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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα 

που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει και στη χώρα μας ανησυχητικές διαστάσεις. Όλο 

και περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα βίας στο σχολικό 

περιβάλλον ή ομολογούν ότι κακοποίησαν συμμαθητές τους ή ότι έγιναν μάρτυρες 

περιστατικών εκφοβισμού μέσα ή κοντά στο σχολείο, λίγο πριν την έναρξη ή λίγο 

μετά τη λήξη των μαθημάτων.  

Η πιο ανησυχητική εκδήλωση επιθετικότητας είναι η σωματική επίθεση, 

επειδή απειλεί άμεσα την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού. 

Υπάρχει όμως και η λεκτική επιθετικότητα, που εκδηλώνεται με ύβρεις, κοροϊδίες, 

ομοφοβικά σχόλια, χειρονομίες κ.λπ., τα οποία αποσκοπούν στην ταπείνωση του 

εφήβου και απειλούν την ψυχική του υγεία.  Αλλά και πράξεις που εκ πρώτης όψεως 

δεν μοιάζουν βίαιες, όπως π.χ. ο αποκλεισμός ενός παιδιού από ομάδες 

συνομηλίκων, επίσης κρύβουν επιθετικότητα που στρέφεται κατά της 

συναισθηματικής ισορροπίας του θύματος. Αν προσθέσουμε στα παραπάνω τον 

σεξουαλικό (προσβλητικές χειρονομίες, απρεπή αγγίγματα κ.λπ.) και τον ηλεκτρονικό 

εκφοβισμό (κλήσεις ή μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, χρήση κάμερας με σκοπό 

την ταπείνωση του εφήβου κ.λπ.), κατανοούμε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκο και γι’ αυτό δύσκολο στην αντιμετώπισή του. 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ)         

στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» διοργανώνει διάφορα 

σεμινάρια με θέμα το σύγχρονο σχολείο και τα προβλήματά του. Έτσι και στο σχολείο 

μας, το 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, από 29-11-2013 έως 7-12-2013 υλοποιήθηκε, 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα 

«Σχολείο-Εκπαιδευτικοί-Τοπική κοινωνία και Εκπαιδευτικές Ανισότητες» και με 

επιμορφωτή τον κ. Ιωάννη Καμαριανό, Κοινωνιολόγο της Εκπαίδευσης. Στη 

συνέχεια, οι καθηγητές που συμμετείχαμε στο σεμινάριο αποφασίσαμε να 

διερευνήσουμε το θέμα της ενδοσχολικής βίας, με σκοπό να ανιχνευτεί ο 

συσχετισμός της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών με τις υφιστάμενες 

κοινωνικές ανισότητες, τα γενεσιουργά αίτια αυτού του φαινομένου, καθώς και η 

στάση των παιδιών απέναντί του. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Α. Αρχικά, οι καθηγητές κατέγραψαν ανά τμήμα τους μαθητές που παρουσιάζουν: 

α) μαθησιακά προβλήματα, β) προβλήματα συμπεριφοράς και γ) εμπλοκή σε βίαια 

επεισόδια.  

 

Β. Ακολούθως, συντάχθηκαν και διανεμήθηκαν επώνυμα ερωτηματολόγια στους 

γονείς / κηδεμόνες, θεωρώντας απαραίτητη τη συνεκτίμηση της επίδρασης του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά των παιδιών. Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 13 ερωτήσεις διερευνητικές του μορφωτικού και 

οικονομικού προφίλ των γονέων, καθώς και του εντοπισμού, της κατανόησης και της 

αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων συμπεριφοράς που εμφανίζουν τα παιδιά τους. 

 

Γ. Τέλος, μοιράστηκε στους μαθητές -και συμπληρώθηκε στο σχολείο- ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων, το οποίο αφενός έδινε στα παιδιά την ευκαιρία να 

καταγράψουν τις εμπειρίες τους αναφορικά με κρούσματα βίας στο σχολικό περιβάλλον, 

στα οποία ενεπλάκησαν -είτε ως θύματα, είτε ως θύτες, είτε ως μάρτυρες- αφετέρου 

συνέβαλε στην απεικόνιση των αντιδράσεων και στάσεών τους  απέναντι στο πρόβλημα. 

Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις ήταν μεν κλειστού τύπου, όλες όμως παρείχαν τη 

δυνατότητα και εναλλακτικής απάντησης. 
 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Α  

(ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ) 

 

Από την έρευνα των καθηγητών προέκυψε ότι μαθησιακά προβλήματα 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές όλων των τάξεων (περίπου το 1/3 του συνόλου), αλλά αυτά 

αυξάνονται δραματικά στη Γ΄ τάξη, όπου φτάνουν το 40% (έναντι 20%-25% των 

προηγούμενων τάξεων). Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο είναι πολύ 

μικρότερο από αυτό που εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί, γεγονός που ίσως μπορεί να αποδοθεί 

σε άγνοια, αδιαφορία ή άρνηση αναγνώρισης του προβλήματος από τους γονείς.  

Κατά κανόνα, τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα εμφανίζουν και προβλήματα 

συμπεριφοράς μέσα στην τάξη (ενοχλούν το μάθημα μιλώντας, δεν υπακούν στις 

υποδείξεις των καθηγητών, ενοχλούν συμμαθητές τους, αυθαδιάζουν κ.λπ.), ενώ έξω από 

την τάξη συχνά εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια (ξυλοδαρμούς, λεκτική βία κ.λπ.), όπου 

πρωταγωνιστούν κατά κύριο λόγο τα αγόρια. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Β 

( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ) 

 

Από τα 260 ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν στους γονείς, επιστράφηκαν 

απαντημένα τα 176, ποσοστό δηλαδή που πλησιάζει το 70% και επιτρέπει να θεωρούνται 

τα συμπεράσματα αρκετά αντιπροσωπευτικά. 

 Το μορφωτικό επίπεδο των περισσότερων γονιών μπορεί να χαρακτηριστεί μέτριο, 

δεδομένου ότι το 41,5% είναι απόφοιτοι Λυκείου, ενώ υπάρχει κι ένα 15% με 

πανεπιστημιακή μόρφωση· 8% είναι απόφοιτοι Δημοτικού και περίπου 19% Γυμνασίου. 

 

 
          

          Στον τομέα της εργασίας, φαίνεται ότι πολλές μητέρες (38,6%, έναντι 9,7% των 

πατέρων) δεν εργάζονται, δεν διευκρινίζεται όμως αν η έλλειψη εργασίας είναι 

αποτέλεσμα επιλογής. Από τις απαντήσεις των παιδιών προκύπτει επίσης ότι σε κάποιες 

οικογένειες (περ. 12%) εργάζεται μόνο η μητέρα. Από τους εργαζόμενους γονείς, οι 

περισσότεροι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα (περ. 32%), 14% στο δημόσιο, ενώ 19% 

είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.  
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            Τα παιδιά ζουν συνήθως και με τους δύο γονείς, υπάρχει όμως κι ένα ποσοστό 

16% που ζει μόνο με τη μητέρα, ενώ το 3,4% ζει μόνο με τον πατέρα. Η μητέρα έχει 

βασικά την ευθύνη να ξυπνά το πρωί τα παιδιά (περ. 69%), ωστόσο 22,7% των παιδιών 

έχει αναλάβει προσωπικά το πρωινό ξύπνημα.  
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Οι ώρες καθημερινής εργασίας των γονέων κυμαίνονται από 6 ως 12· παρά ταύτα, 

η συντριπτική πλειοψηφία (πλησιάζει το 90%) δηλώνει ότι μοιράζεται την καθημερινότητα 

με τα παιδιά (συζητάνε για τη μέρα τους ή για διάφορα άλλα θέματα και τρώνε μαζί), ενώ 

σε μικρότερο ποσοστό (περίπου 68%) βλέπουν μαζί τηλεόραση, τα συνοδεύουν σε 

δραστηριότητες, τα βοηθούν στη μελέτη τους. Επίσης, αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο 

τους σε κοινές δραστηριότητες με την οικογένεια σε ποσοστό περίπου 55%. 

 

 
 

 
 

Στις ερωτήσεις πόσες ώρες ασχολείται το παιδί τους με τον Η/Υ, αν ελέγχουν οι 

ίδιοι τη χρήση του και αν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει το παιδί στον Η/Υ, οι γονείς 

απαντούν ότι το παιδί ασχολείται καθημερινά 1-2 ώρες (69%) ακούγοντας κυρίως μουσική 

(72%), βρίσκοντας πληροφορίες για τις εργασίες του (69%) ή συνομιλώντας με φίλους και 

παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια (58%). Ενδιαφέρον προκαλεί η απάντησή τους ότι 

ελέγχουν τη χρήση του Η/Υ σε ποσοστό 65%, ενώ λείπουν αρκετές ώρες από το σπίτι 

λόγω εργασίας.     
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Γ 

( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ) 

 

      Στην έρευνα συμμετείχαν 246 μαθητές επί συνόλου 260, ποσοστό περίπου 95% κι 

άρα αντιπροσωπευτικό. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι σε κάποιες ερωτήσεις οι μαθητές 

δεν απάντησαν, ίσως από αδυναμία κατανόησης, από αδιαφορία, από έλλειψη χρόνου ή 

απροθυμία να δηλώσουν κάποια στοιχεία. 

 

 Με ποιους μένεις στο σπίτι σου;  

(με γονείς, με τη μητέρα ή τον πατέρα, με τον παππού και τη γιαγιά, με άλλους 

συγγενείς) 
Η ερώτηση τέθηκε με σκοπό να ανιχνευτεί η ομαλότητα στην οικογενειακή ζωή των παιδιών. 

Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα παιδιά μένουν με τους γονείς 

τους ( 82%), ενώ ένα 16% μένει με έναν από τους δύο. 

 

 
 

 Οι γονείς σου εργάζονται;  
Σκοπός της ερώτησης ήταν να διαπιστωθεί αν η ανεργία των γονέων επηρεάζει αρνητικά τη 

συμπεριφορά των παιδιών. Στις μισές οικογένειες εργάζονται και οι δύο γονείς, ενώ στις 

υπόλοιπες εργάζεται ή μόνο ο πατέρας (34%) ή μόνο η μητέρα (12%). Κάτω από 1% είναι οι 

οικογένειες, στις οποίες και οι δύο γονείς είναι άνεργοι· επομένως, τα όποια προβλήματα με 

δυσκολία μπορούν να αποδοθούν στην ανεργία και σε συνακόλουθα οικονομικά προβλήματα. 
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 Οι γονείς σου έχουν ελληνική υπηκοότητα;  

 
Η ερώτηση αποσκοπούσε στην ανίχνευση πιθανής σχέσης μεταξύ καταγωγής και 

συμπεριφοράς ή φαινομένων ρατσισμού σε βάρος αλλοδαπών μαθητών.  Φάνηκε ότι στη 

συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών (86,2%) και οι δυο γονείς έχουν ελληνική υπηκοότητα, 

ενώ μόνο σε ποσοστό 7,7% και οι δύο γονείς είναι ξένοι υπήκοοι. Συνάγεται, επομένως, ότι ούτε η 

διαφορετική καταγωγή αποτελεί το βασικό αίτιο των προβληματικών συμπεριφορών.  

 

 
 

 

 Νιώθεις ότι το οικογενειακό περιβάλλον σου είναι πρόθυμο και ικανό να σε 

ακούσει και να σε βοηθήσει ν’ αντιμετωπίσεις όποιο τυχόν πρόβλημά σου; 

 

 Αθροιστικά, το 92% απαντά ΠΟΛΥ και ΑΡΚΕΤΑ, ενώ μόνο το 7% θεωρεί την οικογένειά του 

ΛΙΓΟ ή ΚΑΘΟΛΟΥ πρόθυμη.  
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 Πώς αντιδρούν οι γονείς σου, όταν κατά τη γνώμη τους έχεις υπερβεί τα 

επιτρεπτά όρια συμπεριφοράς;  

(με συζήτηση, με έντονη επίπληξη, με σωματική τιμωρία, με στέρηση εξόδου, με 

απαγόρευση χρήσης του Η/Υ, με αποκλεισμό από δραστηριότητες, δεν λένε / δεν 

κάνουν τίποτα, άλλο).      
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          Οι απαντήσεις γονιών και παιδιών σ’ αυτό το ερώτημα γενικά συμπίπτουν, ωστόσο, 

διαφοροποιούνται στο θέμα της απαγόρευσης χρήσης Η/Υ, όπου 26,7% των γονέων δηλώνουν ότι 

εφαρμόζουν αυτό το είδος τιμωρίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών είναι αρκετά 

χαμηλότερο (18,7%), πράγμα που δείχνει ότι οι γονείς, παρά την πεποίθησή τους ότι ελέγχουν τη 

χρήση Η/Υ, στην πραγματικότητα δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο και τα παιδιά βρίσκουν τρόπους 

να παρακάμψουν τη σχετική απαγόρευση· αυτό άλλωστε διευκολύνεται και από την πολύωρη 

απουσία των γονέων στην εργασία τους, αφού οι περισσότεροι δηλώνουν ότι, κατά μέσο όρο, 

εργάζονται 9 ώρες την ημέρα.  

Μια άλλη διαφοροποίηση παρατηρείται στις απαντήσεις των παιδιών ανά φύλο, αφού γίνεται 

σαφές ότι τα κορίτσια τυχαίνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τα αγόρια· π.χ. σωματική τιμωρία 

υφίσταται 0,9% των κοριτσιών, έναντι 3,8% των αγοριών. 

Γενικότερα, τα κορίτσια φαίνονται περισσότερο «τυχερά», αν συνεξετάσουμε και το ερώτημα  

«Έχεις υποστεί από συμμαθητές σου προκαταλήψεις/διακρίσεις λόγω καταγωγής;», 

όπου οι αλλοδαποί μαθητές δηλώνουν ότι έχουν βιώσει ρατσιστική συμπεριφορά (που μάλιστα 

αυξάνεται από τάξη σε τάξη), ενώ οι μαθήτριες όχι.  

 

 

 Πώς ψυχαγωγείσαι συνήθως;  

(συναντώντας φίλους, βλέποντας τηλεόραση, παίζοντας παιχνίδια στον Η/Υ, 

διαβάζοντας βιβλία, κάνοντας αθλητισμό, παρακολουθώντας θέατρο, 

κινηματογράφο κ.λπ., άλλο) 

Κυρίαρχη μορφή ψυχαγωγίας αναδεικνύεται η συνάντηση με φίλους (74,4%), τη χαμηλότερη 

θέση καταλαμβάνει το θέατρο και ο κινηματογράφος(12,2%), ενώ ο αθλητισμός, τα παιχνίδια στον 

Η/Υ (περισσότερο για τα αγόρια) και η τηλεόραση (περισσότερο για τα κορίτσια) απαντώνται κατά 

43%-53%. Αξιοσημείωτη απόκλιση παρουσιάζουν τα ποσοστά αγοριών-κοριτσιών, όσον αφορά το 

διάβασμα βιβλίων (12% και 38,1% αντίστοιχα) και την ενασχόληση με τον αθλητισμό (60% και 

45% αντίστοιχα).   
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 Θεωρείς τις σχέσεις σου με τους συμμαθητές σου καλές;  

                      (πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου) 

 
           Με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό 7,3% που θεωρούν «λίγο καλές» τις σχέσεις με τους 

συμμαθητές, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι οι σχέσεις τους είναι «αρκετά καλές» (46,7%) ή «πολύ 

καλές» (44,7%). Οι απαντήσεις όμως στα παρακάτω ερωτήματα για το αν έχουν δεχτεί κάποια ή 

κάποιες μορφές βίας από συμμαθητές δίνουν ότι 12,6% των παιδιών έχουν ΣΥΧΝΑ υποστεί 

σωματική βία και 22,8% έχουν ΣΥΧΝΑ υποστεί λεκτική βία, ενώ σε μικρότερα ποσοστά κάνουν 

την εμφάνισή τους και άλλες μορφές βίας και εκφοβισμού.  

          Οι αντιφάσεις αυτές μας κάνουν να σκεφτούμε είτε ότι οι μαθητές δεν απαντούν με 

ειλικρίνεια είτε ότι δεν αναγνωρίζουν τη βία –ή τουλάχιστον κάποιες μορφές της-όταν την 

προκαλούν ή την υφίστανται, είτε ότι θεωρούν τη βία κάτι σύνηθες κι όχι τόσο κακό. 

 

 

 
 

 

 

 Είσαι ικανοποιημένος με: την εικόνα σου, την αποδοχή από τους συνομηλίκους 

σου, την επίδοσή σου στο σχολείο, τη συμπεριφορά των συμμαθητών σου     

απέναντί σου; 

                      (πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου) 
 

  Τα μισά περίπου παιδιά δηλώνουν ΑΡΚΕΤΑ ικανοποιημένα σε όλα τα υποερωτήματα, ενώ 

εντύπωση δημιουργεί η μικρή αλλά υπαρκτή απόκλιση στα ποσοστά των απαντήσεων που 

σχετίζονται με την «αποδοχή από τους συμμαθητές» και την «ικανοποίηση από τη συμπεριφορά 

των συμμαθητών» (λ.χ. ενώ το 44% δηλώνει ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ από την «αποδοχή», το 

αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 35,8% στην «ικανοποίηση από τη συμπεριφορά»).  
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 Αισθάνεσαι ασφάλεια στο σχολείο;  

 
Το 47,6% των μαθητών δηλώνουν ότι αισθάνονται ΠΟΛΥ ασφαλείς στο σχολείο, ενώ 11% 

δηλώνουν ΛΙΓΟ ασφαλείς· αν και το δεύτερο αυτό ποσοστό είναι μικρό, εντούτοις δείχνει ότι 

απαιτείται επαγρύπνηση από την πλευρά των καθηγητών. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η 

διαφοροποίηση αγοριών-κοριτσιών, αφού τα αγόρια αισθάνονται ΠΟΛΥ ασφαλή σε πολύ μικρότερο 

ποσοστό από τα κορίτσια (30% έναντι 48%), πράγμα που συμφωνεί με τα ευρήματα και των 

ακόλουθων ερωτημάτων. 

 

 
 

 

 

 Έχεις υποστεί από συμμαθητές σου βία;  

(σωματική ή λεκτική, προκαταλήψεις/ διακρίσεις λόγω καταγωγής ή φύλου κ.λπ., 

απόρριψη από άτομα ή αποκλεισμό από παρέα, κλοπή, καταστροφή προσωπικών 

αντικειμένων, ηλεκτρονική παρενόχληση ή εκβιασμό μέσω internet ή μέσω κινητού 

τηλεφώνου, σεξουαλική παρενόχληση λεκτική ή σωματική) 

 
 Οι κάθε είδους εκδηλώσεις βίας -συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής- φαίνεται ότι 

έχουν στόχο τους κυρίως τα αγόρια και λιγότερο τα κορίτσια.  Σωματική βία ΣΥΧΝΑ ή ΠΟΛΥ 

ΣΥΧΝΑ έχει υποστεί το 23% των αγοριών, έναντι 4,4% των κοριτσιών· λεκτική βία ΣΥΧΝΑ ή 

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ έχει υποστεί το 40%  των αγοριών, έναντι 17% των κοριτσιών.  

            Οι εκδηλώσεις βίας περιορίζονται στην λεκτική και λιγότερο στη σωματική. Θετικά 

αξιολογείται το γεγονός ότι η απόρριψη-κλοπή-καταστροφή προσωπικών αντικειμένων-

ηλεκτρονική ή σεξουαλική παρενόχληση δηλώνεται σε ελάχιστα έως μηδενικά ποσοστά. Μόνο οι 

προκαταλήψεις/διακρίσεις εμφανίζονται ΣΥΧΝΑ σε ποσοστό 4%.  

 Επισημαίνεται ότι ηλεκτρονική παρενόχληση/εκβιασμό δηλώνει ότι υφίσταται ΠΟΛΥ 

ΣΥΧΝΑ μικρό ποσοστό παιδιών (και μάλιστα αγοριών), αλλά ακόμα κι αυτό το ποσοστό οδηγεί σε 

προβληματισμό, εφόσον τα παιδιά συνηθίζουν να επικοινωνούν με αυτούς τους τρόπους. 
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 Τι αισθάνθηκες μετά το περιστατικό βίας στο σχολείο;  

 
        Αξιοσημείωτα είναι τα υψηλά ποσοστά απαντήσεων στο συγκεκριμένο ερώτημα, σε σύγκριση 

με τα χαμηλά ποσοστά που είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα παιδιά είτε δεν συνειδητοποιούν ότι εμφανίζουν βίαιη συμπεριφορά 

είτε προσπαθούν να την αποκρύψουν. 

        Κυρίαρχο πάντως συναίσθημα του θύματος είναι ο θυμός (53,7%) κι ακολουθεί η στενοχώρια  

(44%) και η απογοήτευση (30%). 

 

 
 

 

 Εσύ σε ποιον απευθύνεσαι συνήθως όταν γίνεσαι θύμα μιας επίθεσης λεκτικής 

ή σωματικής, μιας κλοπής κ.λπ.;  

(στον διευθυντή, στους καθηγητές, στους γονείς, στην παρέα / σε φίλους, σε 

κανέναν, άλλο) 

 
Στα γενικά ποσοστά φαίνεται ότι τα παιδιά σε περίπτωση που δεχθούν βίαιη συμπεριφορά 

απευθύνονται σχεδόν εξίσου σε γονείς και φίλους (68,3% και 66,3% αντίστοιχα). Ωστόσο, οι 

μικρότεροι μαθητές απευθύνονται περισσότερο (κατά 10%)  στους γονείς. 
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 Μερικές φορές τα παιδιά προβαίνουν στις παρακάτω συμπεριφορές. Πόσο 

συχνά έχεις κάνει κι εσύ κάτι από τα παρακάτω:  

 

Χτύπησα, κλώτσησα, έσπρωξα συμμαθητή μου, Έβρισα, απείλησα, κορόιδεψα, 

προσέβαλα συμμαθητή μου, Διέδωσα ψεύτικες φήμες για κάποιον, Απέκλεισα 

κάποιον από την παρέα ή δεν τον άφησα να συμμετέχει, Κατέστρεψα αντικείμενα 

συμμαθητών μου, Παρενόχλησα ηλεκτρονικά ή εκβίασα μέσω internet ή μέσω 

κινητού τηλεφώνου συμμαθητή μου, Παρενόχλησα σεξουαλικά συμμαθητή / 

συμμαθήτριά μου. 

 
 Τα αγόρια σε ποσοστό 23,3% δηλώνουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ΠΟΤΕ  σωματική 

βία· το ίδιο δηλώνουν τα κορίτσια σε διπλάσιο ποσοστό 59,3%.  

 Ως προς τη λεκτική βία, τα ποσοστά των παιδιών που δηλώνουν ότι δεν έχουν προβεί σ’ 

αυτήν ΠΟΤΕ ή έχουν προβεί ΣΠΑΝΙΑ, αθροιζόμενα αγγίζουν το 88%.  Σε αντίθεση αυτού όμως, 

όπως προκύπτει από προηγούμενο ερώτημα, λεκτική βία ΣΥΧΝΑ ή ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ έχει υποστεί 

το 40%  των αγοριών και το 17% των κοριτσιών· αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά-θύτες 

δεν συνειδητοποιούν ότι ασκούν λεκτική βία, ενώ, όταν την υφίστανται το συνειδητοποιούν και 

τους ενοχλεί, οπότε αντιδρούν. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι εύκολα το θύμα μετατρέπεται σε θύτη, 

δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο, από τον οποίο δύσκολα μπορεί να ξεφύγει κανείς. 

            Αξιοπρόσεκτο είναι το 19% που δηλώνει ότι ΣΠΑΝΙΑ αποκλείει κάποια άτομα από την 

παρέα ή δεν τα αφήνει να συμμετάσχουν. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται  αρκετά από την Α΄ 

στη Γ΄ Γυμνασίου (από το 10%  στο  28% περίπου).  

            Μικρά εμφανίζονται τα ποσοστά για διάδοση φημών και καταστροφή αντικειμένων 

συμμαθητών τους - κι αυτά μόνο στο ΣΠΑΝΙΑ  (11%-12%), ενώ μηδαμινά είναι τα ποσοστά 

ηλεκτρονικής και σεξουαλικής παρενόχλησης.  
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 Πώς νιώθεις όταν κάνεις πράξεις όπως αυτές που περιγράφονται πιο πάνω; 

(ικανοποίηση/χαρά, ενοχή, δυσαρέσκεια/απογοήτευση, αδιαφορία, άλλο)  

 
Επισημαίνεται η εξής αντίφαση: παρότι λίγα -κατά τη δήλωσή τους σε προηγούμενο 

ερώτημα- είναι τα παιδιά που έχουν ασκήσει κάποια μορφή βίας, οι απαντήσεις στο συγκεκριμένο 

ερώτημα δείχνουν ότι το κυρίαρχο συναίσθημα του θύτη είναι η ενοχή (43,5%) και ακολουθεί η 

δυσαρέσκεια-απογοήτευση (35%). Ωστόσο, ενώ στα αγόρια ενοχή και δυσαρέσκεια συμβαδίζουν 

στο 42%, στα κορίτσια η διαφορά των δύο συναισθημάτων είναι μεγάλη (45,1% ενοχή και  27,4% 

δυσαρέσκεια).  

Ανησυχητικά επίσης είναι τα ποσοστά των παιδιών –κυρίως αγοριών- που δηλώνουν 

«αδιαφορία» (16,7%) ή «χαρά, ικανοποίηση» (6,1%).    
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 Για ποιους λόγους πιστεύεις πως έκανες αυτές τις πράξεις;  

 

(γιατί έτσι αισθάνομαι δυνατός/δυνατή, γιατί θέλω οι συμμαθητές μου να 

απευθύνονται πάντα σε μένα όταν έχουν πρόβλημα με κάποιον συμμαθητή τους, 

γιατί έτσι με αποδέχονται οι συμμαθητές μου, γιατί με παρακινούν οι συμμαθητές 

μου, για εκτόνωση, για εκδίκηση, άλλο) 

 
 Ανησυχητικά υψηλό (σχεδόν 30%) είναι το ποσοστό των παιδιών που δηλώνουν ότι 

προέβησαν σε κάποια βίαιη συμπεριφορά για εκδίκηση, η οποία αναδεικνύεται και  βασικό κίνητρο 

άσκησης βίας. Στη συνέχεια, τα δύο φύλα διαφοροποιούνται: για τα μεν αγόρια δεύτερος λόγος 

είναι η παρακίνηση των συμμαθητών (12,8%) και ακολουθεί η αίσθηση δύναμης  (10,5% έναντι του 

4,4% των κοριτσιών), για τα δε κορίτσια δεύτερος λόγος είναι η εκτόνωση (11,5% έναντι του 5,3% 

των αγοριών) και τρίτος η παρακίνηση των συμμαθητών (8,8%).    

           Μεμονωμένες αλλά εξίσου ανησυχητικές είναι και κάποιες απόψεις που εξέφρασαν 

μαθητές ότι άσκησαν βία «για πλάκα, για μαγκιά, για διασκέδαση, από θυμό ή χωρίς ιδιαίτερο 

λόγο».   

 

 

 
 

 

 

 Έχεις αντιληφθεί αν κάποιος/α συμμαθητής/τρια σου έχει πέσει θύμα 

εκφοβισμού ή βίας από άλλα παιδιά του σχολείου;  

(πολύ συχνά, συχνά, σπάνια, ποτέ) 

 

 Αν ναι, ποια ήταν η αντίδρασή σου; 

(συμμετείχα παίρνοντας τη θέση του θύτη, απλά παρακολουθούσα, φοβήθηκα, αλλά 

δεν έκανα τίποτα, αδιαφόρησα κι απομακρύνθηκα, προσπάθησα να βοηθήσω το 

θύμα, ζήτησα βοήθεια από άλλους μαθητές για να λήξει το περιστατικό, το ανέφερα 

σε κάποιον μεγαλύτερο) 
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40,6% των μαθητών έχουν γίνει μάρτυρες βίαιων επεισοδίων ΣΥΧΝΑ ή ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ. 

Από αυτούς ένα 6% πήρε τη θέση του θύτη. Έντονο προβληματισμό εγείρει το ότι 23% των 

αγοριών της Γ΄ τάξης έμειναν απλοί παρατηρητές, όπως και το 21% των αγοριών και το 29% των 

κοριτσιών της Β΄. Αισιόδοξο βέβαια είναι το αντίστοιχο ποσοστό 8% της Α΄ τάξης, όπως και το 

ότι  παραπάνω από τους μισούς μαθητές τους σχολείου δηλώνει ότι θέλησε να βοηθήσει το θύμα 

είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια άλλων μαθητών. 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι τα παιδιά σε ποσοστό 36% αναφέρουν τα 

περιστατικά αυτά σε μεγάλους (την πρωτιά εδώ κατέχουν τα κορίτσια της Α΄ τάξης με ποσοστό 

59,5%), ποσοστό όμως που μειώνεται πολύ  από την Α΄ στη Γ΄ Γυμνασίου (από το 49% πέφτει 

στο 29% περίπου). 
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 Η πλειονότητα των παρευρισκόμενων μαθητών, εφόσον υπήρχε, πώς 

αντέδρασε; 

  

(επιδοκίμαζε με φωνές και γέλια, φοβήθηκε / τρομοκρατήθηκε, προσπάθησε να 

εμπλακεί για να τελειώσει νωρίτερα το περιστατικό, προσπάθησε να εμπλακεί για 

να συνεχιστεί το περιστατικό, απομακρύνθηκε σαν να μη συνέβη ποτέ το 

περιστατικό, έτρεξαν και το ανέφεραν στους καθηγητές, άλλο) 

 
 Οι μισοί μαθητές (49,2%) δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι μάρτυρες του βίαιου περιστατικού στο 

οποίο παραβρέθηκαν, επιδοκίμαζαν με φωνές και γέλια, πράγμα που δημιουργεί αφενός 

ερωτηματικά για την ειλικρίνεια της απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, όπου οι μισοί και 

παραπάνω από τους θεατές δηλώνουν αλληλέγγυοι προς το θύμα και αφετέρου μεγάλη ανησυχία, 

αν αληθεύει. Επίσης ανησυχητικό είναι ότι αρκετοί μαθητές (16,7%) πήραν μέρος στο επεισόδιο 

όχι για να τερματιστεί, αλλά για να συνεχιστεί. 

Άλλο εντυπωσιακό εύρημα αποτελούν οι απαντήσεις στο θέμα της «αδιαφορίας-

απομάκρυνσης» από τον τόπο του συμβάντος. Ενώ για τους εαυτούς τους ως μάρτυρες δηλώνουν 

ότι αδιαφόρησαν σε χ ποσοστό, το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπόλοιπους είναι εντυπωσιακά 

μεγαλύτερο  και αυτό ισχύει και για τις τρεις τάξεις (Α΄ τάξη: 2,7% αδιαφορία μάρτυρα-14,7% 

αδιαφορία υπολοίπων· Β΄ τάξη: 9,9% αδιαφορία μάρτυρα-18,5% αδιαφορία υπολοίπων· Γ΄ τάξη: 

8,9% αδιαφορία μάρτυρα-13,3% αδιαφορία υπολοίπων). 

 

 

 

 
 

 

 



23 

 

 Σε ποιους χώρους έχεις παρατηρήσει φαινόμενα βίας;  

(στο προαύλιο του σχολείου, στους διαδρόμους, στις τουαλέτες, στις αίθουσες, αλλού)  

 

 Πότε συνήθως γίνονται τέτοια περιστατικά;  

(στο διάλειμμα, έξω από την τάξη πριν το μάθημα, μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος, σε μαθητικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου, σε εκδρομές ή 

περιπάτους του σχολείου, άλλοτε) 

 
 Οι απαντήσεις των παιδιών φανερώνουν ότι τα περιστατικά βίας σημειώνονται κυρίως στο 

προαύλιο κατά την ώρα του διαλείμματος (75%) ή στο σχόλασμα έξω από το σχολείο (67%)· η 

παρουσία των καθηγητών αποτρέπει τα φαινόμενα βίας. 

 

 
 

 
 

 

 Ποια είναι η γνώμη σου για τη σχολική βία;  

 

(δεν είναι κάτι σοβαρό· είναι απλά ένα παιχνίδι μεταξύ των μαθητών, είναι αρκετά 

σοβαρά φαινόμενα αλλά και συνηθισμένα μεταξύ μαθητών, με αφήνουν 

αδιάφορο/αδιάφορη τέτοια φαινόμενα, είναι πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει ν’ 

αντιμετωπιστεί, άλλο) 
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 Το 38,6% των παιδιών κρίνει το θέμα της βίας αρκετά σοβαρό αλλά συνηθισμένο. Το 

63,8% θεωρητικά αναγνωρίζει τη μεγάλη σοβαρότητα του ζητήματος, αλλά στην πράξη κρίνει 

μάλλον ότι η επίλυσή του αφορά μόνο τους άλλους, πιθανότατα τους ενηλίκους κι όχι τους ίδιους, 

αν λάβουμε υπόψη το 49,2% που αντιμετωπίζει τα επεισόδια βίας με επιδοκιμασία.  

 

 
 

 

 Ποια είναι η γνώμη σου για τους μαθητές που είναι βίαιοι;  

(διαφωνώ εντελώς με τη συμπεριφορά τους, μ’ ενοχλεί η συμπεριφορά τους αλλά 

την αποδέχομαι, με φοβίζουν, εγκρίνω τη συμπεριφορά τους, άλλο)  

 
 Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία (72,8%) διαφωνεί εντελώς με τη συμπεριφορά των 

βίαιων  μαθητών, μεγάλο ποσοστό (22%) τους αποδέχεται παρά την ενόχληση, πράγμα που πρέπει 

να μας προβληματίσει, όπως και το 5% που εγκρίνουν τέτοιες συμπεριφορές. 

         Αξιοπρόσεκτο είναι και το ποσοστό του 10% (κυρίως κορίτσια), στο οποίο οι βίαιοι 

μαθητές προκαλούν φόβο και το οποίο μειώνεται σταδιακά από την Α΄ στη Γ΄ τάξη (από το 13,3% 

πέφτει στο 4,9%). Ίσως μεταξύ των παιδιών αυτών θα πρέπει να αναζητήσουμε τα θύματα βίαιων 

συμπεριφορών…  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

          Η παρούσα προσπάθεια ξεκίνησε από το μεράκι και την προθυμία μας να γνωρίσουμε 

καλύτερα τους μαθητές μας και να βελτιώσουμε τη σχολική ζωή, μέρος της οποίας αποτελούμε κι 

εμείς. Αυτό βέβαια δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε άκοπο· δαπανήσαμε πολλές ώρες αναζητώντας, 

συζητώντας και διαφωνώντας, σίγουρα όμως επικοινωνώντας. Δε φιλοδοξούμε να καταθέσουμε 

μία ολοκληρωμένη επιστημονική πρόταση, αλλά να κάνουμε μία προσέγγιση ενός σοβαρότατου 

προβλήματος, της ενδοσχολικής βίας. Απλά, θέλουμε να ομορφύνουμε τη ζωή των μαθητών μας 

και μαζί τη δική μας. 

         Παρά τις επιφυλάξεις μας για τις απαντήσεις των γονέων και κυρίως των παιδιών και για τα 

στοιχεία που συνελέγησαν ως προς : 

-  την κατανόηση των ερωτήσεων 

-  την ειλικρίνεια των απαντήσεων 

-  τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τα ερωτηματολόγια και το όλο εγχείρημα, 

οδηγηθήκαμε σε κάποια συμπεράσματα για το θέμα μας λιγότερο ή περισσότερο ασφαλή, σίγουρα 

όμως ενδιαφέροντα και αξιόλογα.  Βέβαια, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε δεν ήταν επαρκή, ώστε 

να συσχετίσουμε άμεσα την εκδήλωση της βίας στο σχολείο με το οικογενειακό και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον.  

         Η σχολική βία ωστόσο είναι παρούσα· τα φαινόμενα βίας μέσα κι έξω από τα σχολεία 

πληθαίνουν επικίνδυνα και οδηγούν σ’ έναν φαύλο κύκλο, όπου, εναλλάξ, τα παιδιά παίζουν το 

ρόλο του θύτη και του θύματος ή απλά του μάρτυρα. Ευτυχώς, πολλά  συνειδητοποιούν τη 

σοβαρότητα του προβλήματος κι επιθυμούν τη λύση του. Παρά το γεγονός ότι ποικίλοι παράγοντες 

δημιουργούν πρόβλημα στην επικοινωνία και τις σχέσεις των παιδιών, κάποιες απαντήσεις τους 

μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον, όπως αυτή μιας μαθήτριας, η οποία, αναφερόμενη 

στους βίαιους συμμαθητές της, έγραψε: «Προσπαθώ να τους αποτρέψω από το να 

συμπεριφέρονται έτσι. Αν έρθουν στη θέση του θύματος, θα καταλάβουν τη σοβαρότητα της 

κατάστασης και πώς νιώθει το θύμα». 

         Σήμερα, σε μια κοινωνία που ταλανίζεται από ποικίλα προβλήματα και που δοκιμάζει και τις 

δικές μας αντοχές κι αντιστάσεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το παιδί θα συναντήσει τη βία και 

ως ενήλικας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να την ερμηνεύει ως κάτι φυσιολογικό και να την 

αποδέχεται ή να την ανέχεται στο σχολικό περιβάλλον· αντίθετα, το σχολείο οφείλει να αποτελεί 

έναν χώρο ασφάλειας κι εμπιστοσύνης για τα παιδιά, να καταδικάζει τη βία απ’ όπου κι αν 

προέρχεται και να προωθεί τον διάλογο, τη δημοκρατία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.  

         Για να αποκλιμακώσουμε, λοιπόν, αυτόν τον κύκλο της βίας και να αποτρέψουμε τον 

εκφοβισμό και τις επιθετικές συμπεριφορές στο σχολείο και στη ζωή πρέπει να εξοικειώσουμε τα 

παιδιά με άλλους, μη βίαιους τρόπους επικοινωνίας κι επίλυσης των διαφορών τους, να τα 

μάθουμε να αγαπάνε κι όχι να πολεμάνε, να βλέπουν στο πρόσωπο του άλλου απέναντί τους έναν 

πιθανό φίλο κι όχι έναν σίγουρο εχθρό ή έστω μια αιωρούμενη απειλή. Ίσως η ενασχόληση με τον 

πολιτισμό να είναι μια πρόσφορη λύση. Φυσικά, για την επίτευξη των παραπάνω είναι αναγκαία η 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας αλλά και η πρακτική στήριξη των εκπαιδευτικών στη δύσκολη 

αυτή αποστολή από αρμόδιους φορείς. Τίποτα, όμως, δεν θα είναι εφικτό χωρίς την ουσιαστική 

επικοινωνία μας με τα παιδιά. 

 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

 



26 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 

 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, κλ. ΠΕΟ5 & ΠΕ02, Διευθύντρια 

ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, κλ. ΠΕ02, Υποδιευθύντρια 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, κλ. ΠΕ20 & ΠΕ04.01 

ΒΑΣΙΛΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, κλ. ΠΕ12.01 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, κλ. ΠΕ02 

ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, κλ. ΠΕ01 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, κλ. ΠΕ02 

ΚΟΥΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, κλ. ΠΕ02 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, κλ. ΠΕ04.02 

ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, κλ. ΠΕ04.04 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, κλ. ΠΕ07 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, κλ. ΠΕ20 & ΠΕ03 

ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, κλ. ΠΕ11 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, κλ. ΠΕ08 

ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, κλ. ΠΕ02 

ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, κλ. ΠΕ02 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, κλ. ΠΕ02 

 

 


