.epsype.gr/images/gia_ekpaideutikous.pdf) . 

Η επιθετική συµπεριφορά εµφανίζεται διαχρονικά µε διάφορες µορφές όπως λεκτική βία 

(προσβολές, εξευτελισµοί, αρνητικά σχόλια για την εµφάνιση, το στυλ ή το σώµα 

                                                 
1 Ο όρος παραβατικότητα ανηλίκων έχει αντικαταστήσει τον όρο εγκληµατικότητα ανηλίκων, αφού όροι όπως 

εγκληµατικότητα και εγκληµατίας είναι αρνητικά φορτισµένοι (Φαρσεδάκης, 1985: 12).   
2 Στην ελληνική ορολογία ο όρος bullying έχει αποδοθεί µε ποικίλους τρόπους, όπως  επιθετικότητα, βία και σχολικός 

εκφοβισµός (Γλαρέντζου κ. ά., 2010:  37). 
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κάποιου, φήµες), σωµατική βία (χτυπήµατα, κλωτσιές, τσακωµοί), ψυχολογική-

συναισθηµατική βία (απειλές, αποµόνωση-αποκλεισµός από την παρέα, µυστικοπάθεια), 

σεξουαλική βία (άσεµνες χειρονοµίες έως βιασµοί), βανδαλισµοί και κλοπή προσωπικών 

αντικειµένων. Ο εκφοβισµός γίνεται συνήθως στα διαλείµµατα, σε σηµεία του σχολείου 

που δεν ελέγχονται εύκολα από τους εκπαιδευτικούς, όπως τουαλέτες, πίσω χώρους του 

σχολείου, καθώς και κατά την προσέλευση κι αποχώρηση από το σχολείο (Μόττη- 

Στεφανίδη και  Τσέργας, 2000: 11-13, Selosse, 1998: 19-33). Μια νέα µορφή του 

bullying είναι το Fotobullying και το Cyber bullying3. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για 

τον εκφοβισµό και την παρενόχληση µέσω των ηλεκτρονικών συσκευών, µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέσω µηνυµάτων SMS, κινητών τηλεφώνων, blogs, και 

ιστοχώρων. Περιλαµβάνει την επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση (victimization), η 

οποία γίνεται µέσω του ηλεκτρονικού κειµένου
 

. Επίσης  µπορεί να περιλαµβάνει 

απειλές, σεξουαλική παρενόχληση ή µειωτικούς χαρακτηρισµούς ή τη δηµοσιοποίηση 

των προσωπικών στοιχείων των θυµάτων στο διαδίκτυο. 

 
 

1.2 Αίτια 

 

Αρχικά θα πρέπει να επισηµάνουµε αυτό που οι περισσότεροι ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι  

και παιδαγωγοί υποστηρίζουν: ότι η επιθετική συµπεριφορά, ακόµα και η υπερβολική ή 

«παθολογική», είναι κάτι «σαν ευλογία». Γιατί ακόµη και µε αυτό τον τρόπο τα παιδιά 

θέλουν να επικοινωνήσουν µαζί µας, να εξωτερικεύσουν το πρόβληµά τους και να το 

                                                 
3 Για την περιγραφή του cyber bullying χρησιµοποιούνται και οι όροι «electronic bullying», «electronic harassment», 

«e-bullying», «sms bullying», «mobile bullying», «online bullying», «digital bullying» ή «internet bullying» 

(Γεωργίου, 2007). 
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δηλώσουν. Η επιθετικότητα καλό είναι να εκφράζεται, για να µπορούµε έτσι να τη 

διαχειριζόµαστε (Ευαγγελοπούλου κ.ά., 2000: 92-96). 

Οι ψυχολόγοι και παιδαγωγοί υποστηρίζουν επίσης, ότι είναι δύσκολο να ανιχνευτούν τα 

αίτια της επιθετικότητας των παιδιών. Τα σπουδαιότερα αίτια του σχολικού εκφοβισµού 

οφείλονται κυρίως σε τρεις παράγοντες, στην οικογένεια, το σχολείο και τα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). 

Στην οικογένεια και µάλιστα στις µέρες µας που κάθε οικογένεια πλήττεται από την 

οικονοµική κρίση, υπάρχει αστάθεια, ανεργία, ανασφάλεια, απογοήτευση  και στερήσεις. 

Οι γονείς νιώθουν µετέωροι και κάτι τέτοιο µεταφέρεται στα παιδιά, γίνονται 

συµβιβασµοί, σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί σύγχυση ρόλων, εµφανίζεται 

ενδοοικογενειακή βία, η οποία µερικές φορές συνδέεται µε παραβατική συµπεριφορά. Σε 

πολλές οικογένειες τα παιδιά υπερπροστατεύονται ή καταπιέζονται, παραµελούνται, 

απορρίπτονται ή υποβάλλονται σε σκληρούς ανταγωνισµούς. Ορισµένα παιδιά 

αισθάνονται εσωτερική ανασφάλεια και δυστυχία και για να κερδίσουν την αγάπη και 

την προσοχή αγαπηµένων τους προσώπων προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες, που θα 

µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον τους. Ακόµη, σηµαντικός είναι και ο ρόλος των τυπικών ή 

άτυπων οµάδων στις οποίες συµµετέχουν τα παιδιά τον ελεύθερο χρόνο τους (αθλητικές 

ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή άλλου είδους δραστηριότητες). Επίσης, ας µην 

ξεχνάµε ότι τα παιδιά είναι µιµητές των ενηλίκων, άρα παρατηρούν και αντιγράφουν τη 

συµπεριφορά τους. Με άλλα λόγια αντιγράφοντας τους ενηλίκους, οδηγούνται στην 

εκδήλωση ανάλογων συµπεριφορών
 

(Βουϊδάσκης, 1999: 52-53, Γεωργούλας,  2000: 77-

81, Μόττη- Στεφανίδη και  Τσέργας, 2000: 17-19).  
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Τα σχολεία παίρνουν την κουλτούρα της γειτονιάς που λειτουργούν. Γι΄ αυτό συναντούµε 

σχολεία µε περισσότερα ή λιγότερα ποσοστά βίας. Έρευνα που πραγµατοποίησε το 

Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 

(ΕΚΚΕ) προέκυψε ότι η βία στα σχολεία οφείλεται στην άνιση κατανοµή προνοµίων και 

αγαθών από το ίδιο το σχολικό σύστηµα αλλά και από το ευρύτερο περιβάλλον του 

παιδιού, όπως συµβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (∆ασκαλάκη  κ.ά., 2008: 63-86,  

Γλαρέντζου κ.ά., 2010: 37-40). Σηµαντικό ρόλο παίζει το κλίµα που επικρατεί στο 

σχολείο όπως, η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου (κακοδιατηρηµένα σχολεία χωρίς 

τις απαραίτητες αίθουσες και τα µέσα διδασκαλίας, φθαρµένα, άχρωµα, αφιλόξενα), ο 

τρόπος διδασκαλίας (ανία κατά την ώρα του µαθήµατος, έντονα ανταγωνιστικό κλίµα, 

αδιαφορία των εκπαιδευτικών για τη συναισθηµατική κατάσταση των µαθητών, 

αναχρονιστικοί µέθοδοι διδασκαλίας, στείρα αποµνηµόνευση, τυποποιηµένη γνώση, 

έλλειψη άλλων δραστηριοτήτων, έλλειψη σχέσης παιδιών-καθηγητών ή παιδιών µε τους 

συµµαθητές τους και τα άλλα παιδιά του σχολείου). Κάτω από αυτές τις συνθήκες η 

στάση των παιδιών απέναντι στο σχολείο κι ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει καθίσταται 

αρνητική και συχνά εκδηλώνεται µε επιθετικότητα, παραβατικότητα ή και 

αυτοκαταστροφικές ενέργειες (Pain, 1998: 49-60). 

Ένα παιδί που στο παρελθόν ήταν θύµα µπορεί να γίνει θύτης στο µέλλον, αν δε 

δικαιωθεί και αποκατασταθεί ηθικά. Έχουµε πολλά παραδείγµατα θυτών που λόγω της 

χρόνιας και βαριάς θυµατοποίησής τους  εκδικούνται το θεσµό του σχολείου 

σκοτώνοντας κάποιους συµµαθητές ή δασκάλους τους. 

Τα ΜΜΕ επηρεάζουν πολύ τα παιδιά στο να εκδηλώσουν την κρυµµένη τους 

επιθετικότητα. Εκτός από την τηλεόραση έχουν προστεθεί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
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(video games), και το διαδίκτυο µε ελεύθερη πρόσβαση  σε παιχνίδια βίας, όπως το 

Doom, το οποίο θεωρήθηκε ως υπεύθυνο για τους πυροβολισµούς µαθητών στο 

Κολοράντο της Αµερικής (∆ιαµαντοπούλου, 2011). Μέσω όλων αυτών των εικόνων τα 

παιδιά ταυτίζονται µε τους ήρωες που παρακολουθούν κι ενσαρκώνουν αντίστοιχους 

ρόλους (Λαµπροπούλου, 1999: 74-75, Γεωργούλας, 2000: 113-121).    

Ακόµη η πληθώρα και η ελκυστικότητα των διαφηµίσεων προκαλούν στα παιδιά 

πλασµατικές ανάγκες, που για να τις εκπληρώσουν µπορεί να εκδηλώσουν διάφορες 

µορφές επιθετικότητας (Γεωργούλας, 2000: 113-114, Φαρσεδάκης, 1991: 193-194).   

   

1.3 Θύτες, θύµατα και παρατηρητές 

 

Οι παράγοντες που οδηγούν ένα παιδί να εκφραστεί µε βίαιο τρόπο σε συµµαθητή του ή 

συµµαθήτριά του είναι η ανάγκη επιβολής δύναµης, ο συσσωρεµένος θυµός, η 

βαρεµάρα, η ευχαρίστηση να προκαλέσει φόβο ή πόνο, η ευχαρίστηση να προκαλέσει 

την προσοχή. Κάθε παιδί µπορεί να είναι υποψήφιος θύτης, αν δεν κατανοήσει τη βία 

που κρύβει µέσα του και τους παράγοντες που οδηγούν στον έλεγχο ή την εξωτερίκευσή 

της κι αν δεν αντιληφθεί πόσο η προσωπική ιστορία διαφοροποιεί τις στάσεις και τις 

συµπεριφορές του (Τσιάντης και Ασηµόπουλος, 2010: 111-112). Συνήθως οι θύτες, 

γνωστοί ως bullies, είναι παιδιά µε µέτρια ή κακή επίδοση, χωρίς ενδιαφέρον για το 

σχολείο, µε αρχηγικές τάσεις, ανυπάκουα, µε προκλητική συµπεριφορά και υπερβολική 

αυτοεκτίµηση που  δεν αποδέχονται το διαφορετικό, µε προβληµατικές οικογενειακές 

σχέσεις, που παρουσιάζουν κοινωνικές αποκλίσεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι η βία ή ο 

εκφοβισµός συνδέονται µε το φύλο: τα αγόρια εµφανίζονται πιο επιθετικά στην άσκηση 
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σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, ενώ τα κορίτσια φαίνεται να ασκούν περισσότερο 

λεκτική βία (ό. π.). 

Τα θύµατα (bullied) είναι ήσυχα παιδιά, «καλοί µαθητές», ευαίσθητα, αγχώδη, 

ανασφαλή, ντροπαλά, µοναχικά, δεν οµαδοποιούνται και δε µιλάνε πολύ, υστερούν από 

το θύτη σε δύναµη, µε κάποια διαφορετικότητα από το σύνολο (αγόρια µε θηλυπρεπή 

χαρακτηριστικά, εύσωµα ή µικροκαµωµένα παιδιά, µε ψυχικά προβλήµατα, µε 

µαθησιακές δυσκολίες µε προβλήµατα εµφάνισης κι επικοινωνίας, έχουν κάποια 

σωµατική αναπηρία, ανήκουν σε µειονοτικές ή µεταναστευτικές οµάδες) (Rigby, 2008, 

Τσίγκανου, 2008). 

 Πολλές φορές ο ρόλος του θύτη και του θύµατος µπορεί να αντιστραφεί. Αυτό εξαρτάται 

από τη συµπεριφορά που θα κρατήσουν οι παρατηρητές των περιστατικών εκφοβισµού. 

Σύµφωνα µε έρευνες, ο ρόλος των µαθητών-παρατηρητών είναι πολύ σηµαντικός. Ακόµα 

κι αν δε συµµετέχουν ενεργά σε περιστατικά εκφοβισµού, µπορεί να ενθαρρύνουν το 

θύτη (µε γέλια, χειροκροτήµατα ή άλλες µορφές επιδοκιµασίας). Μπορεί να πάρουν θέση  

βοηθώντας το θύµα ή αποδοκιµάζοντας τον θύτη και να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες 

για το γεγονός βίας. Ακόµη  µε την παθητική στάση τους µπορεί να δίνουν το µήνυµα ότι 

αυτό που συµβαίνει είναι αποδεκτό. Έτσι τροφοδοτούν το φαινόµενο.  

Το ίδιο ισχύει και για τους ενηλίκους παρατηρητές. Γι’ αυτό και οι παρατηρητές 

χρειάζεται να συµπεριλαµβάνονται τόσο στον ορισµό, όσο και στην αντιµετώπιση του 

εκφοβισµού και της βίας στο σχολείο. Φυσικά, αυτό δεν υπονοεί µετάθεση της ευθύνης 

στο θύµα και στους παρατηρητές. Ωστόσο τονίζει πως ο εκφοβισµός και η βία στο 

σχολείο είναι ένα πολυδιάστατο, δυναµικό, κοινωνικό φαινόµενο, που δεν αφορά 
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απλοϊκά ένα κακό-δυνατό και ένα καλό–αδύναµο παιδί, αλλά εµπλέκει συνολικά το 

σχολείο ως οργανισµό.  

Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισµού σε ένα παιδί ή έφηβο λόγω της τρυφερότητας 

και κρισιµότητας αυτής της δύσκολης ηλικίας για την όλη εξέλιξη της προσωπικότητάς 

του επιφέρουν πολλά ψυχικά πλήγµατα. Παρουσιάζεται µε κατάθλιψη, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, «κλείνεται» στον εαυτό του, πόνους στο στοµάχι, εµετούς, δεν τρώει, 

φοβάται να κοιµηθεί, βλέπει εφιάλτες, γίνεται επιθετικό, παράλογο, πέφτει η σχολική του 

επίδοση, µπορεί να οδηγηθεί ακόµη και σε αυτοκτονία, όπως η περίπτωση της 

δεκαπεντάχρονης µαθήτριας σχολείου της Μασαχουσέτης, που οι οργανωµένες κι 

εξευτελιστικές επιθέσεις των συµµαθητών της, χωρίς παροχή καµιάς προστασίας την 

οδήγησαν στον απαγχονισµό (Blaquieres, 2009: 86-87, Ρούσσου, 2010: 251,  

http://www.bullying.co.uk ). 

 

1.4 Τρόποι αντιµετώπισης σχολικού εκφοβισµού 

 

Ο σχολικός εκφοβισµός χρήζει ολιστικής αντιµετώπισης ο οποίος πρέπει να είναι κοινός 

και ενιαίος. Είναι καλό να συνεργαστούν γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά για να την 

προλάβουν ή να την αντιµετωπίσουν. Η εκδήλωση επιθετικότητας είναι µια 

προειδοποίηση, η οποία αν γίνει αντιληπτή εγκαίρως µπορεί να πάρει το δρόµο της 

θεραπείας. Ένα από τα συµπεράσµατα της έρευνας, που πραγµατοποιήθηκε από την 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ / Association for 

the Psychosocial Health of Children and Adolescents (APHCA) και της Παιδαγωγικής 

Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του διακρατικού 
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Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ΑΦΝΗ «Αξιολόγηση Αναγκών και Ευαισθητοποίησης για 

την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισµό» 2007-2008, αναφερόταν στην ανάγκη 

συνεχούς ευαισθητοποίησης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση 

και την αντιµετώπιση της βίας στα σχολεία (Τσιάντης και  Ασηµόπουλος, 2010: 113). 

Οι γονείς παρόλα τα προβλήµατα που τους απασχολούν πρέπει να στέκονται δίπλα στα 

παιδιά τους και να αντιλαµβάνονται κάθε περίεργη κίνηση και συµπεριφορά τους, 

γενικότερα να ασχολούνται µε τα παιδιά τους και να δείχνουν την αγάπη τους προς αυτά 

µε κάθε τρόπο. Θα ήταν καλό να αποφεύγουν τη σωµατική και τη λεκτική βία, να 

µάθουν να χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να ενηµερώνονται για τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά τους, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο 

σπίτι να είναι τοποθετηµένος σε κοινόχρηστο µέρος, να επιλέγουν προγράµµατα της 

τηλεόρασης από κοινού µε τα παιδιά και να καταδικάζουν κάθε µορφή βίας, που 

εµφανίζεται στην µικρή οθόνη, να καταγράφουν τα SMS, να βάζουν όρια στα παιδιά 

τους, να είναι ενήµεροι για τον εκφοβισµό, να µην είναι πολύ αυστηροί ή πολύ ελαστικοί 

µε τα παιδιά τους. Να έχουν συχνή επικοινωνία και ενηµέρωση µε τους δασκάλους σε 

θέµατα προόδου αλλά και συµπεριφοράς των παιδιών τους. Να είναι διαλλακτικοί και 

στοργικοί µε τα παιδιά τους, ώστε να λύνονται οι όποιες διαφορές ειρηνικά. Οι γονείς 

αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά τους (Κεδράκα και Τσαγκαράκης, 2000: 11-31, 

Λαµπροπούλου, 1999: 74-75). 

Πρότυπα όµως αποτελούν και οι εκπαιδευτικοί. Έτσι, η καταπίεση, η απόρριψη, η 

τιµωρία, η απαγόρευση των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά µπορεί να οδηγήσει στον 

σχολικό εκφοβισµό. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τα εξής µοντέλα αντιµετώπισης 

της βίας: το µοντέλο εκφοβισµού: «θα σε στείλω στον διευθυντή», το µοντέλο της 
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εκδίκησης: «θα καλέσω τους γονείς σου» και το µοντέλο της αποµυθοποίησης του 

συµβάντος: µε κουβέντα σε ατοµικές και οµαδικές συζητήσεις στην τάξη (ό.π.). Για να 

αντιµετωπιστεί όµως µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα ήταν καλό στα σχολεία να 

πραγµατοποιούνται προγράµµατα Αγωγής Υγείας, τα οποία θα έχουν ένα θεωρητικό 

πλαίσιο παρέµβασης µε βιωµατική, διερευνητική ενεργητική και συνεργατική µάθηση. 

Τα παιδιά να συµµετέχουν στη διαµόρφωση κανόνων. Να νιώσουν ότι τα φαινόµενα 

είναι προβληµατικά αλλά µπορούν να διαµορφωθούν. Εκπαιδευτικοί και µαθητές πρέπει 

να µην είναι παθητικοί δέκτες των περιστατικών βίας αλλά να στέκονται κριτικά 

απέναντί τους κι αυτό θα περάσει και στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. 

Να δηµιουργηθούν οµάδες συνεργατικότητας και να µην υπάρχουν διαχωρισµοί µεταξύ 

των παιδιών. Το σχολείο δεν είναι χώρος µόνο για ακαδηµαϊκή επίδοση αλλά και για 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Το σχολείο όπως και η κοινωνία που δεν 

αντέχει τη διαφορετικότητα οδηγεί στη βία, γι΄ αυτό πρέπει να υπάρξει ένα ανοιχτό 

σχολείο στη διαφορετικότητα, την αδυναµία και τη δύναµη.  

Η Ειδική Επιτροπή Μελέτης Οµαδικής Ενδοσχολικής Βίας4 (ΕΕΜΟΕΒ) / Special 

Committee for the Study of Violence Team–School  η οποία συστάθηκε στην Ελλάδα στο 

πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου5 /  Greek National 

Commission for Human Rights συνέλλεξε στοιχεία για τον τρόπο που αντιµετωπίζουν 

επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, ∆ανία, Σουηδία, 

Νορβηγία) τον σχολικό εκφοβισµό. Βέβαια στην ελληνική εκπαιδευτική νοµοθεσία δεν 

περιλαµβάνεται καµιά πρόβλεψη για την παραβατικότητα ανηλίκων στο σχολείο κι 

                                                 
4 Η Ειδική Επιτροπή Μελέτης Οµαδικής Ενδοσχολικής Βίας (ΕΕΜΟΕΒ) συστάθηκε το 2006 µε αφορµή το τραγικό 

περιστατικό της εξαφάνισης του Άλεξ στη Βέροια προκειµένου να καταγράψει, να µελετήσει και να αναλύσει το 
φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας (Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2010: 17). 
5 Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) είναι συµβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας 

σε θέµατα προστασίας και προώθησης των  ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (http://www.ggk.gov.gr/?page_id=31). 
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εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτές εφαρµόζονται για τους 

ανηλίκους. Όλες οι περιπτώσεις σχολικού εκφοβισµού αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος Π.∆. 104/1979 (Σπυρόπουλος, 2010: 

277). 

 

1.5 Πρόγραµµα πρόληψης 

 

Σχολεία και γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη πρόληψης και 

αντιµετώπισης του σχολικού εκφοβισµού, σωστά και συστηµατικά, µε συνεργασία όλων 

των αρµοδίων σχολικών παραγόντων (σχολικοί σύµβουλοι, εκπαιδευτικοί, 

συµβουλευτικοί σταθµοί, Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης 

ΚΕ∆∆Υ κ.ά.), των γονέων και των παιδιών όλης της τάξης αλλά και µε εφαρµογή 

κανόνων  και κυρώσεων, εν ανάγκη και ποινικών. Στόχος µιας τέτοιας διαδικασίας είναι 

όχι µόνο η διόρθωση του δράστη αλλά και η ηθική δικαίωση του θύµατος. 

Τα θύµατα απευθύνονται στους γονείς τους, όταν δεν µπορούν πια να διαχειριστούν το 

πρόβληµά τους. Φοβούνται µήπως τους στενοχωρήσουν, µήπως αντιδράσουν εκδικητικά 

και παρορµητικά ή µήπως αντιµετωπίσουν περισσότερα προβλήµατα στο σχολείο από 

τους συµµαθητές τους .Οι γονείς των παιδιών θυµάτων πολλές φορές δεν τολµούν να 

παρουσιάσουν το πρόβληµα του παιδιού τους στο σχολείο, για να µην εξελιχθεί εναντίον 

του, άλλες πάλι φέρονται εκδικητικά και απειλητικά προς το σχολείο και τον θύτη, χωρίς 

να αντιλαµβάνονται ότι ο θύτης έχει το πρόβληµα και είναι αναγκαίο  να βρεθεί λύση για 

να αντιµετωπιστεί. Από την άλλη µεριά, οι γονείς των θυτών αποφεύγουν την παρουσία 

τους στο σχολείο, γιατί αισθάνονται άσχηµα για τη συµπεριφορά του παιδιού τους και η 
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στάση τους είναι κυρίως απολογητική. ∆ύσκολα πείθονται να συζητήσουν εκτενέστερα 

τη συµπεριφορά του παιδιού τους µε τον εκπαιδευτικό ή να ζητήσουν βοήθεια από 

κάποιον «ειδικό» (Τσιάντης και Ασηµόπουλος, 2010: 123) . 

Σε διάφορα µέρη του κόσµου έχουν σχεδιαστεί διάφοροι τρόποι αποφυγής του σχολικού 

εκφοβισµού στα σχολεία. Για παράδειγµα στην Ιρλανδία για την αντιµετώπιση του 

σχολικού εκφοβισµού πραγµατοποιείται επιµόρφωση εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούν 

τα µεγάλα παιδιά να προστατεύουν τα µικρότερα. Στην Ολλανδία πραγµατοποιείται µια 

οργανωµένη πολιτική ασφάλειας (safety) εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 

συµπεριλαµβανοµένων εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών. Στην Ισπανία ο σχολικός 

εκφοβισµός αντιµετωπίζεται µε νοµοθεσία για τη ρύθµιση της συνύπαρξης στο σχολικό 

περιβάλλον και προγράµµατα για την ποικιλία της διδακτικής ύλης από το Υπουργείο 

Παιδείας (Σπυρόπουλος, 2010: 280-303 ). 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) είχε οριστεί 

σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

(ΥΠΑΙΘΠΑ) και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2011-2013 και  είχε εκπονήσει µια 

έρευνα που έλαβαν µέρος 500 εκπαιδευτικοί και 5000 µαθητές µε στόχους τη µείωση 

των περιστατικών εκφοβισµού, την αλλαγή στάσεων και πεποιθήσεων για την 

ενδοσχολική βία και την προαγωγή της ψυχικής υγείας όχι µόνο του  θύτη ή του θύµατος 

αλλά όλων των µαθητών. Από αυτή την έρευνα προέκυψε ότι ένα πρόγραµµα πρόληψης, 

πρέπει  να περιλαµβάνει: 

• Ένα θεωρητικό πλαίσιο παρέµβασης µέσα από τη βιωµατική, διερευνητική, 

ενεργητική και συνεργατική µάθηση. 

• Την ευαισθητοποίηση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των παιδιών. 
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• Το ρόλο του σχολείου (αλλαγή στο σχολικό κλίµα, δηµιουργία και εξασφάλιση 

νέου πλαισίου που δεν παράγει βία) 

• Την κλινική και παιδοψυχιατρική παρέµβαση. 

• Την ψυχοθεραπεία του παιδιού. 

• Τη συµβουλευτική των γονέων. 

• Τη συµµετοχή των γονέων και της κοινωνίας στην ευαισθητοποίηση για την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

Σε έρευνα που έγινε το 2006-2007 µε θέµα: «∆ιαχείριση της βίας και της επιθετικότητας 

στο χώρο του σχολείου» µεγάλο ποσοστό µαθητών δήλωσε ότι θα συµµετείχε σε ένα 

πρόγραµµα πρόληψης καθώς θεωρεί τη βία πολύ σοβαρή υπόθεση και θα τους άρεσε και 

ο  θεσµός του µαθητή-διαµεσολαβητή (Σπυρόπουλος, 2010: 134). 

Για να αντιµετωπιστεί ο σχολικός εκφοβισµός πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες 

γνώσεις, κριτική σκέψη, επικοινωνία µε όλους όσοι εµπλέκονται στο θέµα και σεβασµό 

στο σχολείο. 

Η βία πληγώνει τους άλλους, για να µπορούµε να ζούµε µε τους άλλους πρέπει να 

σεβόµαστε την ελευθερία τους και τη σωµατική τους ακεραιότητα. 

Παρά την έκταση  του προβλήµατος ο σχολικός εκφοβισµός  παραµένει υποτιµηµένος 

στη χώρα µας.  Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του σχολικού εκφοβισµού η 

ΕΨΥΠΕ υλοποιεί  ειδικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού 

προγράµµατος DAPHNE (∆ΑΦΝΗ). Για την άµεση ψυχική υποστήριξη των παιδιών που 

αντιµετωπίζουν  προβλήµατα στο σχολείο ή την οικογένεια λειτουργεί η τηλεφωνική 

γραµµή στήριξης παιδιών και εφήβων µε τον αριθµό 116111 και από κινητά. Αντίστοιχα 

για γονείς εκπαιδευτικούς και ενηλίκους που χρειάζονται ενηµέρωση ή υποστήριξη για 
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θέµατα τα οποία αφορούν παιδιά και έφηβους λειτουργεί η  ξεχωριστή τηλεφωνική 

γραµµή-σύνδεσµος µε τον αριθµό 8018011177. Ακόµη σχεδιάζεται και συµβουλευτική 

στο διαδίκτυο µέσα από οµάδες στα πλαίσια του παγκόσµιου πληροφοριακού ιστού 

(World Wide Web)6. Επίσης υπάρχει «Κέντρο ηµέρας εφήβων» για παιδιά 11-16 ετών µε 

το όνοµα «Ωρίων» στο Χαλάνδρι και Κέντρο για παιδιά µε γονείς που έχουν πρόβληµα 

(ναρκοµανείς, αλκοολικοί, κ.ά.). Επιπλέον έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο αντιµετώπισης του 

σχολικού εκφοβισµού µε τίτλο «Μίλα, µη φοβάσαι» 

(http://www.epsype.gr/ekdoseis.aspx).  

 

1.6 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

 

Οι εκπαιδευτικοί, καθώς και ολόκληρη η σχολική κοινότητα οφείλουν να γνωρίζουν τις 

ευθύνες τους απέναντι στα παιδιά, να γνωρίζουν τα δικαιώµατα των παιδιών και να τα 

διαφυλάσσουν. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι οι καταλληλότεροι να κάνουν πράξη το 

ρόλο της εκπαίδευσης. Στόχος της εκπαίδευσης λοιπόν, δεν είναι µόνο οι ακαδηµαϊκή 

επίδοση των παιδιών αλλά η µάθηση της συλλογικότητας, της ανάπτυξης των σχέσεων 

µε τους άλλους, της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας τις αξίες βιωµατικά στο χώρο του 

σχολείου, να νιώσουν τα παιδιά µέλη µιας κοινότητας. Εργαλεία αυτής της ανάπτυξης 

είναι η διαµεσολάβηση α) µεταξύ ενηλίκου κι ανηλίκου, ώστε να µπορέσει να µιλήσει 

και «να ανοιχτεί» ο µαθητής και  β) η οµαδική διαµεσολάβηση µεταξύ των µαθητών, η 

προσεκτική ακρόαση του παιδιού που µας εκθέτει ένα πρόβληµά του, η κατασταλτική 

                                                 
6
 Το World Wide Web ήταν το µοναδικό πρόγραµµα περιήγησης στον παγκόσµιο ιστό. Ήταν ο πρώτος Web Browser 

(φυλλοµετρητής ιστοσελίδων, πλοηγός , πρόγραµµα περιήγησης Web), δηλαδή ένα λογισµικό που επιτρέπει στον 
χρήστη του να προβάλλει και να αλληλεπιδρά µε κείµενα, εικόνες, βίντεο, µουσική, παιχνίδια και άλλες πληροφορίες 

συνήθως αναρτηµένες σε µια ιστοσελίδα ενός ιστότοπου στον Παγκόσµιο Ιστό ή σε ένα τοπικό δίκτυο 

(http://el.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb). 
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διαχείριση των συγκεκριµένων προβληµάτων. Ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να 

αλλάξει τη σειρά προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση. Οι µαθητές δεν πρέπει να βλέπουν 

τους εκπαιδευτικούς απέναντι αλλά να τους εµπιστεύονται. Πρέπει το σχολείο να 

συνδεθεί µε την κοινωνία και να παράγει ένα µικρό σχεδιασµό της ζωής. Ως εργαλεία 

αντιπαράθεσης να χρησιµοποιήσουν παιχνίδια ρόλων και συγκρούσεις, να φτιάξουν 

κανόνες. 

Οι εκπαιδευτικοί συνίσταται να έχουν µια ήρεµη, χωρίς συναισθηµατισµούς προσέγγιση 

για τη λύση του προβλήµατος, όταν αντιµετωπίζουν περιστατικά σχολικού εκφοβισµού. 

Τέτοια περιστατικά πρέπει να συζητούνται κατ΄ ιδίαν, για να αποφευχθεί η δηµόσια 

ταπείνωση του θύµατος και ο στιγµατισµός του θύµατος ή του δράστη. Να 

ακολουθήσουν επακόλουθες συναντήσεις µε θύτη και θύµα χωριστά µε στόχο να τους 

φέρουν και µαζί, όταν το θύµα θα νιώθει έτοιµο. 

Όλες οι συζητήσεις πρέπει να διεξάγονται µε ευαισθησία κι έµφαση στα δικαιώµατα των 

παιδιών. Πρέπει να ακούν προσεκτικά και τις πληροφορίες των παρατηρητών των 

περιστατικών βίας. Πάντα πρέπει να διατυπώνονται ερωτήσεις όπως: τι, πού, πότε, ποιος 

και γιατί. Σε περίπτωση που εµπλέκεται ολόκληρη οµάδα θα πρέπει κάθε µέλος της να 

συµµετέχει στη συζήτηση ατοµικά και µετά όλοι οι εµπλεκόµενοι µαζί προκειµένου ο 

καθένας να δώσει την δική του άποψη για τα γεγονότα. 

Εάν ένας µαθητής έχει εµπλακεί σε πράξεις σχολικού εκφοβισµού πρέπει να του γίνει 

σαφές κι αντιληπτό πως έχει έρθει σε ρήξη µε τον ισχύοντα Κώδικα Συµπεριφοράς και 

να αντιµετωπιστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δει την κατάσταση από την πλευρά του 

θύµατος.  
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Κάθε µέλος της παραβατικής οµάδας πρέπει να βοηθηθεί στο να χειριστεί τις πιέσεις που 

µπορεί να δέχεται από τα άλλα µέλη της οµάδας µε συζήτηση µε τον εκπαιδευτικό. 

Οι εκπαιδευτικοί σε περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί εκφοβισµός, πρέπει να 

συναντηθούν µε τους γονείς ή κηδεµόνες των παιδιών που εµπλέκονται και να τους 

εξηγήσουν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σύµφωνα µε την πολιτική του σχολείου και 

να συζητήσουν τρόπους που θα ενισχύσουν τα µέτρα του σχολείου. 

Η τιµωρία του θύτη δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό διότι έτσι δεν επιφέρει θετικά 

αποτελέσµατα.  Ο παιδαγωγικός στόχος  πρέπει να  αφορά στην προσπάθεια για 

ενσυναίσθηση, στο να συνειδητοποιήσει δηλαδή ο θύτης τι αντίκτυπο είχε η δράση του 

στον δέκτη της και εποµένως για ποιους λόγους η δράση αυτή είναι κατακριτέα και 

ανεπίτρεπτη. (Σπυρόπουλος, 2010). 

Ο εκπαιδευτικός ως διαµεσολαβητής πρέπει να πιστέψει στο αποτέλεσµα της διαδικασίας 

της διαµεσολάβησης, να συνάψει ένα «συµβόλαιο» στο οποίο θα αναφέρεται ο χώρος 

συνάντησης µε τα παιδιά, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη τους και να αρχίσει τη 

διαδικασία µε µια περιεκτική έκθεση των θεµάτων, ώστε να αποφευχθούν οι διακοπές, 

αφού προηγουµένως έχει έρθει σε επαφή µε κάθε µέρος της αντιπαράθεσης, ώστε να 

γνωρίζει τα συναισθήµατα και τις ανησυχίες τους. Ο διαµεσολαβητής οφείλει να ψάχνει 

λύσεις και να προσπαθεί να ανακαλύψει και να αναδείξει τα κοινά σηµεία των µερών του 

θύµατος (ό.π.) 

 

 

Επίλογος 
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Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού στα σχολεία συνεχώς αυξάνεται. Όπως κάθε 

πρόβληµα πρέπει να προλαµβάνεται και να αντιµετωπίζεται έγκαιρα έτσι και σε αυτή την 

περίπτωση η πρόληψη και η αντιµετώπιση χρειάζεται έναν καλό σχεδιασµό και τη 

συνεργασία γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών. 

Στην Ελλάδα ο σχολικός εκφοβισµός αντιµετωπίζεται επιπόλαια, περιστασιακά 

πρόσκαιρα και µε υστερία κάθε φορά που συµβαίνει ένα ακραίο γεγονός -που ευτυχώς 

προς το παρόν- συµβαίνει σπάνια. Τα ακραία γεγονότα προκαλούνται, επειδή 

προηγουµένως πολλά µικρά γεγονότα δεν αξιολογήθηκαν και δεν αντιµετωπίστηκαν, 

όταν  και όπως έπρεπε, από όλους τους φορείς που εµπλέκονται στην κοινωνικοποίηση 

των νέων (Μπελογιάννη, 2010: 129). 

Επιβάλλεται λοιπόν να θεσπιστούν εθνικές πολιτικές για την πρόληψη της βίας και την 

προστασία των ανηλίκων, να εφαρµοστούν στα σχολεία πολυδιάστατα προγράµµατα 

διερεύνησης αναγκών, παρέµβασης και ευαισθητοποίησης, να αναπτυχθεί κατάλληλη 

θετική σχολική ατµόσφαιρα, να υπάρξει υποστήριξη και επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, έµφαση στη φιλία και τη διαφορετικότητα και συνεργασία µε παιδιά, 

γονείς και εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών κρίνεται ως 

επιτακτική ανάγκη. 

«Όσο υπάρχει έστω κι ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί στο σχολείο, είτε ως αποτέλεσµα 

εκφοβισµού, σεξουαλικής παρενόχλησης, ρατσισµού ή άλλης µορφής βίας, τότε το 

σχολείο έχει αποτύχει. Οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι ενήλικοι στο σχολείο, 

σε συνεργασία µε τους γονείς, διάφορους οργανισµούς και άλλους πρέπει να κάνουν 

οτιδήποτε µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για να υποστηρίξουν τις 
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θεµελιώδεις δηµοκρατικές αρχές στο σχολείο και τα δικαιώµατα του παιδιού» (Ingererd 

Warnersson, πρώην Υπουργός Παιδείας της Σουηδίας στο Αρτινοπούλου, 2001: 25). 
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