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Περίληψη 
 

Η παρούσα έρευνα αφορά την πιθανή ύπαρξη ψυχικού τραύματος στην 

ομάδα μαθητών ηλικίας (8-11 ετών) που εμπλέκονται ως θύτες σε επεισόδια 

σχολικού εκφοβισμού εστιάζοντας στη σχέση του ψυχικού τραύματος με την 

αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση του δείγματος. Εκατό είκοσι έξι (126) μαθητές 

και μαθήτριες έλαβαν μέρος σε αυτήν την έρευνα, από τους οποίους το 49,2% είναι 

αγόρια και το 50,8% είναι κορίτσια. Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν με 

την ακόλουθη σειρά ένα προβολικό τεστ στο οποίο έπρεπε να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου σύμφωνα με την διηγηθείσα ιστορία,  τα ερωτηματολόγια 

αυτό-αναφοράς: το «Impact Event Scale (ΙΕS-8) (Dyregrov & Yule, 1995»), το «The 

Peer Experiences Questionnaire (PEQ) (Vernberg, Jacobs, & Hershberger, 1999)», 

το «Children’s Post-traumatic  Symptoms (CROPS) (Greenwald, 1996b)», και το 

«Πως Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου (ΠΑΤΕΜ Ι & ΙΙ) (Μακρή-Μπότσαρη Ε.)», 

Στους εκπαιδευτικούς των μαθητών ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα Ερωτηματολόγιο 

αυτο-αναφοράς προς τους εκπαιδευτικούς (Καλλιοντζή Σ. - Χατήρα Κ.).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 71 παιδιά εκ των 126, δηλαδή το 

56,3% ανήκουν στην ομάδα των θυτών σύμφωνα με τα δεδομένα στο 

ερωτηματολόγιο βιωμάτων με τους συνομηλίκους. Από το συγκεκριμένους 

συμμετέχοντες 15 μαθητές (5 αγόρια και 10 κορίτσια) σημείωσαν στο 

ερωτηματολόγιο CROPS βαθμολογία που αναφέρεται σε κλινική ένδειξη ψυχικού 

τραύματος ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών, συγκεκριμένα  42 μαθητές (14 

αγόρια και 28 κορίτσια) σημείωσαν βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο IES-8 κλινικής 

ένδειξης ψυχικού τραύματος. Είναι  ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, και χρήζει ανάλυσης, 

το γεγονός ότι τα κορίτσια υπερτερούν κατά πολύ των αγοριών στην ένδειξη 

ψυχικού τραύματος (10 κορίτσια/ 15 παιδιά) και δη κλινικής ένδειξης ψυχικό 

τραύμα (28 κορίτσια/ 42παιδιά).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το φύλο, η 

οικογενειακή κατάσταση, η τάξη, η εθνικότητα των γονέων και η σχολική επίδοση 

δεν επηρεάζει την ύπαρξη ή μη ψυχικού τραύματος στο δείγμα. 
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Παρόμοια, η ανάλυση έδειξε πως όλοι οι επιμέρους τομείς της 

αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης δεν συνδέονται με το φύλο του παιδιού, την 

οικογενειακή του κατάσταση, την εθνικότητα και την σχολική του επίδοση. 

Από την άλλη μεριά, η τάξη φαίνεται να επηρεάζει την αυτοαντίληψη και 

αυτοεκτίμηση των θυτών σε συγκεκριμένους τομείς, την Σχολική Ικανότητα, 

Διαγωγή/ Συμπεριφορά, και Αυτο-εκτίμηση διαπιστώνοντας ότι τα παιδιά Έκτης 

Δημοτικού αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σχολική τους επίδοση (για παράδειγμα, ότι 

τα πάνε καλά ή το ίδιο καλά με συνομηλίκους τους στις σχολικές εργασίες) σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες τάξεις. Επίσης, τα παιδιά της Έκτης δημοτικού 

παρουσιάζονται να έχουν καλύτερη αντίληψη για τη διαγωγή/ συμπεριφορά τους 

καθώς και καλύτερη αυτο-εκτίμηση σε σύγκριση με τα παιδιά μικρότερων τάξεων. 

Επίσης, τα παιδιά Έκτης Δημοτικού αντιλαμβάνονται καλύτερα τις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους τους σε αντίθεση με τα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων. Επιπλέον, τα 

παιδιά της Έκτης δημοτικού παρουσιάζονται να έχουν καλύτερη αντίληψη για την 

επίδοσή τους στα αθλήματα καθώς και για την εξωτερική τους εμφάνιση σε 

σύγκριση με τα παιδιά μικρότερων τάξεων. 

Στην ανάλυση της συσχέτισης του ψυχικού τραύματος με την αυτοαντίληψη 

και την αυτοεκτίμηση των μαθητών διαπιστώθηκε ότι  η κλίμακα της Αθλητικής 

Ικανότητας, της Φυσικής Εμφάνισης και της Διαγωγής-Συμπεριφοράς σχετίζονται 

αρνητικά με τη μεταβλητή του ψυχικού τραύματος Παρείσδυση (Intrusion). Αυτό 

σημαίνει ότι όσο πιο υψηλό ψυχικό τραύμα οι συμμετέχοντες αναφέρουν  τόσο 

χαμηλότερη αυτοαντίληψη σε αυτούς τους τομείς  τους χαρακτηρίζει. Επίσης, 

βρέθηκε ότι όσο περισσότερη εκτίμηση τρέφει το άτομο για τον εαυτό του τόσο 

υψηλότερα τείνει να έχει τη σχολική ικανότητα, έχει καλύτερες σχέσεις με τους 

συνομηλίκους, τα πάει καλύτερα στα αθλήματα, θεωρεί ότι έχει καλύτερη εμφάνιση 

και αξιολογεί τη συμπεριφορά του καλύτερη.    

Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση της παλινδρόμησης βρέθηκε ότι η 

«Αθλητική Ικανότητα» συμβάλλει στην πρόβλεψη. Αυτό σημαίνει πως, όσο 

χαμηλότερη αντίληψη έχει το παιδί για την επίδοση και την ικανότητά του στα 

αθλήματα τόσο μεγαλύτερο ψυχικό τραύμα βιώνει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση 

θυματοποίησης  με την οποία έρχεται αντιμέτωπο.  

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας έδειξε 

πως η θυματοποίηση του εαυτού (VS) και η αθλητική ικανότητα συνδέεται με το αν 

το παιδί παρουσιάζει κλινική εικόνα ή όχι. Ειδικότερα, τα παιδιά με κλινική εικόνα 
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ψυχικού τραύματος σημείωσαν μεγαλύτερο μέσο όρο στην υπο-κλίμακα 

θυματοποίησης του εαυτού  συγκριτικά με τα παιδιά που δεν εμφανίζουν κλινική 

εικόνα. Για τις υπόλοιπες υπο-κλίμακες δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που υπαγορεύονται ως κλινικοί τύποι 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο CROPS φαίνεται ότι πέφτουν 

ή έχουν στο παρελθόν πέσει συχνά θύματα εκφοβισμού και ότι δεν συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες. Τη συγκεκριμένη διαπίστωση επιβεβαιώνουν οι 

αναλύσεις των αποτελεσμάτων και στο ερωτηματολόγιο ψυχικού τραύματος IES-8. 

Σύμφωνα με αυτά, διαπιστώθηκε ότι η Αθλητική ικανότητα, η Φυσική Εμφάνιση και 

η Διαγωγή-Συμπεριφορά συνδέεται με την κλινική εικόνα ή όχι που παρουσιάζει το 

παιδί.  Για τις υπόλοιπες υπο-κλίμακες της Αυτοαντίληψης-Αυτοεκτίμησης δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Ακόμα, βρέθηκε ότι το φύλο δεν 

συνδέεται με το τύπο του παιδιού θύτη στα ερωτηματολόγια ψυχικού τραύματος. 

Σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση το μεγαλύτερο ποσοστό των θυτών 

δήλωσαν ότι προτιμούν να ταυτιστούν με το θύμα του υποθετικού σεναρίου το οποίο 

τους αναγνώστηκε κατά τη χορήγηση. Η ταύτιση με το θύμα  μπορεί να δηλώσει μια 

πρόδηλη ή λανθάνουσα κατάσταση, πάντως, όποια και να είναι η κατάσταση αυτή 

σημαίνει ότι τα παιδιά που είναι θύτες και ταυτίζονται με το  θύμα βιώνουν 

αναμφίβολα μια ψυχική αναστάτωση, αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο ή μικρό 

τραύμα, του οποίου η υφή είναι ανάλογη με το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, τι 

βιώνει πραγματικά μέσα στο περιβάλλον του (εσωτερικό και εξωτερικό).  
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Εισαγωγή 
 

Οι συστηματικές επιθετικές προσβολές και η θυματοποίηση θεωρούνται 

σήμερα παγκόσμιο φαινόμενο που αφορά όλες τις κοινωνίες, όλους τους σχολικούς 

θεσμούς, όλες τις βαθμίδες (Κουρκούτας, 2008). 

Παρομοίως στην Ελλάδα, πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι το 

φαινόμενο των συστηματικών επιθετικών προσβολών και της θυματοποίησης 

κυμαίνεται στα ίδια ποσοστά με εκείνα των ευρωπαϊκών σχολείων, και ως εκ τούτου 

χρήζει συστηματικότερης έρευνας με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 

σοβαρών ψυχοκοινωνικών παρενεργειών που φαίνεται να έχει στα θύματά του (βλ. 

Κουρκούτας, Γιοβαζολιάς, & Μητσοπούλου, 2006; Πετρόπουλος, & 

Παπαστυλιανού, 2001). Σε μια πανελλαδική έρευνα της Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς, ποσοστό 29,4% των μαθητών της έρευνας δήλωσαν ότι υπήρξαν μάρτυρες 

διαφόρων μορφών εκφοβισμών και βίας με στόχο τη θυματοποίησή τους (Psalti, 

Papathanassiou, Konstantinou & Deliyanni, 2005).    

Το φαινόμενο του εκφοβισμού παιδιών από τους συμμαθητές τους στα 

σχολεία είναι τόσο παλιό όσο και η διαδικασία της σχολικής μάθησης. Είναι δε τόσο 

συνηθισμένο, ώστε πολλοί γονείς αλλά και δάσκαλοι θεωρούν αυτού του είδους την 

συμπεριφορά και εμπειρία ως εκ των ουκ άνευ της ενσωμάτωσης του παιδιού στην 

κοινότητα των συνομηλίκων τους. 

Συχνά τα παράπονα των παιδιών αντιμετωπίζονται από τους γονείς και τους 

άλλους ενήλικες (πχ. εκπαιδευτικοί) με αδιαφορία και με ειρωνικά σχόλια που στόχο 

έχουν να ελαχιστοποιήσουν την σημασία του συμβάντος. Αυτό το γεγονός είχε ως 

αποτέλεσμα πολλά να είναι τα παιδιά που καλούνται να υπομείνουν σιωπηλά αυτόν 

τον εφιάλτη. 

Μια θετική διατύπωση των τελευταίων χρόνων είναι ότι σημειώνεται, σε 

αύξουσα συχνότητα και σε ολοένα και περισσότερες χώρες, μια μετατόπιση της 

επιστημονικής αλλά και της κοινής γνώμης προς μια αντίληψη που εκλαμβάνει των 

εκφοβισμό ως «μια σχεδόν ανυπόφορη μάστιγα» που συχνά έχει ολέθριες επιπτώσεις 

στα ίδια τα εμπλεκόμενα παιδιά.(Χαντζή & Χουντουμάδη, 2000). 

Οι έρευνες που διεξήγαγε ο Olweus στα σχολεία των Σκανδιναβικών χωρών 

την δεκαετία του 70 αναγνώρισε το πρόβλημα, μελέτησε τη συχνότητα εμφάνισης 
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του, τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται και απέδειξε ότι με επιστημονικά 

σχεδιασμένες παρεμβάσεις είναι δυνατή η μείωσή του σε ποσοστό μέχρι και 50 %. 

Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα. Οι συνέπειες πιθανόν να ήταν καταλυτικές. Οι 

συνάδελφοι κοινωνικοί ερευνητές εντυπωσιάστηκαν. Πριν εκπνεύσει ο 20ος αιώνας, 

εκατοντάδες παρόμοιες μελέτες διεξήχθησαν σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. 

Βιβλία, άρθρα, διαδικτυακοί τόποι, βίντεο και CD άρχισαν να εμφανίζονται σε 

αφθονία, εξηγώντας τι θα μπορούσε να κάνουμε για να σταματήσουμε τον 

εκφοβισμό στα σχολεία (Rigby Κ., Επιστημονική επιμέλεια: Γιοβαζολιάς Α.(2008) 

σχολικός εκφοβισμός, σύγχρονες απόψεις, σ.13). Ανάλογες έρευνες ακολούθησαν 

και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, όπως στη Μ. Βρετανία, στις ΗΠΑ, στον 

Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και πρόσφατα στην Ελλάδα από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και από άλλους φορείς.  

O εκφοβισμός επηρεάζει τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των 

μαθητών στο σχολείο, συνδέεται με πολλές ψυχοκοινωνικές διαταραχές (Felix, & 

McMahon, 2006) και επηρεάζει τις αναπτυξιακές μεταβάσεις των μαθητών (Craig, 

Peppler, & Atlas, 2000). 

Ένα άτομο το οποίο εκφοβίζεται κατ’ επανάληψη βιώνει την αίσθηση του 

αβοήθητου και την έλλειψη δύναμης με παρόμοιο τρόπο όπως και το θύμα του 

τραύματος, και γι’ αυτό το λόγο έχει προταθεί ότι οι δυναμικές που ενυπάρχουν στον 

εκφοβισμό βιώνονται σαν ένα επαναλαμβανόμενο τραύμα. Σοβαρά ή λιγότερο 

σοβαρά γεγονότα τα οποία διαταράσσουν τα συναισθήματα, τη φυσιολογία και τις 

γνωστικές λειτουργίες παρακωλύουν την προσαρμοστική ικανότητα  και μπορεί να 

διαταράξουν τη συνηθισμένη λειτουργία του ατόμου. (Ingram & Price, 2001). Για 

τους νέους και τους ενηλίκους, το τραύμα μπορεί να επηρεάσει όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας συμπεριλαμβάνοντας το ψυχολογικό, κοινωνικό, σωματικό, 

διαπροσωπικό, πνευματικό και άλλα συστήματα αξιών (ιδεολογία, αξίες) (Wilson, 

2004b). Μπορεί επίσης να διαταράξει τη φυσιολογική ωρίμανση των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, να μεγεθύνει συμπεριφορές και μπορεί να 

κάνει τη σκέψη περισσότερη άκαμπτη και λιγότερο φανταστική.  

Ανεπίλυτες τραυματικές αντιδράσεις μπορεί να «εκτροχιάσουν» σοβαρά  τη 

ζωή ενός παιδιού, τη δουλειά του τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, και την ευημερία 

του (Nader, 2008). Ο σχολικός εκφοβισμός έχει συσχετιστεί, επιπρόσθετα, με 

αυξημένο αριθμό απουσιών, χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, υψηλά ποσοστά σχολικής 

διαρροής, συναισθηματικές δυσκολίες, αίσθημα μοναξιάς, αυτοκτονικό ιδεασμό και 
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ψυχοσωματικά συμπτώματα (Rigby Κ., Επιστημονική επιμέλεια: Γιοβαζολιάς 

Α.(2008) σχολικός εκφοβισμός, σύγχρονες απόψεις). 

Με αφορμή αυτά τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών που έχουν γίνει πάνω 

στον σχολικό εκφοβισμό, η παρούσα ερευνητική μελέτη φιλοδοξεί να αναδείξει την 

πολυπλοκότητα του φαινομένου παρουσιάζοντας την επίδρασή του στην ψυχολογική 

κατάσταση των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των δραστών.  

Η συγγραφή και οργάνωση της επικείμενης μελέτης βασίστηκε σε τέσσερις 

βασικές ενότητες: η πρώτη αναφέρεται στο φαινόμενο του  «σχολικού εκφοβισμού», 

η δεύτερη στην ανάλυση του όρου «ψυχικό τραύμα», η τρίτη παρουσιάζει την σχέση 

ψυχικού τραύματος και σχολικού εκφοβισμού και η τέταρτη αναφέρεται στη 

παρουσίαση της έρευνας που διεξήχθη σε σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

του Ν. Χανίων τον Μάρτιο του 2011. 

Πιο αναλυτικά τα κεφάλαια που αναπτύσσονται έχουν ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1. παρουσιάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του 

φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και αναφέρονται τα σημαντικότερα 

θεωρητικά πρότυπα που ερμηνεύουν το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς στο 

σχολικό πλαίσιο. Το  Κεφάλαιο 2. αναφέρεται στον «σχολικό εκφοβισμό», τα 

χαρακτηριστικά του, τις διαστάσεις που αυτό έχει πάρει στα σχολεία της Ευρώπης 

και της Ελλάδας. Στο Κεφάλαιο 3. και 4. περιγράφονται οι αιτιολογικοί παράγοντες 

και οι συνέπειες που αυτό έχει στις ζωές των μαθητών και στη σχολική κοινότητα. 

Στο Κεφάλαιο 5. παρουσιάζονται προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο Κεφάλαιο 6. περιγράφονται τα κλινικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά και 

εμπίπτουν στα διαγνωστικά πρότυπα του DSM-IV. Στο Κεφάλαιο 7. παρουσιάζεται 

η ανάλυση του ψυχικού τραύματος. Στο Κεφάλαιο 8. περιγράφεται η σχέση του 

ψυχικού τραύματος με τη θυματοποίηση.  Στο Κεφάλαιο 9. Παρουσιάζεται η σχέση 

της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης με τον εκφοβισμό. Στο Κεφάλαιο 10. 

γίνεται αναφορά στους σκοπούς και στόχους της έρευνας που υλοποιήθηκε τον 

Μάρτιο και στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της . Στο 

Κεφάλαιο 11. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα ερευνών που έχουν γίνει σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το Κεφάλαιο 

12 αναφέρεται στη συζήτηση των αποτελεσμάτων ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι προτάσεις μας για την άμβλυνση του φαινομένου του σχολικού 

εκφοβισμού στην σχολική κοινότητα. 
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Αναμένεται ότι η συγκεκριμένη εργασία θα αποτελέσει σημαντική πηγή 

πληροφόρησης σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και εστία 

περαιτέρω μελέτης του ψυχικού τραύματος των εμπλεκομένων από την παιδική 

ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή τους. 
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Κεφάλαιο 1ο 
 

1. Η έννοια της επιθετικότητας και του σχολικού εκφοβισμού 

(Bullying): επιστημονικοί ορισμοί και απόψεις τι είναι σχολικός εκφοβισμός. 

 

Η επιθετικότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φύσης του ανθρώπου και 

εκδηλώνεται με διάφορούς τρόπους: απειλές, πρόκληση σωματικής βλάβης, και 

ψυχική καταπίεση του ατόμου. Ωστόσο η επιθετικότητα κατά καιρούς έχει οριστεί 

ποικιλοτρόπως.  

Οι θεωρητικοί της ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης και οι εθολόγοι 

υποστηρίζουν ότι η επιθετικότητα είναι ένστικτο εγγενές με την ανθρώπινη φύση. Ο 

οργανισμός παράγει επιθετική ενέργεια η οποία συσσωρεύεται και στη συνέχεια 

εκτονώνεται με επιθετικές πράξεις. Η εκδήλωση της επιθετικής ενέργειας υπό μορφή 

επιθετικών συμπεριφορών θεωρείται από αυτούς τους θεωρητικούς αναπόφευκτη. 

Οι θεωρητικοί της συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης υποστηρίζουν ότι οι 

επιθετικές συμπεριφορές αποτελούν μια ειδική κατηγορία κοινωνικής συμπεριφοράς 

και ότι είναι, όπως όλες οι κοινωνικές συμπεριφορές, αποτέλεσμα μάθησης. Οι 

θεωρητικοί αυτοί ορίζουν το φαινόμενο είτε βάσει των συνθηκών που ισχύουν πριν 

την εκδήλωσή του και οι οποίες μπορεί να δείξουν τις προθέσεις του θύτη είτε βάσει 

των επιπτώσεων του στον αποδέκτη της επιθετικής πράξης. 

Σύμφωνα με έναν κλασικό ορισμό των Dollard, Doob, Miller, Mowrer και 

Sears η επιθετική συμπεριφορά γίνεται με σκοπό να θίξει, να προκαλέσει βλάβη ή να 

τραυματίσει το άτομο στο οποίο απευθύνεται. Αντίθετα οι Parke και Slaby 

υποστήριξαν ότι η επιθετική συμπεριφορά ορίζεται από τις επιπτώσεις της, οι οποίες 

είναι αρνητικές για το θύμα. (Καλαντζή-Αζίζη & Ζαφειροπούλου, 2004). 

Επικεντρωμένοι στο χώρο του σχολείου διαπιστώνουμε ότι ιδιαίτερη 

βαρύτητα έχει δοθεί στην επιθετικότητα μεταξύ των συνομήλικων μαθητών. Την 

τελευταία δεκαετία κανένα άλλο θέμα σχετικό με σχολείο και την εκπαιδευτική 

διαδικασία, δεν γνώρισε τέτοια δημοτικότητα όσο η βία στους σχολικούς χώρους. 

Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών δεν βοηθούν στη δημιουργία μιας 

ακριβούς εικόνας για το φαινόμενο, αφού αυτά δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους. 

Μεθοδολογικά κυρίως ζητήματα (π.χ. εννοιολογικός ορισμός του εκφοβισμού, 
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επιλογή δείγματος, επιλογή των ερωτήσεων, ανάλυση και των δεδομένων), αλλά και 

ζητήματα ιδεολογικής φύσης των ερευνητών, οδηγούν σε αντικρουόμενα μεταξύ 

τους ερευνητικά πορίσματα, με συνέπεια να μην μπορεί κανείς με βεβαιότητα να 

ισχυριστεί ότι η επιθετικότητα στους σχολικούς χώρους αυξάνει δραματικά όπως 

συζητείται (Κυριόπουλος & Παππά, 2008). 

Ο σχολικός εκφοβισμός/ θυματοποίηση (και οι δύο όροι έχουν μεταφραστεί 

από τον αγγλικό όρο «Bullying») παρατηρείται στο σχολικό περιβάλλον και 

δυσχεραίνει την προσαρμογή των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα με τον όρο 

«θυματοποίηση» αποδίδουμε τον αγγλικό όρο “victimization” που είναι αποτέλεσμα 

εκφοβισμού (Bullying), δηλαδή μιας συγκεκριμένης μορφής επιθετικής 

συμπεριφοράς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Κυριόπουλος & Παππά, 2008). 

 Οι βασικές προϋποθέσεις για την χρησιμοποίηση του όρου είναι η 

επανάληψη αυτών των ενεργειών με σταθερή συχνότητα και μεθόδευση προς τους 

πιο αδύναμους μαθητές. 

Η θυματοποίηση χωρίζεται περαιτέρω σε άμεση και έμμεση θυματοποίηση. 

Η άμεση θυματοποίηση αναφέρεται στην ανοιχτή επίθεση εναντίον του παιδιού – 

στόχου, ενώ η έμμεση θυματοποίηση πραγματοποιείται μέσω της απομόνωσης και 

του αποκλεισμού του παιδιού – στόχου από ομαδικές δραστηριότητες. 

           Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από το έργο του Λιούις Κάρολ, 

«Μες στον καθρέφτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί: Όταν εγώ χρησιμοποιώ μία λέξη, 

είπε ο Χάμπτυ Ντάμπυ με υπεροπτικό τόνο, σημαίνει ακριβώς ό,τι διαλέγω να 

σημαίνει-τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. Το ερώτημα είναι, είπε η Αλίκη, αν 

μπορείς να κάνεις τις λέξεις να σημαίνουν τόσα διαφορετικά πράγματα. Το ερώτημα 

είναι, είπε ο Χάμπτυ Ντάμπυ, ποιος είναι ικανός να το κάνει, αυτό είναι».  

Οι Tatum και Tatum (1992) έγραψαν: «Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η 

σκόπιμη και συνειδητή επιθυμία να βλάψουμε τον άλλο και να τον/την υποβάλουμε 

σε κατάσταση πίεσης». Ο δράστης του εκφοβισμού εδώ θεωρείται ότι κινείται 

προμελετημένα, είναι δηλαδή «διεστραμμένος», αδιάλλακτος, δύστροπος, έχοντας 

επίγνωση ότι θέλει να βλάψει κάποιον. Ο εκφοβισμός θεωρείται ως μια νοητική 

κατάσταση, μία άνομη κατάσταση σκέψης κάποιου που γνωρίζει σίγουρα καλά τι 

κάνει, ενός ατόμου που οι έντιμοι άνθρωποι θα καταδίκαζαν (Rigby Κ., 

Επιστημονική επιμέλεια: Γιοβαζολιάς Α.(2008) σχολικός εκφοβισμός, σύγχρονες 

απόψεις, σ.40).  
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Η συγκεκριμένη άποψη για το δράστη υιοθετείται με μία ελάχιστη 

διαφοροποίηση από το Συμβούλιο της Σκωτίας για την Έρευνα στην Εκπαίδευση 

(the Scottish Council for Research in Education): «Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η 

σκόπιμη, συνειδητή επιθυμία να βλάψουμε ή να απειλήσουμε ή να εκφοβίσουμε 

κάποιον» (Rigby, K.,(2002), New Perspectives on Bullying, σ. 28). 

 Ο Olweus(1993) στα πλαίσια της διατύπωσης του ορισμού του εκφοβισμού 

μας εφιστά τη προσοχή στην «αρνητική πράξη εκ μέρους ενός ή περισσότερων 

μαθητών». Προσθέτει ότι ο εκφοβισμός είναι προφανής όταν είναι «δύσκολο για τον 

θυματοποιημένο μαθητή να υπερασπιστεί τον εαυτό του/της». Σύμφωνα με τον ίδιο 

ο ορισμός έχει ως εξής: «Ένας/μία μαθητής/μαθήτρια εκφοβίζεται ή θυματοποιείται 

όταν εκτίθεται επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια κάποιου χρονικού διαστήματος 

στις αρνητικές πράξεις ενός ή περισσότερων μαθητών» (Rigby Κ., Επιστημονική 

επιμέλεια: Γιοβαζολιάς Α.(2008) σχολικός εκφοβισμός, σύγχρονες απόψεις, σ.37).  

Ο Οlweus(1999) δίνει παραδείγματα αρνητικών πράξεων. Εξηγεί: 

«Λέμε ότι ένας μαθητής θυματοποιείται όταν ένας άλλος μαθητής, ή μια ομάδα 

μαθητών»: 

 

Του/της λένε άσχημα και δυσάρεστα λόγια και τον/την κοροϊδεύουν ή τον/την 

αποκαλούν με κακόβουλα ονόματα που τον/την πληγώνουν 

Τον/την αγνοούν παντελώς ή τον/την αποκλείουν από την ομάδα των φίλων ή επίτηδες 

τον/την αποκλείουν από τα δρώμενα 

Τον/τη χτυπούν, κλοτσούν, παραμερίζουν, ή τον/την απειλούν 

Λένε ψέματα ή διαδίδουν ψευδείς φήμες γι αυτόν/αυτήν ή του/της στέλνουν κακόβουλα 

σημειώματα και προσπαθούν να κάνουν τους υπόλοιπους μαθητές να τον/την 

αντιπαθήσουν 

Και άλλα παρόμοια 

                                                                                                     (Olweus,1999,σελ 31)   

                                                                    

              Στη Γαλλία, σύμφωνα με τους Fabre-Cornali, Emin, και Pain (1999), ο 

εκφοβισμός συμπεριλαμβάνει «εγκλήματα και παραπτώματα κατά ατόμων ή κατά 

προσωπικής και σχολικής περιουσίας» και όλες τις μορφές βίας του ίδιου του 

σχολείου, ως θεσμού, καθώς επίσης και όλες τις μικρές αλλά συχνές εκδηλώσεις 

«απρέπειας» οι οποίες διαταράσσουν τη σχολική ζωή, όπως η αγένεια, ο θόρυβος, οι 

αταξίες κ.λ.π. (σελ. 130). 
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Η Besag (1989) δηλώνει: « Ο εκφοβισμός είναι περισσότερο μία στάση παρά 

μια πράξη». Αυτό που καθιστά, σύμφωνα με την Besag, κάποιον υποψήφιο δράστη 

δεν είναι αποκλειστικά η εκδραμάτιση μιας σκέψης ή επιθυμίας αλλά και η ίδια η 

επιθυμία ή η σκέψη. 

Ο εκφοβισμός διακρίνεται ή τουλάχιστον διαφοροποιείται από την 

επιθετικότητα;  Η διάκριση μεταξύ των όρων βία, επιθετικότητα και εκφοβισμού δεν 

είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Σε γενικές γραμμές οι επιθετικές συμπεριφορές μπορούν να 

περιγραφούν ως πράξεις που αποσκοπούν να βλάψουν σωματικά, ψυχικά ή να 

τραυματίσουν κάποιο άλλο πρόσωπο και δεν περιορίζονται μόνο στη σωματική 

κακοποίηση. 

Στον ορισμό του Randall (1991) για τον εκφοβισμό, δεν γίνεται καμία τέτοια 

διάκριση: «Ο εκφοβισμός είναι η επιθετική συμπεριφορά που προκύπτει από την 

εκούσια πρόθεση να προκαλέσει κάποιος σωματικό ή ψυχικό πλήγμα σε άλλους». 

Αυτός ο ορισμός σχετίζεται με τον αντίστοιχο που παραθέτουν οι Tattum και Tattum  

όπου ξεκάθαρα συμπεριλαμβάνεται η εκούσια πρόθεση και αναγνωρίζεται ότι ο 

σκοπός των αρνητικών πράξεων του δράστη είναι να βλάψει κάποιον (Rigby Κ., 

Επιστημονική επιμέλεια: Γιοβαζολιάς Α.(2008) σχολικός εκφοβισμός, σύγχρονες 

απόψεις, σ.38).  

Το γεγονός ότι μια διατύπωση του εκφοβισμού τον εξισώνει με την επιθετική 

συμπεριφορά εφιστά τη προσοχή των μελετητών στο τι δεν αφορά τον εκφοβισμό. 

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση έγινε από τους Frey και Hoppe-Graff (1994) στην 

έρευνα τους με παιδιά προσχολικής ηλικίας από τη Βραζιλία. Σύμφωνα με αυτούς, ο 

εκφοβισμός μπορεί καλύτερα να περιγραφεί ως η «κυρίαρχη επιθετικότητα που 

συμβαίνει όταν ένα παιδί, χωρίς να έχει προκληθεί από κάποιο άλλο, το χλευάζει, το 

εκφοβίζει, το καταναγκάζει, το κοροϊδεύει ή χειροδικεί εναντίον του-χωρίς έναν 

ξεκάθαρο εξωτερικό στόχο για τη συμπεριφορά του αυτή» (σελ. 250). Οι ερευνητές 

αντιλαμβάνονται τον εκφοβισμό ως κάτι διαφορετικό από τη «μεσολαβητική 

επιθετικότητα» επειδή δεν έχει έναν «ξεκάθαρο στόχο», καθώς επίσης και από την 

«αντιδραστική επιθετικότητα» δηλαδή την επιθετικότητα η οποία είναι προϊόν 

προηγούμενης πρόκλησης κατά κάποιον τρόπο (Rigby Κ., Επιστημονική επιμέλεια: 

Γιοβαζολιάς Α.(2008) σχολικός εκφοβισμός, σύγχρονες απόψεις, σ.39).  
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1.1.  Κοινωνικές διαφοροποιήσεις του ορισμού (Bullying) 

 

Ο ορισμός του εκφοβισμού έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των χρόνων και 

είναι φυσικό να αντανακλά τις ιστορικές και κοινωνικές εξελίξεις. Και ο ίδιος ο 

ορισμός αμφισβητήθηκε από πολλούς ερευνητές οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον όρο 

«θυματοποίηση» (Felix, & McMahon, 2006). Ο όρος «εκφοβισμός» απέκτησε 

διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές καταστάσεις και αντανακλούσε αυτό που 

συνέβαινε στην κοινωνία. (Smith et al., 2002). Η σημασία της λέξης «εκφοβισμός» 

επίσης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. (Akiba, 2002).  Καθώς διερευνούμε τον 

ορισμό του εκφοβισμού σε διάφορες χώρες, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού 

έχει αναδυθεί σαν κεντρική έννοια (Smith, 2002) και είναι προφανές ότι η έννοια 

του εκφοβισμού έχει εξελιχθεί σαν ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. 

Ο όρος «Bullying» συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράφει επεισόδια 

επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, παρόλο που έχει 

αποδοθεί με άλλη κάθε φορά σημασία σε διαφορετικές έρευνες και η μετάφρασή του 

σε ορισμένες γλώσσες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι επίσης σαφές ότι 

τόσο ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές όσο και ανάμεσα στους ενήλικες υπάρχουν 

αποκλίνουσες απόψεις για την ακριβή ερμηνεία του όρου. 

Για παράδειγμα οι Smith και Levas, εξέτασαν πως ορίζουν τον εκφοβισμό 

παιδιά ηλικίας 7 με 8 χρονών και διαπίστωσαν πως τα περισσότερα από αυτά, σε 

ποσοστό 87%, είπαν πώς να έρχεσαι απλά σε σύγκρουση (τσακώνεσαι) με κάποιον 

είναι εκφοβισμός. Μια ακόμα διαφορά του πως ορίζεται ο εκφοβισμός μεταξύ των 

μαθητών και των ερευνητών είναι ότι τα παιδιά επικεντρώνονται σε πιο εμφανείς 

μορφές του όπως είναι η άμεση λεκτική επίθεση και η σωματική κακοποίηση, 

παραβλέποντας έμμεσες μορφές όπως είναι η κοινωνική απομόνωση. Επίσης έρευνα 

του Madsen (1996) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές φαίνεται να 

προσπερνούν την σημασία της έλλειψης ισορροπίας ισχύος και δύναμης στον 

εκφοβισμό, καθώς μόνο το 16% ανέφερε ότι ο θύτης θα πρέπει να είναι δυνατότερος 

ή να φαίνεται ότι είναι δυνατότερος, γεγονός που διαπιστώθηκε και στην έρευνα των 

Guerin και Henneseys (2000) που δείχνει ότι γύρω στο 60% των ερωτηθέντων 

μαθητών είπαν ότι “η σωματική δύναμη δεν παίζει κανένα σημαντικό ρόλο στον 

εκφοβισμό”. (Νaylon & Cawie, 2006). 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί η έρευνα του καθηγητή Peter 

Smith και της ερευνητικής του ομάδας που στόχευε στον προσδιορισμό της έννοιας 
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της βίας και του εκφοβισμού από τους ίδιους τους μαθητές. Για τον λόγο αυτό 

διανεμήθηκαν σε μαθητές ηλικίας από 8-14 ετών σκίτσα (cartoons) που απεικόνιζαν 

διάφορες εικόνες βίαιης ή μη βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, τα οποία 

καλούνταν οι ίδιοι οι μαθητές να σχολιάσουν. Οι χώρες που περιλάμβανε η έρευνα 

δεν περιορίζονταν στα όρια της Ευρώπης άλλα συμπεριελάμβαναν την Κίνα και την 

Ιαπωνία. Τα 136 αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπήρχαν μεγάλες 

διαφορές στο περιεχόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, έτσι όπως 

προσδιορίστηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν σε 

οριακές μορφές λεκτικής βίας και πειράγματος ή παιχνιδιού μεταξύ των μαθητών. 

Με άλλα λόγια, το φαινόμενο της βίας και του εκφοβισμού είναι γνώριμο σε όλους 

τους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας και πολιτισμικού υπόβαθρου. (Aρτινοπούλου, 

2001). 

 

 

1.2.   Μορφές Εκφοβισμού 

 

Οι υπό-τυποι του εκφοβισμού δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη 

κατηγοριοποίηση των τρόπων με τους οποίους εκφράζεται ο εκφοβισμός ή 

επιθετικότητα. Μεγάλος αριθμός ερευνητών διαχωρίζει τον εκφοβισμό σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: άμεσο και έμμεσο (Smith et al., 2002). Ο άμεσος 

συμπεριλαμβάνει τις σωματικές απειλές ή επιθέσεις σε άλλο άτομο, ενώ ο έμμεσος 

είναι περισσότερο λεπτός και δύσκολος στο προσδιορισμό και μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει το να πάρει κάποιος τα αντικείμενα κάποιου ή να χειριστεί τη 

φιλία του.  

Οι Beaty & Alexeyev, (2008, p. 1) συνοψίζει τις μορφές του εκφοβισμού 

όπως αναδύονται από τη βιβλιογραφία: 

Α. Άμεσος εκφοβισμός με συμπεριφορές όπως: πειράγματα, χλευασμός, 

απειλές, χτυπήματα και κλοπές οι οποίες ξεκινούν από ένα ή περισσότερους 

εκφοβιστές απέναντι σε ένα θύμα 

Β. Λεκτικός εκφοβισμός (έμμεσος εκφοβισμός): Χλευασμός, πειράγματα, 

βρισιές διάδοση φημών (δεν συμπεριλαμβάνει σωματική βία αλλά ψυχολογική 

βλάβη).  

Γ. Σωματικός εκφοβισμός: Χτυπήματα, κλοτσιές, καταστροφή περιουσίας, 

προσηλυτισμός ενός ατόμου για να χτυπήσει κάποιον.  
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Δ. Εκφοβισμός στις σχέσεις-κοινωνικός εκφοβισμός (μη σωματικός): Απειλές 

ή άσεμνες χειρονομίες, αποκλεισμός άλλων από μια ομάδα (κοινωνικός 

αποκλεισμός), χειριστικές σχέσεις, αποστολή απειλητικών email-sms (κυβερνο-

εκφοβισμός)  

Ε. Σεξουαλική παρενόχληση: Μιας μορφής εκφοβισμού που στοχεύει στο να 

μειώσει, να ντροπιάσει, να εξευτελίσει ή να ελέγξει ένα άλλο άτομο στη βάση του 

φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.  

Σύμφωνα με τον Rigby (2008) o εκφοβισμός διακρίνεται: 

 Σωματικά, π.χ. με χτυπήματα και 

κλοτσιές 

 

 Εκφοβισμός που οφείλεται σε 

σωματική αναπηρία. 

 

 Λεκτικά π.χ. με βρισιές  Με τη μη-λεκτική γλώσσα του 

σώματος π.χ. καρφώνοντας επίμονα 

με το βλέμμα κάποιον 

 

 Ρατσιστικός εκφοβισμός: η φύση 

των ομάδων-στόχων πιστεύεται ότι 

προκαλούν την αρνητική 

μεταχείριση. 

 

 Σεξουαλικός εκφοβισμός 

 

   

 (βλ. Rigby Κ., Επιστημονική επιμέλεια: Γιοβαζολιάς Α.(2008) σχολικός 

εκφοβισμός, σύγχρονες απόψεις, σελ. 53-67). 

 

Παραδείγματα συμπεριφορών που αποτελούν προσπάθεια θυματοποίησης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Παραδείγματα συμπεριφορών Θυματοποίησης / εκφοβισμού. 

1. όλες οι μορφές σωματικής βίας (χτυπήματα, σπρώξιμο, φτύσιμο, τρικλοποδιά κτλ.) 

2. Κλοπή και καταστροφή των προσωπικών αντικειμένων του παιδιού- στόχου. 

 

3. Λεκτικές συμπεριφορές (βρίσιμο, κοροϊδία, διάδοση φημών, ενάντια στο παιδί – 

στόχος και την οικογένεια του.) 

 

4. Υποβάθμιση των ικανοτήτων και επιτευγμάτων του παιδιού – στόχου. 

 

5. Γράψιμο υβριστικών συνθημάτων εναντίων του παιδιού- στόχου σε τοίχο ή άλλα 

μέρη που μπορούν να δουν τα άλλα παιδιά. 

 

6. Κοροϊδία της Θρησκείας, της εθνικής προέλευσης, της κοινωνικής καταγωγής ή της 

εμφάνισης του παιδιού- στόχου. 

 

7. Αποκλεισμός του παιδιού από ομαδικές δραστηριότητες (πχ. συμμετοχή σε 

αθλητικές ομαδικές δραστηριότητες, από πάρτι κτλ. 

 

8. Κοροϊδία του παιδιού στόχου για τον τρόπο που ντύνεται. 

 

9. Προσπάθεια επιβολής στο παιδί στόχο ώστε να συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν 

θέλει. 

                                                                         Πηγή: Μάνος (1997) 

 

 

1.3.   Ρόλοι στον Εκφοβισμό 

 

Ο εκφοβισμός συμβαίνει τόσο στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους (Field, 

2001; Mikkelsen& Einarsen, 2002) και αποτελεί μια υποκειμενική εμπειρία 

(Veenstra et al., 2007). Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί φαινόμενο που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι έφηβοι στο σχολείο σε όλο τον κόσμο (Forero, 

McLellan, Rissel, & Bauman, 1999; Pepler et al., 2006; Rigby & Slee, 1993; Smith 

et al., 1999). Εμπλέκεται στο συγκεκριμένο φαινόμενο η σωματική κακοποίηση, η 

λεκτική παρενόχληση, η κοινωνική απομόνωση ή και απόρριψη κ.ά (Olweus, 1993). 

Κατά τη διαδικασία του σχολικού εκφοβισμού υπάρχουν τρεις ρόλοι των 



 

 

Ψυχικό τραύμα και σχολικός εκφοβισμός: η ομάδα των θυτών Ρέθυμνο 2011 

19 

εμπλεκομένων: τα θύματα, τα παιδιά δηλαδή που δέχονται τη παρενόχληση, οι 

δράστες ή θύτες, τα παιδιά που παρενοχλούν και οι παρατηρητές, τα παιδιά που 

παρευρίσκονται ως μάρτυρες (Atlas & Pepler, 1998; Craig & Pepler,1997; Craig, 

Pepler, & Atlas, 2000). 

Σύμφωνα με τους McLaugling et al., (2006) υπάρχουν τέσσερις κύριες 

κατηγορίες, ονομαστικά, στον εκφοβισμό.   

111...    Το θύμα που εκφοβίζεται 

222...    Το άτομο που εκφοβίζει τους άλλους και που είναι γνωστός ως 

«εκφοβιστής»  

333...    Οι άνθρωποι που παρατηρούν τον εκφοβισμό να λαμβάνει χώρα, 

γνωστοί ως παριστάμενοι, μάρτυρες ή παρατηρητές.  

444...    Κάποιοι άνθρωποι είναι και θύματα αλλά και εκφοβιστές και 

περιγράφονται ως θύτες/θύματα.  

Οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την «σκιαγράφηση» των 

χαρακτηριστικών των θυμάτων του εκφοβισμού περιγράφουν παιδιά που είναι 

συνήθως μη επιθετικά, αγχώδη, ανασφαλή, μη δημοφιλή, μοναχικά, με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και έλλειψη δυναμικότητας. Αυτά τα παιδιά συνήθως έχουν την τάση 

να περιμένουν επιθετική αντιμετώπιση από τους συνομηλίκους τους και να 

καταφεύγουν σε κοινωνική απόσυρση για να προστατευτούν. Όπως υποστηρίζουν οι 

Perry και Kennedy (1993), αυτά τα παιδιά δεν είναι καλοί στο να υποστηρίζουν και 

να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Έτσι όταν η σύγκρουση με κάποιον συνομήλικο 

είναι αναπόφευκτη, καταφεύγουν σε υποτακτική, αμυντική συμπεριφορά – 

υποχώρηση, κλάμα, ή μη διεκδίκηση. Συνήθως δε, είναι και σωματικά αδύναμα ή 

τυχαίνει μερικές φορές να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα παιδιά για κάποιο περιττό 

εμφανές χαρακτηριστικό τους, όπως είναι η παχυσαρκία, ο τραυλισμός κ.α. (χωρίς 

αυτό να αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για θυματοποίηση) και δεν τα καταφέρνουν 

αποτελεσματικά στην αντεκδίκηση. (Hodges & Perry, 1999) 

 Σε αντιδιαστολή με αυτά τα «παθητικά» θύματα, ορισμένοι ερευνητές 

αναφέρονται σε άλλα παιδιά που γίνονται θύματα, τα λεγόμενα « προκλητικά 

θύματα». Τα παιδιά αυτά τείνουν να είναι υπερκινητικά, μη συνεργάσιμα, φαίνεται 

ότι ενεργητικά προκαλούν τις επιθέσεις των άλλων συνομηλίκων τους και έχουν την 

τάση να παρενοχλούν τους άλλους. Όταν όμως η ένταση αυξηθεί, υποκύπτουν και 

παίρνουν το ρόλο του θύματος. Ο Olweus εκτιμά μέσα από τα πορίσματα των 
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ερευνών του ότι ένα 14% των θυμάτων έχει αυτά τα χαρακτηριστικά «του 

προκλητικού θύματος» (Χατζή & Χουντουμάδη, 2000).  

Οι Dodge κ.α. (1990) αναφέρουν χαρακτηριστικά πως πολλά από τα παιδιά 

θύματα όχι μόνο δεν απεχθάνονται τους δράστες αλλά και επιδιώκουν την παρέα 

τους φτάνοντας μέχρι το σημείο να τους “παρακαλούν” για περισσότερα 

πειράγματα, χλευασμό και εκφοβισμό. Ωστόσο τα παιδιά που θυματοποιούνται 

συστηματικά είναι πιο πιθανόν να επιδιώξουν την παρέα άλλων θυμάτων παρά 

δραστών ιδιαιτέρα αν υφίστανται σωματική βία (Dodge & Pery, 1999). 

Επιπλέον οι μαθητές θύματα σε όποια και από τις δύο κατηγορίες και αν  

ανήκουν στερούν όπως προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία βασικές κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως η συνεργατικότητα, η ικανότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων και η 

αίσθηση του χιούμορ ενώ χαρακτηρίζονται από μειωμένη αυτοεκτίμηση η οποία 

συνδέεται με εμπειρίες ανασφαλούς προσκόλλησης κατά την βρεφική ηλικία.(Egan 

& Pery, 1998). Μάλιστα έχει διαπιστωθεί πως η χρόνια θυματοποίηση συμβάλλει 

αποφασιστικά στην περεταίρω μείωση της αυτοεκτίμησης και στην αύξηση της 

κατάθλιψης από την οποία υποφέρουν πολλά από τα παιδιά θύματα καθώς η σχολική 

τους ζωή είναι μαρτύριο. 

Αντίστοιχα και τα παιδιά, τα οποία καταφεύγουν κατ’ επανάληψη στην 

άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον συνομηλίκων στο χώρο του 

σχολείου, έχουν μελετηθεί διεξοδικά στη σχετική βιβλιογραφία. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών που ασχολήθηκαν με την 

διακυβέρνηση των χαρακτηριστικών του μαθητή/δράστη, τα αγόρια που 

καταπιέζουν, κοροϊδεύουν, απειλούν, βασανίζουν και γενικά παρενοχλούν τους 

συνομηλίκους τους έχουν συνήθως μεγάλη σωματική δύναμη (Pepler κ.ά., 1993), 

ενώ αγόρια και κορίτσια αισθάνονται ιδιαίτεροι απέχθεια για το σχολείο (Rigby & 

Slee, 1990), είναι ιδιαίτερα οξύθυμα και διακατέχονται από συναισθήματα 

ανεπάρκειας, κατωτερότητας και ανασφάλειας (Olweus, 1993). Ο συνηθέστερος 

«τύπος» θύτη είναι ένα παιδί με αυταρχική προσωπικότητα, επιθετικό ακόμα και 

προς τους ενήλικες, παρορμητικό και σωματικά δυνατό (ιδίως τα αγόρια). Φαίνεται 

ότι είναι σίγουρο για τον εαυτό του, μη ικανό για ενσυναίσθηση και αποζητά την 

ανοιχτή και δημόσια διαμάχη με στόχο να επιβεβαιώσει την υπεροχή του και να 

επιβληθεί στην ομάδα των συνομηλίκων του. 

 Παρόλο που στις περισσότερες έρευνες περίπου το 50% των παιδιών 

φαίνεται να μην επικροτούν τον εκφοβισμό, αυτά τα παιδιά φαίνεται να μην είναι 
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τόσο απομονωμένα όσο θα περίμενε κανείς. Αν επιπλέον έχουν και κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά που τα κάνουν ελκυστικά, μπορεί να καταφέρουν να δημιουργήσουν 

μια ομάδα παιδιών γύρω από αυτά, ακόμα και να πείσουν άλλα παιδιά να τους 

μιμηθούν στον εκφοβισμό. 

Ο Olweus απορρίπτει την εκδοχή ότι αυτά τα επιθετικά παιδιά είναι κατά 

βάθος ανασφαλή και αγχώδη. Αντίθετα ο Slee αναφέρει ότι στο δικό του δείγμα οι 

θύτες είχαν μέτρια αυτοεκτίμηση και ενώ φαίνεται να χαίρουν κάποιου κοινωνικού 

κύρους στο σχολείο, δεν είναι αγαπητά στους δασκάλους και δηλώνουν ότι δεν είναι 

ευχαριστημένα στο σχολικό περιβάλλον. 

Διαχρονικές μελέτες δείχνουν ότι τα μη δημοφιλή- επιθετικά παιδιά 

διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για αντικοινωνική συμπεριφορά αργότερα στην 

εφηβεία. Αυτά τα επιθετικά – μη δημοφιλή παιδιά έχουν ακόμα μεγαλύτερη τάση να 

υπεραποδίδουν επιθετική πρόθεση στους άλλους, τους διακρίνει ανεξέλεγκτη ορμή 

και όχι μόνο ξεκινούν αψιμαχίες με άλλα παιδιά, αλλά και εμμένουν στην επίθεση 

μέχρι τον τελικό εξευτελισμό του αντιπάλου, παραβιάζοντας έτσι τις κανονιστικές 

διατάξεις για επίλυση διαφορών (Χατζή & Χουντουμάδη, 2000). 
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Πίνακας 2 :Τα παιδιά που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά προς τους 

συνομηλίκους τους, συχνά παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: 

 

Αισθάνονται ανεπάρκεια και μειονεξία ως προς την αντιμετώπιση γεγονότων της 

καθημερινής ζωής. 

Πιθανότατα, έχουν υποστεί ανάλογη συμπεριφορά τα ίδια, μέσα στο οικογενειακό ή 

ευρύτερο περιβάλλον τους. 

Προέρχονται από οικογένειες οι οποίες «εκθειάζουν» τις «αρετές» και τα «οφέλη» τέτοιων 

συμπεριφορών. 

Είναι τα ίδια «θύματα» κάποιας μορφής κακοποίησης. 

Δεν ξέρουν πώς να εξωτερικεύσουν/ εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή δεν τους 

επιτρέπεται να το κάνουν. 

Δεν επιτυγχάνουν «επιθυμητές» σχολικές επιδόσεις. 

Δεν έχουν συναίσθηση της αυτό- εκτίμησης τους, ή της αξίας για τον εαυτό. 

Είναι άτομα που έχουν μάθει «να γίνεται πάντα το δικό τους», θεωρούν τα πάντα αυτονόητο 

δικαίωμά τους, ενώ κάθε τι και καθένας που δεν ανταποκρίνεται ανάλογα, θα υποστεί τις 

οδυνηρές συνέπειες. 

Κάποια άλλα, απλά ικανοποιούνται να είναι «αρχηγοί» και εδραιώνουν το «status» μέσω 

τέτοιων εκφοβιστικών συμπεριφορών προς τους «ανυπάκουους». 

Είναι άτομα με «αυτοπεποίθηση, αλλά έντονα ενοχλητικά και αντιπαθητικά για τους 

συνομηλίκους τους που δεν τους θεωρού «ισότιμους». 

                                                                                      Πηγή:Τσαγκάρη (2003) 

 

                     

1.3.1.  Ο δράστης που γίνεται θύμα και το θύμα που γίνεται δράστης 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει υποστηριχθεί, πως η διάκριση των μαθητών, που 

εμπλέκονται σε φαινόμενα παρενόχλησης, εκφοβισμού και θυματοποίησης σε 

«δράστες» και «θύματα», είναι απλοϊκή και δεν προσφέρει ένα λειτουργικό 

εννοιολογικό πλαίσιο για την διερεύνηση της φύσης του φαινόμενου και των 

παραγόντων που συντελούν στη γέννηση και στη διατήρηση του (Mynard & Joseph, 

1997). Η άποψη αυτή βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνών οι οποίες 

καταδεικνύουν την ύπαρξη και προσπαθούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα μιας 

τρίτης ομάδας παιδιών, η οποία παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά και με τους 

«δράστες» και με τα «θύματα» (Austin & Joseph, 1996, Stephenson & Smith, 1989). 
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Η ομάδα αυτή θυματοποιεί αλλά και θυματοποιείται συστηματικά παίρνοντας το 

ρόλο του δράστη αλλά και του θύματος με την ίδια «ευκολία». Τον πρώτο ρόλο τον 

παίρνει συνήθως όταν κάποιος άλλος παρενοχλείτε ενώ στο δεύτερο υπάρχουν 

στιγμές που καθηλώνεται χωρίς να μπορεί να τον αποποιηθεί και να υπερασπίσει 

προσωπικές ανάγκες και δικαιώματα (Salmivalli κ.ά.,1997).  

Εκείνο που διαφοροποιεί τους δράστες/θύματα από τους «δράστες» αλλά και 

από τα  «θύματα» είναι ο χαμηλός βαθμός κοινωνικής αποδοχής από το σχολικό 

περιβάλλον (Mynard & Joseph, 1997), η απουσία στρατηγικών επίλυσης 

προβλημάτων ως τρόπος αντιμετώπισης συγκρουσιακών καταστάσεων και ο 

συστηματικά υψηλότερος βαθμός μακιαβελισμού και αρνητικής αυτοεκτίμησης 

(Andreou, 2000). Φαίνεται πως πιστεύουν πως ζουν σε ένα κόσμο όπου μπορούν να 

είναι είτε «δράστες» είτε «θύματα» και «επιλέγουν» να παίξουν και τους δυο αυτούς 

ρόλους με «επιτυχία», προκειμένου να είναι συνεπείς με τις αρνητικές αξιολογικές 

σταθερές που έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους – οι οποίες τους κάνουν 

ιδιαίτερα ευάλωτους- αλλά και με τις μακιαβελικές στρατηγικές πάνω στις οποίες 

βασίζουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Επιπρόσθετα, στην ομάδα αυτή, έχουν 

παρατηρηθεί υψηλά επίπεδα νευρωτισμού αλλά και ψυχωτικών διαταραχών και 

παρόμοια επίπεδα κατάθλιψης με τα θύματα (Mynard & Joseph, 1997). 

Κοινή διαπίστωση σε όλες τις μελέτες που διερευνούν την προσωπικότητα 

του δράστη/θύματος, είναι η απόρριψη, που βιώνουν τα παιδιά που υιοθετούν διπλό 

ρόλο στις διαδικασίες θυματοποίησης, από το σχολικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις παρατηρήσεις του Βandura (1977) σχετικά με την υιοθέτηση επιθετικής 

συμπεριφοράς έπειτα από την παρατήρηση και τη μίμηση προτύπου και την ισχυρή 

επιρροή που ασκεί το επιθετικό πρότυπο σε εκείνους που δεν χαρακτηρίζονται από 

υψηλή κοινωνική αποδοχή, η διαδικασία υιοθέτησης συμπεριφοράς δράστη και 

παράλληλα θύματος, μοιάζει πιο κατανοητή. Επιπλέον, εφόσον η συνεχής απόρριψη 

από την ομάδα των συνομηλίκων οδηγεί στη περιορισμένη διαθεσιμότητα φίλων στο 

χώρο του σχολείου, είναι πιθανόν εκείνοι οι συμμαθητές που του απομένουν για 

παρέα και στήριξη να αποτελέσουν ένα ισχυρό δίκτυο ενίσχυσης της υπάρχουσας 

προδιάθεσης για εμπλοκή στις διαδικασίες θυματοποίησης με οποιοδήποτε ρόλο και 

τρόπο ((Salmivalli κ.ά.,1997).  
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1.3.2  Η ενεργός και μυστική συμμετοχή του κοινωνικού περίγυρου 

 

Ο Olweus (1993) αναφερόμενος στους μηχανισμούς που αφορούν την 

εμπλοκή της σχολικής ομάδας στην εκδήλωση και ενίσχυση της θυματοποίησης, 

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, χρησιμοποιεί τον όρο «μεταδοτική αρρώστια», η οποία 

εξασθενεί τον έλεγχο της αναστολής των επιθετικών τάσεων, διαταράσσει το 

σύστημα της κατανομής συλλογικών ευθυνών και σταδιακά μεταβάλει τις 

αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τη θυματοποίηση. 

Πραγματικά έχει διαπιστωθεί πως οι μαθητές σε μια σχολική μονάδα 

αναλαμβάνουν διάφορους «συμμετοχικούς» ρόλους κατά τη θυματοποίηση ενός ή 

περισσότερων συμμαθητών τους. Ακόμα και αν δεν παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη σωματική ή ψυχολογική επίθεση που υφίσταται το θύμα, μπορεί να υποβοηθούν 

τον δράστη ή/και να του παρέχουν θετική επανατροφοδότηση επιβραβεύοντας τις 

πράξεις του, να παίρνουν το μέρος του θύματος προκαλώντας την οργή του δράστη 

ή να παραμένουν ουδέτεροι και να αποδέχονται σιωπηλά την όλη κατάσταση 

(Salmivalli κ.ά.,1996). Οι συμπεριφορές αυτές εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από τη θέση που κατέχει ο μαθητής στην ομάδα των συνομηλίκων και το βαθμό 

αποδοχής που εξασφαλίζει υιοθετώντας κάποια από τις παραπάνω στάσεις και 

συμπεριφορές. 

Για παράδειγμα, ένας μαθητής ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μπορεί 

να διστάζει να αναμιχθεί στην όλη κατάσταση υπερασπίζοντας το θύμα, θεωρώντας 

πιθανή την απόρριψη ή ακόμα και τη δική του θυματοποίηση με την ανοχή των 

άλλων. Έτσι εθελοτυφλεί συνειδητά και δεν διακινδυνεύει, ενώ παράλληλα με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζει την μεγαλύτερη αποδοχή από τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν την τάση αυτή 

να σχηματίζουν «φιλικούς σχηματισμούς» και εκείνοι που μένουν απ’ έξω απ’ 

αυτούς τους «συνασπισμούς» είναι συνήθως τα θύματα. 

Το μέγεθος τω κοινωνικών δικτύων ενίσχυσης των διαδικασιών 

θυματοποίησης, εκφοβισμού και παρενόχλησης στο χώρο του σχολείου 

διαμορφώνεται βάσει των γνωστών κανόνων του παιχνιδιού της εξουσίας. Οι 

περισσότεροι μαθητές συσπειρώνονται γύρω από τον «νικητή / εκφοβιστή», 

ακολουθούν με μικρή διαφορά οι «ουδέτεροι» ενώ οι υπερασπιστές του θύματος 

είναι ελάχιστοι.(Ανδρέου, 2004) Το αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχικής 

συσπείρωσης, είναι να αποκρύπτονται πολλά περιστατικά θυματοποίησης από τους 
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εκπαιδευτικούς αλλά και από τους γονείς των παιδιών, με βάση κάποιου είδους 

σιωπηλής συμφωνίας που ξεφεύγει από την δυαδική σχέση δράστη/θύματος. 

Συνήθως το θύμα φοβάται να μιλήσει και η όλη κατάσταση παίρνει ανησυχητικές 

διαστάσεις σε όλη τη σχολική μονάδα αλλά πολλές φορές και έξω από αυτήν, 

υπονομεύοντας και παρεμποδίζοντας κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης. Επιπλέον, 

όταν οι προσπάθειες αντιμετώπισης της σχολικής βίας κατευθύνονται μόνο προς 

τους δράστες ή / και τα θύματα, οι ενδεχόμενες ωφέλειες είναι συνήθως προσωρινές, 

λόγω των πιέσεων που δέχονται από την ομάδα να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται 

με το συνηθισμένο γνωστό τρόπο. (Orpinas & Horne, 2003). 

Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών τόσο του 

θύματος όσο και του θύτη. 
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 Πίνακας 3: Τα γενικά χαρακτηριστικά του θύματος και του θύτη 

 

ΘΥΜΑ                                                           ΘΥΤΗΣ 

 Έχει μικρότερη σωματική δύναμη από 

τους συνομηλίκους του 

πειράζει, κοροϊδεύει, χτυπά κ.λ.π   

είναι επιφυλακτικό, ευαίσθητο, ήσυχο, 

απομονωμένο, παθητικό υποτακτικό και 

ντροπαλό. 

 

είναι σωματικά δυνατότερος και 

αποτελεσματικό σε διάφορες 

δραστηριότητες που απαιτούν χρήση του 

σώματος (πχ αθλήματα) 

Κλαίει εύκολα. 

 

έχει ανάγκη κυριαρχίας και υποταγής 

των άλλων και επιβάλλεται με απειλές 

και επίδειξη δύναμης 

είναι αγχώδες, ανασφαλές, 

δυστυχισμένο, καταθλιπτικό, με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Γι αυτό γίνεται εύκολος 

στόχος. 

δεν υπακούει σε κανόνες και 

υπερηφανεύεται για την ανωτερότητα 

του 

 

 δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον 

εαυτό του 

Είναι οξύθυμος, ευερέθιστος και 

παρορμητικός 

η σχολική του επίδοση μπορεί να είναι 

χαμηλή, μέτρια ή και υψηλή. 

είναι αντιδραστικός, ανυπάκουος και 

επιθετικός ακόμα και σε ενήλικες 

 είναι σκληρός με τα θύματα και δεν 

δείχνει συμπόνια γι αυτό 

 έχει θετική εικόνα για τον εαυτό του 

 εμπλέκεται από νωρίς και σε άλλες 

κοινωνικές δραστηριότητες 

 έχει μέτρια ή χαμηλή επίδοση 

 έχει μέτρια ή χαμηλή δημοτικότητα 

         (Πανούσης Γ., ενδοσχολική βία: χωρίς όρια και χωρίς ορίζοντα, σ.64) 
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Κεφάλαιο 2ο  
 

Επιδημιολογικά Στοιχεία για την έκταση του σχολικού εκφοβισμού    

(Bullying). 

 

Περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού έρχονται συχνά στο φως της 

δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. 

Πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται στο σχολείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια 

το οποίο όμως μόλις από το 1997 και έπειτα απασχόλησε την Ευρωπαϊκή επιτροπή 

και αργότερα τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι έρευνες που εξετάζουν τη συχνότητα του φαινομένου αναφέρουν ποσοστά 

που κυμαίνονται από 5% έως και 22%. Οι διακυμάνσεις αυτές επηρεάζονται από την 

ηλικία των παιδιών που εξετάζονται, τον τρόπο εξέτασης του φαινομένου 

(ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις), το μέγεθος και την κοινωνικοοικονομική 

σύσταση του δείγματος. 

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα από 130.000 παιδιά και 

εφήβους (ηλικίας 7 έως 16 ετών) την Νορβηγία, ο Olweus (1993) βρήκαν ότι το 9% 

των παιδιών αυτών αναφέρει πως έχει υποστεί εκφοβισμό από άλλα, ενώ ένα 7% 

παραδέχεται ότι «συχνά» ή «κάπου κάπου» εκφοβίζει ή ταλαιπωρεί άλλα παιδιά. Ο 

Smith (1991) υπολογίζει, ότι από μελέτες που έχουν γίνει στην Αγγλία, ότι 1 στους 5 

μαθητές έχει εμπειρία εκφοβισμού.  

Στην Αυστραλία, έρευνα σε 4.229 παιδιά και εφήβους έδειξε ότι 1 στους 7 

εκφοβίζεται σωματικά ή ψυχικά, τουλάχιστον μια φορά την βδομάδα ή και πιο 

συχνά.(Χατζή, Χουντουμάδη, 2000). 

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της βίας στο σχολικό χώρο άρχισε να ερευνάται 

σχετικά πρόσφατα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του συνεχούς ενδιαφέροντος για το 

θέμα στον Ελλαδικό χώρο αποτελεί το 7ο Συνέδριο του περιοδικού Σύγχρονη 

Εκπαίδευση με τίτλο « Η βία στα σχολεία » που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 

1994 στην Αθήνα. Ελάχιστες είναι οι έρευνες στον Ελλαδικό χώρο που αφορούν 

συγκεκριμένα το σχολικό εκφοβισμό στο χώρο του σχολείου. Η πρώτη έρευνα στην 

Ελλάδα χρονολογείται από το 1990 όταν μελετήθηκε η επιθετική συμπεριφορά των 

παιδιών στο χώρο του δημοτικού σχολείου. Ακολούθησε η έρευνα του Καλλιώτη σε 
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117 μαθητές/ -τριες, 11 – 12 ετών, σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην ανατολική Αττική. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε κάθε σχολείο περίπου 30 % των μαθητών/- 

τριων είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, με τα αγόρια να δηλώνουν πολύ περισσότερα περιστατικά 

εκφοβισμού από ό,τι τα κορίτσια. (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007). 

 Παρόμοια με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών ήταν και τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Χατζή, Χουντουμάδη και Πατεράκη (2000) που μελέτησαν το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης στην Ελλάδα σε 1312 

παιδιά που φοιτούσαν από την τρίτη έως την έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου, 

χρησιμοποιώντας το ειδικό ερωτηματολόγιο του Olweus (1993) που έχει 

χρησιμοποιηθεί διεθνώς, σε μεγάλο αριθμό ερευνών. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

τους συμφωνούσαν σε γενικές γραμμές με τα διεθνή δεδομένα ως προς την 

συχνότητα, την ηλικία, φύλο και τις πρακτικές εκφοβισμού. 

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης σχολικής χρονιάς (1999) το 14,7 % των παιδιών υπήρξε «θύμα» 

εκφοβισμού, το 6,24 % «θύτης» και το 4,8 % «θύτης και θύμα». Τα αγόρια ήταν 

περισσότερα σε όλες τις κατηγορίες σε σχέση με τα κορίτσια. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο αριθμός των δραστών και των θυμάτων μειώνεται 

καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η πιο συνηθισμένη μορφή εκφοβισμού που αναφέρεται 

από τα θύματα (42,5 %) είναι : « μου έλεγε βρισιές και με κορόιδευε …» (άμεση 

λεκτική).  

Περισσότερα αγόρια θύματα από ότι κορίτσια δηλώνουν ότι έχουν υποστεί 

άμεση σωματική βία (το 34 % των αγοριών έναντι 22,83 % των κοριτσιών), ενώ 

αντίθετα τα κορίτσια σε μεγαλύτερο ποσοστό έχουν υποστεί άμεση λεκτική βία και 

έμμεσο εκφοβισμό (διάδοση φημών) σε ποσοστό 38 % σε αντίθεση με το 25,3 % 

των αγοριών. 

Η πιο συχνή αντίδραση απέναντι στον εκφοβισμό που επέλεξαν να 

αναφέρουν τα θύματα ανάμεσα σε επτά διαφορετικές επιλογές, ήταν ότι τους 

«αγνοούμε» (43,37 %) ενώ η πιο συχνή αντίδραση που επέλεξαν οι «θύτες - 

θύματα» είναι η «εκδίκηση» (32,7 %) (Αρτινοπούλου, 2001). 

Όταν τα παιδιά ρωτήθηκαν τι έκαναν αυτά τα ίδια όταν είδαν κάποιον να 

εκφοβίζεται, μεγάλο ποσοστό παιδιών ανέφερε ότι : « δεν συμμετείχε μεν αλλά 

ευχαριστιόταν να παρακολουθεί τον εκφοβισμό των άλλων» (27, 96%), 
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αναγκάζονται να συμμετάσχουν στον εκφοβισμό (35,47 %) ή συμμετείχε αν και δεν 

τον πίεζαν οι άλλοι να συμμετάσχει (23,56 %).  

Επίσης στην πλειονότητά τους οι μαθητές ανέφεραν ότι δεν θέλουν να 

συναναστρέφονται με τους θύτες (60, 2 %). Παρόλα αυτά σημαντικά περισσότερα 

αγόρια αναφέρουν ότι τους «αρέσουν» οι θύτες γιατί “ είναι μάγκες”. 

Οι ερευνητές τονίζουν ότι «τα θύματα φαίνεται να υποκύπτουν στην 

νοοτροπία της νομιμοποίησης και ομαλοποίησης της εκφοβιστικής πρακτικής…». 

Όπως αναφέρει ο Borg, προσπαθώντας να εξηγήσει παρόμοια ευρήματα αναφέρει 

ότι «… φαίνεται ότι κάποια παιδιά θεωρούν τον εκφοβισμό ως μέρος της 

θυελλώδους διαδικασίας της ανάπτυξής τους, ως μια δύσκολη φάση που πρέπει να 

υπομείνει κανείς εάν θέλει να είναι προετοιμασμένος για την ζωή». Η έρευνα αυτή 

αποτελεί την πρώτη θυματολογική έρευνα (με αυστηρή μεθοδολογία και 

τεκμηριωμένη ανάλυση) στα παιδιά του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα και για 

αυτό είναι σημαντική. (Αρτινοπούλου, 2001) 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΥΠΕΠΘ) διενήργησε πανελλήνια έρευνα που 

είχε σκοπό να μελετήσει τα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου. 

Στην έρευνα πήραν μέρος 3.000 μαθητές, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από 

450 σχολεία της χώρας. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο που εξέταζε διάφορες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς (πχ. 

Θυματοποίηση από συμμαθητές, από καθηγητές, από μέλη της οικογένειας, 

καταστροφή φθορά της περιουσίας του σχολείου). Βρέθηκε ότι η συχνότητα με την 

οποία οι μαθητές διαπράττουν ή υφίσταντο επιθετικές πράξεις ήταν μικρότερη από 

αυτήν που αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία αλλά και από αυτή που βρήκαν σε 

ελληνικό δείγμα οι Χουντουμάδη, Πατεράκη και Χατζή το 2000 (Πετρόπουλος & 

Παπαστυλιανού, 2001). 

Σε σχετική ερώτηση στο ερωτηματολόγιο της έρευνας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, σχετικά με το, σε ποιόν απευθύνεται ο μαθητής, όταν γίνεται θύμα μιας 

επίθεσης, οι απαντήσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Τα αποτελέσματα δίνουν ένα 

μεγάλο ποσοστό μαθητών του δημοτικού να απευθύνονται στους γονείς, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ως αποδέκτες παραπόνων παρουσιάζουν μικρό ποσοστό προτίμησης. 

Τα ποσοστά παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4: Ποσοστά έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

Στο δημοτικό σχολείο: 23,0% απευθύνονται στον δάσκαλο/ διευθυντή. 

76,7% απευθύνονται στους γονείς. 

15,9% απευθύνονται στους φίλους. 

8,4% σε κανέναν. 

1,0% άλλο. 

                                                                  Πηγή: Χηνάς & Χρυσαφίδης (2000) 

 

Στην έρευνα των Ψάλτη και Κωνσταντίνου βρέθηκε ότι το 1/3 των παιδιών 

δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί και γενικά οι ενήλικοι δεν προσπαθούν να 

σταματήσουν τις εκφοβιστικές συμπεριφορές και ότι, παρά τις όποιες ενέργειες 

κάνουν, οι προσπάθειες τους δεν είναι συστηματικές ενώ η πλειονότητα των γονιών 

(68%) δεν συνεργάζονται με το σχολείο προκειμένου να προσπαθήσουν να 

σταματήσουν αυτά τα περιστατικά (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007). 

Σε πιο πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2004 – 2005 και 

2005 – 2006 τα ποσοστά θυματοποίησης και εκφοβισμού ήταν παρόμοια με αυτά 

της έρευνας της Χουντουμάδη, Πατεράκη και Χατζή (2001). Σε δείγμα 4000 παιδιών 

και εφήβων το 10 – 13 % δηλώνει ότι έχει βιώσει ως θύμα τον σχολικό εκφοβισμό, 

κυρίως την λεκτική του μορφή και τη μορφή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ένα 

στα δέκα παιδιά περίπου φοβάται και αγωνιά ότι θα πέσει θύμα εκφοβιστικών 

περιστατικών (Δεληγιάννη, 2006). 

Το 2006 πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη έρευνα από το ΕΚΚΕ σε δημοτικά, 

γυμνάσια και λύκεια της Αθήνας για την ποιότητα ζωής των παιδιών και των 

εφήβων. Το δείγμα αποτελούσαν 2000 μαθητές/τριες από 110 σχολεία της πόλης 

των Αθηνών. Τα αποτελέσματα που ήρθαν στο φως αναφέρουν ότι το 37 % των 

μαθητών του δημοτικού έχει υποστεί βία από άλλα συνομήλικα τους παιδιά ενώ το 

13% των ερωτηθέντων ομολόγησε ότι έχουν χτυπήσει άλλα παιδιά. Ένα μεγάλο 

ποσοστό μαθητών που αγγίζει το 77% μαρτυρά ότι έχει δει παιδιά να χτυπούνε άλλα 

παιδιά και ενώ το ποσοστό των παιδιών που έχουν δει άλλα παιδιά να απειλούν άλλα 

παιδιά ανέρχεται στο 41 %. 

Τέλος το 60% των εκπαιδευτικών (διευθυντών και δασκάλων) αναφέρουν 

και οι ίδιοι περιστατικά βίας και εκφοβισμού στο σχολείο τους. Ωστόσο επιβάλλεται 
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να τονιστεί ότι το φαινόμενο της βίας των μαθητών ως κοινωνικό φαινόμενο 

προσδιορίζεται από πολιτισμικά στοιχεία και για τον λόγο αυτό παρουσιάζει σε κάθε 

κοινωνία διαφορετική μορφή και έκταση.  

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει, για παράδειγμα στις Η.Π.Α. μια 

διαφορετική εικόνα απ’ ό,τι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στις Η.Π.Α. μπορεί να 

παρατηρήσει κανείς μια μακρά πορεία κατά την οποία τις πιο «ήπιες» μορφές βίαιης 

συμπεριφοράς των μαθητών, διαδέχτηκαν οι πλέον πιο σοβαρές, όπως η οπλοφορία 

και η χρήση όπλων στο χώρο του σχολείου (Νόβα-Καλτσούνη, 2004). 
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Κεφάλαιο 3ο  
 

Παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση του Σχολικού 

Εκφοβισμού (Bullying) 

 

Η σημασία του σχολικού εκφοβισμού για την κοινωνία έχει οδηγήσει 

πολλούς ερευνητές στη διερεύνηση και την αναζήτηση των παραγόντων και των 

κοινωνικών συνθηκών που τον προκαλούν ή και τον ευνοούν. Κοινή διαπίστωση 

από τις έρευνες που έγιναν στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη είναι το γεγονός ότι 

προσεγγίζουν το ζήτημα της σχολικής βίας σε μία μικροκοινωνιολογική προσέγγιση, 

εστιασμένη στα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, στις 

κοινωνικές διεργασίες και τη δυναμική της σχολικής τάξης, την προσωπικότητα των 

μαθητών και τη διαδικασία της μάθησης. Η εκδήλωση της βίας από την πλευρά των 

μαθητών προσεγγίζεται ως «μια άλλη συμπεριφορά» και εντάσσεται σε ένα 

ευρύτερο μπιχεβιοριστικό πλαίσιο ανάλυσης. Γι αυτό το λόγο, ευρύτεροι κοινωνικοί 

παράγοντες  που δρουν ως παράγοντες υψηλού «κινδύνου» όπως είναι για 

παράδειγμα ο κοινωνικός αποκλεισμός των μαθητών, ο ρατσισμός, η κοινωνική 

προέλευση των μαθητών, ο ρόλος της οικογένειας, το αξιακό πλαίσιο κ.α.. δεν 

διερευνώνται επαρκώς σε παρόμοιες έρευνες. 

Παρόλα αυτά από προαναφερθείσες έρευνες εντοπίζονται (παρότι δεν 

αναλύονται επαρκώς) οι παράγοντες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση βίαιης 

συμπεριφοράς στο σχολείο από τους μαθητές. 

 Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα ατομικά και δημογραφικά των παιδιών 

θυτών και θυμάτων. Συγκεκριμένα μαθητές των οποίων το κοινωνικό υπόβαθρο, οι 

γνωστικές τους ικανότητες, το γλωσσικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο διαφέρει (ή 

αποκλίνει) από το αντίστοιχο των άλλων μαθητών της τάξης βρίσκονται σε 

αυξημένο κίνδυνο τόσο ως δράστες όσο και θύματα σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

Από εμπειρικά δεδομένα υπάρχουν ενδείξεις ότι ο βαθμός κατά τον οποίο ορισμένα 

παιδιά θυματοποιούνται επηρεάζεται από το αν είναι μέλη κάποιας μειονότητας ή αν 

αποκλίνουν από αυτό που θεωρείται προέχον ομαδικό πρότυπο σε θέματα 

συμπεριφοράς, εξωτερικών χαρακτηριστικών, οικογενειακής προέλευσης κτλ.. 

Πάντως ο Olweus (1994) υπογραμμίζει ότι «εξωτερικές αποκλίσεις παίζουν πολύ 
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μικρότερο ρόλο στη δημιουργία προβλημάτων θύτη - θύματος από ότι τείνουμε να 

πιστεύουμε».  

Εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως παχυσαρκία, κόκκινα μαλλιά, γυαλιά, 

διαφορετική εκφορά λόγου, δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν γιατί κάποια παιδιά 

«επιλέγονται» για εκφοβισμό.  

Ο Olweus καταλήγει: «….χαρακτηριστικά προσωπικότητας/ τυπικές 

αντιδράσεις, σε συνδυασμό με φυσική δύναμη ή αδυναμία στην περίπτωση των 

αγοριών, είναι σημαντικοί παράγοντες αυτών των προβλημάτων.» (Χατζή & 

Πατεράκη, 2000). Στην διεθνή βιβλιογραφία, η εθνο-πολιτισμική προέλευση δεν 

φαίνεται να αποτελεί κύριο παράγοντα επικινδυνότητας. Ωστόσο, δεν λείπουν οι 

έρευνες που δείχνουν σύνδεση του φαινομένου του εκφοβισμού με την εθνο- 

πολιτισμική προέλευση (πχ. Greeff, 2004, Seals & Young, 2003). Δύο πρόσφατες 

μελέτες στον ελλαδικό χώρο που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την εθνο-

πολιτισμική τους προέλευση σχετικά με τις απόψεις τους για την χρήση της βίας, 

αλλά και με τις εμπειρίες τους από βίαια περιστατικά στο χώρο του σχολείου. 

Επίσης η μεταβλητή κοινωνικό φύλο (gender) έχει επίσης επισημανθεί από όλες 

σχεδόν τις έρευνες. Τα αγόρια έχουν περισσότερες πιθανότητες εμπλοκής σε 

περιστατικά σχολικής βίας (ως θύματα και ως θύτες) συγκριτικά με τα κορίτσια, μια 

διαπίστωση που αναμφίβολα συνδέεται με την διαδικασία της διαφορικής 

κοινωνικοποίησης.  

Όπως αναφέρουν οι Δεληγιάννη- Κουϊμτζή και Σακκά (2005), «το σχολείο 

αποτελεί φορέα κοινωνικοποίησης που προωθεί, στηρίζει και αναπαράγει την 

κυρίαρχη άποψη για το πώς πρέπει και πως δεν πρέπει να συμπεριφέρονται τα δύο 

φύλα και δομεί ηγεμονικές ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες.  

Με βάση την λογική αυτή, οι αντιλήψεις για την βία και την επιθετικότητα 

που σχολικό χώρο και εκφράζονται από τους/ τις μαθητές/τριες, αποτελούν 

μηνύματα κεντρικής σημασίας, τόσο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 

επιθετική συμπεριφορά συνδέεται με το ένα ή το άλλο φύλο, όσο για τη δόμηση και 

την αναδόμηση των ταυτοτήτων φύλου» 

Ένας ακόμα πιθανός παράγοντας κινδύνου είναι η έκθεση των παιδιών στην 

ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα εκτιμάται ότι 10 εκ. παιδιά ετησίως στις ΗΠΑ 

γίνονται μάρτυρες τις βίας μεταξύ των γονιών τους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. 
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Σύμφωνα με την θεωρία της κοινωνικής μάθησης παιδιά που γίνονται μάρτυρες 

βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ των γονιών τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

μάθουν και να αντιγράψουν αυτά τα επιθετικά πρότυπα συμπεριφοράς. Η έκθεση σε 

αυτές τις μορφές συμπεριφοράς μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του παιδιού 

γύρω από την επιθετική συμπεριφορά και να την θεωρήσουν ως μια αποδεκτή μορφή 

και μέθοδο αντιμετώπισης συγκρούσεων. (Baver & Hervenkoht, 2006). 

Στις έρευνες για την σχολική βία και τον εκφοβισμό επισημαίνεται η 

επίδραση της ομάδας των συνομηλίκων στην άσκηση της βίας και τα «παιχνίδια 

εξουσίας» μεταξύ των συνομηλίκων, την ιεράρχηση των φίλων, τη θέση του μαθητή 

στην ομάδα των συνομηλίκων του, τις αξίες, τις στάσεις και συμπεριφορές της 

ομάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Boulton, Καρέλου, και Λιανίτη (2001) 

υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ των στάσεων και της επιθετικής συμπεριφοράς όπως 

αυτή εκφράστηκε από τους μαθητές. Υψηλότερα επίπεδα αναφερόμενης επιθετικής 

συμπεριφοράς, προέβλεπαν μια θετική και δεκτική στάση προς την επιθετικότητα 

καθώς και μία ισχυρότερη πεποίθηση ότι η επιθετικότητα μπορεί να έχει θετικές 

συνέπειες. Τα παιδιά που εξέφρασαν την ισχυρότερη στάση κατά της επιθετικότητας 

ανέφεραν και την ελάχιστη επιθετική συμπεριφορά. 

Αντιστοίχως, τα παιδιά που ήταν λιγότερο πιθανόν να πιστεύουν ότι η 

επιθετικότητα έχει θετικές συνέπειες ανέφεραν και χαμηλότερα επίπεδα τέτοιας 

συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα από έρευνες 

σε Άγγλους μαθητές ηλικίας 10 – 15 χρόνων που πραγματοποιήθηκε από τον 

Boulton και τον Flemigton (1998) και κατά συνέπεια αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι 

είναι δυνατόν να υπάρχει σχέση μεταξύ στάσεων και επιθετικότητας. Βασιζόμενη 

στα συμπεράσματα των ερευνών αυτών οι Boulton, Καρέλου, Λιανίτη (2001) 

αναφέρουν ότι οι θετικές στάσεις προς την επιθετικότητα συμβάλλουν στην 

εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς, οποία με την σειρά της ενισχύει παραπάνω τις 

στάσεις υπέρ της επιθετικότητας. (Βoulton &Καρέλου, 2001). 

Με άλλα λόγια πρόκειται για μια «μεταδοτική αρρώστια» όπως ο Olweus, η 

οποία εξασθενεί τον έλεγχο της αναστολής των επιθετικών μορφών συμπεριφοράς, 

διαταράσσει το σύστημα κατανομής συλλογικών ευθυνών και σταδιακά μεταβάλλει 

τις κοινωνικές γνώσεις που αφορούν τις αντιλήψεις μιας σχολικής τάξης για το τι 

περιλαμβάνει μια διαδικασία θυματοποίησης (Ανδρέου, 2004). 

Η κοινωνία των συνομηλίκων λειτουργεί για το παιδί ως ένας σημαντικός 

μεταβατικός, ενδιάμεσος χώρος προς την πορεία της ανεξαρτητοποίησης και 
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εξερεύνησης εναλλακτικών τρόπων για την επίλυση των συγκρούσεων. Έτσι, για 

κάθε μεμονωμένο παιδί στην ομάδα που γίνεται θεατής ενός επεισοδίου εκφοβισμού 

μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι ο βαθμός ενσυναίσθησης με το θύμα ή ταύτισης του 

με τον επιτιθέμενο εξαρτάται όχι μόνο από την προσωπικότητα ή από την εμπειρία 

του στο οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και από την συμβολή των θέσεων και 

στάσεων που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία των συνομηλίκων του. 

Σύμφωνα με την άποψη του LaFontaine (1991), πολλά περιστατικά 

εκφοβισμού είναι στην πραγματικότητα αποτυπώσεις προτύπων των παιδικών 

κοινωνικών ομάδων, και ο εκφοβισμός θέτει εκτός νόμου και τιμωρεί αυτούς που 

δεν συμμορφώνονται. Καθώς οι ομάδες παιδιών επιχειρούν να αποκρυσταλλώσουν 

την κοινωνική τους δομή, ασκούν στα μέλη τους πίεση για «ομοιομορφία», με 

αποτέλεσμα άλλοτε να κινούνται προς την κατεύθυνση της συνοχής και άλλοτε προς 

την κατεύθυνση της «συγκόλλησης/ συνάθροισης». Όταν η πίεση για 

«συγκόλληση/συνάθροιση» είναι μεγάλη, τότε κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι του 

οποίου κάποια χαρακτηριστικά (ψυχολογικά, οικογενειακά ή κοινωνικά) αποκλίνουν 

από τα πρότυπα της ομάδας μπορεί να θεωρηθεί ασυνείδητη απειλή για όλους. 

Τα παιδιά των οποίων τα χαρακτηριστικά αποκλίνουν είναι συνήθως αυτά 

που οι εκφοβιστές επιλέγουν για θύματά τους, είτε διάφορα παιδιά που δεν είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλή και τα οποία οι άλλοι δεν προτρέχουν να βοηθήσουν. Έτσι 

μπορεί να ειπωθεί ότι ο θύτης γίνεται η προσωποποίηση μιας τάσης της κοινωνικής 

ομάδας των παιδιών να απορρίπτουν και να θυματοποιούν κάποια μέλη τους. Η 

εκτόνωση της επιθετικότητας σε αυτούς που θεωρούνται ως εκτός προτύπων της 

ομάδας βοηθά στην σύσφιξη των δεσμών μέσα στην ομάδα και στην τόνωση του 

«ναρκισσισμού της ομάδας» (Χαντζή, Χουντουμάδη & Πατεράκη, 2000). 

Από έρευνες επισημαίνεται ότι οργανωτικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες 

στο σχολείο, όπως χαμηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ δασκάλου και μαθητή μέσα 

στη τάξη και μεταξύ των ίδιων των δασκάλων, χαμηλό επίπεδο απόδοσης των 

μαθητών, αδιαφορία και μη τήρηση των κανόνων της τάξης, αποτελούν μερικούς 

από τους παράγοντες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς από 

την πλευρά των μαθητών. Ο χαρακτήρας των σχολικών προγραμμάτων που είναι 

προσανατολισμένα περισσότερο στη μετάδοση «γνώσης» μέσω της σχέσης πομπού 

(δάσκαλος) και παθητικού δέκτη (μαθητή) αποκλείει έτσι όχι μόνο τη συμμετοχική 

διαδικασία στη μάθηση αλλά περιορίζοντας στο ελάχιστο δραστηριότητες ζωτικής 

σημασίας για το παιδί όπως είναι τα σπορ και το παιχνίδι. Αντίθετα το θετικό 
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σχολικό κλίμα αποθαρρύνει την εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς ενώ η 

συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες δρα ανασταλτικά.(Πετρόπουλος & 

Παπαστυλιανού, 2000). 

Κοινό ερευνητικό εύρημα είναι ακόμα η αλληλεπίδραση μεταξύ χαμηλού 

κοινωνικού πολιτισμικού περιβάλλοντος της γειτονιάς και βίας στα σχολεία που 

ανήκουν σε αυτές τις περιοχές. Αυξημένα ποσοστά βίας και παραβατικότητας 

αντανακλώνται σε αυξημένα ποσοστά σχολικής βίας. 

Τέλος, παρατίθεται σχηματική αποτύπωση των παραγόντων εκείνων που 

προκύπτουν από σχετικές έρευνες και εστιάζονται στο περιβάλλον του σχολείο. Η 

αλληλεπίδραση τους πρέπει να τύχει περαιτέρω διερεύνησης και απαιτεί την 

υιοθέτηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης (Αρτινοπούλου, 2001). 

 

Πίνακας 5. Παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση σχολικού εκφοβισμού 

 

ΑΤΟΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κοινωνική κατάσταση Σχέσεις με συμμαθητές Τύπος σχολείου 

Ηλικία Σχέσεις με δασκάλους Ηλικιακό επίπεδο 

Φύλο Προβλήματα στο σχολείο Κοινωνική οικολογία 

Ατομικά χαρακτηριστικά Συμμετοχή στο σχολείο Μέγεθος σχολείου 

 Οικογένεια Αριθμός μαθητών 

 Κατανομή εργασίας στην 

οικογένεια 

Σχολείο ως θεσμός 

 Στάσεις (αποδοχής βίας, 

αμεσότητα βίαιης 

συμπεριφοράς) 

 

                                                                               Πηγή: Αρτινοπούλου (2001) 
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Κεφάλαιο 4ο  
 

Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού – Προγράμματα παρέμβασης και 

προτάσεις 

 

Ο σχολικός εκφοβισμός, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφαλαίο, έχει 

αρνητικές συνέπειες για πολλά παιδιά που τον υφίστανται. Μάλιστα έχει 

προσδιοριστεί και ως ένας παράγοντας που σχετίζεται με την αντικοινωνική και 

παραβατική συμπεριφορά. Παιδιά που συνήθως εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους 

είναι περισσότερο πιθανό να εγκαταλείψουν κάποια στιγμή το σχολείο και να 

εμπλακούν σε βίαια περιστατικά. Αντιθέτως, τα θύματα μπορεί να υποφέρουν από 

υψηλά επίπεδα άγχους καθώς και κατάθλιψη, ενώ δεν είναι λίγες εκείνες οι 

περιπτώσεις παιδιών που προέβησαν σε απόπειρες αυτοκτονίας. 

Μολονότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ολοένα και περισσότερο 

παρατηρείται στη σχολική κοινότητα, οι έρευνες σχετικά με προγράμματα 

παρέμβασης είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με τα πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010 και από τις σχετικές 

μετα-αναλύσεις και ανασκοπήσεις των προγραμμάτων κατά του εκφοβισμού, 

προκύπτουν πολύ χρήσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

συνολικά και των επιμέρους συστατικών τους ειδικά (αν και δεν έχουν πάντα 

αξιολογηθεί τα επιμέρους συστατικά). Περισσότερο αποτελεσματικά φαίνεται να 

είναι η ολιστική σχολική πολιτική, τα βασισμένα στο πρόγραμμα του Olweus 

(Olweus Bullying Prevention Programme) προγράμματα, τα προγράμματα που 

εποπτεύονται στενά από τους ειδικούς, συνήθως τους εμπνευστές τους, τα 

προγράμματα που διατηρούνται «ζωντανά» από την προσωπική δέσμευση και 

προσπάθεια των εμπλεκομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής τους και 

διακρίνονται από υψηλή πιστότητα εφαρμογής. Αντίθετα, οι βασισμένες μόνο στο 

αναλυτικό πρόγραμμα παρεμβάσεις (επίπεδο της τάξης) φαίνεται να είναι λιγότερο 

αποτελεσματικές. Στη συνέχεια της εργασίας θα γίνει αναφορά σε προγράμματα 

παρέμβασης (antibullying programmes) που έχουν προταθεί και εφαρμοστεί σε 

ερευνητικές διαδικασίες. 



 

 

Ψυχικό τραύμα και σχολικός εκφοβισμός: η ομάδα των θυτών Ρέθυμνο 2011 

40 

Ο Langevin (2000) έδειξε ότι η εκπαίδευση τόσο των μαθητών όσο και των 

δασκάλων σε θέματα που αφορούν τη φύση του σχολικού εκφοβισμού και τα 

προγράμματα παρέμβασης μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη μείωση του 

φαινομένου. Επίσης, οι Craig and Pepler έδειξαν ότι η εκπαίδευση των μαθητών 

μπορεί να ενδυναμώσει τη στάση τους να υπερασπίσουν τον εαυτό τους όταν 

θυματοποιούνται αλλά και να ενισχύσει την ενσυναίσθηση των παρατηρητών ώστε 

να βοηθήσουν τα θύματα και να μη παραμένουν σιωπηλοί θεατές (W.P  Murphy, et 

al., 2007). 

Από τη μεριά του σχολείου και ειδικότερα των δασκάλων δύναται να 

πραγματοποιηθούν μια σειρά από δραστηριότητες. Η συζήτηση μέσα στη τάξη α) τι 

μπορεί να κάνει κάποιος όταν γίνεται μάρτυρας σε θυματοποίηση ενός άλλου 

μαθητή, β) ποιες μπορεί να είναι πιθανές αντιδράσεις των παρατηρητών, γ) ποιες 

δυσκολίες θα αντιμετώπιζαν αν επενέβαιναν και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν 

να τις περιορίσουν, δ) καθώς και η πραγματοποίηση βιωματικών ρόλων ως 

παρατηρητές, ε)τι θα έκαναν και πως θα μιλούσαν σε αυτούς τους ρόλους (Rigby & 

Johnson, 2005). Τέτοιου είδους μαθήματα ωθούν τους μαθητές να ενεργοποιούν 

τους ενήλικες να συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου (Besag, 1989).  Ο Olweus 

(1991, 1993) έδειξε ότι η άμεση αντίδραση των ενηλίκων μπορεί να μειώσει έως και 

50% τη συχνότητα του εκφοβισμού. 

Παράλληλα, οι δάσκαλοι μπορούν στα πλαίσια της διδασκαλίας, να 

ενισχύσουν την ενσυναίσθηση των μαθητών ακόμα και να διδάξουν τεχνικές 

απόκτησης της συγκεκριμένης ικανότητας με σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων τους όπως τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη και τη γενναιοδωρία 

(Feshbach, 1983). Μέσα διδασκαλίας πιθανόν είναι η συζήτηση σε ομάδες, η 

εξιστόρηση γεγονότων εκφοβισμού, η πραγματοποίηση βιωματικών τεχνικών όπως 

το παιχνίδι ρόλων (role-play) και τα παιχνίδια επίλυσης πιθανόν συγκρούσεων. 

Επίσης, στα πλαίσια των συζητήσεων οι δάσκαλοι μπορούν να ορίσουν σε 

συνεργασία με τους μαθητές τι είναι εκφοβισμός και τι είναι πείραγμα ώστε να είναι 

απολύτως σίγουροι στην αναγνώριση του όταν αυτό συμβεί. Ακόμα, να 

διευκρινιστεί ο όρος προδοσία όταν οι παρατηρητές ή το θύμα θελήσουν να 

αναφέρουν σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό (Tattum, 1989) 

Στο ίδιο πλαίσιο, η Προώθηση Εναλλακτικών Τρόπων Σκέψης [Promoting 

Alternative Thinking Strategies (PATHS)] αντιπροσωπεύει ένα παρεμβατικό 

πρόγραμμα εστιασμένο στην αναγνώριση των συναισθημάτων και τη μείωση της 
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επιθετικότητας που αποσκοπεί στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και του 

κλίματος στη τάξη (Conduct Problems Prevention Workgroup, 1999). Αποτελεί 

ακόμα ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης του σχολείου για τη μείωση του 

φαινομένου. 

O σχολικός εκφοβισμός αποτελεί για πολλούς ερευνητές ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο και ως εκ τούτου εξετάζεται με το μοντέλο οικολογικής 

προσέγγισης, στο οποίο εμπλέκονται τόσο το θύμα, ο δράστης, οι παρατηρητές όσο 

και ολόκληρη η σχολική κοινότητα (Espelage & Swearer, 2004). Σε μια τέτοιου 

είδους προσέγγιση θεωρείται σημαντική η εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στη 

πλήρη απόρριψη του φαινομένου. Βασική αρχή είναι η εξάλειψη της σκέψης ότι 

μπορεί να φταίει το θύμα για τη κακοποίηση του και ότι του αξίζει για ότι παθαίνει. 

Από τη μεριά της οικογένειας, η σημασία του σταθερού συναισθηματικού 

δεσμού της μητέρας με το παιδί αποτελεί σημαντικό έμμεσο παρεμβατικό 

παράγοντα στον σχολικό εκφοβισμό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των γονέων 

κρίνεται ουσιαστική στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τόσο του θύματος 

όσο και των παρατηρητών που τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τρόπους 

κατάλληλους για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης (Rigby & Johnson, 2005). 

Επιπρόσθετα, οι γονείς μπορούν να αποφύγουν την ενδοοικογενειακή βία, να 

ορίσουν το δωμάτιο του μαθητή ως χώρο ελευθερίας και χαλάρωσης και να 

μετατρέψουν τη μελέτη στο σπίτι από καταναγκασμό σε αυτοπειθαρχία. Εξίσου 

πολύ σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης του εκφοβισμού είναι η καλή σχέση σε 

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του γονιού και του δασκάλου η οποία εμπνέει 

εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο ίδιο το παιδί. 

            Η έγκαιρη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι είναι ο ιδανικότερος τρόπος 

στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Οι αρχές της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης επιδιώκουν αλλαγές στην συμπεριφορά του ατόμου, καθιστώντας την 

σχολική κοινότητα ένα ασφαλές μέρος για όλους τους μαθητές. Τα προγράμματα 

που εφαρμόζονται ακολουθώντας τις αρχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης 

στοχεύουν στην ενσωμάτωση των παιδιών που έχουν προβεί σε βίαιες πράξεις στην 

σχολική κοινότητα ως υπεύθυνα μέλη. Έτσι, η επανορθωτική δικαιοσύνη αποτελεί 

μια μέθοδο διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων και έχει ως ζητούμενο να 

κάνει γνωστό στον θύτη ότι η συμπεριφορά του είναι καταδικαστέα ενώ ταυτόχρονα 

τον στηρίζει και σέβεται την προσωπικότητα του ως άτομο. 
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4.1. Η Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας και η Επανένταξη μέσω της Ντροπής 

  

Η προσπάθεια για την αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών 

επεμβάσεων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού ξεκίνησε με το εύρημα 

ότι η έλλειψη συνεργασίας και αποξένωσης μέσα στη σχολική κοινότητα και άρνηση 

του αξιακού της συστήματος έχει συνδεθεί με την συμμετοχή σε πράξεις σχολικού 

εκφοβισμού (Rigby, Cox & Black, 1997). 

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να ερμηνεύσουν το συγκεκριμένο 

εύρημα. Η θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας (social identity theory) και η θεωρία 

της Επανένταξης μέσω της ντροπής (reintegrative shaming theory). 

Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας αναγνωρίζει ότι η κοινωνική 

συνεργασία είναι προϊόν της ανάπτυξης και ενεργοποίησης της κοινωνικής 

ταυτότητας του ατόμου. Η κοινωνική ταυτότητα μπορεί να περιγραφεί ως τον 

ψυχολογικό σύνδεσμο ανάμεσα στον εαυτό και του συνόλου του οποίου ανήκει, 

στην προκειμένη περίπτωση η σχολική κοινότητα. Μέσα από την κοινωνική 

αναγνώριση του ατόμου από την σχολική κοινότητα, το σχολείο γίνεται ένα θετικό 

πλαίσιο αναφοράς για το άτομο. Όταν λοιπόν ο μαθητής ταυτιστεί με τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και τις αξίες της, θα δει τον εαυτό του αλληλοεξαρτώμενο από 

αυτό το πλαίσιο και θα εναρμονίσει την συμπεριφορά του με συγκεκριμένους 

κανόνες και αξίες. 

Η Tyler (1998) κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα.  Συμφώνησε στο ότι 

υπάρχουν δύο όψεις που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση του ατόμου: η συλλογική 

και η ατομική. Στα πλαίσια του σχολείου η συλλογική πτυχή απεικονίζεται στην 

υπερηφάνεια που νιώθει το άτομο να είναι μέλος της σχολικής κοινότητας, ενώ η 

ατομική εξαρτάται από τον σεβασμό που απολαμβάνει το ίδιο το άτομο ως μέρος 

αυτή της κοινότητας. Έτσι καθώς η αυτοεκτίμηση του ατόμου μέσα στη σχολική 

κοινότητα αυξάνεται μέσα από το σεβασμό και την υποστήριξη, παράλληλα 

ενισχύεται και η επιθυμία για συνεργασία μεταξύ των μελών. 

Για τους μαθητές που συνήθως εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους τα 

στοιχεία μελετών που έχουν γίνει δείχνουν ότι το σχολείο δεν αποτελεί για τους 

ίδιους ένα θετικό πλαίσιο αναφοράς. Έτσι το σχολείο μπορεί να αποτελέσει για 
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αυτούς τους μαθητές ένα αρνητικό πλαίσιο αναφοράς οδηγώντας τους στην 

υιοθέτηση μιας παραβατικής ταυτότητας. 

Η οικοδόμηση μιας θετικής κοινωνικής ταυτότητας στα πλαίσια του 

σχολείου δεν είναι ένας απλός και δίχως εμπόδια δρόμος. Έτσι, παρεμβάλλονται 

πολλά εμπόδια στην διαδικασία αυτή της ταύτισης με την σχολική κοινότητα. 

Στην εργασία της, η Eliza Ahmed (2000) αναφέρει ότι ένα σημαντικό 

εμπόδιο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη σχετίζεται με το αίσθημα της 

ντροπής. Η ντροπή σε συνδυασμό με την διάπραξη βίαιων συμπεριφορών αποτελεί 

εμπόδιο στην πλήρη ενσωμάτωσή μας με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

Η εργασία αυτή επηρεάστηκε από την θεωρία της επανένταξής μέσω της 

ντροπής (Braithwaite, 1989) η οποία αναφέρει ότι η ντροπή παίζει σπουδαίο ρόλο 

στη ρύθμιση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Όταν για παράδειγμα ένα άτομο 

διαπράξει κάτι το οποίο η για την υπόλοιπη κοινότητα είναι κατακριτέο, η πράξη 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους: από την μία μεριά μπορεί το άτομο να 

τιμωρηθεί ως ένοχος με τέτοιο τρόπο ώστε να στιγματιστεί και να απορριφθεί 

πλήρως από το σύνολο της κοινότητας και από την άλλη, να καταδικαστεί η πράξη 

κάνοντας τους ενόχους να νιώθουν ντροπή για αυτή τους την συμπεριφορά, ενώ 

ταυτόχρονα να δείχνουμε κατανόηση και σεβασμό στο άτομο. 

Η πρώτη διαδικασία είναι γνωστή ως διασπαστική ντροπή και δίνει αρνητικά 

χαρακτηριστικά στο άτομο και στην συμπεριφορά του. Η δεύτερη είναι γνωστή ως 

επανεντακτική ντροπή και είναι περισσότερο θετική καθώς το άτομο υποστηρίζεται 

ενώ δεν συγχωρείται η αρνητική συμπεριφορά . Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Ahmed 

ανέπτυξε ένα μοντέλο παρέμβασης για την διαχείριση της ντροπής και του σχολικού 

εκφοβισμού. Στηριγμένος σε πολλούς παράγοντες που έχουν μελετηθεί ότι 

επηρεάζουν και συμβάλλουν στην εκδήλωση του σχολικού εκφοβισμού, όπως είναι 

η οικογένεια, το σχολείο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

ατόμου, παρουσίασε ότι η διαχείριση της ντροπής μπορεί να μεσολαβήσει σε 

πολλούς από αυτούς τους παράγοντες. 

Η ντροπή μπορεί να λειτουργήσει προσαρμοστικά ή δυσπροσαρμοστικά. Η 

ντροπή μπορεί να λειτουργήσει προσαρμοστικά όταν αυτή κινητοποιεί έναν 

εσωτερικό μηχανισμό που θα ρυθμίζει την καταλληλότητα της κοινωνικής 

συμπεριφοράς του ατόμου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή ως εξής: 

Μπορεί ένα άτομο να νιώσει ντροπή όταν συμπεριφέρεται με μη αποδεκτούς 
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τρόπους συμπεριφοράς σε μια ομάδα υποστήριξής, όπως είναι αυτή του σχολείου ή 

της οικογένειας. Με την συνειδητοποίηση της ντροπής το άτομο αναλαμβάνει την 

ευθύνη των αρνητικών πράξεών του και οδηγείται στην τροποποίηση της 

συμπεριφοράς του. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο δεσμός του ατόμου με την 

κοινωνία παραμένει άθικτος. Αντιθέτως, η ντροπή μπορεί να λειτουργήσει 

δυσπροσαρμοστικά όταν ο εσωτερικός μηχανισμός με τέτοιο τρόπο χωρίς να 

επιτρέπει στο άτομο να απαλλαγεί από το συναίσθημα της ντροπής. Αυτό έχει ως 

συνέπεια να πληγεί η υπερηφάνεια του ατόμου και ο σεβασμός που αντλεί από το 

κοινωνικό πλαίσιο. Επιπλέον, αν δεν επεξεργαστεί αυτό το συναίσθημα της ντροπής 

υπάρχει η πιθανότητα να εκφραστεί διαμέσου του θυμού. Η κοινότητα μπορεί να 

συμβάλλει περεταίρω στην αρνητική λειτουργία της ντροπής αν το άτομο εισπράξει 

περισσότερη απόρριψη από αυτήν (Morrison, 2002). 

Για το πώς η διαχείριση της ντροπής σχετίζεται με τους παράγοντες κινδύνου 

στην εκδήλωση του σχολικού εκφοβισμού αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από 

την επιρροή που έχει η οικογένεια στο νεαρό άτομο στο πως δηλαδή η ίδια 

αντιμετωπίζει και χειρίζεται τις αρνητικές πράξεις. Τα αποτελέσματα ερευνών 

δείχνουν ότι οι οικογένειες που τα παιδιά τους εκφοβίζουν τους συνομηλίκους 

χρησιμοποιούν την διασπαστική ντροπή ως μέθοδο διαπαιδαγώγησης. 

Ο Nathanson (1992) αναφέρει ότι η ντροπή είναι κεντρικός ρυθμιστής στις 

κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους. Η ντροπή άλλωστε έχει συνδεθεί 

στενά με την αλληλεγγύη και την αποξένωση. Εμπόδια στην ανάπτυξή και 

διατήρηση σημαντικών κοινωνικών δεσμών έχουν σοβαρές συνέπιες στην 

προσωπικότητα του ατόμου. Οι αποτυχημένοι δεσμοί με τους άλλους δημιουργούν 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ντροπής. 

Επιπλέον η ντροπή είναι ένας σημαντικός δείκτης της κατάστασης των 

κοινωνικών σχέσεων. Η διαχείριση της ντροπής εμπεριέχει την προσπάθεια για την 

διαμόρφωση μιας συγκροτημένης προσωπικής ταυτότητας. Η συνειδητοποίηση της 

ντροπής μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακεραιότητα του εαυτού και του 

κοινωνικού περίγυρού. Αντιθέτως η αποφυγή της μπορεί να οδηγήσει στην 

κοινωνική απομόνωση και στην σύγκρουση με τον ίδιο τον εαυτό και τον κοινωνικό 

περίγυρο. 
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4.2.  Η Επανορθωτική δικαιοσύνη και ο σχολικός εκφοβισμός 

 

Η θεωρία της επανένταξης μέσω της ντροπής υποστηρίζει την εφαρμογή της 

επανορθωτικής δικαιοσύνης. Βασισμένος σε αυτή τη θεωρία ο Braithwaite 

υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο κεντρικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα έμφυτα στις 

επανορθωτικές διαδικασίες. 

Πρώτον, για να πετύχει την πλήρη ενσωμάτωση η διαδικασία θα πρέπει να 

συμπεριλάβει την παρουσία και την συμμετοχή μιας ομάδας υποστήριξης τόσο για 

το ίδιο το θύμα όσο και για το θύτη. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε να απαρτίζεται από 

ανθρώπους που σέβονται και ενδιαφέρονται για αυτούς τους δύο (ή και 

περισσότερους) ανθρώπους. Δεύτερον η διαδικασία της επανένταξης απαιτεί μια 

αντιμετώπιση πέρα από τις συγκρούσεις μεταξύ του θύματος και του θύτη μέσα στην 

ομάδα υποστήριξης (Braithwaite, 1989, 1998.). Η θεωρία υποστηρίζει ότι η 

διαδικασία βοηθά την επανένταξη όταν η παρέμβαση : 1) Καθιστά σαφές στον θύτη 

ότι η συμπεριφορά του δεν συγχωρείται από την ομάδα υποστήριξής και 2) Όταν το 

άτομο υποστηρίζεται και του δίνεται η ευκαιρία να επανορθώσει για αυτή του την 

συμπεριφορά. 

Έτσι το πρώτο σημείο επιδιώκει την ενεργοποίηση της ντροπής στη 

παρέμβασης ενώ το δεύτερο παρέχει την βάση για την οποία η διαδικασία αυτή 

βοηθά στην επανένταξη του ατόμου. 

Η διαδικασία της επανορθωτικής προσφέρει την ευκαιρία το θέμα του 

σχολικού εκφοβισμού να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί πέρα από τις 

σωφρονιστικές και ηθικοπλαστικές προσεγγίσεις που έχουν διαμορφωθεί με την 

πάροδο των χρόνων. Οι υποστηρικτές της τιμωρητικής προσέγγισης δίνουν έμφαση 

στους κανόνες δικαίου και στην απόδοση ευθυνών στο άτομο. 

Από την άλλη, οι υποστηρικτές νέων προσεγγίσεων συνηγορούν στην 

περαιτέρω προσοχή και υποστήριξή του ατόμου. Η επανορθωτική δικαιοσύνη 

έρχεται στο σημείο αυτό να συνθέσει τις παραπάνω θέσεις σε μία, υποστηρίζοντας: 

1) Ότι η διαδικασία πρέπει να περάσει στον θύτη το μήνυμα ότι η συμπεριφορά του 

δεν συγχωρείται εντός της κοινωνικής ομάδας και 2) Ότι ο παραβάτης θα πρέπει να 

προσφέρεται ο σεβασμός, η υποστήριξή και η συγχώρεση από την κοινότητα. Με 

άλλα λόγια γίνεται μια προσπάθεια που στοχεύει στον διαχωρισμό της 

συμπεριφοράς από το άτομο ως προσωπικότητα. 
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Σύμφωνα με αυτή την αρχή, διαχωρίζεται το άτομο από την συμπεριφορά και 

χρησιμοποιούνται οι όροι, οι μαθητές που εκφοβίζουν ή οι μαθητές που είναι θύματα 

εκφοβισμού. Συνήθως η βιβλιογραφία πάνω στον σχολικό εκφοβισμό χρησιμοποιεί 

τους όρους θύτες και θύματα του σχολικού εκφοβισμού όταν αναφέρεται στα παιδιά 

που εμπλέκονται σε περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού. Ένα σημαντικό δόγμα 

της επανορθωτικής δικαιοσύνης είναι η προσπάθεια να χωρίσει και εννοιολογικά την 

συμπεριφορά από το άτομο. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό σημείο, παρά μια 

σημασιολογικά προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα προσεγγίζεται 

διαφορετικά και δεν επιτρέπει στα παιδιά να πολωθούν στις δύο θέσεις (του θύτη ή 

του θύματος) με αποτέλεσμα να στιγματιστούν και να αντιμετωπιστούν ως παιδιά με 

προβλήματα συμπεριφοράς. Παράλληλα, υποστηρίζεται η αρχή ότι ο σχολικός 

εκφοβισμός και άλλες μορφές βίας δεν έχουν θέση μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Κύριος στόχος των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν την επανορθωτική 

δικαιοσύνη είναι να ενσωματώσουν όσους επηρεάζονται από την παραβατική 

συμπεριφορά στην κοινότητα, και να γίνουν συνεργάσιμα μέλη της διατηρώντας τις 

αρχές και τις αξίες της. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι αυτό που φέρνει σε κοινές 

συναντήσεις τα παιδιά που έχουν εμπλακεί σε περιστατικά εκφοβισμού και των 

ομάδων υποστήριξης που αποτελούνται από γονείς, εκπαιδευτικούς ή συμβούλους. 

Όπως ο Braithwaite αναφέρει «τέτοιες συναντήσεις μπορούν να αποτρέψουν 

την συμμετοχή σε βίαια περιστατικά ενισχύοντας την κοινωνική ταυτότητα των 

μελών». 

Έτσι δημιουργήθηκαν προγράμματα που έχουν στόχο να ενημερώσουν 

ολόκληρη την σχολική κοινότητα για τις αρχές και μεθόδους της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και αυτό που υλοποιήθηκε σε δημοτικά 

σχολεία της Αυστραλίας που είχε δύο συγκεκριμένους στόχους: α) να διαμορφώσει 

μια σχολική κοινότητα που φροντίζει για τα μέλη της βασισμένη στο σεβασμό και β) 

να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές για την επίλυση των 

συγκρούσεων, προσανατολισμένες στις αρχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης. 

Η έρευνα του Goleman (1995) πάνω στην συναισθηματική νοημοσύνη 

επιβεβαιώνει τις επιδιώξεις του προγράμματος. Κατέληξε στο ότι οι μαθητές 

χρειάζονται εκπαίδευση στο να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ένα πλήθος 

συναισθημάτων, δίνοντας περισσότερη έμφαση στα συναισθήματα που προέρχονται 

κυρίως από περιστατικά σύγκρουσης. Η επίγνωση των συναισθημάτων αυτών και 

συνειδητοποίηση τους ενισχύουν την ανάπτυξη υγιών δεξιοτήτων. Έτσι διαμέσου 
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της καλλιέργειας αυτής της επίγνωσης είναι εφικτό να παρεμποδιστεί η κλιμάκωση 

των συγκρούσεων και να μειωθούν τα βίαια περιστατικά στο χώρο του σχολείου. 

 

 

4.3.   Responsible Citizenship Program: Η πρακτική εφαρμογή της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης. 

 

Επιδίωξη του προγράμματος που εφαρμόστηκε σε δημοτικό σχολείο της 

Αυστραλίας είναι να ενσωματώσει μια σειρά από παρόμοιες διαδικασίες για την 

καλλιέργεια υγειών σχέσεων, διαχείριση των συγκρούσεων και της ντροπής κάτω 

από ένα ενιαίο εννοιολογικό πλαίσιο. 

Μέσω αυτού του προγράμματος δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να 

εκφράσουν τις απόψεις τους ανοιχτά. Αρχικά, δίνεται έμφαση στη δημιουργία 

ασφαλούς κλίματος όπου οι ανησυχίες και τα περιστατικά θυματοποίησης μπορούν 

να ακουστούν. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει να είναι ευχάριστο και 

διασκεδαστικό για τους μαθητές . Καθώς οι σχέσεις ενδυναμώνονται δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν αποτελεσματικές δεξιότητες στην διαχείριση των 

συγκρούσεων εστιάζοντας στα συναισθήματα που δημιουργούνται κατά την 

διάρκεια μιας σύγκρουσης προσπαθώντας να τα διαχειριστούν και να τα 

αντιμετωπίσουν (Morrison, 2002). 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

διαπραγματεύεται είναι η εστίαση στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών το 

οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη αλλαγής της στάσης των μαθητών απέναντι στη βία 

και επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου. 

Το πρόγραμμα βασίστηκε σε διάφορες αρχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης 

συμπεριλαμβανόμενης της επίλυσης των συγκρούσεων και την ανάπτυξη των 

δεσμών μέσα στην σχολική κοινότητα. 

Ο Braithwaite υποστηρίζει ότι η επανορθωτική δικαιοσύνη είναι μια 

διαδικασία συμμετοχής όπου αποδίδονται οι ευθύνες των άδικων πράξεων στα 

άτομα που εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται με 

σεβασμό όλα τα μέρη που πήραν μέρος στη διαμάχη μέσω της εξέτασης της ιστορίας 

του κάθε ατόμου που αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε από το βίαιο 

περιστατικό. 

Στα πλαίσια του σχολικού εκφοβισμού αυτές είναι: 
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111...    Ο σχολικός εκφοβισμός είναι και η θυματοποίηση είναι καταστάσεις 

που μπορούν να αλλάξουν. 

222...    Η εξέταση των άδικων πράξεων, όπως ο εκφοβισμός, αφορούν 

συγκεκριμένες ενέργειες και δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουν την 

δυσφήμιση όλου του ατόμου. 

333...    Οι συνέπειες του εκφοβισμού τόσο για το άτομο που τον διέπραξε 

όσο και για τα άτομα που επηρεάστηκαν από αυτόν πρέπει να 

αναγνωριστούν. 

444...    Οι προσπάθειες που δίνονται για την αντιμετώπιση αυτών των 

συνεπειών είναι ουσιαστική. 

555...    Και τα άτομα που εκφόβισαν αλλά και αυτά που έπεσαν θύματα των 

συμμαθητών τους είναι πολύτιμα μέλη της σχολικής κοινότητας και 

οι δεσμοί με τους άλλος θα πρέπει να ενισχυθούν και να 

υποστηριχτούν μέσα από την συμμετοχή σε ομάδες που 

ενδιαφέρονται για αυτά (Morrison, 2002). 

Για να είναι αυτό αποτελεσματικό τα άτομα θα πρέπει να αναπτύξουν 

δεξιότητες για να δουλέψουν αποτελεσματικά παρά τις διαφορές και τα εμπόδια που 

μπορούν να εμφανιστούν. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες τα άτομα έχουν την 

ευκαιρία να δομήσουν και να ξαναφτιάξουν παραγωγικές σχέσεις. 

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε σε μαθητές 10- 11 ετών. Οι μαθητές 

απασχολούνταν στο πρόγραμμα για μία ώρα με τον υπεύθυνο των δραστηριοτήτων 

δύο φορές την βδομάδα για πέντε εβδομάδες. Οι ιδέες και οι απόψεις που 

διατυπώνονταν παρουσιάζονταν με την χρήση κολλάζ, παίξιμο ρόλων και την 

δημιουργία ενός μικρού βίντεο που παρουσίαζε ένα περιστατικό διαμάχης και 

ζητούσε από τους μαθητές με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να διαχειριστούν την 

ζημιά (Morrison, 2002). 

Δύο σημεία είναι άξια προσοχής για την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Πρώτον το συναίσθημα της ασφάλειας των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και 

δεύτερον η χρήση από τους μαθητές προσαρμοστικών ή δυσπροσαρμοστικών 

μεθόδων διαχείρισης των συγκρούσεων. 

Το συναίσθημα της ασφάλειας στους μαθητές μετρήθηκε με μια κλίμακα 

τεσσάρων σημείων και κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση. Εντούτοις, αν και το συμπέρασμα αυτό είναι 

αρκετά ενθαρρυντικό είναι δύσκολο με μετρήσεις στην αρχή και στη λήξη του 
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προγράμματος να γνωρίζει κανείς τους παράγοντες που έπαιξαν πραγματικό ρόλο σε 

αυτή την αλλαγή. 

Αντιθέτως όμως τα στοιχεία που αφορούν τις μεθόδους διαχείρισης των 

συγκρούσεων προσφέρουν αξιόπιστα στοιχεία. Έτσι αξιολογήθηκε η στάση των 

μαθητών γύρω από τέσσερα υποθετικά σενάρια σύγκρουσης. Αυτό που 

παρατηρήθηκε σε αυτή την διαδικασία είναι ότι το ποσοστό των μαθητών που 

χρησιμοποιούσε προσαρμοστικές μεθόδους διαχείρισης των συγκρούσεων σημείωση 

μια μικρή αύξηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυσπροσαρμοστικές μέθοδοι, 

μειώθηκαν (Morrison, 2002). 
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Κεφάλαιο 5ο  
 

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού (Bullying) 

 

Ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο του «σχολικού 

εκφοβισμού» δεν έχουν καμία αμφιβολία στο ότι ο εκφοβισμός έχει αρνητικές 

συνέπειες στις ζωές των παιδιών που τον υφίστανται. Μάλιστα, οι συνέπειες αυτές 

βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με την συχνότητα και την ένταση του εκφοβισμού 

που το παιδί - στόχος υφίσταται, και σε σχέση με τα ατομικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του και μπορούν να εκτείνονται από μικρά σωματικά και 

ψυχολογικά προβλήματα έως και στις πιο τραγικές, όπως είναι η αυτοκτονία και η 

ανθρωποκτονία από παιδιά μεγαλύτερα σε ηλικία. 

Συνήθως τα παιδιά- στόχοι παρουσιάζουν κοινά συμπτώματα και συχνά 

υποφέρουν από κατάθλιψη. Τα ίδια τα παιδιά δείχνουν απροθυμία ή διστακτικότητα 

να πάνε στο σχολείο. Άλλοτε αρνούνται να πάνε στο σχολείο κατηγορηματικά. 

Άλλοτε παρουσιάζουν συμπτώματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως εκρήξεις 

θυμού, επιθετικότητα, υπερκινητικότητα και πιθανότατα άρνηση να δεχτούν φαγητό. 

Άλλοτε παρουσιάζουν ψυχοσωματικές διαταραχές, όπως εμετούς πονοκεφάλους, 

κοιλόπονους, διάρροια και ενούρηση. 

Επίσης παρουσιάζουν κοινωνική απόσυρση/ απομόνωση που συνοδεύονταν 

από έντονα συναισθήματα μοναξιάς. Τα έντονα συναισθήματα μοναξιάς γίνονται 

ισχυρότερα καθώς τα παιδιά- στόχοι φαίνεται να έχουν λίγους ή καθόλου φίλους στο 

σχολείο. Γεγονός είναι μάλιστα και το γεγονός ότι άλλα παιδιά αποφεύγουν να 

κάνουν παρέα με παιδιά που έχουν ήδη υπάρξει θύματα «εκφοβισμό» καθώς 

φοβούνται και τα ίδια μήπως με την σειρά τους αποτελέσουν και τα ίδια υποκείμενα 

εκφοβισμού από τους συνομηλίκους τους (Orpinas & Horne, 2003). 

Όταν ο εκφοβισμός συνεχίζεται, όλα τα παιδιά- θύματα αρχίζουν να 

αντιδρούν αρνητικά προς το σχολείο, ενώ η επίδοσή τους χειροτερεύει, καθώς 

αποσύρονται από τις ομαδικές σχολικές διαδικασίες και επικεντρώνονται στις 

ανησυχίες τους. Ο Slee (1994), σε μια έρευνα που έκανε σε δημοτικά σχολεία της 

Αυστραλίας, βρήκε ότι το 10% των θυμάτων απείχε από τα σχολεία για να 

αποφύγουν τον εκφοβισμό ή την ταλαιπωρία από τους συμμαθητές τους και ένα 29% 
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το είχε τουλάχιστον σκεφτεί (αυτό μπορεί, σε κάποιο ποσοστό να εκλογικεύει και 

άλλες δυσκολίες, φοβίες, παθολογικές προσκολλήσεις στην οικογένεια κτλ.). Οι 

Hoover, Oliver και Hazler (1992) αναφέρουν ότι ένα 17% από τα παιδιά που 

εξέτασαν, ηλικίας 12 – 18 ετών, δήλωσαν ότι ο εκφοβισμός επηρέασε αρνητικά τη 

σχολική τους απόδοση. Σε παιδιά του νηπιαγωγείου, οι Kochenderfer και Ladd 

(1996) υπογραμμίζουν ότι ο εκφοβισμός και κυρίως ο λεκτικός καταστρέφει τη 

θετική αντιμετώπιση που αυτά έχουν για το σχολείο και τα οδηγεί σε συμπεριφορά 

αποφυγής. Αυτό που επίσης προκύπτει είναι ότι δε ζητούν βοήθεια, είτε γιατί 

φοβούνται, είτε γιατί δεν αισθάνονται ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να 

αντιμετωπιστεί (Χαντζή & Χουντουμάδη, 2000). 

Όσον αφορά τους μαθητές – θύτες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών 

ερευνών που διεξήγαγε ο Olweus περίπου το 60 % των μαθητών που στην ηλικία 

των 15- 16 χρόνων είχαν εμπλακεί ως δράστες σε επεισόδια σχολικής επιθετικότητας 

και βίας είχαν μέχρι την ηλικία των 24 χρόνων καταδικαστεί τουλάχιστον μια φορά 

για κάποιο αδίκημα. Ακόμα πιο δραματικά ήταν τα αποτελέσματα για το 35 – 40 % 

των δραστών που είχαν εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά στο σχολείο σε νεότερη 

ηλικία. Οι δράστες αυτοί είχαν καταδικαστεί ως την ηλικία των 24 χρόνων τρεις ή 

περισσότερες φορές για κάποιο αδίκημα, ενώ για την ομάδα ελέγχου (που δεν είχε 

εμπλακεί σε πράξεις σχολικής βίας) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 10%. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιθετικότητα και οι μορφές «ήπιας βίας» συνδέονται στενά με την 

εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς ή «καριέρας» στο μέλλον (Νόβα- 

Καλτσούνη, 2004). 
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Πίνακας 6. Συμπτώματα σε σχέση με το παιδί – στόχο, που σχετίζονται με την 

επιθετική/ κακοποιητική/ βίαιη/ υποτιμητική συμπεριφορά 

 

Φοβάται να περπατήσει μόνο του προς/ από το σχολείο, αλλάζει σε καθημερινή βάση το 

δρομολόγιό του. 

Δεν επιθυμεί, πλέον, να πάει στο σχολείο με το σχολικό. 

Ικετεύει τους γονείς να πάνε/ πάρουν το παιδί από το σχολείο οι ίδιοι, είτε με το αυτοκίνητο, 

είτε με τα πόδια. 

Δείχνει, συχνά, απροθυμία να πάει στο σχολείο, ή προφασίζεται ασθένεια κάθε πρωί. 

Αρχίζει να κάνει σκασιαρχείο. 

Παρουσιάζει πτώση / κάμψη της συνήθους σχολικής επίδοσης. 

Επιστρέφει στο σπίτι με σκισμένα ρούχα, καταστραμμένα βιβλία, ή δηλώνοντας « απώλεια» 

προσωπικών αντικειμένων. 

Γίνεται δύστροπο στη συναναστροφή του με την οικογένεια και τους οικείους του. 

Επιστρέφει στο σπίτι πεινασμένο (ο θύτης του έχει αποσπάσει το κολατσιό του, ή τα 

χρήματα για την αγορά του). 

Παρουσιάζεται αποσυρμένο, κλείνεται στον εαυτό του, αρχίζει να «τραυλίζει», χάνει την 

αυτοπεποίθησή του. 

Εκδηλώνει έντονο άγχος και ανησυχία, ψυχοσυναισθηματική δυσφορία και καταθλιπτική 

συντριβή, καθώς και ανορεκτική συμπεριφορά. 

Κλαίει το βράδυ μόνο στο δωμάτιο του πριν αποκοιμηθεί, ενώ μπορεί να έχει και συχνούς 

εφιάλτες. 

Αρνείται επίμονα να αποκαλύψει τι του συμβαίνει. 

Έχει «ανεξήγητες» γρατσουνιές, μελανιές και άλλα χτυπήματα στο σώμα του. 

Αρχίζει να εκδηλώνει το ίδιο, επιθετική συμπεριφορά προς τους συνομηλίκους ή/και προς τα 

αδέλφια του. 

Παρουσιάζει έντονα επιθετική συμπεριφορά και αδιαλλαξία σε θέματα επικοινωνίας, 

δικαιωμάτων, ορίων, ευθυνών και υποχρεώσεων. 

Πηγή: Τσαγκάρη (2003) 

 

Είναι γνωστό πια για τους δράστες, με βάση τις μακροχρόνιες έρευνες που 

έχουν γίνει, υπάρχει συνέχεια της επιθετικότητας τους στο χρόνο ενώ τα θύματα 

υποφέρουν από μακροχρόνιες συνέπειες της θυματοποίησης τους. Και οι δύο 

(δράστες και θύματα) αποξενώνονται από τις κοινότητες που ζουν και καλούνται να 

επανακαθορίσουν της ζωές τους στην κοινότητα. 
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Βάσει όλων των παραπάνω στοιχείων που παρουσιάστηκαν σε αυτό το 

κεφάλαιο οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερη διερεύνηση και 

άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος από σχολεία και εκπαιδευτικές αρχές της 

Ελλάδας. 
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Κεφάλαιο 6ο   
 

Το ψυχικό τραύμα 

 

Το τραύμα (trauma) και ο τραυματισμός (traumatism) είναι όροι που 

χρησιμοποιούνται από παλιά στην ιατρική και τη χειρουργική. Το τραύμα είναι 

αρχαία ελληνική λέξη, προέρχεται από το ρήμα τιτρώσκω=διατρυπώ, και δηλώνει 

τον τραυματισμό που συνοδεύεται από ρήξη (λύση συνεχείας). Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η λέξη τραυματισμός χρησιμοποιείται κυρίως για να δηλώσει τις 

συνέπειες, στο σύνολο του οργανισμού,  μιας κάκωσης που προκύπτει από 

εξωτερική βία. Ωστόσο, η έννοια της ρήξης του δερματικού περιβλήματος δεν είναι 

πάντοτε αναγκαία μιλάμε, για παράδειγμα, για «κλειστούς κρανιο-εγκεφαλικούς 

τραυματισμούς». Ας σημειωθεί εξ άλλου ότι οι δύο όροι τραύμα και τραυματισμός 

τείνουν να χρησιμοποιούνται στην ιατρική ως συνώνυμοι.  

 

6.1.  Ιστορική εξέλιξη του όρου ψυχικό τραύμα- η ψυχαναλυτική θεωρία 

 

 «Οι τραυματισμοί έχουν δύο είδη αποτελεσμάτων, τα θετικά αποτελέσματα και 

τα αρνητικά αποτελέσματα. Τα πρώτα συγκροτούν τις προσπάθειες για να 

αποκαταστήσουν τον τραυματισμό στην αξία του, με άλλα λόγια, για να διατηρήσουν 

την ανάμνηση του ξεχασμένου γεγονότος ή πιο ακριβώς για την επιστροφή στο 

πραγματικό, στο υπαρκτό, που τον κάνει να ξαναζεί (…) Οι αρνητικές αντιδράσεις 

τείνουν προς ένα στόχο εκ διαμέτρου αντίθετο. Οι τραυματισμοί λησμονούν, δεν 

επιδεινώνουν περισσότερο τις αναμνήσεις και τίποτα δεν βρίσκεται 

επαναλαμβανόμενο (…) Τα συμπτώματα της καθαρής νεύρωσης, καθορισμένα, 

συγκροτούν τα εμπλεκόμενα τα οποία συμβάλλουν όλα στις αρνητικές τάσεις ή στις 

θετικές εξελίξεις του τραυματισμού. Έτσι είναι, άλλοτε το ένα, άλλοτε το άλλο, τα δύο 

στοιχεία που επικρατούν.» 

 

 

S. Freud, Moïse et le Monotheisme 

(1939, Paris, Gallimard 1948, pp. 116, 117) 
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Για τον Freud, η υστερία  ήταν η συνέπεια ενός ψυχικού, γενικά σεξουαλικού 

τραυματισμού υπό μορφή λίγο πολύ μιας ενεργούς και ρητής «αποπλάνησης» ενός 

ενηλίκου προς ένα παιδί. Αυτό το γεγονός οδηγεί το παιδί σε μια οπισθοδρόμηση –

στη φάση της εφηβείας – σε προγενέστερο (ψυχικό) χωρο-χρονικό διάστημα, σε 

εκείνο το γεγονός που επέφερε μιαν επίπτωση στη σεξουαλική ζωή, πραγματική ή 

φαντασιωτική. Το αρχικό γεγονός υπενθυμίζεται κατόπιν εορτής από ένα άλλο 

κοινότυπο γεγονός, από αυτά τα  «συνήθους εμφάνισης» στην εφηβεία. Είναι η 

δυσαναλογία της αντίδρασης σε αυτό το τελευταίο γεγονός και τα συμπτώματα που 

υπονοούνται και που συνδέονται με αυτό το γεγονός μιας παλαιότερης προέλευσης, 

της πρώτης παιδικής ηλικίας (η περίπτωση της Dora, στις Πέντε Ψυχαναλύσεις, για 

παράδειγμα). Έκτοτε, ο Freud υπερβαίνει αυτήν τη θεωρία (τη νευρώτικα) και 

προσδίδει μιαν ικανότητα τραυματογενή στη φαντασίωση ή ακριβέστερα –στο 

φάντασμα– με προέλευση ασυνείδητη. 

Το ζήτημα του τραυματισμού επανέρχεται στην επιφάνεια με το κείμενο 

Πέραν της αρχής της Ηδονής (Freud,1920). Στο συγκεκριμένο κείμενο ο Freud 

αντλεί το τραύμα και πάλι από την τραυματική νεύρωση, τις νευρώσεις πολέμου και 

τον καταναγκασμό της επανάληψης. Είναι η εμφάνιση της δεύτερης τοπικής. Ο 

τραυματισμός φαίνεται ως παραγωγή της ρήξης και μιας κατάστασης παθητικότητας 

από την υπερχείλιση των ικανοτήτων της ψυχικής σύνδεσης (με την ψυχική 

συσκευή), η οποία διαμορφώνει ένα σύμπτωμα κάτω από την επιρροή της 

επανάληψης. Αυτό το τελευταίο είναι λοιπόν, συγχρόνως, ως μια αντίσταση στην 

πρόοδο, τη θεραπεία (ο ασθενής φαίνεται ακαταπόνητος στο να επαναλαμβάνει τις 

μνήμες και το τραυματικό βίωμά του) ως μια προσπάθεια του ψυχισμού να 

παραγάγει ασυνείδητα «φαντάσματα» που, ως διαταραχές, θα επιτρέψουν να ληφθεί 

πάλι ένας έλεγχος ή να δημιουργηθεί μια σύνδεση.  
Η ψυχανάλυση  χαρακτηρίζεται από την ιστορία των τραυματισμών. Πάνω 

σε αυτό το σημείο, έχουν αναπτυχθεί οι θεωρίες του Sandor Ferenczi, και άλλων. 

Αλλά πότε μπορεί κανείς να μιλήσει για τραυματισμό; Ένας τραυματισμός δείχνει 

την εμπειρία της βίας έξω από τα σταθερά πρότυπα κατά τη διάρκεια της οποίας η 

φυσική και ψυχική ακεραιότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας έχει απειληθεί. Επειδή ο 

τραυματισμός δείχνει την επίδραση ενός γεγονότος στο άτομο, μπορούμε να 

μιλήσουμε για  ένα τραυματογενές γεγονός ή ενδεχομένως ένα τραυματικό γεγονός. 

Η έννοια του ψυχικού τραυματισμού λοιπόν δεν μειώνεται σε αυτή την πραγματική 
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αντίληψη. Εξάλλου, το ίδιο βιωμένο γεγονός από διάφορους ανθρώπους, κατέχει 

διαφορετική θέση, επιφέρει τραυματικά αποτελέσματα πολύ διαφορετικά από ένα 

άτομο σε άλλο. 

Ένα δυσάρεστο γεγονός για να έχει, ενδεχομένως, μιαν τραυματική επίδραση 

πρέπει να αντιπροσωπεύει μιαν απειλή για την ακεραιότητα (ψυχική-σωματική) του 

υποκειμένου, υπερβαίνοντας τις δυνατότητες αντίδρασής του, εμφανίζεται με έναν 

ξαφνικό και απροσδόκητο τρόπο, και συνοδεύεται από ένα συναίσθημα τρόμου, 

κινδύνου, φόβου, μοναξιάς, εγκατάλειψης. Η διάταξη των τραυματογενών 

γεγονότων είναι ευρεία: φυσική βία, σεξουαλική βία, φυσική καταστροφή, πόλεμος, 

έγκλημα, έκθεση σε σκηνές βίας, κ.λπ. Και γενικότερα, σε μια εκτεταμένη 

κατεύθυνση, σε όλες τις περιπτώσεις όπου ένα άτομο δεν μπορεί να αποτρέψει τη 

σκέψη που υπερχειλίζει από μια ψυχοφθόρα κατάσταση έντασης.    

Σύμφωνα με τον L. Terr (1985, 1988)1, υπάρχουν δύο κατηγορίες 

τραυματισμών: ο τραυματισμός  τύπου 1 που αναφέρεται σε ένα ενιαίο γεγονός, που 

απομονώνεται, που περιορίζεται εγκαίρως (ατύχημα, φυσική καταστροφή, φυσική 

επιθετικότητα, βιασμός, τραυματικό πένθος, κ.λπ.). και ο τραυματισμός τύπου 2 που 

αντιστοιχεί σε μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται: Το άτομο επανεκτίθεται με 

έναν ίδιο ή συγκρίσιμο κίνδυνο (οικογενειακή βία, πόλεμοι, δευτερογενείς 

τραυματισμοί των επαγγελματιών της βοήθειας, κ.λπ.).  

Η κατανόηση του μηχανισμού του τραυματισμού ποικίλλει σύμφωνα με τις 

θεωρητικές σχολές: Για το τρέχον ψυχαναλυτικό πεδίο, όλο αυτό εμφανίζεται ως το 

υπαγόμενο θύμα ενός τραυματικού γεγονότος να μην μπορεί να συνδέσει αυτό-εδώ 

με την αλυσίδα του σημαίνοντος-σημαινόμενου (signifier-signifiant). Κατά τη 

διάρκεια του τραυματισμού, η «πραγματικότητα του θανάτου» (François Lebigot, 

2005)2, δηλαδή, μια εικόνα θανάτου του μέχρι σε εκείνο το σημείο, το μη 

φαντασιωτικό, που γίνεται η ρήξη στον ψυχισμό του υποκειμένου.  

Μπορούμε λοιπόν έτσι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του τραύματος 

κάτω από διάφορες οπτικές: αυτό του πραγματικού γεγονότος, του αντικειμενικού, 

για παράδειγμα, ή αυτό του παθογενούς φαντασιωτικού γεγονότος, του 

υποκειμενικού. Ακόμη, στην περίπτωση ενός τραυματικού γεγονότος, 

αντικειμενικού, μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη εξ ολοκλήρου τη φύση του εν 
                                                 
1 Terr, L. (1985). Remembered images in psychic trauma. Psychoanal Study Child, 40–0: 493–533.  
  Terr, L. (1988). What happens to the memories of early childhood trauma? J Am Acad Child Adolesc    
   Psychiatry, 27: 96–104. 
2 Lebigot, F. (2005). Traiter les traumatismes psychiques. Clinique et prise en charge. Paris.: Dunod.  
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λόγω γεγονότος για να καταλάβουμε τι εμφανίζεται; Απαντώντας καταφατικά δεν 

υπονοούμε την άρνηση αυτού του εξωτερικού γεγονότος, αλλά λαμβάνουμε υπόψη 

αποκλειστικά την αντίδραση του υποκειμένου. Αυτή η θέση μπορεί να υπερασπιστεί 

αυτό που θα μπορούσε πολλές φορές να σημειωθεί ότι τα ίδια τραυματικά γεγονότα 

δεν έχουν απαραίτητα τα ίδια αποτελέσματα.  

Θα μπορούσαμε να αρνηθούμε ότι τα αποτελέσματα της παθογόνου 

φαντασίωσης εμφανίζονται επίσης ως μια ρήξη στην εσωτερική συνοχή, αλλά ίσως 

όχι στο ίδιο επίπεδο με μια βάναυση εισβολή του εξωτερικού κόσμου; Ωστόσο, είναι 

αυτό η υπερβολή της προκαλούμενης συγκίνησης που παράγει αυτή τη ρήξη, ή 

καλύτερα την άμεση δράση του εξωγενούς τραύματος;  

     Στην πραγματικότητα της ψυχαναλυτικής πρακτικής οι ερωτήσεις 

συσσωρεύονται όσον αφορά το τραύμα, τους μηχανισμούς του, τα αποτελέσματά 

του, την πρόληψή του, τη θεραπεία του. Για παράδειγμα, το τραυματικό αποτέλεσμα 

εξαρτάται από τη σημασία, την ένταση, τις περιστάσεις του τραύματος, ή την 

αντίδραση του υποκειμένου σε αυτό; Και εκτός αυτού, τι είναι ένα τραυματικό 

γεγονός; Εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, μπορούμε να καθορίσουμε αυτό που 

είναι τραυματικό ή όχι, χωρίς να έχουμε δει τις συνέπειές του; Τα μη ανιχνεύσιμα 

τραύματα, τα εξωγενή, μπορούν να προκαλέσουν αποτελέσματα κλονισμού;                                

 Μπορούμε να πούμε ότι τα τραυματικά γεγονότα, που είναι εξωγενή, ορατά 

ή αόρατα, συνδυάζονται πάντα με τη φαντασιακή ζωή για να διαχωρίσουμε μιαν 

τραυματική επίδραση; Ή υπάρχουν λοιπόν, τραυματικοί κλονισμοί τέτοιοι που να 

εμποδίζουν οποιαδήποτε δραστηριότητα της φαντασίωσης; Μέσα σε μια κατάφαση, 

είναι η ένταση ή ίσως ο απροσδόκητος χαρακτήρας του γεγονότος που θα είχε αυτήν 

την επίδραση της παρεμπόδισης; Ο J. Roques (2004)3 έχει σημειώσει ότι «όταν το 

θύμα ενός τραυματισμού μειώνει τον έλεγχό του αναβιώνει το γεγονός και μυρίζεται 

πάλι στον κίνδυνο, ο οποίος σταματά τη διαδικασία της επεξεργασίας αμέσως. Η 

πληροφορία παραμένει έτσι σε κατάσταση έντασης και παρουσιάζεται ακατάπαυστα 

στη συνείδηση». Ο ίδιος, ο Roques (2007)4 θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

προστεθούν ακόμα όλα τα είδη τραυματισμών που δεν θέτουν σε κίνδυνο φυσικού 

θανάτου ένα πρόσωπο (το υποκείμενο ή έναν τρίτον), αλλά τον ναρκισσισμό του, 

τον αυτοσεβασμό του. 

                                                 
  
4 Roques, J. (2007). Guérir avec l'EMDR - Traitements - Théorie – Témoignages. Paris : Le Seuil.  
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 Μέσω των εννοιών του «τραυματικού πυρήνα του εγώ», της  τοπικής 

κατάρρευσης (Collapsus topique), του ανιμισμού σε δύο, του «καυτού πυρήνα» και 

του «κρύου πυρήνα», ως αποτέλεσμα των φροϋδικών εννοιών του αντικειμένου, 

όπως αυτό εμφανίζεται στο Πένθος και Μελαγχολία (Freud, 1917), εισάγονται σε 

μιαν ανατίμηση των δεσμών μεταξύ του «πραγματικού τραύματος» και του 

«ψυχικού τραύματος», και θέτουν ως αίτημα ύπαρξης τον «τραυματισμό χωρίς 

τέλος» και τον «τραυματισμό με τέλος», την ικανότητα του υποκειμένου να 

διοργανώνει μέσα στους  ψυχικό τραυματισμό, που εμφανίζεται στο τέλος της 

ανάλυσης ως «αντι-τραυματισμός».  

Στην πραγματικότητα, το ψυχικό τραύμα μπορεί να περιληφθεί/να γίνει 

κατανοητό μόνο στη σχετικότητά του, έναντι ενός κοινωνικού ναρκισσιστικού 

πλαισίου στο οποίο το υποκείμενο αναγνωρίζεται. Είναι απαραίτητο έπειτα να 

συμπληρωθεί το κλασικό μοντέλο μέσα από τις έννοιες που χρησιμοποιούν οι 

καταστάσεις του εγώ και μιας θεωρίας των δικτύων μνημών. Κατά συνέπεια 

μπορούν να εξηγηθούν τα διαχωρίσιμα φαινόμενα του τεμαχισμού, της «ρήξης του 

εγώ» (Χατήρα Κ., 2007, στις Πανεπιστημιακές σημειώσεις).   

Η έννοια, λοιπόν, του τραυματισμού είναι ευθύς εξαρχής στην καρδιά της 

ψυχαναλυτικής θεωρίας. Επιβεβαιώνεται στις επιστημολογικές αναψηλαφήσεις  

θέτοντας διαδοχικά τον τόνο στο σεξουαλικό τραυματισμό, από την οικονομική 

άποψη (Freud, S.,1920) και στην προβληματική της απώλειας/αποχωρισμού (Freud, 

S., 1926). Μερικές από αυτές τις απόψεις είναι ενσωματωμένες σε προηγούμενες 

χωρίς να τις αντικαταστούν εντελώς εμπλουτίζοντας έτσι τη θεωρητική και κλινική 

προοπτική (Χατήρα Κ., 2007, Πανεπιστημιακές σημειώσεις).     

Το ψυχικό τραύμα ήταν αρκετό λοιπόν να εξηγήσει τη νεύρωση, ανάμνηση 

ενεργούσα με τον τρόπο «ενός σώματος ξένου» για το ξέσπασμα και τη συντήρηση. 

Ο δρόμος λοιπόν γίνεται λιγότερο δυσχερής και, μετά οδηγεί από το «τραύμα πηγή 

της νεύρωσης στην «τραυματική νεύρωση» για να αποκαλυφθεί αυτό της 

ευχαρίστησης,  αυτό που έρχεται πιθανό μέσα στο  Αναστολή, σύμπτωμα και άγχος 

να γίνει αντιληπτό ότι, το ισχυρό τραύμα κατέχει, γι’ αυτό το ίδιο, μια ιδιότητα 

αμυντική χάρις στη σύλληψη του φόβου του Εγώ μέσα από το «σήμα του άγχους» 

και μάλιστα από το «αυτόματο άγχος» (Freud,1920). 

Ο τραυματισμός της γέννησης σηματοδοτεί αυτήν τη στιγμή που ο μικρός 

άνθρωπος πέφτει από τον ένα κόσμο μέσα στον άλλον. Εξετάζοντας αυτήν την 

έννοια του Freud θεωρώ ότι η αληθινή ποιοτική μετάλλαξη ανταποκρίνεται 
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καλύτερα στον τραυματισμό, προϊόν της γέννησης του Εγώ (εξάλλου της 

προέλευσης) σε αυτήν τη στιγμή που αυτό εξατομικεύεται έχοντας τοποθετηθεί 

μεταξύ δύο ορίων, το τραύμα – το μόνο τραύμα ενδεχομένως αφού το πρώτο μπορεί 

να είναι τραύμα από κάποιον – δεν μπορεί να θεμελιωθεί παρά από αυτήν τη διπλή 

παράβαση. Αυτό το κάτι που έχουμε λοιπόν να κάνουμε είναι μια «διατάραξη 

οικονομική, αλλεπάλληλη στην αύξηση των ποσοτήτων της διέγερσης που απαιτούν 

να είναι ξεκαθαρισμένες». 

Είναι αυτή, η διέγερση, που αντιπροσωπεύει την είσοδο μέσα στην ιστορία 

διότι ακόμα και εάν αυτή δε θα ξέρει ότι είναι βίωμα ως τέτοια, είναι της ιστορίας 

που πρόκειται να έχει, δεν παίρνει το νόημά της παρά στο κατόπιν-εορτής. 

Συμπεραίνοντας, αυτή-εδώ δεν είναι τελικά τίποτα άλλο παρά η αντιπαράθεση της 

ψυχικής πραγματικότητας με την κοινωνική πραγματικότητα (βλέπε υλική). Είναι η 

έκφραση και η αναπαράσταση αυτής της συνάντησης και είναι αξιοσημείωτο να 

διαπιστωθεί ότι είναι εγκαινιασμένη από μια τραυματική αποκάλυψη που δεν θα 

μπορεί παρά να προσανατολιστεί σε αυτήν την πορεία. Αυτό είναι έτσι, καθώς, αυτό 

το πρώτο ψυχικό τραύμα ήταν δεμένο στην ιδέα της «απώλειας» και μαρτυρώντας 

ένα «άγχος αποχωρισμού», οι μεταγενέστεροι τραυματισμοί (αρχίζουν από το πιο 

αξιομνημόνευτο ανάμεσά τους: το άγχος του ευνουχισμού), θα περιοριστούν τελικά 

στο να επαναλαμβάνουν με τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο βίαιο, την απλοϊκότητα 

αυτού του αρχικού τραύματος. 



 

 

Ψυχικό τραύμα και σχολικός εκφοβισμός: η ομάδα των θυτών Ρέθυμνο 2011 

61 

Κεφάλαιο 7ο  
             

Το ψυχικό τραύμα ως συνέπεια των εκφοβιστικών ενεργειών 

 

7.1. Εκφοβισμός και Τραύμα: επιστημονική έρευνα 

 

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού είναι αρνητικές τόσο για τα θύματα 

όσο και για τους θύτες -τουλάχιστον μακροπρόθεσμα- καθώς επίσης για τους 

αμέτοχους παρευρισκόμενους, μέσω των μηχανισμών της κοινωνικής μάθησης και 

λόγω του ότι ο εκφοβισμός διαβρώνει τις σχέσεις μεταξύ όλων των συμμαθητών. 

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 (Sharp & Smith, 1994). Σύμφωνα με τους Espelage 

και Swearer (2003) και τους Flannery, Singer και Wester (2004), τα παιδιά που 

θυματοποιούνται συστηματικά υποφέρουν από υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, 

άγχους (και στο Pepler, Rigby & Smith, 2004) 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 (Espelage & 

Swearer, 2003). 

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 (Κασάπη, 

2007). Επιπλέον μαθαίνουν να μην εμπιστεύονται τους άλλους (Pepler, Rigby & 

Smith, 2004). 
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Σε μερικά παιδιά μπορεί να εμφανιστεί πληθώρα ψυχοσωματικών 

συμπτωμάτων (Espelage & Swearer, 2003), όπως στομαχόπονοι, πονοκέφαλοι, 

εφιάλτες, ενούρηση και κακή ποιότητα ύπνου γενικότερα ή ακόμα και κρίσεις 

πανικού (Sharp & Smith, 1994). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία 

βρέθηκε ότι εμπειρίες θυματοποίησης κατά τη μέση εφηβεία προέβλεπαν χειρότερη 

σωματική υγεία κατά την ύστερη εφηβεία (Rigby, 1999, στο Κασάπη 2007). 

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 (O' Moore, 2000). 

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 (Sharp & Smith,1994. 

Pepler, Rigby & Smith, 2004). 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 (Rigby, 

1999. Sharp & Smith, 1994), 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 (Sharp & Smith, 1994). 

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 (Κασάπη, 2007). Επίσης έχει παρατηρηθεί μείωση της 

συγκέντρωσής τους και της επίδοσής τους στις σχολικές δοκιμασίες γενικότερα (O' 

Moore, 2000. Sharp & Smith, 1994). Το πλήγμα που επιφέρει ο σχολικός εκφοβισμός 

στην ακαδημαϊκή επίδοση των θυμάτων έχει αναφερθεί και από τους Flannery, Singer 

και Wester (2004), που υπογραμμίζουν ότι 17% των θυμάτων αναφέρουν ότι 

αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές δυσκολίες. 
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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 (O' Moore, 2000) να αρνούνται 

συστηματικά να πάνε στο σχολείο ( σχολική άρνηση ) ή ακόμη και να αναπτύξουν 

σχολική φοβία (Espelage & Swearer, 2003. Pepler, Rigby & Smith, 2004). Κάποιοι 

μπορεί να νιώσουν ακόμα και φόβο να αφήσουν την ασφάλεια του σπιτιού τους, 

αίσθημα που αν γενικευτεί μπορεί να συμβάλει στην κατοπινή συμπτωματολογία 

αγοραφοβίας. 

Οι Flannery, Singer και Wester (2004) 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 (O' Moore, 2000). Επίσης μακροπρόθεσμα τα παιδιά που 

δέχονταν σχολικό εκφοβισμό, ως ενήλικες είναι πιο επιρρεπείς στην κατάθλιψη (O' 

Moore, 2000. Pepler, Rigby & Smith, 2004. Sharp & Smith, 1994), 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 (Morita & Smith, 1999), όπως οι αυτοκτονίες τριών μαθητών 

στη Νορβηγία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Espelage & Swearer, 2003. Pepler, 

Rigby & Smith, 2004), ενός μαθητή στην Ιρλανδία το 1998 (O' Moore, 2000) και 

άλλων στην Αγγλία και την Ιαπωνία (O' Moore, 2000). Στην Αμερική η κατάσταση 

είναι πολύ πιο δραματική・ τη δεκαετία 1992-2001 για παράδειγμα οι Moore et al 

(2003, στο Flannery, Singer & Wester, 2004) αναφέρουν ότι συνέβησαν 35 

περιστατικά κατά τα οποία μαθητές άρχισαν να πυροβολούν συμμαθητές και 

δασκάλους εντός του σχολικού περιβάλλοντος. 

Το χειρότερο είναι ότι πολλές από τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού 

είναι μακροχρόνιες και διατηρούνται κατά την ενήλικη ζωή. Η έκθεση στη βία 
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σχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο διάπραξης βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς 

(Flannery et al., 2001, στο Flannery, Singer & Wester, 2004). Για παράδειγμα, η 

διαχρονική μελέτη του Thornberry (1994, στο Flannery, Singer & Wester, 2004) 

έδειξε ότι έφηβοι που είχαν υπάρξει θύματα παιδικής κακοποίησης πριν την ηλικία 

των 12 ετών ήταν 24% πιο πιθανό να εμπλακούν σε βίαιη συμπεριφορά στο γυμνάσιο 

σε σχέση με τους ομηλίκους τους που δεν είχαν θυματοποιηθεί. 

Οι Flannery, Singer και Wester (2004) αναφέρουν ότι η ζημιά που επιφέρει ο 

σχολικός εκφοβισμός στο δράστη είναι ανεπανόρθωτη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που αναμειγνύονται ενεργά και παρατεταμένα σε εκφοβιστικά επεισόδια, αν δεν 

αναγκαστούν να αλλάξουν τακτική μεγαλώνοντας, μπορεί να συνεχίσουν να 

μεταχειρίζονται εκφοβιστικές τακτικές στις διαπροσωπικές τους σχέσεις μετά την 

ενηλικίωσή τους (Sharp & Smith, 1994), βία και κατάχρηση εξουσίας/δύναμης 

(Pepler, Rigby & Smith, 2004). Έφηβοι που είχαν επιτεθεί σε κάποιον με μαχαίρι ή 

είχαν πυροβολήσει κάποιον ήταν σημαντικά πιθανότερο να εκτεθούν σε υψηλά 

επίπεδα βίας από τους νέους που δεν είχαν παρόμοιο ιστορικό (Flannery et al., 2001, 

στο Flannery, Singer & Wester, 2004). 

Επιπλέον, υψηλά είναι τα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους και για τους θύτες. 

Για τους θύτες/θύματα μάλιστα τα επίπεδα αυτά είναι ακόμη πιο υψηλά και από των 

θυτών και από των θυμάτων, ενώ οι θύτες/θύματα συνιστούν επιπροσθέτως ομάδα 

υψηλού κινδύνου για αυτοκτονικό ιδεασμό (Espelage & Swearer, 2003). 

Το παιδιά του σήμερα είναι οι γονείς του αύριο. Και τα συγκεκριμένα παιδιά 

ως γονείς πιθανότατα θα αναθρέψουν τους θύτες της επόμενης γενιάς (βλ. 3.1.1), 

δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο σχολικού εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός, 

όταν δεν ελέγχεται και δε συναντά εμπόδια και κυρώσεις, προωθεί ένα κλίμα βίας και 

επιθετικότητας που ευνοεί την εγκληματικότητα (Kilpatrick, 1997, στο O' Moore, 

2000). Για αυτό και οι θύτες είναι πολύ πιο πιθανό να εμπλακούν/ υποπέσουν σε 

μορφές αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς ως νεαροί ενήλικες (Sharp & 

Smith, 1994), όπως βανδαλισμούς και χρήση νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών 

(Olweus, 1993). Η Kilpatrick (1997, στο O' Moore, 2000) αναφέρει ότι καθώς οι 

νεαροί παραβάτες αναλογίζονται τα λάθη που είχαν λάβει χώρα στη μέχρι τότε ζωή 

τους, λυπούνται που το προσωπικό των σχολείων τους δεν είχε λάβει δραστικά μέτρα 

κατά της εκφοβιστικής τους συμπεριφοράς και δεν είχαν αναμιχθεί οι γονείς τους. 

Με τις συνέπειες της έκθεσης στη βία από την οπτική του αμέτοχου 

παρατηρητή καταγίνεται η μελέτη των Flannery, Singer & Wester (2004). 
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Αναφέρεται ότι η έκθεση στη βία, από την πλευρά τόσο του θύματος όσο και του 

αυτόπτη μάρτυρα/παρευρισκόμενου, σχετίζεται με πλήθος συναισθηματικών 

δυσκολιών και διαταραχών συμπεριφοράς, όπως μετατραυματικό άγχος, γενικό 

άγχος, θυμό/οργή, κατάθλιψη, διασχιστική διαταραχή και αυτοκαταστροφική ή 

επιθετική συμπεριφορά. Και πιο συγκεκριμένα, οι επιδράσεις της έκθεσης στη βία 

διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με την ένταση της παρατηρούμενης βίας. Δηλαδή οι 

μαθητές που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα βίας είναι σημαντικά πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν συμπτώματα ψυχικού τραύματος από αυτούς που εκτίθενται σε 

χαμηλά επίπεδα βίας. 

Παρόμοιες επιπτώσεις έχει η έκθεση στη βία σε οποιοδήποτε περιβάλλον, για 

παράδειγμα στο σπίτι ή στην κοινότητα. Ειδικά αν επιτραπεί η συνέχιση της 

επιθετικής ή βίαιης συμπεριφοράς, οι παριστάμενοι μαθαίνουν να μην αναλαμβάνουν 

την ευθύνη των πράξεών τους. 

Έρευνες (Flannery, Singer & Wester, 2004) δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις 

της έκθεσης στη βία στην ακαδημαϊκή επίδοση των παρισταμένων: σύμφωνα με τις 

μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών, η έκθεση στη σχολική βία μειώνει την ικανότητα 

για μάθηση των μαθητών γυμνασίου σε ποσοστό 14% και των μαθητών δημοτικού σε 

ποσοστό 22%. 

Ακόμη, η μελέτη των Flannery, Singer και Wester (2004) κάνει μνεία στις 

υποθέσεις του Hazler (1996) για την αίσθηση αδυναμίας που δημιουργεί η θέα των 

εκφοβιστικών επεισοδίων στους παρευρισκομένους, καθώς νιώθουν ανίκανοι να 

δράσουν προς αρωγή του θύματος ή φοβούνται ότι τυχόν παρέμβασή τους μπορεί να 

δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη θέση του θύματος. Προσέχουν υπερβολικά τις 

κινήσεις τους και γίνονται επιφυλακτικοί στις συναναστροφές τους ή ακόμη και 

καχύποπτοι, από φόβο μην μπουν και οι ίδιοι στο στόχαστρο των νταήδων. Είναι 

φανερό λοιπόν ότι εκεί που επικρατεί η βία υποφέρουν όλα τα μέρη του συστήματος, 

διαταράσσεται η ισορροπία του σχολικού συστήματος και το κλίμα βίας και φόβου 

παρατείνει τον κύκλο του σχολικού εκφοβισμού. 

Επιπλέον η έκθεση στη βία σχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο διάπραξης 

επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς, καθώς αυξάνει τα επίπεδα οργής και κατάθλιψης 

(Flannery et al.,2001, στο Flannery, Singer & Wester, 2004). Οι Harper & Ibrahim 

(1999) διατύπωσαν τη θεωρία ότι ήσυχοι ή και αποσυρμένοι νέοι μπορεί να 

καταφύγουν στη διάπραξη βίαιης συμπεριφοράς ωθούμενοι από ένα διαρκές αίσθημα 

ψυχικής οδύνης ή απομόνωσης ακολουθούμενο από την παρόρμηση να βλάψουν τον 
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κόσμο γύρω τους ή αυτούς που θεωρούν υπεύθυνους για τον πόνο τους (στο 

Flannery, Singer & Wester, 2004). 

Οι παρευρισκόμενοι, τέλος, μπορεί να μάθουν ότι ο εκφοβισμός είναι ένας 

γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για να επιτύχει κανείς αυτό που θέλει (Sharp 

& Smith, 1994). Και ως ενήλικες μπορεί να συνεχίσουν να αποδέχονται την 

υιοθέτηση επιθετικών μορφών συμπεριφοράς από κάποιον τρίτο ως φυσιολογικές και 

να του παράσχουν τη σιωπηρή τους συναίνεση. 

 

 

7.2.  Είδη τραύματος  

 

Μεγάλος αριθμός ερευνητών και κλινικών έχουν προσπαθήσει να διαχωρίσει 

μεταξύ των γεγονότων τα οποία οδηγούν σε παραλλαγές των τραυματικών 

αντιδράσεων (Terr, 1991, Van der kolk, Roth, Pelcovitz, & Mandel, 1992). Για 

παράδειγμα, o  Terr (1991) περιέγραψε τραύματα πρώτου τύπου όπως μεμονωμένα 

τραυματικά γεγονότα μικρής διάρκειας και   δεύτερου τύπου όπως τα συνεχόμενα ή 

χρόνια τραύματα. Η απλή μετατραυματική διαταραχή θεωρείται η πιο συνηθισμένη 

μορφή τραύματος η οποία ακολουθεί ένα ή περισσότερα τραυματικά επεισόδια 

σχετικά μικρής διάρκειας. Άλλοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι η τάση για την 

εκδήλωση συγκεκριμένων συμπτωμάτων ή διαταραχών σχετίζεται πρωταρχικά με το 

στυλ προσωπικότητας παρά την εμπειρία. Dalton, Aubuchon, Tom, Pederson, & 

McFarland, (1993). Είναι πολύ πιθανόν ότι ένας συνδυασμός παραγόντων 

συμβάλλουν στη φύση της τραυματικής εμπειρίας στα παιδιά και εφήβους.  

 

 

7.3.  Διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με το DSM-IV-TR 

 

Σε ψυχιατρικούς όρους, τα αποτελέσματα του τραύματος έχουν 

κατηγοριοποιηθεί στο  διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής 

Εταιρίας (DSM-IV-TR, 2004) ως διαταραχή από μετα-τραυματικό στρες (PTSD) και 

της διαταραχής του οξέος στρες και κατατάσσονται στη κατηγορία των διαταραχών 

άγχους.  
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Πίνακας 7α.  Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής άγχους 

Α. Το άτομο έχει εκτεθεί σε τραυματικό γεγονός, στο οποίο ήταν παρόντα αμφότερα 

τα ακόλουθα:  

1. Το άτομο βίωσε, ήταν μάρτυρας ή βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα γεγονός (ή 

γεγονότα) στο οποίο (ή στα οποία) υπήρξε πραγματικός ή επαπειλούμενος θάνατος ή 

σοβαρός τραυματισμός, ή απειλή της σωματικής ακεραιότητας του εαυτού ή άλλων. 

2. Η απάντηση του ατόμου περιλάμβανε έντονο φόβο, αίσθηση αβοήθητου, ή τρόμο. 

 

Σημείωση: Στα παιδιά αυτό μπορεί να εκφράζεται με αποδιοργανωμένη ή διεγερτική 

συμπεριφορά. 

 

 

Πίνακας 7β. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής άγχους 

Β. Το τραυματικό γεγονός αναβιώνεται επίμονα με έναν (ή περισσότερους) από τους 

ακόλουθους τρόπους:  

1. Επαναλαμβανόμενες και παρείσακτες ενοχλητικές ανακλήσεις του γεγονότος, στις 

οποίες περιλαμβάνονται εικόνες, σκέψεις ή αντιλήψεις.  

Σημείωση: Στα μικρά παιδιά είναι δυνατόν να υπάρχουν επαναληπτικά παιχνίδια, στα 

οποία εκφράζονται θέματα ή πλευρές του τραύματος. 

2. Επανειλημμένα ενοχλητικά όνειρα του γεγονότος 

Σημείωση: Στα παιδιά είναι δυνατόν να υπάρχουν όνειρα που προκαλούν φόβο χωρίς 

αναγνωρίσιμο περιεχόμενο.  

3. Το άτομο ενεργεί ή αισθάνεται σαν να αναβιώνεται το τραυματικό γεγονός 

(περιλαμβάνονται η αίσθηση αναβίωσης της εμπειρίας, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις και 

αποσυνδετικά επεισόδια αναβιώσεων [‘flashback’].  

Σημείωση: Στα μικρά παιδιά είναι δυνατόν να υπάρχουν αναπαραστάσεις ειδικές του 

τραύματος.  

4. Έντονη ψυχολογική ενόχληση κατά την έκθεση σε εσωτερικές ή εξωτερικές νύξεις 

που συμβολίζουν ή μοιάζουν με κάποια πλευρά του τραυματικού γεγονότος 

5. Σωματική αντίδραση κατά την έκθεση σε εσωτερικές ή εξωτερικές νύξεις που 

συμβολίζουν ή μοιάζουν με κάποια πλευρά του τραυματικού γεγονότος. 
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Πίνακας 7γ. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής άγχους 

Γ. Επίμονη αποφυγή ερεθισμάτων συνδεόμενων με το τραύμα και παράλυση της 

γενικής απαντητικότητας (η οποία δεν υπήρχε πριν από το τραύμα), όπως φαίνεται από τρία 

(ή περισσότερα) από τα ακόλουθα:  

1. Προσπάθειες να αποφύγει σκέψεις, αισθήματα ή συζητήσεις που συνδέονται με το 

τραύμα 

2. Προσπάθειες να αποφύγει δραστηριότητες, τόπους ή άτομα που προκαλούν 

ανακλήσεις του τραύματος 

3. Ανικανότητα να ανακαλέσει μια σημαντική πλευρά του τραύματος 

4. Σαφής μείωση του ενδιαφέροντος ή της συμμετοχής σε σημαντικές 

δραστηριότητες 

5. Αίσθημα απομάκρυνσης ή αποξένωσης από τους άλλους  

6. Περιορισμένο εύρος του συναισθήματος (π.χ. αδυναμία του ατόμου να έχει 

αισθήματα αγάπης) 

7. Αίσθηση σμίκρυνσης του μέλλοντος (π.χ. το άτομο δεν προσδοκά ότι θα 

σταδιοδρομήσει επαγγελματικά, ότι θα παντρευτεί ότι θα έχει παιδιά ή ότι η ζωή του θα έχει 

φυσιολογική διάρκεια.  

 

Πίνακας 7δ. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής άγχους 

Δ. Επίμονα συμπτώματα αυξημένης διεγερσιμότητας (τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 

το τραύμα), όπως φαίνεται από δύο (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα:  

1. Δυσκολία επέλευσης ή διατήρησης του ύπνου 

2. Ευερεθιστότητας ή εκρήξεις θυμού 

3. Δυσκολία συγκέντρωσης  

4.  Υπερεπαγρύπνηση 

5. Υπερβολική απάντηση στο ξάφνιασμα  

 

Πίνακας 7ε. Διαγνωστικά κριτήρια διαταραχής άγχους 

Ε. Η διάρκεια της διαταραχής είναι μεγαλύτερη από ένα μήνα 

 

Πίνακας 7στ. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής άγχους 

Στ. Η διαταραχή προκαλεί κλινικά σημαντική ενόχληση ή έκπτωση των κοινωνικών, 

επαγγελματικών ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας.    
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7.4  Διαταραχή οξέος Στρες  

 

Παραθέτονται τα διαγνωστικά κριτήρια της συγκεκριμένης διαταραχής στους 

ακόλουθους πίνακες: 

 

Πίνακας 8α. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής οξέος Στρες 

Α. Το άτομο έχει εκτεθεί σε τραυματικό γεγονός, στο οποίο ήταν παρόντα αμφότερα 

τα ακόλουθα:  

1. Το άτομο βίωσε, ήταν μάρτυρας ή βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα γεγονός ή γεγονότα 

στο οποίο (ή στα οποία) υπήρξε πραγματικός ή επαπειλούμενος θάνατος ή σοβαρός 

τραυματισμός, ή απειλή της σωματικής ακεραιότητας του εαυτού ή άλλων.  

2. Η απάντηση του ατόμου περιλάμβανε έντονο φόβο, αίσθηση αβοήθητου, ή τρόμο. 

 

 

Πίνακας 8β. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής οξέος Στρες 

Β. Είτε κατά τη διάρκεια του βιώματος είτε μετά το βίωμα, το άτομο έχει τρία (ή 

περισσότερα) από τα ακόλουθα αποσυνδετικά συμπτώματα:  

1. Υποκειμενική αίσθηση μουδιάσματος, απόσπασης, ή απουσίας της συγκινησιακής 

απαντητικότητας. 

2. Μείωση της ενημερότητας του ατόμου για ότι το περιβάλλει (π.χ. είναι 

‘σαστισμένο’) 

3. Αποπραγματοποίηση  

4. Αποπροσωποποίηση 

5. Αποσυνδετική αμνησία (π.χ., ανικανότητα να ανακαλέσει κάποια σημαντική 

πλευρά του τραύματος)  

 

 

Πίνακας 8γ. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής οξέος Στρες 

Γ. Το τραυματικό γεγονός αναβιώνεται επίμονα με τουλάχιστον έναν από τους 

ακόλουθους τρόπους: επαναλαμβανόμενες εικόνες, σκέψεις, όνειρα, παραισθήσεις, 

επεισόδια αναβιώσεων (flashback) ή αίσθηση αναβίωσης της εμπειρίας ή ενόχληση 

κατά την έκθεση σε ότι θυμίζει το τραυματικό γεγονός.  

 

 

 



 

 

Ψυχικό τραύμα και σχολικός εκφοβισμός: η ομάδα των θυτών Ρέθυμνο 2011 

70 

Πίνακας 8δ. Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής οξέος Στρες 

Δ. Έντονη αποφυγή ερεθισμάτων που προκαλούν ανακλήσεις του τραύματος 

(π.χ., σκέψεις, αισθήματα, συζητήσεις, δραστηριότητες, τόπους, ανθρώπους).  

 

Πίνακας 8ε. Διωστικά κριτήρια της διαταραχής οξέος Στρες 

Ε. Έντονα συμπτώματα άγχους ή αυξημένης διεγερσιμότητας (π.χ., δυσκολία 

του ύπνου, ευερεθιστότητα, πτωχή συγκέντρωση, υπερεπαγρύπνηση, υπερβολική 

απάντηση στο ξάφνιασμα, κινητική ανησυχία).  

 

 

 

 

7.5. Τραύμα και μνήμη 

 

Το τραύμα περιγράφεται ως  

111...    την απειλή της υγείας ενός ατόμου (Brewin et al., 1996), 

222...     δημιουργία υπερβολικού φόβου ότι ένα άτομο που αγαπά το παιδί 

τραυματίστηκε ή πέθανε (American Psychiatric Association, 1994),   

333...    πυροδοτεί ένα ατομικό μηχανισμό άμυνας (van der Kolk & Fisler, 

1995),   

444...    διαταρράσει τη λειτουργικότητα του ατόμου (Ciccchetti & Toth, 

1997),   

555...    φαίνεται ότι ο κόσμος είναι ανεξέλεγκτος και ανασφαλής (Foa, 

Zinbarg & Rothbaum, 1992),  

666...    ενισχύει το άγχος το οποίο επιδρά αρνητικά στη λειτουργικότητα του 

ατόμου(Hubbard, Realmuto, Northwood, & Masten, 1995). 

Η ταύτιση των τραυματικών εμπειριών με τα συναισθήματα αυτομάτως 

περιλαμβάνει τη ψυχολογική διάσταση του φαινομένου της μνήμης τους. Για 

παράδειγμα σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία η Άννα Φρόιντ (1946) ανέφερε 

ότι τα αρνητικά γεγονότα τείνουν τα παιδιά να τα απωθούν από τη μνήμη τους ως 

μηχανισμός άμυνας και προστασίας του Εγώ τους. Επίσης, προσπαθούν να τα 

απομονώσουν σε απομονωμένες περιοχές που η γνωστική τους λειτουργία δε θα 

μπορέσει να τα συνδέσει με άλλα γεγονότα με στόχο την ανεπιτυχή ανάκληση τους 

(Marmar, Weiss, Metzler & Delucchi, 1996). 
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Eπίσης, έχει διαπιστωθεί ότι το τραύμα αυξάνει το μετα-τραυματικό άγχος.  

Έρευνα σε παιδιά με διαγνωσμένο μετατραυματικό άγχος και σε παιδιά χωρίς 

μετατραυματικό άγχος έδειξε ότι τα πρώτα τείνουν να έχουν φτωχότερη βραχύχρονη 

μνήμη του γεγονότος (Yasik, 1998). Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά με μετα-

τραυματικό άγχος έχουν ασθενέστερη μακρόχρονη μνήμη του τραύματος (Moradi, 

Doost, Taghavi, Yule, & Dalgleish, 1999). Συνεπώς τα συμπτώματα του μετα-

τραυματικού άγχους δεν συσχετίζονται αξιόπιστα με τη μνήμη. 

Η ερευνητική βιβλιογραφία αναφέρει ότι τα παιδιά μπορούν να ανακαλούν 

τραυματικές εμπειρίες .Για παράδειγμα, αναφέρουν ότι τα παιδιά που έχουν υπάρξει 

μάρτυρες δολοφονίας ενός γονέα όχι μόνο δεν ανακαλούν το περιστατικό αλλά έχουν 

μνήμη όλου του σκηνικού . 

Σύμφωνα με τον Τerr το παιδί που υπήρξε μάρτυρας της δολοφονίας ενός 

γονέα θυμάται και μπορεί να ανακαλέσει το τραυματικό επεισόδιο, ιδιαίτερα αν αυτό 

έγινε μία φορά (Terr, 1988, 1991). Μάλιστα, ο Τerr υποστήριξε ότι είναι πιθανότερο 

το παιδί να ξεχάσει το τραυματικό επεισόδιο αν αυτό έγινε επαναλαμβανόμενα. 

Επίσης, υποστήριξε ότι τα παιδιά μάρτυρες ενός τραυματικού γεγονότος τείνουν να 

θυμούνται έως περίπου την μέση εφηβεία. 

Παρόμοια τα παιδιά που έχουν εμπειρία σοβαρής τιμωρίας από τους γονείς ή 

τους φροντιστές τους επίσης θυμούνται τα γεγονότα (DiTomasso & Routh, 1993).  

Παράλληλα, τα παιδιά που βίωσαν φυσικές καταστροφές έχει διαπιστωθεί 

ερευνητικά ότι θυμούνται τα γεγονότα. Για παράδειγμα, αναφέρω τον τυφώνα 

Άντρεου, τάξεως 4 και με 175 μίλια την ώρα ξέσπασε στη νότια Dade County Florida 

το πρωί της 24 Αυγούστου 1992. Τα παιδιά που έζησαν το μένος του τυφώνα 

μπορούσαν να ανακαλέσουν το γεγονός και να το περιγράψουν με λεπτομέρειες 

(Parker, Bahrich, Lundy, Fivush, & Levitt, 1995; Shaw, Applegate, & Schorr 1996). 

Δυνατότητα ανάκλησης του τραύματος έχει διαπιστωθεί και στα παιδιά που έζησαν 

σεισμό (Neisser, Winograd, Bergman, Schreiber, Palmer, & Weldon, 1996). 

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που βιώνουν επώδυνες ιατρικές 

εμπειρίες (π.χ. επείγον χειρουργείο) η μνήμη τους για αυτά τα γεγονότα τουλάχιστον 

μετά από ένα χρόνο της εμπειρίας τους είναι ικανοποιητική.  

 Οι Howe et al. (1999a, 1994b, 1995) μελέτησαν τη μνήμη των παιδιών 

ηλικίας 18 μηνών έως 5 ετών, τα οποία είχαν βιώσει ένα ξαφνικό ιατρικό 

περιστατικό.  Η μνήμη τους εξετάστηκε αμέσως μετά το χειρουργείο, μετά από δυο ή 

τρεις μέρες, έξι μήνες αργότερα και ένα χρόνο μετά. Παρόλο που δε θυμόντουσαν 
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λεπτομέρειες (περιφερειακή μνήμη) όπως ποιος τους έφερε στο νοσοκομείο, ή ποιος 

τους μετέφερε στο σπίτι μετά τη νοσηλεία τους, είχαν πολύ καλή ανάκληση 

πληροφοριών στο τι συνέβη και πως θεραπεύτηκαν. Ακόμα και τα παιδιά που βίωσαν 

επώδυνη θεραπευτική εμπειρία (π.χ. σπάσιμο οστού και αποκατάστασή του) 

θυμόντουσαν πολύ καλά την εμπειρία τους. 

Έχουν μελετηθεί ευρέως στην ερευνητική βιβλιογραφία οι παράγοντες που 

ενισχύουν και διατηρούν τη μνήμη τραυματικών εμπειριών. Συνοπτικά αναφέρονται 

παρακάτω: 

Η Μοναδικότητα του επεισοδίου: Ένας παράγοντας που επηρεάζει το πόσο 

καλά θυμούνται τα παιδιά τις τραυματικές εμπειρίες είναι η μοναδικότητα του 

επεισοδίου (Lindsay & Read, 1995). Ο Linton (1979) βρήκε ότι οι μοναδικές 

εμπειρίες τείνουν να έχουν επιτυχημένη ανάκληση αυτοβιογραφικά. Παρόμοια ο 

Brewer (1988) βρήκε ότι η μοναδικότητα των γεγονότων βελτιώνει την ανάκληση 

των περιφερειακών λεπτομερειών «το γεγονός υποστηρίζει την οπτική ότι τα άτομα 

που ζητούνται να ανακαλέσουν μοναδικές λεπτομέρειες των παιδικών τους χρόνων 

είναι γενικά ακριβείς, ιδιαίτερα εμπειρίες που είναι έγιναν μία φορά και απρόσμενα» 

(Brewin, Andrews & Gotlib, 1993).  

Είναι δε πιθανό εμπειρίες που θεωρούνταν μοναδικές στην ηλικία των 

τεσσάρων ετών π.χ. η πρώτη επίσκεψη στη Ντίσνειλαντ, να μην είναι μοναδικές στην 

ηλικία των εφτά ετών ύστερα από αρκετές επισκέψεις εκεί ή σε παρόμοια πάρκα. 

Συνεπώς μπορεί να χαθεί η μοναδικότητα τους και μαζί με αυτή τα θετικά και 

αρνητικά ερεθίσματα που τη συνόδευαν. Η μνήμη του πρώτου γεγονότος φαίνεται να 

εξασθενεί. 

Επίδραση του άγχους: Οι Koss, Figueredo, Bell, Tharan, & Tromp (1996) 

υποστήριξαν ότι τα ερεθίσματα που συνοδεύονται από συναισθήματα άγχους 

διατηρούνται καλύτερα στη μνήμη των λεπτομερειών. Υποστηρίζουν ότι η 

συναισθηματική έξαρση εντείνει τη προσοχή στο γεγονός και ισχυροποιεί τη 

κωδικοποίηση του στη μνήμη. Αυτή η πρόταση δικαιολογεί την εξαίρετη λεκτική 

ανάκληση τραυματικών γεγονότων. 

Ωστόσο, η προσωπική αντίδραση στο ερέθισμα φαίνεται να αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα επίδρασης της μνημονικής λειτουργίας των τραυματικών 

εμπειριών (Stein, 1996; Stein & Boyce, 1997) . Συγκεκριμένα αφορά την έκκριση της 

νευροενδοκρίνης η οποία διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο ανάλογα με το πώς 

διαχειρίζεται το αγχογόνο ερέθισμα και την ανάκληση του. 
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Οι Stein et al. (1996) ανέφεραν ότι οι μνήμες των συναισθηματικά 

φορτισμένων επεισοδίων εμπεριέχουν πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε άλλες 

ανακλήσεις και είναι μοναδικές για τις συγκεκριμένες εμπειρίες. Στην 

πραγματικότητα, τα παιδιά εστιάζουν σε αύτη την οπτική των γεγονότων, που τα 

κάνει μοναδικά και έκπληκτα και η μνήμη τους επηρεάζεται από το ασυνήθιστο της 

γνώσης και της προσδοκίας για αυτά. Για παράδειγμα, περπατάς στο δρόμο προς το 

σχολείο όπως κάνεις κάθε πρωί όταν ξαφνικά συμβαίνει ένα τροχαίο ατύχημα 

μπροστά στα μάτια σου. Μολονότι δεν ενεπλάκης στο συμβάν θα θυμάσαι το γεγονός 

γιατί ήταν εκτός των προσδοκιών σου στη καθημερινή ρουτίνα. Το ίδιο καλά θα 

θυμάσαι αν καθ οδόν για το σχολείο σταματήσει ένα αυτοκίνητο και βγει ένας 

κλόουν που τραγουδά το τραγούδι γενεθλίων σε μια κοπέλα. Ωστόσο, αν τα 

προαναφερθέντα επεισόδια χάσουν τη μοναδικότητα τους και επαναληφθούν αρκετές 

φορές μειώνεται η διατήρηση τους στη μνήμη. Παρόμοια συμβαίνει με τη μνήμη των 

τραυματικών εμπειριών (Bugenthal, Blue, Cortez, Fleck & Rodriguez, 1992).  

Σε μια έρευνα των Fivush & Schwartmueller (1996) ζήτησαν από παιδιά 

ηλικίας 8 ετών να θυμηθούν γεγονότα που συνέβησαν μια φορά στο παρελθόν. Τα 

ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά έχουν καλή λεκτική ανάκληση των γεγονότων που 

συνέβησαν μία φορά περίπου από 2 έως 6 χρόνια πριν, και καλή μη λεκτική 

ανάκληση μετά το πέρας των έξι ετών.  Επίσης, βρέθηκε ότι τα παιδιά είχαν καλή 

μνήμη των γεγονότων που τα αφορούσαν προσωπικά είτε αυτά ήταν αρνητικά ή 

θετικά. 

Κοινωνικοί παράγοντες: Επιπρόσθετα οι κοινωνικοί παράγοντες όπως η 

οικογενειακή υποστήριξη, οι οικογενειακές συζητήσεις και οι τύποι δεσμών 

επηρεάζουν τη μνήμη των τραυματικών εμπειριών του παιδιού. Έχει διαπιστωθεί ότι 

οι συχνές συζητήσεις των γονέων με το παιδί για γεγονότα με συναισθηματικό 

περιεχόμενο συντελούν στη διάρκεια της μνήμης τους (Fivush, 1998a, Haden & 

Fivush, 1996). Μάλιστα, οι συζητήσεις ενός τραυματικού γεγονότος ισχυροποιεί τη 

μνήμη του στο χρόνο. Αυτό συμβαίνει γιατί το παιδί αποκτά τις γνωστικές και 

λεκτικές δεξιότητες που περιγράφουν και εξηγούν το γεγονός. 

Αλληλεπίδραση με τους γονείς: Επίσης, έχει βρεθεί ότι ο ασφαλής δεσμός με 

τη μητέρα και τη κόρη βελτιώνει τη μνημονική ικανότητα των αρνητικά η θετικά 

φορτισμένων γεγονότων κατά τη διάρκεια της συζήτησης του (Farrar, Fasig & 

Welch-Ross, 1997). Αντίθετα, ο ανασφαλής δεσμός δεν επιτρέπει σε ανοιχτές 

συζητήσεις τέτοιων γεγονότων και αναστέλλει την καλλιέργεια γνωστικών 
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δεξιοτήτων γύρω από αυτά (π.χ. αφήγηση τους). (Eisenberg, Fabes, & Murphy, 1996; 

Gottman, Kaltz & Hooven, 1997). 

Κοινωνικοποίηση: Η κοινωνικοποίηση μάλιστα επηρεάζει τον τρόπο που τα 

παιδιά δομούν τη μνήμη των εμπειριών τους. Συνδέεται με την αντίληψη που 

διαμορφώνουν σε σχέση με τους άλλους όσον αφορά τέτοια γεγονότα. 

Συναισθηματική ταύτιση: Η ταύτιση των τραυματικών εμπειριών με τα 

συναισθήματα αυτομάτως περιλαμβάνει τη ψυχολογική διάσταση του φαινομένου της 

μνήμης τους. Για παράδειγμα σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία η Άννα Φρόιντ 

(1946) ανέφερε ότι τα αρνητικά γεγονότα τείνουν τα παιδιά να τα απωθούν από τη 

μνήμη τους ως μηχανισμός άμυνας και προστασίας του Εγώ τους. Επίσης, 

προσπαθούν να τα περάσουν σε απομονωμένες περιοχές που η γνωστική τους 

λειτουργία δε θα μπορέσει να τα συνδέσει με άλλα γεγονότα με στόχο την ανεπιτυχή 

ανάκληση τους (Marmar, Weiss, Metzler & Delucchi, 1996). 

Μετα-τραυματικό άγχος: Eπίσης, είναι γνωστό ότι το τραύμα αυξάνει το 

μετα-τραυματικό άγχος. Μια έρευνα σε παιδιά με διαγνωσμένο μετα-τραυματικό 

άγχος και σε παιδιά χωρίς μετα-τραυματικό άγχος έδειξε ότι τα πρώτα τείνουν να 

έχουν φτωχότερη βραχύχρονη μνήμη του γεγονότος (Yasik, 1998). Μια άλλη έρευνα 

έδειξε ότι τα παιδιά με μετατραυματικό άγχος έχουν ασθενέστερη μακρόχρονη μνήμη 

του τραύματος (Moradi, Doost, Taghavi, Yule, & Dalgleish, 1999). Συνεπώς τα 

συμπτώματα του μετα-τραυματικού άγχους δεν συσχετίζονται αξιόπιστα με τη 

μνήμη. 

Νευρολογικά αίτια: Όσον αφορά τη λειτουργία του ιππόκαμπου στη μνήμη 

των τραυματικών εμπειριών δεν έχει βρεθεί άμεση σχέση. Υποθέσεις έχουν γίνει ότι 

η γλυκοτικόνη που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια ενός αγχογόνου ερεθίσματος 

προκαλεί βλάβη στον ιππόκαμπο (Kerr, Campbell, Appelgate, Brodish, & Landfield, 

1991) και αυτή μπορεί να μειώσει τη μνημονική ικανότητα του ατόμου (Luine, 

Villages, Martinex & McEwen, 1994) 
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7.5.1.     Μνήμη και κακοποίηση 

 

Σύμφωνα με την ερευνητική βιβλιογραφία η ποσότητα των ανακληθέντων 

πληροφοριών των τραυματικών ή μη εμπειριών αυξάνει καθώς αυξάνει η ηλικία των 

παιδιών (Brown et al., 1999; Goodman & Reed, 1986; Poole & Lindsay, 2001). 

Παρόλο όμως που τα νεαρότερα παιδιά έχουν φτωχότερη μνήμη από τα μεγαλύτερα 

συχνά δείχνουν καλή μνήμη των σημαντικών στοιχείων που συνθέτουν την εμπειρία 

τους με επεισόδια κακοποίησης, τείνουν δε να ξεχνούν πολλές περιφερειακές 

λεπτομέρειες (Fivush, 1993). Επίσης, τα παιδιά κάτω των 4 ετών τείνουν να δίνουν 

λανθασμένες πληροφορίες όταν η ερώτηση δεν είναι ξεκάθαρη όπως σου έβγαλε τα 

ρούχα, έτσι δεν είναι; (Rudy & Goodman, 1991; Tobey & Goodman, 1992). 

Οι έρευνες σχετικά με τη σχέση του άγχους και της μνήμης γεγονότων 

κακοποίησης έχουν δείξει ότι υπάρχει αρνητική επιρροή του άγχους στη μνημονική 

ικανότητα των παιδιών (Merritt, Ornstein, & Spicker, 1994). Είναι πιθανό τα υψηλά 

επίπεδα άγχους να εμποδίζουν την κωδικοποίηση και την ανάσυρση των 

πληροφοριών (Quas et al., 1999). Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 

άγχος ενεργοποιεί τον βαθμό της ευαισθησίας του ατόμου  και εντείνει τη προσοχή 

των παιδιών κυρίως στις κεντρικές πληροφορίες του γεγονότος και λιγότερο στις 

περιφερειακές, ιδιαίτερα όταν το γεγονός απειλεί τη σωματική και ψυχική τους υγεία 

(Christianson, 1992). 

Επίσης, έχει μελετηθεί στη σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία η σχέση της 

ψυχοδιάσπασης με τη μνήμη. Με τον όρο ψυχοδιάσπαση νοείται η έλλειψη 

ενσωμάτωσης των σκέψεων, των συναισθημάτων και των εμπειριών στη συνείδηση 

και τη μνήμη (Bernstein-Carlson & Putnam, 1986). Η ψυχοδιάσπαση πραγματώνεται 

ως την αμυντική ανταπόκριση του ατόμου στο αγχογόνο ερέθισμα ή το τραύμα 

(Putnam, 1997). Αυτή η αμυντική ανταπόκριση διατηρεί μακριά από τη συνείδηση το 

τραυματικό γεγονός με σκοπό να αποφευχθεί το άγχος.  

Ο Putnam (1997) πρότεινε ότι τα παιδιά με ψυχοδιάσπαση έχουν λιγότερη 

εμπιστοσύνη στη μνήμη τους και αυτό τους κάνει να είναι πιο ευάλωτα στις 

επιδράσεις της παραπληροφόρησης. Πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να γεμίσουν τα 

κενά στη μνήμη τους και καταφεύγουν σε λανθασμένες ανακληθείσες πληροφορίες 

από την αυτοβιογραφική τους μνήμη. 
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Σε μια έρευνα των Εisen et al., (2002) που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά (107 

κορίτσια και 82 αγόρια) με τραυματικές εμπειρίες, συγκεκριμένα φυσική και 

σεξουαλική κακοποίηση, διαπιστώθηκαν μερικά σημαντικά ευρήματα: 

1. Σχετικά με την ηλικία βρέθηκε ότι τα παιδιά προσχολική ηλικίας ήταν 

λιγότερο ακριβή στην αφήγηση των εμπειριών τους και παρουσίαζαν ελλιπείς 

λεπτομέρειες σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα παιδιά.  

2. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η ψυχοδιάσπαση σχετίζεται με το άγχος κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης τους. Η αμυντική ανταπόκριση στα ερωτήματα του εξεταστή 

εμπόδισε την ανάκληση των πληροφοριών στην ακριβή και λεπτομερή αφήγηση.  

 

 

7.5.2. Μνήμη και τραύμα: επιστημονική μελέτη των επιπτώσεων τους. 

 

Στην ερευνητική βιβλιογραφία συναντάται συμφωνία απόψεων ότι οι 

άνθρωποι ξεχνούν μερικές από τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσαν στην παιδική 

τους ηλικία. Μελέτες της παιδικής αμνησίας δείχνουν ότι αν ένα τραύμα συμβεί 

αρκετά νωρίς, πριν την πλήρη λειτουργία του συστήματος της αυτοβιογραφικής 

μνήμης, συνήθως χάνεται (Pillemer & White, 1989, Terr, 1988, Usher & Neisser, 

1993). Aλλά μόλις αναπτυχθεί η λειτουργία του συστήματος της αυτοβιογραφικής 

μνήμης η μνήμη ενός τραυματικού γεγονότος παραμένει και στην ενήλικη ζωή;  

Η Linda Williams (1993) μελέτησε γυναίκες που είχαν δεχθεί σεξουαλική 

παρενόχληση σε ενδονοσοκομειακό χώρο όταν ήταν παιδιά. Βρήκε ότι το 38% των 

γυναικών απέτυχε να θυμηθεί το περιστατικό. Ακόμα και οι γυναίκες που βίωσαν 

κακοποίηση στην πρώτη παιδική ηλικία ξέχασαν την τραυματική εμπειρία. Πολλές 

μάλιστα ανέφεραν ότι δεν θυμούνται τη κακοποίηση ενώ άλλες που είπαν ότι είχαν 

ασθενής μνήμη του περιστατικού ανακάλυψαν ότι υπήρχαν χρονικά διαστήματα που 

το είχαν ξεχάσει (Loftus, Polonsky, & Fullilove, 1994). 

Συνεπώς συμπεραίνεται ότι πολλές πληροφορίες από την παιδική ηλικία 

μπορεί να χαθούν στην ενήλικη ζωή και το ερώτημα είναι ποιες πληροφορίες 

διατηρούνται και ποιες από αυτές είναι ακριβείς. 

Tα νεαρότερα παιδιά σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα τείνουν να διατηρούν και 

λιγότερες πληροφορίες τραυματικών εμπειριών και λιγότερο ακριβείς στη μνήμη 

(Ornstein et al., 1993).  Έχει διαπιστωθεί ότι όταν ρωτήθηκαν ενήλικες για γεγονότα 

που συνέβησαν στη πρώτη παιδική ηλικία ανέφεραν πιο συχνά γεγονότα που βίωσαν 
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με έντονα συναισθήματα (Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Επομένως,  υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μνήμης και των συναισθηματικά φορτισμένων γεγονότων, τα οποία 

φαίνεται να παραμένουν περισσότερο στη μνήμη (Goodman et al., 1991).  Σύμφωνα 

με τον Christianson (1992) η  μνήμη των αγχογόνων εμπειριών διατηρείται καλά  σε 

σύγκριση με τις περιφερειακές πληροφορίες. 

Οι Pynoos (1992) και Yuille & Tollstrup (1992) πρότειναν ότι η σχέση μεταξύ 

του άγχους και της μνήμης θα ήταν καλύτερα να κατανοηθεί αν πραγματοποιούταν 

διαχωρισμός μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής προσοχής κατά τη διάρκεια του 

τραύματος. Σύμφωνα με τη θεωρία τους όταν το άτομο τραυματίζεται η προσοχή 

εστιάζεται στην εσωτερική πραγματικότητα παρά στην εξωτερική ως αποτέλεσμα να 

διατηρούνται λιγότερες πληροφορίες για το ίδιο το γεγονός. Επίσης, πολλοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι ατομικές διαφορές στο τρόπο αλληλεπίδρασης του 

ατόμου με την εμπειρία που βιώνει επηρεάζει τη σχέση του άγχους με το τραύμα 

(Bretherton, 1993). 

Σύμφωνα με τον Terr (1988) το τραύμα που βιώνεται πριν από 28 έως 36 

μήνες δεν μπορούν να διατηρηθούν στη μνήμη μιας και τα παιδιά δεν έχουν 

αναπτύξει πλήρως τις λεκτικές δεξιότητες. Ωστόσο, πολλά παιδιά σωματοποιούν τις 

τραυματικές τους εμπειρίες και τις ανακαλούν μέσα από το συμβολικό παιχνίδι και 

τις κοινωνικές συμπεριφορές. 

Ο Terr στην έρευνα του έθιξε και το ερώτημα αν η επανάληψη των 

τραυματικών γεγονότων επηρεάζει τη μνήμη τους. Ο Terr βρήκε ότι υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ της επανάληψης και της γονικής εμπλοκής (το βαθμό που 

συμβάλλουν στην επανάληψη του ή την προστασία). 

Επίσης, μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για τη σχέση των συναισθηματικών 

αντιδράσεων του παιδιού στο τραύμα και τη διατήρηση του στη μνήμη. Για 

παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι το μετα-τραυματικό άγχος επηρεάζει τη μνήμη όπως η 

εκδήλωση άρνησης και οι συχνοί εφιάλτες. Τα παιδιά μάλιστα που υπήρξαν 

πρωταγωνιστές του τραύματος και όχι απλοί παρατηρητές παρουσίαζαν αποτυχία 

ανάκλησης του γεγονότος, λήθη, ή απώθηση της εμπειρίας. Μερικά θυμούνται 

αποσπασματικά τη τραυματική της εμπειρία οι πληροφορίες της οποίας δεν είναι 

ακριβείς (Pynoos, & Cohen, 1991). 
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7.5.3.  Ατομικές διαφορές  

 

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ατομικές διαφορές σχετικά με τον τρόπο 

αντίδρασης και την ικανότητα ανάκλησης αγχογόνων γεγονότων. Η κύρια αιτία των 

διαφορών είναι η αναπτυξιακή ηλικία και η εξέλιξη των γνωστικών δεξιοτήτων.          

Επίσης, ένας ακόμα παράγοντας της ύπαρξης των ατομικών διαφορών είναι το 

φύλο. Ο Steward (1993) σε μια μελέτη που έκανε με παιδιά που βίωσαν αγχογόνες 

ιατρικές διαδικασίες βρήκε ότι τα αγόρια αρνήθηκαν τα συναισθήματα και τις 

αντιδράσεις που είχαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (π.χ. έκλαιγαν και φώναζαν). 

Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι η εμπλοκή των γονέων επηρεάζει την ανάπτυξη 

της αυτοβιογραφικής μνήμης και ορίζει τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στην 

αντίληψη του τραυματικού γεγονότος και τη διατήρηση του στη μνήμη. Ο Williams 

(1994) ανέφερε ότι η ύπαρξη κενού στη μνήμη τραυματικών εμπειριών συσχετιζόταν 

από το μη υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον (μη υποστηρικτικές μητέρες).  Οι 

μη υποστηρικτικές μητέρες απέτυχαν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν το 

γεγονός και να το αντιγράψουν στη μνήμη. Συνήθως έλεγαν στα παιδιά: «μη το 

σκέφτεσαι», «απλώς ξέχασε το», «κοίτα μπροστά». 

Σύμφωνα με την έρευνα των Goodman et al (1994) που έγινε σε 46 παιδιά (3 

– 10 ετών) τα οποία βίωσαν επώδυνη ιατρική διαδικασία (καθητηριασμό ουρήθρας 

και αιμοκάθαρση) παρουσιάστηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.  
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Πίνακας 9. Αποτελέσματα έρευνας των Goodman et al (1994) 

1. Τα περισσότερα ευρήματα σχετίζονταν με την ηλικιακή διαφορά στη 

μνημονική λειτουργία. Όπως αναμενόταν, τα νεαρότερα παιδιά σε σύγκριση με τα 

μεγαλύτερα ανακάλεσαν λιγότερες πληροφορίες, έδωσαν λιγότερες σωστές απαντήσεις 

και έκαναν περισσότερα λάθη.  

2. Επίσης η επανάληψη της ιατρικής διαδικασίας δεν φαίνεται να 

βελτίωσε τη μνήμη τους. 

3. Τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούσαν να δώσουν πληροφοριακές 

λεπτομέρειες της διαδικασίας.  

4. Διαπιστώθηκε ότι το άγχος και τα έντονα συναισθήματα όπως ο πόνος 

επηρεάζουν τη μνήμη των τραυματικών εμπειριών όσον αφορά την ακρίβεια τους. 

5. Η αλληλεπίδραση γονέα και παιδιού επηρεάσει θετικά στη διατήρηση 

του γεγονότος στη μνήμη μιας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις περιπτώσεις των 

παιδιών των οποίων οι μητέρες τους δεν συζήτησαν τη τραυματική εμπειρία που βίωσαν 

θυμήθηκαν και λιγότερες πληροφορίες αλλά και λιγότερα ακριβείς σε σχέση με την 

πραγματικότητα. 

6. Τα παιδιά που είχαν θετική συναισθηματική αντίδραση μετά τη 

διαδικασία (π.χ. τα κατάφερα) σε σύγκριση με τα παιδιά που βίωσαν αρνητικά 

συναισθήματα από την αρχή έως το τέλος και μετά παρουσίασαν καλύτερη μνημονική 

ικανότητα σχετικά με το τραύμα. 

7. Τα περισσότερα παιδιά στην ερώτηση τι θυμούνται από τη διαδικασία 

απάντησαν ότι πονούσαν και έκλαιγαν. Στην ερώτηση αν θυμούνται κάτι άλλο 

απάντησαν ότι δεν θυμάμαι γιατί έκλαιγα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εσωτερική 

συναισθηματική πραγματικότητα της τραυματικής εμπειρίας προέχει της εξωτερικής 

πραγματικότητας και έτσι τα παιδιά θυμούνται πρώτα το πώς αντέδρασαν 

συναισθηματικά και όχι τι συνέβη. Επίσης, φαίνεται ότι πολλά παιδιά δεν ήθελαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση βρισκόμενοι σε θέση άμυνας για αυτό που βίωσαν. 

            

Τα παιδιά έχουν λιγότερο αναπτυγμένες γνωστικές λειτουργίες από τους 

ενήλικες, οι οποίες τους βοηθούν να διατηρούν και να ανασύρουν πολύπλοκες 

πληροφορίες. Επίσης, τα παιδιά έχουν λιγότερη γνώση να λειτουργούν στρατηγικά 

στη μνήμη και στην σημασιολογική ανάλυση των εμπειριών τους (Fischer, 1980). Η 

μνήμη των παιδιών χαρακτηρίζεται ως πιο εύθραυστη μιας και οι αναμνήσεις τους  

φθίνουν πιο γρήγορα από των ενηλίκων (Brainerd & Reyna, 1991). Τα παιδιά από την 

ηλικία των 4-5 ετών και άνω μπορούν να διατηρήσουν τις μνήμες για μεγάλο χρονικό 
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διάστημα εστιάζοντας στα πραγματικά γεγονότα και όχι σε ψευδείς αναμνήσεις 

(Goodman, & Adam, 1991). 

Ένα σημαντικό βιβλιογραφικό εύρημα σχετικά με την ανάπτυξη της 

μνημονικής λειτουργίας των παιδιών είναι η αδυναμία των παιδιών να ανακαλέσουν 

λεπτομερείς πληροφορίες στην επεισοδιακή μνήμη. Καθώς μεγαλώνουν η ικανότητα 

τους αυξάνεται (Price & Goodman, 1990). Η βελτίωση αυτή συντελείται από τη 

χρήση μνημονικών στρατηγικών όπως η ανάσυρση και η κατηγοριοποίηση. Έτσι 

μπορούν να αντιληφθούν και να κατηγοριοποιήσουν σωστά τις τραυματικές 

πληροφορίες όπως είμαι τιμωρημένος, είμαι πληγωμένος κ.ά. και να τις ανασύρουν 

από την μνήμη τους (Liwag & Stein, 1993). 

Τα παιδιά θυμούνται καλύτερα τα γεγονότα που επαναλαμβάνονται όπως και 

τα τραυματικά γεγονότα (Nelson, 1986). Συμβαίνει επειδή τα παιδιά αποθηκεύουν 

αυτές τις πληροφορίες σημασιολογικά στη μακρόχρονη μνήμη και έτσι μπορούν να 

τις ανασύρουν σε αντίθεση με την επεισοδιακή μνήμη οι πληροφορίες της οποίας 

αποτελούν απλώς εικόνες (Farrar & Goodman, 1992). Στην ανάπτυξη αυτής της 

ικανότητας τους βοηθά η εκμάθηση και η εκπαίδευση τους σε μνημονικές 

στρατηγικές από τους ενήλικες δασκάλους και φροντιστές καθώς και η συζητήσεις 

που έχουν με τους γονείς τους σχετικά με τις βιώσες εμπειρίες τους. Η Hudson (1990) 

μελέτησε τις συζητήσεις παιδιών ηλικίας 2- 3 ετών και των μητέρων τους για 

πρόσφατα γεγονότα που τους συνέβησαν και παρατήρησε πως αυτές επιδρούσαν στη 

μνήμη. Ανέφερε ότι η συζήτηση διευκολύνει την ανάσυρση των πληροφοριών οι 

οποίες ανακαλούνται με βάση τι τους έχει πει η μητέρα τους. 

Συνεπώς, η μνήμη των τραυματικών εμπειριών στα νεαρά παιδιά είναι 

ασθενής και ελάχιστες διατηρούνται και μετέπειτα. Η δυσκολία έγκειται στην 

αδυναμία τους να αντιληφθούν το γεγονός από τη πρώτη φορά, να το διατηρήσουν 

στη μνήμη τους και να το επαναφέρουν όταν τους ζητηθεί. 

Εν κατακλείδι, τα συμπεράσματα της ερευνητικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης είναι τα εξής: 
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Πίνακας 10. Μνήμη και τραύμα στην παιδική ηλικία 

 

1. Τα παιδιά είναι ικανά να ανακαλέσουν πολλές πληροφορίες για τις τραυματικές 

τους εμπειρίες είτε αυτές έγιναν ξαφνικά και μια φορά (π.χ. σεισμός) είτε επαναλήφθηκαν. 

Έτσι φαίνεται τα τραυματικά γεγονότα να υποκύπτουν στους κανόνες της μνημονικής 

λειτουργίας που ακολουθούν και τα μη τραυματικά γεγονότα. 

2. Η μνήμη των τραυματικών εμπειριών παραμένει μοναδική και ξεχωριστή σε σχέση 

με άλλες εμπειρίες. Τα γεγονότα που αγγίζουν τον εαυτό των παιδιών, τη σωματική και 

ψυχική τους υγεία και είναι σημαντικά παραμένουν στη μνήμη των παιδιών μέχρι και αργά 

στην ενηλικίωση τους. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει είναι ποια γεγονότα θα 

θυμούνται αντικειμενικά όπως έγιναν χωρίς την ανάμειξη της προσωπικής ιστορίας και ποια 

ως προσωπική ιστορία. Στην πρόβλεψη παίζει σημαντικό ρόλο η αυτοβιογραφική μνήμη των 

παιδιών η οποία μολονότι επηρεάζεται από γνωστές μεταβλητές (τη σημασία της 

μοναδικότητας του γεγονότος και τη προσωπική σημασία) παραμένει απρόβλεπτη για κάθε 

άτομο χωριστά. 

3. Έχει διαπιστωθεί η επίδραση του άγχους στη μνήμη. Ωστόσο υπάρχουν ατομικές 

μεταβλητές που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πως αντιλαμβάνεται τη πραγματικότητα 

και πως εν τέλει την θυμάται. Αυτοί είναι οι γνωστικοί (ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων) και 

οι κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. τύποι δεσμού με την οικογένεια). 
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Κεφάλαιο 8ο  
 

Βία και Τραύμα: ο πόνος 

 

Ο άνθρωπος λειτουργεί ως ολότητα, ως σώμα και ψυχή. Κάθε τραυματισμός 

είναι τραυματισμός του εγώ. Το εγώ ως περιφέρεια, το σωματικό εγώ, και ως μέρος 

του ψυχικού οργάνου. Κάθε τραυματισμός επιφέρει πόνο, σωματικό ή ψυχικό.  

Η ψυχαναλυτική θέση υποδεικνύει ότι ένας έντονος πόνος που απορρέει από 

έναν τραυματισμό προκαλείται πάντοτε από μια στιγμιαία αναστάτωση του εγώ. 

Αυτός ο πόνος βιώνεται μέσα από τα τρία στάδια της γένεσής του: τραυματισμός-

αναστάτωση-αντίδραση. 

Υποφέρω σωματικά γιατί κάτι συμβαίνει στον ψυχισμό μου. Αυτό που 

συμβαίνει στον ψυχισμό μου είναι μια αναστάτωση, μια κατάσταση αιφνιδιασμού, 

κλονισμού που προκαλείται από μια μαζική εισβολή ενέργειας (Κανελλοπούλου, Β., 

2000). Αυτή η κατάσταση κλονισμού ονομάζεται στην ψυχανάλυση τραύμα. Τραύμα 

σημαίνει ότι ένα πρόσωπο βιώνει μια υπέρμετρη διέγερση την οποία δεν καταφέρνει 

να αφομοιώσει. 

Όταν υποφέρω, το εγώ βρίσκεται σε τραυματική κατάσταση γιατί δεν 

καταφέρνει να αφομοιώσει, να συμφιλιωθεί με αυτή την μαζική εισβολή ενέργειας. 

Παρ όλη την αναστάτωση, το εγώ καταφέρνει να αντιληφθεί αυτή την τραυματική 

κατάσταση κλονισμού αυτή την αναστάτωση των ενορμήσεων του εγώ. Αυτή η 

αντίληψη δημιουργεί οδυνηρό συναίσθημα. Ο εσωτερικός κλονισμός είναι τόσο 

δυνατός και οδυνηρός που η εικόνα του θα εγγραφεί στη μνήμη. Όχι μόνο στο 

συνειδητό αλλά και στο ασυνείδητο που είναι και αυτό μνήμη αλλά εντελώς 

διαφορετική. Ο πόνος του κλονισμού εγγράφεται στο ασυνείδητο και επιστρέφει 

ανεπάντεχα με διαφορετικές μορφές συνήθως ως σωματικός πόνος που έχει 

μετατραπεί ή ως ψυχοσωματικό σύμπτωμα, ως ενοχή ή ακόμη και παραπτωματική 

πράξη (Κανελλοπούλου, Β., 2000). 

Το τραύμα ως ένα οξύ φαινόμενο συμβαίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 

και έχει ως αποτέλεσμα τη συναισθηματική κατάρρευση. Το μυαλό έχει κατακλυστεί 

από ένταση και ανάμικτα ερεθίσματα. Ο ίδιος ο Freud, το 1985, υποστήριξε ότι το 
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τραύμα μπορεί να δημιουργηθεί από ένα μόνο γεγονός ή από τη σταδιακή 

συσσώρευση διαφόρων τραυματικών γεγονότων.  

Η βία ως τραυματική εμπειρία έρχεται σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα 

τραύματα και τα στρεσογόνα τραύματα κατά τα οποία οι αντιδράσεις του ατόμου δεν 

είναι πάντα ορατές αλλά οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου τραύματος είναι 

μακροχρόνιες και οδυνηρές. 

 

8.1. Επιθετικότητα και βία: η θυματοποίηση 

 

Η ανθρώπινη επιθετικότητα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: την 

παρορμητική, την εχθρική και την συντελεστική επιθετικότητα. Πιο αναλυτικά 

παρορμητική δεν έχει κάποιο στόχο, έχει σύντομη διάρκεια και αψιθυμική μορφή. 

Από αυτή τη μορφή επιθετικότητας απουσιάζει η σκοπιμότητα του επιτιθέμενου να 

βλάψει τον στόχο.  

Η εχθρική επιθετικότητα ενέχει την σκοπιμότητα, δηλαδή έχει ως στόχο να 

βλάψει το θύμα. Είναι δυνατόν βέβαια η εχθρική επιθετικότητα να μην έχει 

επιθετικούς σκοπούς αλλά την αποκατάσταση του αυτοσυναισθήματος, το οποίο 

πληγώνεται από κάποια πρόκληση. Η συντελεστική επιθετικότητα δεν έχει 

επιθετικούς στόχους μολονότι το θύμα βλάπτεται. Ως παράδειγμα μπορεί να 

αναφερθεί η τιμωρία των γονιών για να επιτύχουν τους παιδαγωγικούς τους σκοπούς. 

Έτσι η τιμωρία του παιδιού είναι το μέσον και όχι ο σκοπός.  

Ωστόσο η συντελεστική επιθετικότητα μπορεί να είναι κοινωνική αλλά και 

αντικοινωνική. Πολλές φορές όμως η διάκριση μεταξύ επιθετικής και συντελεστικής 

επιθετικότητας είναι δύσκολη αφού και οι δύο μορφές έχουν συντελεστικό 

χαρακτήρα, δηλαδή αποτελούν μέσο για την επίτευξη κάποιου σκοπού. (Ζαχάρης, 

2003) 

Οι επιθετικές συμπεριφορές χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τα διάφορα 

κριτήρια. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση είναι των Coie, Dogde, Terry, Wright, οι 

οποίοι διέκριναν δύο είδη επιθετικών πράξεων, την θυματοποίηση/ εκφοβισμό και 

την συντελεστική επιθετικότητα. Η θυματοποίηση αναφέρεται σε επιθετικές πράξεις 

που αποσκοπούν στην καθυπόταξη του παιδιού – στόχου, ενώ η συντελεστική 

επιθετικότητα αναφέρεται σε επιθετικές πράξεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση 

μη επιθετικών στόχων. 
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Πίνακας 11.  Οι κυριότερες μορφές της ανθρώπινης επιθετικότητας 

 

α. Έκδηλη ή Λανθάνουσα: Η επιθετικότητα που μπορεί να μεταβληθεί σε 

συμπεριφορά και υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησής της, χαρακτηρίζεται ως έκδηλη σε 

αντίθεση με την επιθετικότητα που εμφανίζεται μόνο στην περιοχή του συνειδητού και του 

ασυνειδήτου. Με άλλα λόγια, η επιθετικότητα μπορεί να είναι «ορατή» αλλά και 

«λανθάνουσα». 

β. Άμεση ή Έμμεση: Η άμεση επιθετικότητα κατευθύνεται απευθείας ενάντια στο 

«αντικείμενο» που σκοπεύει να βλάψει, ενώ η έμμεση μορφή μετατοπίζεται από το αρχικό 

της αντικείμενο σε ένα άλλο υποκατάστατο. Έτσι η διαφορά μεταξύ της άμεσης και της 

έμμεσης μορφής επιθετικότητας βρίσκεται στο «αντικείμενο» στο οποίο κατευθύνεται η 

επιθετική ενέργεια. 

γ. Ενδοστρεφής ή εξωστρεφής: Η ενδοστρεφής επιθετικότητα κατευθύνεται εναντίον 

του ίδιου του προσώπου από το οποίο προέρχεται ενώ η εξωστρεφής επιθετικότητα 

κατευθύνεται ενάντια προς τον έξω κόσμο. 

δ. Φυσική ή ψυχική: Ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο μορφών επιθετικότητας 

αναφέρεται στην μορφή με την οποία εκδηλώνεται η επιθετική ενέργεια στη συμπεριφορά. Η 

φυσική επιθετικότητα εκδηλώνεται με πράξεις που στοχεύουν στην σωματική βλάβη ενός 

προσώπου ή ζώου ενώ η ψυχική εμφανίζεται με συμβολικό τρόπο και στοχεύει στην 

πρόκληση ψυχικού πόνου. 

ε. Εκφραστική ή συντελεστική: Η εκφραστική επιθετικότητα γίνεται η ίδια 

αυτοσκοπός και συνοδεύεται άμεσα με οξυθυμικές ενδοπροσωπικές διεγέρσεις. Αντίθετα η 

συντελεστική μορφή επιθετικότητας υπηρετεί μόνο ως μέσω για την πραγματοποίηση 

κάποιου σκοπού. 

στ. Κοινωνική ή Αντικοινωνική: είναι δύο διαφορετικές μορφές επιθετικότητας και ο 

σαφείς τους διαχωρισμός προϋποθέτει περισσότερο την αποδοχή του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. Τα κοινωνικά κριτήρια παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα ψυχολογικά. 

 

Πιο αναλυτικά, εχθρικές ή βίαιες πράξεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές μέσα 

σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό στο πλαίσιο των κοινωνικών κανόνων και αξιών, 

αντίθεση με επιθετικές πράξεις που γίνονται ταμπού και καθιερώνονται αρνητικά με 

νόμιμους και ηθικούς κανόνες του κοινωνικού συστήματος (Βουισδάκης, 1983). 

Στην διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας παρατηρείται λιγότερη 

συντελεστική επιθετικότητα και περισσότερη εχθρική που στοχεύει πρωταρχικά στο 

να προκαλέσει βλάβες στο άλλο πρόσωπό. Ένας λόγος ο οποίος αιτιολογεί αυτή την 
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αλλαγή είναι ότι μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά είναι περισσότερο ικανά να 

αντιληφθούν τις προθέσεις και τις επιθυμίες των άλλων με αποτέλεσμα να μπορούν 

να διακρίνουν μεταξύ της επικείμενης απειλής και των ήπιων καταστάσεων. Όταν τα 

άτομα αυτής της ηλικίας πιστέψουν ότι ένα άλλο άτομο προσπαθήσει να τα πληγώσει 

και τα τραυματίσει είναι πολύ πιο πιθανό να αντιδράσουν με ένα πιο επιθετικό τρόπο 

εναντίον αυτού του προσώπου. 

Επίσης, υπάρχει και ένας ακόμα μεγάλος αριθμός από σημαντικές αλλαγές 

που συμβαίνουν στην επιθετική συμπεριφορά στη μετάβαση από την παιδική ηλικία 

στην εφηβεία. Μια αλλαγή που πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι η 

επιθετικότητα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και ακόμα, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις να προκαλέσει το θάνατο. Ο Loeber και Hay συμφωνούν στο 

ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της χρήσης όπλων και αντικειμένων σε καταστάσεις 

σύγκρουσης. Η δεύτερη αλλαγή που παρατηρείται είναι μια στροφή σε συλλογικές 

μορφές βίας τις οποίες συγκροτούν ομάδες νέων σε περιπτώσεις σύγκρουσής. Μια 

τρίτη αλλαγή που σχετίζεται με την επιθετικότητα στην εφηβεία αναφέρεται σε ένα 

μικρό αριθμό νέων που μπορεί να στραφούν εναντίων σε μια οικεία μορφή εξουσίας 

όπως είναι ο δάσκαλος/α και οι επιπλήξεις των γονιών (Guerin & Hennessy, 2002). 

Κάτω από τον όρο επιθετική συμπεριφορά συμπεριλαμβάνονται όλα εκείνα τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επιθετικό παιδί. Βέβαια μπορούν να δοθούν και άλλες 

ονομασίες όπως η αντικοινωνική συμπεριφορά ή αντιδραστική θέση. Παρόλα αυτά 

όμως πρόκειται για μια έντονη εσωτερική διάθεση προκειμένου να προκαλέσει 

βλάβες σε πράγματα και πρόσωπα. Πρόκειται για ένα δυναμικό που παρουσιάζει το 

παιδί με ποικίλους τρόπους και κλιμακώνεται σε διάφορα στάδια από ανεπαίσθητα ή 

ακόμα και «κρυφά» μέχρι έντονα επιθετικά έως και ακραία επιθετικά. 

Συνήθως οι εκδηλώσεις βίαιης συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα 

συναισθηματικής στέρησης και έλλειψης αγάπης και ασφάλειας. Ο Bowlby, ήδη από 

το 1944 το είχε περιγράψει στην μελέτη του που διερευνούσε τη σχέση μεταξύ 

παραπτωματικής συμπεριφοράς και μητρικής αποστέρησης καταλήγοντας ότι η βία 

στο παιδί είναι αποτέλεσμα στέρησης, εγκατάλειψης και παραμέλησης ή αποτέλεσμα 

επιθετικής συμπεριφοράς των γονέων προς το παιδί. 

Όπως όμως η έλλειψη της αγάπης και της στοργής έτσι και η έλλειψη της 

δυνατότητας από τη μεριά του παιδιού να εξωτερικεύσει τον θυμό του συντελεί στην 

ανάπτυξη της επιθετικής συμπεριφοράς όταν οι γονείς του απαγορεύουν να εκφράσει 
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τον θυμό και την επιθετικότητα που, δημιουργείται σχεδόν καθημερινά στις σχέσεις 

γονέα- παιδιού. 

Αυτό μπορεί να συμβεί με τους εξής τρόπους: 

111...    Τα συναισθήματα θυμού και επιθετικότητας μπορεί να καταπιεστούν 

συνειδητά, να συσσωρευτούν και να κάνουν το παιδί να αισθάνεται 

λυσσασμένο αλλά και παγιδευμένο μέσα στο θυμό του. Έτσι, και ενώ 

μπορεί να βλέπαμε το παιδί ήρεμο και υπάκουο να αρχίζει να 

εκδηλώνει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά. Όταν εξεταστεί το 

ιστορικό αυτού του παιδιού, θα γίνει αντιληπτό ότι το περιβάλλον 

μέσα στο οποίο μεγάλωσε και αναπτύχθηκε ήταν τέτοιο που δεν του 

επέτρεπε να εκφράσει τα συναισθήματα του και ιδίως τον θυμό του.  

222...    Υπάρχει η πιθανότητα τα αισθήματα θυμού και της επιθετικότητας να 

απωθηθούν στο ασυνείδητο και να συμβάλλουν στην δημιουργία 

νευρωσικών ή ψυχοσωματικών καταστάσεων. Τα απωθημένα αυτά 

συναισθήματα της επιθετικότητας μπορεί όμως και να εκδηλωθούν 

και υπό τη μορφή εκρήξεων βίας στις κατάλληλες συνθήκες.  

333...     Μπορεί ο θυμός και η επιθετικότητα να μετατεθούν σε άλλους: στους 

συνομήλικους, στους δασκάλους, σε κάθε μορφή εξουσίας και να 

επηρεάσουν τις διαπροσωπικές σχάσεις του ατόμου.4) τέλος το παιδί 

μπορεί να αντιδράσει υπερβολικά και με άμεση επίθεση και 

καταστροφή προς τα έξω. Σε αυτή την συμπεριφορά αν δεν υπάρξει 

παρέμβαση, μπορεί να οδηγήσει σε μια χρόνια επιθετική 

συμπεριφορά 

                                                                            (Τσιάντης, 1988) 
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Κεφάλαιο 9ο  
 

Αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση και σχολικός εκφοβισμός 

 
 

Η έννοια του εαυτού είναι ένα σύνολο υποκειμενικά αξιολογούμενων 

χαρακτηριστικών και συναισθημάτων (Burns, 1982) και αποτελείται από δύο βασικές 

συνιστώσες την αυτοαντίληψη ή αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση ή σφαιρική 

αυτοαξία. Η αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού και η 

αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά (Μακρή-Μπότσαρη, 2001) 

Η απόκτηση της έννοιας του εαυτού είναι μια διαδικασία που συντελείται 

βαθμιαία στα χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού. Ο Piaget υποστήριζε ότι η 

κατάκτηση της έννοιας της μονιμότητας των αντικειμένων στο αισθησιοκινητικό 

στάδιο στη βρεφική ηλικία είναι βασική για την ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού. Η 

αυτοαντίληψη των παιδιών, ηλικίας 3 έως 5 ετών, στηρίζεται κυρίως σε εξωτερικά, 

εμφανή χαρακτηριστικά, όπως ονόματα, εξωτερική εμφάνιση, υλικά αγαθά που το 

παιδί έχει στην κατοχή του. 

Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, η γνώση του εαυτού προοδευτικά 

γίνεται πολυπλοκότερη. Ο μαθητής μέσα από τη συμπεριφορά, τη στάση των 

συμμαθητών του και των δασκάλων του, λαμβάνει μηνύματα για το τι αξίζει 

(Φλουρής, 1979). Μετά από την ηλικία των 7 ετών, η δομή της έννοιας του εαυτού 

αλλάζει όχι μόνο με τη διάκριση περισσοτέρων επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης, 

αλλά και με την ανάδυση της ικανότητας των παιδιών να κάνουν ουσιαστικές και 

αξιόπιστες σφαιρικές κρίσεις για την αξία τους ως άτομα. Στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού, τα παιδιά προβαίνουν σε ελάχιστες συγκρίσεις (Stipek, 1981), δηλαδή δεν 

κρίνουν τόσο την ικανότητά τους σε σύγκριση μ’ αυτή των συνομήλικων. Στις 

μεγαλύτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Ε΄ και ΣΤ΄), οι 

αυτοαξιολογήσεις των παιδιών σε σχέση με τα ζητούμενα από το σχολείο, δηλαδή τις 

επιδόσεις, αποκτούν πιο αντικειμενική υπόσταση. Αυτό διαπιστώνεται από το 

γεγονός ότι δε φαίνεται να αποκλίνουν και πολύ οι αξιολογήσεις αυτές από τις 

εκτιμήσεις που διατυπώνουν οι δάσκαλοί τους (Stipek, 1981). 

Στις δυτικές κοινωνίες, η επιτυχία στο σχολικό χώρο εκλαμβάνεται ως πολύ 

σημαντικό επίτευγμα και ως εκ τούτου φαίνεται να συντελεί στη διαμόρφωση μιας 
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θετικής αυτοαντίληψης, ενώ η αποτυχία θεωρείται απειλητική για την 

αυτοαξιολόγηση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου. Ερευνητικά αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ της αυτοαντίληψης και της σχολικής επίδοσης 

(Harter, 1985. Marsh, 1990. Convington, 1992).  

Οι Calsyn και Kenny (1977) που ερεύνησαν, σε μαθητές των τελευταίων 

τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εάν η αυτοαντίληψη του μαθητή καθορίζει 

τη σχολική επίδοση ή τα αντίστροφο, κατέδειξαν ότι η σχολική επίδοση επηρεάζει 

την αυτοκριτική του μαθητή και τη θεώρησή του για τις κρίσεις των «σημαντικών 

άλλων» προς αυτόν, των συμμαθητών του, των εκπαιδευτικών και των γονέων, μια 

και όλοι αυτοί προσδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της σχολικής επίδοσης. 

Ιδιαίτερα, η σχολική επίδοση επηρεάζει την αυτοαντίληψη των κοριτσιών 

περισσότερο σε σχέση με την αυτοαντίληψη των αγοριών. Η ίδια έρευνα έδειξε 

ακόμη ότι τα κορίτσια ανατροφοδοτούνται από την καλή βαθμολογία σε μεγαλύτερο 

βαθμό και επηρεάζονται αρνητικά από τη χαμηλή τους επίδοση με συνέπεια να 

εκτιμούν αρνητικά τον εαυτό τους. Στα κορίτσια, επίσης, παρατηρείται αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στη διαμόρφωση προσδοκιών για το μέλλον και τη σχολική επίδοση. 

 Ο Marsh, Smith, και Barnes (1983) βρήκαν ότι τα κορίτσια είχαν χαμηλότερη 

αυτοαντίληψη στα μαθηματικά σε σχέση με τα αγόρια, ακόμα και όταν η απόδοση 

τους στα μαθηματικά ήταν καλύτερη στις τυποποιημένες δοκιμασίες και τις 

εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Τα κορίτσια δείχνουν να έχουν υψηλότερη 

αυτοαντίληψη στους τομείς της συμπεριφοράς (Harter, 1985), της ανάγνωσης, και 

γενικότερα στις σχολικές επιδόσεις (Marsh, 1989). Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 

καταδεικνύουν ότι η βελτίωση της σχολικής επίδοσης με την εκμάθηση στρατηγικών 

μάθησης συντελεί στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και στη βελτίωση 

προβληματικών μορφών συμπεριφοράς (Pociask & Settles, 2007). Ακόμη η ανάπτυξη 

θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος, με έμφαση στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, 

ενισχύει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα (Tyson, 2003). 

Η αυτοαντίληψη συσχετίζεται με τη μάθηση και τη συμπεριφορά. Παιδιά 

σχολικής ηλικίας με προβλήματα συμπεριφοράς, (όπως επιθετική συμπεριφορά), δεν 

έχουν υψηλά επίπεδα αυτοαντίληψης (Swinson, 2008. Yang, Kim, Shin & Yoon, 

2006). Παρόλα αυτά, η αυτοαντίληψη δε φαίνεται να σχετίζεται θετικά με την 

απόρριψη που δέχονται ορισμένοι μαθητές από τους συμμαθητές τους (Nesdale & 

Lambert, 2007). Παιδιά με ΔΕΠΠΥ (διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας) φαίνεται να έχουν χαμηλή αυτοαντίληψη (Collett & Gimpel, 
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2004), καθώς και έφηβοι με συμπτώματα κατάθλιψης (McCarty, Stoep & McCauley, 

2007). Γενικότερα, η χαμηλή αυτοαντίληψη φαίνεται να σχετίζεται θετικά με την 

επιθετικότητα, την ντροπαλότητα, την υπερκινητικότητα, τα γνωστικά ελλείμματα, τα 

προβλήματα συμπεριφοράς (de-la Barra, Toledo & Rotrigeuez, 2005) τα προβλήματα 

ομιλίας εξαιτίας ακουστικών δυσλειτουργιών (Pillai, 2000), τα γλωσσικά ελλείμματα 

(Jerome, Fujiki, Brinton & James, 2002), τις ακαδημαϊκές δυσκολίες και τις χαμηλές 

κοινωνικές δεξιότητες (Yanowitz, Monte & Tribble, 2003). 

Ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης 

δημοτικού έδειξαν ότι η σχολική επίδοση έχει διαφορετική επίδραση στους μαθητές 

όσον αφορά στην αυτοεκτίμησή τους (Χατζηχρήστου & Hopf, 1992). Ειδικότερα 

φαίνεται, η σχολική επίδοση να έχει θετική συνάφεια με τις ικανότητες των μαθητών 

και το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα, ενώ η χαμηλή επίδοση σχετίζεται θετικά με 

τη δημοτικότητα των μαθητών. 

Μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση είναι λιγότερο δημοφιλείς μέσα στην 

τάξη, με χαμηλή κοινωνιομετρική αποδοχή από τους συμμαθητές τους. Η έρευνα της 

Μακρή-Μπότσαρη (2001) έδειξε ότι οι συνάφειες της αυτοεκτίμησης με τις 

αυτοαντιλήψεις της γενικής σχολικής ικανότητας και της διαγωγής – συμπεριφοράς 

κινούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα στους μαθητές των μεγάλων τάξεων του 

δημοτικού. Επιπλέον, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και η φυσική εμφάνιση είναι 

οι 2 από τους 5 επιμέρους τομείς της αυτοαντίληψης (σχολική ικανότητα, σχέσεις με 

συνομηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εμφάνιση, διαγωγή-συμπεριφορά), που 

συμβάλλουν περισσότερο στην πρόβλεψη των βαθμών αυτοαντίληψης. 

Χαμηλότερη ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη φαίνεται να έχουν οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς (Henricsson, & Rydell, 2004). Η αρνητική εικόνα που 

έχουν διαμορφώσει οι εκπαιδευτικοί για αυτούς φαίνεται να επηρεάζει την 

αυτοαντίληψη τους (Montague, Rinaldi, 2001). Έρευνες που εξετάζουν τη σχέση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς και της αυτοαντίληψης δεν υπάρχουν στη χώρα μας και 

αυτό το ερευνητικό κενό προσπάθησε να καλύψει η παρούσα έρευνα.  

Οι Shavelson, Hubner και Stanton (1976) υποστήριξαν ότι η αυτοαντίληψη 

επηρεάζει τον τρόπο που κάποιος ενεργεί και αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν με 

τη σειρά τους την αυτοαντίληψη του ίδιου ατόμου. Η εργασία των Shavelson και 

συνεργατών (1976) επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη μεταγενέστερη έρευνα δίνοντας 

ένα σχεδιάγραμμα για την πιο πρόσφατη ανάπτυξη των πολυδιάστατων οργάνων της 

αυτοαντίληψης (Marsh, & Hattie, 1996). Οι Marsh και Hattie (1996) αναθεωρώντας 
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την εργασία των Shavelson και συνεργατών (1976) παρουσίασαν μια εικονογραφική 

αντιπροσώπευση του πολυδιάστατου, ιεραρχικού μοντέλου της αυτοαντίληψης. Σε 

αυτό το μοντέλο η γενική αυτοαντίληψη στην κορυφή διαιρείται σε ακαδημαϊκούς 

και μη ακαδημαϊκούς παράγοντες. Οι ακαδημαϊκοί παράγοντες διαιρούνται σε 

συγκεκριμένες έννοιες της αυτοαντίληψης για τα γενικά σχολικά θέματα και οι μη 

ακαδημαϊκοί παράγοντες διαιρούνται σε σωματικούς, κοινωνικούς και 

συναισθηματικούς παράγοντες. 

Μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι. τα παιδιά μεγαλύτερα των 10-11 ετών έχουν 

αναπτύξει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους για να κρίνουν την ικανότητά 

τους (Nicholls, 1989). Ο πρώτος από αυτούς ονομάζεται «προσανατολισμός στο 

εγώ», σύμφωνα με τον οποίο η ικανότητα κρίνεται με βάση τη σύγκριση με τους 

άλλους. Ο δεύτερος ονομάζεται «προσανατολισμός στη δουλειά» σύμφωνα με τον 

οποίο η επιτυχία κρίνεται βάση της προσπάθειας που κατέβαλε, της απόκτησης 

καινούργιων δεξιοτήτων και της ατομικής βελτίωσης (Nicholls, 1989; Duda, 1993). 

Αργότερα, στην εκπαιδευτική ψυχολογία οι Elliot και Harackiewikz (1996) 

διαχώρισαν τον προσανατολισμό στόχου «απόδοσης» σε δύο διαφορετικούς στόχους, 

στον προσανατολισμό «προσέγγισης της επίδοσης» και στον προσανατολισμό στόχου 

«αποφυγής της επίδοσης». Οι Elliot και Church (1997) επιβεβαίωσαν το μοντέλο των 

τριών στόχων. Κατά τους Elliot και Thrash (2001), τα τελευταία χρόνια 

παρατηρήθηκε διεθνώς μια τάση διαχωρισμού του προσανατολισμού στην 

προσωπική βελτίωση σε δυο στόχους: στο στόχο προσέγγισης (mastery- approach) 

και αποφυγής της μάθησης (mastery-avoidance) δίνοντας το μοντέλο 2 Χ 2 των 

τεσσάρων στόχων προσέγγισης και αποφυγής της μάθησης και της απόδοσης (Elliot, 

& McGregor, 2001). Οι Papaioannou, Μilosis, Κosmidou και Τsigilis (2002) 

στάθμισαν ερωτηματολόγιο στην ελληνική γλώσσα με τους εξής τέσσερις 

προσανατολισμούς στόχων επίτευξης: α) «προσωπικής βελτίωσης», β) «ενίσχυσης 

του εγώ», γ) «προστασίας του εγώ» και δ) «κοινωνικής αποδοχής». 

Οι μαθητές που εκφοβίζουν τους άλλους συνήθως έχουν μεγάλη σωματική 

δύναμη (Pepler, Craig, Ziegler, & Charach, 1993), είναι οξύθυμα άτομα και 

διακατέχονται από συναισθήματα ανασφάλειας και κατωτερότητας (Olweus, 1993). 

Διακατέχονται από υψηλό βαθμό εξωπροσωπικού ελέγχου (εξωτερική εστία 

ελέγχου), η αυτοεκτίμηση τους είναι μειωμένη, πιστεύουν πως για να κατακτήσουν 

υλιστικούς ή άλλους στόχους πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη χειραγώγηση και δόλια 

μέσα (Andreou, 2004) και περιμένουν θετικές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες μπορεί 
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να οδηγήσουν σε θετικά συναισθήματα για τους εαυτούς τους ώστε να γίνουν αρκετά 

δημοφιλείς στους άλλους όταν το περιβάλλον δίνει έμφαση στην κοινωνική σύγκριση 

και τον κοινωνικό ανταγωνισμό (Parada, & Craven, 2002; Sutton, & Keogh, 2000). 

Οι μαθητές που συνήθως γίνονται θύματα έχουν την τάση να υποχωρούν και να εγκα- 

ταλείπουν την υποστήριξη του εαυτού τους και των δικαιωμάτων τους (Hodges, & 

Perry, 1999; Salmivali, Lagesperspetz, Bjokqvist, Osterrman, & Kaukainen, 1996). 

Επίσης, στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων και χαρακτηρίζονται από μειωμένη 

αυτοεκτίμηση (Egan, & Perry, 1998; Troy, & Sroufe, 1987). 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι ο 

εκφοβισμός και η θυματοποίηση πιθανά σχετίζονται θετικά με το στόχο ενίσχυσης ή 

προστασίας του «εγώ» και αρνητικά με τους στόχους μάθησης και κοινωνικής 

αποδοχής. Έρευνες από το σχολικό περιβάλλον έχουν δείξει ότι ο εκφοβισμός και η 

θυματοποίηση επηρεάζονται από τους δασκάλους και τους συνομηλίκους (Aman-

Back & BJorkqviqst, 2007; Menesini et al., 1997; Spriggs, Iannotti, Nansel, & 

Haynie, 2007). Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση είναι συμπεριφορές που 

αναπτύσσονται στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου και αυτό το ίδιο περιβάλλον 

αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης στόχων επίτευξης 

(Ames, 1992; Διγγελίδης & Παπαϊωάννου, 2002). Σύμφωνα με την Ames (1992) ένα 

σχολικό περιβάλλον μπορεί να έχει είτε «ανταγωνιστικό χαρακτήρα» δίνοντας 

έμφαση στο ξεπέρασμα των άλλων, είτε να έχει «ατομικό χαρακτήρα» δίνοντας 

έμφαση στην προσωπική προσπάθεια και βελτίωση ή «χαρακτήρα συνεργασίας» 

δίνοντας έμφαση στην επιδίωξη κοινών στόχων. Όταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

είναι προσανατολισμένο στη μάθηση, οι μαθητές είναι πιθανότερο να αναπτύξουν τις 

φυσικές, πνευματικές, ψυχικές και κοινωνικές ικανότητες τους και να 

προσαρμοστούν πιο αποτελεσματικά όχι μόνο στους χώρους επίτευξης, αλλά και 

στους κοινωνικούς χώρους, μπορούν επίσης να πιστέψουν στον εαυτό τους, να 

παρακινηθούν, να αποδώσουν καλύτερα στους χώρους άθλησης, αλλά και στις 

κοινωνικές τους σχέσεις. Συνεπώς, οι παραπάνω συμπεριφορές ίσως σχετίζονται με 

το κλίμα παρακίνησης και πιθανά να έχουν αρνητική σχέση με την έμφαση του 

καθηγητή στη δουλειά-προσωπική βελτίωση. 
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Κεφάλαιο 10ο  

Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Εισαγωγή 
 

Έπειτα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι έρευνες που έχουν γίνει, έως 

σήμερα, γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στην χώρα, είναι 

ελάχιστες. Εντούτοις, οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι τουλάχιστον τόσο διαδεδομένο στα 

ελληνικά σχολεία όσο και σε άλλες χώρες. Έρευνα των Χατζή, Χουντουμάδη και 

Πατεράκη που πραγματοποιήθηκε το 2000 σε 1312 μαθητές οχτώ δημοτικών 

σχολείων της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας ανέφερε ότι το 14,7 % των 

μαθητών έχουν υπάρξει θύματα εκβιασμού ενώ το 42, 5% των μαθητών έχουν 

υποστεί λεκτική βία (Σώκου, 2003). 

Οι έρευνες πάνω στον εκφοβισμό και το τραύμα είναι λιγοστές και 

εντοπίζονται μόνο στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία.  

Ο Burrill (2005) έδειξε, στην έρευνα του, μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

εκφοβισμού και τραύματος. Συμπτώματα μετα-τραυματικού στρες και ψυχικής 

αποσύνδεσης έδειξαν υψηλή συσχέτιση με τη θυματοποίηση. Επίσης, συμπτώματα 

κατάθλιψης, άγχους και θυμού είχαν θετική συσχέτιση με συμπεριφορές εκφοβισμού 

και θυματοποίησης. Δε βρέθηκαν, όμως, σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

σοβαρότητας του εκφοβισμού και μεταξύ κοινωνικών τάξεων, ηλικίας και φύλου.  

Ο Kay (2005) θεωρεί ότι ο εκφοβισμός στο σχολείο πρέπει να συμπεριληφθεί   

σαν ένας εύλογος στρεσογόνος παράγοντας που μπορεί να προδιαθέσει για μετα-

τραυματική διαταραχή. Οι μαθητές εκείνοι που θυματοποιούνται συχνά βιώνουν 

αίσθημα αβοηθησίας και τραύμα. Στην έρευνα του σε 373 Βρετανούς και 1007 

Αμερικανούς μαθητές βρήκε ότι ο εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα 

μετα-τραυματικού συνδρόμου, με τους Αμερικανούς μαθητές να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο για συμπτώματα μετα-τραυματικού συνδρόμου από ότι άλλες 

ομάδες.  
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Η Susan Penning και συν.  (2010) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ εκφοβισμού 

και τραύματος σε έφηβους μαθητές. Το τραύμα προσδιορίζεται από παράγοντες, 

όπως το μετα-τραυματικό στρες, το άγχος, η κατάθλιψη, η ψυχική απόσχιση και ο 

θυμός. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

εκφοβισμού και τραύματος, με μεγαλύτερη συνάφεια για το ρόλο του θύματος. Η 

σχέση μεταξύ εκφοβισμού και τραύματος εξαρτιόταν από την συχνότητα του 

εκφοβισμού. Όσο περισσότερο αυξανόταν η συχνότητα του εκφοβισμού τόσο 

αυξάνονταν ο μέσος όρος των πέντε υπο-κλιμάκων του τραύματος. Επιπλέον,  το 

22,4% των μαθητών μπορούσε να διαγνωστεί με μετα-τραυματικό στρες και το 21% 

με ψυχική απόσχιση.  

Σε παρόμοια μελέτη του Carney (2008) επιβεβαιώνεται η άποψη ότι 

επαναλαμβανόμενα στρεσογόνα γεγονότα (όπως ο εκφοβισμός) σχετίζονται με 

συμπτώματα της κατηγορίας του συνεχόμενου τραύματος καθώς μαθητές που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα βίωσαν μεγαλύτερα επίπεδα τραύματος όταν η συχνότητα της 

έκθεσης στον εκφοβισμό αυξάνονταν.  

Η κατανόηση των τραυματικών αντιδράσεων των παιδιών είναι περιορισμένη 

και όχι ξεκάθαρη εξαιτίας της έλλειψης πληροφοριών που αφορούν τους παράγοντες 

κινδύνου, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου, 

συμπτωμάτων και άλλων μεταβλητών, διαφορές στα συμπτώματα ανάλογα με το 

γένος και την ηλικία. (Nader, 2008). 

Ένας παράγοντας που χρήζει μελέτης είναι η αυτοαντίληψη. Η αυτοαντίληψη 

έχει οριστεί ως ένα οργανωμένο σχήμα που περιέχει τις επεισοδιακές και 

σημασιολογικές μνήμες σχετικά με τον εαυτό και ελέγχει τη διαδικασία των 

πληροφοριών που έχει σχέση με αυτόν (Campbell, & Lavallee, 1993). Η 

αυτοαντίληψη επηρεάζεται από τις εμπειρίες του ατόμου και συνεπώς από 

συμπεριφορές εκφοβισμού και συστηματικής θυματοποίησης. Η απουσία κατάλληλης 

αντιμετώπισης αυτών των συμπεριφορών μπορεί να έχει επίδραση και να σχετίζεται 

με την αντίληψη των ατόμων για τους εαυτούς τους (Parada, & Craven, 2002). 

Σχετικά με τη σχέση της αυτοαντίληψης και της θυματοποίησης τα αποτελέσματα 

ερευνών από το σχολικό περιβάλλον έχουν δείξει με σαφήνεια ότι τα θύματα έχουν 

χαμηλή αυτοαντίληψη (Marsh, Parada, Yeung, & Healey, 2001; Olweus, 1993; 

O’Moore, & Kirkham, 2001). Όσον αφορά τη σχέση του εκφοβισμού με την 

αυτοαντίληψη έρευνες έχουν δείξει ότι οι δράστες έχουν χαμηλή γενική 

αυτοαντίληψη (Kernis, 1993). Επίσης, η Salmivalli (1998) αναφέρει ότι οι έφηβοι 
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που ήταν δράστες είχαν ψηλή κοινωνική και σωματική αυτοαντίληψη και αρνητική 

στους άλλους διακριτούς τομείς της αυτοαντίληψης (συναισθήματος, σχέσεις με τους 

γονείς, συμπεριφοράς), ενώ ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των 

Finger, Craven και Dowson (2006) με μαθητές δημοτικού. 

  Το θέμα της σχολικής βίας σε πολλά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής 

είναι πολύ παλιό, και συχνά παίρνει σοβαρές διαστάσεις. Κύριος σκοπός της 

επικείμενης ερευνητικής μελέτης είναι η καταγραφή της πιθανής ύπαρξης ψυχικού 

τραύματος στην ομάδα των μαθητών που εμπλέκονται ως δράστες σε φαινόμενα 

εκφοβισμού καιθώς και η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης του τραύματος στους 

τομείς της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησής τους.  

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή εξετάζει την ομάδα μαθητών του 5ου 

δημοτικού σχολείου του Ν. Χανίων, ηλικίας (8-11 ετών) που εμπλέκονται ως θύτες 

σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού και επιχειρεί να αναδείξει: α) την ύπαρξη 

ψυχικού τραύματος, β) τη μορφή του, και γ) τη σύγκριση των επιπέδων του βάσει του 

φύλου, της τάξης και της οικογενειακής τους κατάστασης. Επίσης, η επικείμενη 

μελέτη εστιάζει στη σχέση του ψυχικού τραύματος με την αυτοαντίληψη και την 

αυτοεκτίμηση των παιδιών (θυτών) του δείγματος. 

 Ειδικότεροι στόχοι της έρευνας είναι α) η μελέτη της κατανόησης του 

φαινομένου από τη μεριά των θυτών, β) η καταγραφή της έκτασης του φαινομένου 

στο χώρο της πόλης των Χανίων, γ) η μελέτη της επίδρασης του φαινομένου στη 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των θυτών. 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνά μας 

επιδιώκει την να αναδείξει την ύπαρξη ψυχικού τραύματος των  θυτών, των παιδιών 

που εμπλέκονται σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού, και τα οποία είτε βρέθηκαν, σε 

πρότερη θέση, ως θύματα ή παρατηρητές, είτε βρέθηκαν πάντοτε στη θέση του θύτη. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει, μέχρι σήμερα, στη χώρα μας δεν έχουν εστιάσει στο 

ψυχικό τραύμα που επιφέρει η θυματοποίηση και κυρίως στην έρευνα ύπαρξης 

ψυχικού τραύματος των θυτών. 

Αναμένουμε ότι η έρευνα θα δείξει την ύπαρξη τραύματος που έχει επιφέρει η 

εμπλοκή τους σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού. Επίσης, μέσα από την έρευνα θα 

διαπιστωθούν οι συνιστώσες που απαρτίζουν τη σχολική ζωή των παιδιών και μέσω 

των οποίων εκδηλώνεται το ψυχικό τραύμα.  
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Πιο συγκεκριμένα, οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής:  

Τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο (από την Γ΄ έως την ΣΤ΄ έκτη τάξη) 

και εμπλέκονται σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού ως θύτες παρουσιάζουν 

κάποιας μορφής ψυχικό τραύμα. 

Τα επίπεδα του ψυχικού τραύματος όπως αυτά εκδηλώνονται στα παιδιά που 

εμπλέκονται στον σχολικό εκφοβισμό ως θύτες είναι διαφορετικά μεταξύ των δύο 

φύλων, της διαφορετικής ηλικίας και της οικογενειακής τους κατάστασης.  

Η ύπαρξη του ψυχικού τραύματος συσχετίζεται με το βαθμό αυτοαντίληψης και 

αυτοεκτίμησης των θυτών. 

           Φιλοδοξούμε ότι τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας θα συμβάλλουν, 

κατά το μάλλον ή ήττον, στην κατανόηση του φαινόμενου και -με απώτερο στόχο- 

στην έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψή του. 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία και Σχεδιασμός της  Έρευνας 

 
Ο σχεδιασμός μιας ερευνητικής μελέτης αναφέρεται στον τρόπο που ο 

ερευνητής σχεδιάζει και δομεί την ερευνητική διεργασία. Ο τρόπος που μια έρευνα 

αναπτύσσεται αποτελεί το σημείο εκείνο που βοηθά τον ερευνητή να διατηρήσει τη 

σωστή κατεύθυνση κατά την εκτέλεση μιας ερευνητικής μελέτης. Ωστόσο, το 

ερευνητικό σχέδιο διαφέρει από έρευνα σε έρευνα, καθώς ο ερευνητής επιλέγει το 

κατάλληλο, για τον ερευνητικό του σκοπό, σχέδιο.  

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε στο σχεδιασμό της παρούσας ερευνητικής 

μελέτης βασίζεται στο περιγραφικό μοντέλο έρευνας, το οποίο περιγράφει διάφορες 

μεταβλητές και παρέχει πληροφορίες για τη συχνότητα συγκεκριμένων μεταβλητών 

(Σαχίνη - Καρδάση, 1991).  
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Συμμετέχοντες της έρευνας 
 

Εκατό είκοσι έξι (126) μαθητές και μαθήτριες έλαβαν μέρος σε αυτήν την 

έρευνα, από τους οποίους το 49,2% είναι αγόρια και 50,8% είναι κορίτσια. Πιο 

συγκεκριμένα, το 1,4% είναι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, 

27,8%  είναι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης, 28,6% της Ε΄ τάξης, και  22,2% φοιτούν 

στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Οι συγκεκριμένοι μαθητές φοιτούν στο 5ο 

δημοτικό σχολείο του Δήμου Χανίων, το οποίο βρίσκεται σε αστική περιοχή του 

Νομού. Από το δείγμα οι 62 μαθητές (87,3%) προέρχονται από γονείς ελληνικής 

καταγωγής και οι 9 μαθητές/τριες (12,7%) από μετανάστες γονείς. Επίσης, 64 

μαθητές/τριες (90,1%) ανήκουν σε μη-μονογονεϊκές οικογένειες και οι 7 

μαθητές/τριες (9,9%) σε μονογονεϊκές οικογένειες. Τέλος, 6 παιδιά (8,5%) 

προέρχονται από οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, 58 παιδιά 

(81,7%) προέρχονται από  οικογένειες μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, και 

7 παιδιά (9,9%) από οικογένειες χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. 

 

Πίνακας 1. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των μαθητών ως προς το 

φύλο και την τάξη τους (Γ΄και Δ΄ Τάξη).  

 Τάξη   

Φύλο Γ’ Τάξη Δ’ Τάξη Σύνολο 

 ƒ % ƒ % ƒ % 

Αγόρια 13 21 20 32,3 33 26,2 

Κορίτσια 14 21,9 15 23,4 29 23 

Σύνολο 27 21,4 35 27,8 62 49,2 

 

 

Πίνακας 2.  Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των μαθητών ως προς το 

φύλο και την τάξη τους (Ε΄και ΣΤ΄ Τάξη). 

 Τάξη   

Φύλο Ε’ Τάξη ΣΤ’ Τάξη Σύνολο 

 ƒ % ƒ % ƒ % 

Αγόρια 17 27,4 12 19,4 29 23 

Κορίτσια 19 29,7 16 25,0 35 27,8 

Σύνολο 36 28,6 28 22,2 64 50,8 
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Εργαλεία της Έρευνας 
 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων της έρευνας είναι τέσσερα στο σύνολό τους, τα οποία είναι με τη μορφή  

ερωτηματολογίων, συμπεριλαμβανομένου ενός ερωτηματολογίου (αυτο) αναφοράς 

του μαθητού-εκπαιδευτικού, το οποίο απευθύνεται στους δασκάλους των παιδιών, 

προκειμένου να συλλεχθούν τα δημογραφικά και άλλα στοιχεία των συμμετεχόντων 

στην έρευνα –τηρουμένης, αυστηρά, της ανωνυμίας: με τη χρήση ενός ID 

συμμετέχοντα. 

Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά εργαλεία προς 

διερεύνηση των θεματικών περιοχών που σχετίζονται με τις υποθέσεις της έρευνας. 

Θεματικές περιοχές και Ερευνητικά πεδία 

1. Διερεύνηση της έκτασης του φαινόμενου, όπως αυτό εμφανίζεται στο 

δημοτικό σχολείο που επιλέχθηκε, και διερεύνηση των διάφορων μορφών 

συμπεριφοράς που συνιστούν τον εκφοβισμό: Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων 

με τους Συνομηλίκους. 

2. Διερεύνηση του ψυχικού τραύματος των συμμετεχόντων: 

Ερωτηματολόγια Ιmpact Event Scale-8 & Children Post-traumatic Stress 

Disorder. 

3. Διερεύνηση της αυτοαντίληψης των συμμετεχόντων: Ερωτηματολόγιο 

Πως Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου (ΠΑΤΕΜ Ι & ΙΙ). 

4. Καταγραφή των δημογραφικών πληροφοριών των συμμετεχόντων από 

τους εκπαιδευτικούς: Ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που περιλαμβάνει 

σχετικές πληροφορίες. 

 

Τα κύρια και επιμέρους χαρακτηριστικά των εργαλείων της έρευνας, και 

συγκεκριμένα των ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες 

παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

1. Προβολική δοκιμασία (Καλλιοντζή Σ. -  Χατήρα Κ.): δημιουργήθηκε ένα 

υποθετικό σενάριο το οποίο περιγράφει ένα επεισόδιο εκφοβισμού που εξελίσσεται 

στο χώρο του σχολείου. Οι ήρωες διαφέρουν ως προς το φύλο ανάλογα με το φύλο 

του συμμετέχοντα. Για παράδειγμα, το θύμα και ο θύτης είναι κορίτσια για τις 

μαθήτριες που συμμετέχουν στην έρευνα και αγόρια για τους μαθητές. Ο κάθε 
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συμμετέχων οφείλει να απαντήσει σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου ύστερα από την 

ανάγνωσή του (π.χ. Ποιος/ποια θα προτιμούσες να ήσουν;, Αν ήσουν ο Κώστας 

(θύμα) τι θα έκανες; Πώς θα αισθανόσουν αν ήσουν η Μαρία (θύτης); κ.ά). 

2. Impact Event Scale (ΙΕS-8) (Dyregrov & Yule, 1995) Το ερωτηματολόγιο 

προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα για τους σκοπούς της παρούσης έρευνας και 

περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις που μελετούν την αντίδραση του τραύματος (π.χ. 

«Προσπάθησα να το βγάλω από το μυαλό μου», «έμενα μακριά από κάθε τι που μου 

το θύμιζε», «προσπάθησα να μην το συζητάω»). Διαιρείται σε δύο υπο-κλίμακες 

(Avoidance and Intrusion). Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 0-75, από το 

οποίο 0-35 ανήκει στην υπο-κλίμακα Intrusion (Παρείσδυση) και 0-40 στην υπο-

κλίμακα Avoidance (Αποφυγή). Υπολογίστηκε ότι η επίδοση στη κάθε υπο-κλίμακα 

από 0-8 χαρακτηρίζεται υποκλινική, 9-25 μεσαία, 26-43 μέτρια, 44 και πάνω σοβαρή. 

Το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από το προαναφερθέν υποθετικό σενάριο 

επεισοδίου  εκφοβισμού, σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά, μπαίνοντας στη θέση του 

θύματος, οφείλουν να συμπληρώσουν. Οι συντελεστές αξιοπιστίας κινούνται σε 

υψηλά επίπεδα και τεκμηριώνουν την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ως προς το 

κριτήριο της σταθερότητας των αποτελεσμάτων και ως προς το κριτήριο της 

εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων του (8 items) alpha = .75 και υπο-κλίμακα alpha 

= .70 (intrus), .73 (avoid). Η εσωτερική συνέπεια της συνολικής βαθμολογίας του 

δείγματος και για τις δύο κλίμακες ήταν ικανοποιητική (Cronbach’s α=0,67 για την 

υπο-κλίμακα «αποφυγή» (avoidance)  και α= 0.64 για την υπο-κλίμακα 

«παρείσδυση» (intrusion).    

3. Peer Experiences Questionnaire (PEQ) (Vernberg, Jacobs, & 

Hershberger, 1999):  το ερωτηματολόγιο έχει προσσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα 

από τους  Γιοβαζολιάς, Κουρκούτας, Μητσοπούλου και Γεωργιάδη [Giovazolias, T., 

Kourkoutas, E., Mitsopoulou, E., & Georgiadi, M. (2010). 

The relationship between perceived school climate and the prevalence of 

bullying behaviour in Greek schools: Implications for preventive inclusive 

strategies. Behavioural and Social Sciences Journal, 5, 2208 – 2215)] και 

περιλαμβάνει δύο υπο-κλίμακες: η μία αφορά τη θυματοποίηση που δέχεται το παιδί 

[Victimization of self (VS)] (π.χ. «Ένας μαθητής/τρια είπε ότι θα με χτύπαγε ή θα με 

τραυμάτιζε», «Κάποιοι μαθητές με άφησαν έξω από τα πράγματα από κακία και 
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μόνο») και η άλλη τον εκφοβισμό που προβαίνει ένα παιδί προς ένα άλλο 

[Victimization of others (VO)] (π.χ. «Πείραξα ή κοροίδεψα έναν μαθητή/τρια με 

κακοήθη τρόπο», «Άρπαξα, κράτησα ή άγγιξα άλλον μαθητή/τρια με τρόπο που δεν 

του/της άρεσε»). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιλέξουν τις απαντήσεις τους στις 

ερωτήσεις, διαμορφωμένες σε αναλογική κλίμακα (από 1=ποτέ έως το 5=λίγες φορές 

την εβδομάδα). Από τα δεδομένα προκύπτουν τέσσερις υπο-ομάδες : θύτης, θύμα, 

θύτης/θύμα και μη θύτης/θύμα. Η εσωτερική συνέπεια της συνολικής βαθμολογίας 

και για τις δύο κλίμακες ήταν υψηλή (Cronbach’s α=0.83 για την υπο-κλίμακα 

«θυματοποίηση από άλλους» (victimization of others)  και α=0,78 για την υπο-

κλίμακα «θυματοποίηση σε άλλους» (victimization of self). 

4. Children’s Post-traumatic  Symptoms (CROPS) (Greenwald, 1996b): το 

ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης έρευνας. Το παιδί οφείλει να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις που 

εξετάζουν τα συμπτώματα μετα-τραυματικού άγχους εάν ενεπλάκη σε επεισόδια βίας 

την προηγούμενη εβδομάδα. Στην παρούση έρευνα αναφέρεται σε θύτες και θύματα 

του σχολικού εκφοβισμού (π.χ. «Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ», «Έχω 

πονοκεφάλους», «Αισθάνομαι λυπημένος/η ή μελαγχολικός/ή»). Οι απαντήσεις είναι 

σε αναλογική κλίμακα από το 0 έως το 2, όπου 0=κανένα, 1=μερικές φορές και 2= 

πάρα πολύ. Ο συντελεστής αξιοπιστίας κινείται σε υψηλά επίπεδα και τεκμηριώνει 

την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ως προς το κριτήριο της σταθερότητας των 

αποτελεσμάτων και ως προς το κριτήριο της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων του 

(Cronbach’s α=92).  Η εσωτερική συνέπεια της συνολικής βαθμολογίας του δείγματος 

ήταν υψηλή (Cronbach’s α=0.83). 

5. Πως Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου (ΠΑΤΕΜ Ι & ΙΙ) (Μακρή-Μπότσαρη Ε.): 

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς, το οποίο αποτελείται από μια 

δέσμη έξι ψυχομετρικών υπο-κλιμάκων για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και 

πέντε επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης. Το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι είναι 

κατάλληλο για παιδιά της Γ΄ τάξης του δημοτικού και το ΠΑΤΕΜ ΙΙ για χρήση με 

μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού. Αποτελεί την ελληνική έκδοση του 

ερωτηματολογίου Self-Perception Profile for Children της Harter(1985) και έχει 

προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την Μακρή-Μπότσαρη (2001). Στην 

ελληνική έκδοση διατηρήθηκαν όλες οι κλίμακες του πρωτότυπου ερωτηματολογίου, 
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αλλά ο αριμός των ερωτήσεων κάθε κλίμακας μειώθηκε από έξι σε πέντε και 

επαναδιατυπώθηκαν ή αντικαταστήθηκαν κάποιες από τις ερωτήσεις προκειμένου να 

προσαρμοστεί και να σταθμιστεί για χρήση προς τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. 

Έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί σε έρευνες στον ελλαδικό χώρο (Ευαγγελία Λιάκου, 

Νικόλαος Διγγελίδης, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης, & Αθανάσιος Παπαϊωάννου 

(2010), Αυτοαντίληψη, Στόχοι Επίτευξης, Εκφοβισμός και Συστηματική 

Θυματοποίηση (bullying) στη Φυσική Αγωγή, Inquiries in Sport & Physical 

Education Volume 8 (1), 1 – 13). 

Περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις  (π.χ. «Μερικά παιδιά είναι συχνά 

δυσαρεστημένα με τον εαυτό τους», «Μερικά παιδιά έχουν πολλούς φίλους», 

«Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχουν και τόσο καλό σώμα», «Μερικά παιδιά τα 

καταφέρνουν πολύ καλά στα μαθηματά τους», «Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι 

καλύτερα στα σπορ και τη γυμναστική από ό,τι οι συνομήλικοί τους»)   οι οποίες 

βαθμολογούνται με 1, 2, 3, 4 με τις υψηλότερες τιμές να αντανακλούν υψηλότερα 

επίπεδα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης. Ο μέσος όρος των τιμών των ερωτήσεων 

καθεμιάς από τις επιμέρους κλίμακες αυτοαντίληψης αποτελεί το βαθμό 

αυτοαντίληψης του/της μαθητή/τριας στον αντίστοιχο τομέα της ζωής του/της. 

Οι συντελεστές αξιοπιστίας κινούνται σε υψηλά επίπεδα και τεκμηριώνουν 

την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ως προς το κριτήριο της σταθερότητας των 

αποτελεσμάτων και ως προς το κριτήριο της εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεών 

του. Για την κλίμακα «σχολική ικανότητα» α= 0.74, για την κλίμακα «σχέσεις με 

τους συνομηλίκους» α= 0.67, για την κλίμακα «αθλητική ικανότητα» α=0.73, για την 

κλίμακα «φυσική εμφάνιση» α=0.74, για την κλίμακα «διαγωγή-συμπεριφορά» 

α=0.72,  και για την κλίμακα «αυτοεκτίμηση» α=0.71. 

Η εσωτερική συνέπεια της συνολικής βαθμολογίας στην συγκεκριμένη έρευνα 

και για τις έξι κλίμακες ήταν ικανοποιητική (Cronbach’s α=0.63 για την κλίμακα 

«σχολική ικανότητα», α=0.65 για την κλίμακα «σχέσεις με τους συνομηλίκους», 

α=0.70 για την κλίμακα «αθλητική ικανότητα», α=0.59 για την κλίμακα «φυσική 

εμφάνιση», α=0.63 για την κλίμακα «διαγωγή-συμπεριφορά», και α=0.70 για την 

κλίμακα «αυτοεκτίμηση»). 

6. Ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς προς τους εκπαιδευτικούς (Καλλιοντζή 

Σ. - Χατήρα Κ.) σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά, την οικογενειακή 
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κατάσταση και τη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας του κάθε 

συμμετέχοντα (δείγμα) που εμπλέκεται σε επεισόδια εκφοβισμού. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Τα στάδια υλοποίησης της ερευνητικής διαδικασίας, σύμφωνα με του Cohen & 

Manion (1997), είναι τα εξής,  

O καθορισμός των συμμετεχόντων και επιλογή της μεθοδολογίας 

Ο σχεδιασμός των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγιο) 

Η πιλοτική μελέτη σε ένα μικρό αριθμό μαθητών/τριών (Ν: 10 παιδιά) εκ των 

συμμετεχόντων 

Οι βελτιώσεις των ερευνητικών εργαλείων και των συμμετεχόντων 

Η κυρίως ερευνητική μελέτη 

Η κωδικοποίηση – ανάλυση δεδομένων 

 

Έτσι, ως προς τη συλλογή των πληροφοριών η προσέγγιση της έρευνας ήταν 

ταυτόχρονα ποσοτική εφόσον ορισμένες πληροφορίες ποσοτικοποιούνται, αλλά και 

ποιοτική εφόσον η έμφαση σε ερμηνείες, εξηγήσεις και στάσεις των ατόμων του 

δείγματος, σύμφωνα με την αυτοαναφορά τους (Faulkner, 1999) μας επιτρέπει 

περαιτέρω ανάλυση. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας κινήθηκαν σε πέντε 

κύριους άξονες. Οι άξονες αυτοί προέκυψαν από την ανάγκη μελέτης και έρευνας με 

στόχο τη διερεύνηση και ανάλυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού –

εστιάζοντας στη θυματοποίηση των θυτών– μεταξύ των μαθητών/τριών στο δημοτικό 

σχολείο. 

Άξονας Ι :  Διερεύνηση της έκτασης του φαινομένου όπως αυτό εμφανίζεται σε 

ένα δημοτικό σχολείο αστικής περιοχής. 

Άξονας ΙΙ :  

 

Διερεύνηση των διάφορων μορφών συμπεριφοράς που συνιστούν τον 

εκφοβισμό 

Άξονας ΙΙΙ :  Διερεύνηση ενός  πιθανού ψυχικού τραύματος στους μαθητές/ τριες 

που εμπλέκονται σε επεισόδια εκφοβισμού. 

Άξονας IV :  Διερεύνηση της αυτοαντίληψης των παιδιών των συμμετεχόντων 

Άξονας V : Καταγραφή των δημογραφικών και άλλων πληροφοριών των 

συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτικούς τους 
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Με βάση τους παραπάνω άξονες, χορηγήθηκαν τα προαναφερθέντα 

ερωτηματολόγια με τα οποία και διερευνήθηκε η ύπαρξη ψυχικού τραύματος (και οι 

εκφάνσεις του) στους υπό μελέτη συμμετέχοντες.  

 

 

 

Πιλοτική έρευνα. 
 

Η πιλοτική έρευνα, με σκοπό τη γλωσσική προσαρμογή ορισμένων εργαλείων 

τα οποία μεταφράστηκαν (σε διπλή αντιπαράθεση), έγινε σε ένα δείγμα 10 παιδιών,   

ηλικίας 8-11 χρόνων στα οποία χορηγήθηκαν τα  ερωτηματολόγια α) Impact of Event 

Scale-8 &  β) Children Post traumatic Stress Disorder, δεδομένου ότι προηγήθηκε της 

κύριας και καθορίστηκαν, τα παρακάτω (Bell, 2001.): 

• Ο χρόνος συμπλήρωσης τους ερωτηματολογίου 

• Η ύπαρξη ασαφών ερωτήσεων 

• Οι πιθανές αντιρρήσεις για τη διατύπωση ερωτήσεων 

• Η πιθανή παράλειψη κάποιου θέματος 

• Η ποιότητα των οδηγιών 

• Η ποιότητα και η εμφάνιση του ερωτηματολογίου 

• Πιθανά σχόλια πάνω στη διαδικασία 

           Με βάση τα συμπεράσματα από τα παραπάνω στοιχεία έγιναν οι πιθανές 

διορθώσεις για να λάβουν την τελική τους μορφή τα ερωτηματολόγια της κύριας 

έρευνας. Τα αρχικά ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 10 μαθητές ηλικίας 8-11 ετών. 

Με βάση τη πιλοτική μελέτη τροποποιήθηκε ένας αριθμός ερωτήσεων σε κάθε 

ερωτηματολόγιο, διότι τα «προκατασκευασμένα» ερωτηματολόγια πρέπει να 

τροποποιούνται και να δοκιμάζονται μέσω πιλοτικών μελετών (Faulkner, 1999.) 
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Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

Όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν (αρχές Μάρτη 2011) πέντε ερωτηματολόγια, 

με συγκεκριμένη σειρά, που σχετίζονται με γεγονότα θυματοποίησης εντός του 

σχολικού πλαισίου και τρόπους συναισθηματικής τους αντίδρασης. Πιο 

συγκεκριμένα, στην αρχή η ερευνήτρια αφηγήθηκε (ανέγνωσε δυνατά) το υποθετικό 

σενάριο και ζήτησε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τις απαντήσεις τους στις 

ερωτήσεις που ακολουθούσαν. Έπειτα, η ερευνήτρια χορήγησε το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τη 

συναισθηματική τους αντίδραση σε τέτοιου (σύμφωνα με το υποθετικό σενάριο) 

είδους επεισόδια  (ερωτηματολόγιο IES-8) – όπως αναφέρονται και στο υποθετικό 

σενάριο, το τρίτο ερωτήσεις που σχετίζονταν με τα προσωπικά τους βιώματα σε 

τέτοιου είδους επεισόδια θυματοποίησης (ερωτηματολόγιο PEQ),  το τέταρτο 

ερωτήσεις που αφορούσαν την ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση μετά από 

τραυματικά γεγονότα (ερωτηματολόγιο CROPS) και το πέμπτο ερωτήσεις σχετικά με 

την αυτοαντίληψή τους στη σχολική ικανότητα, στις σχέσεις με τους συνομηλίκους 

τους, στην αθλητική ικανότητα, στην φυσική εμφάνιση και στην διαγωγή-

συμπεριφορά,  καθώς και με την αυτοεκτίμησή τους. 

Δέκα παιδιά  απουσίαζαν για προσωπικούς τους λόγους την ημέρα της 

χορήγησης, τα οποία δεν συμπεριλήφθησαν στο τελικό δείγμα. 

Στους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων τάξεων χορηγήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο με πληροφορίες δημογραφικού περιεχομένου για το δείγμα, το οποίο 

συμπλήρωσαν σε χρόνο μη διδασκαλίας τους (σε κενή ώρα μεταξύ δύο διδασκαλιών) 

και εκτός της σχολικής τάξης (στην αίθουσα συλλόγου των διδασκόντων). 
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Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 
 

Η έρευνα διεξήχθη εντός της σχολικής τάξης από την ερευνήτρια και με τη 

φυσική παρουσία του δασκάλου της τάξης, κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας. Στους 

μαθητές δόθηκε μια σύντομη περιγραφή του σκοπού της έρευνας, διατυπώθηκε η 

ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των απαντήσεών τους καθώς και η εθελοντική 

συμμετοχή τους στην έρευνα. Όλοι οι μαθητές υπέδειξαν προθυμία να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια. Η ερευνήτρια διάβαζε δυνατά τις οδηγίες 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Οι δάσκαλοι, βάσει της γνώσης τους για το 

επίπεδο του κάθε μαθητή, αποφάσισαν –εφόσον χρειαζόταν – να διαβαστεί δυνατά η 

κάθε ερώτηση των ερωτηματολογίων. Μετά το τέλος της συμπλήρωσής τους ο κάθε 

μαθητής άφηνε το πακέτο των ερωτηματολογίων στο γραφείο του δασκάλου 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία του. 

Για να επιτευχθεί η πιστότερη δυνατή καταγραφή της πραγματικότητας μέσα 

από μια ερευνητική διαδικασία με τη χρήση εργαλείων που επιλέχθηκαν, όπως το 

ερωτηματολόγιο, πρέπει να καθορισθούν αυστηρά τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

και της ποιότητας των δεδομένων. Για το λόγο αυτό καθορίζονται κριτήρια-φίλτρα 

εισαγωγής του δείγματος στην έρευνα. 

Στην παρούσα εργασία κριτήρια εισαγωγής στην έρευνά μας ήταν: 

- Η ιδιότητα του μαθητή (Γ΄ έως ΣΤ΄ τάξη) 

και τα κριτήρια αποκλεισμού από την επεξεργασία των δεδομένων ήταν: 

- Τα μη πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

Το τελικό δείγμα προέκυψε από τις βαθμολογίες των συμμετεχόντων στις δύο 

υπο-κλίμακες του τέταρτου ερωτηματολογίου (Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους 

Συνομηλίκους),  οι οποίες ανέδειξαν τους θύτες (n=71). 
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 Κωδικοποίηση και Στατιστική Ανάλυση 
 

Κάθε πιθανή απάντηση σε μία ερώτηση κωδικοποιήθηκε με ένα ακέραιο 

αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των δυνατών απαντήσεων. Έπειτα τα δεδομένα 

εισήχθησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μεταβλητές που κάθε μία 

αντιπροσώπευε μία ερώτηση. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή 

των κωδικοποιημένων δεδομένων και τη στατιστική επεξεργασία τους ήταν το SPSS 

(version 17) για Windows. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε 

πίνακες στους οποίους αναφέρεται το όνομα της μεταβλητής καθώς και η αντίστοιχη 

ερώτηση στην οποία αναφέρεται. Επίσης, αναφέρονται οι εξεταζόμενες ομάδες 

καθώς και τα σύνολα των απαντήσεων. 

 

 

 Περιγραφική κατανομή των συμμετεχόντων 

 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε πίνακες στους οποίους 

αναφέρεται το όνομα της μεταβλητής, καθώς και η αντίστοιχη ερώτηση στην οποία 

αναφέρεται. Επίσης, αναφέρονται οι εξεταζόμενες ομάδες καθώς και τα σύνολα των 

απαντήσεων. 

Έτσι, οι μεν μετρήσιμες μεταβλητές παρουσιάζονται με τη μέση τιμή (mean 

value) των μετρήσεών τους, την τυπική απόκλιση (standard deviation),  οι δε μη 

μετρήσιμες μεταβλητές (βαθμωτές, διχοτομικές ή κατηγορικές) παρουσιάζονται με τη 

συχνότητα (απόλυτος αριθμός) εμφάνισης της απάντησης καθώς και με τη σχετική 

συχνότητα (ποσοστιαία αναλογία) εμφάνισης της κάθε τιμής της μεταβλητής. 

Ο έλεγχος της κανονικότητας ή μη των κατανομών των παρατηρήσεων, τόσο 

στο σύνολο του δείγματος όσο και στις διάφορες υπο-ομάδες, έγινε με τη μέθοδο των 

Kolmogorov - Smirnov. 
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Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας 
 

Κάθε ερευνητική μελέτη, που χρησιμοποιεί ανθρώπινα υποκείμενα για τη 

συλλογή των ερευνητικών της στοιχείων, διαμορφώνεται σύμφωνα με κάποια 

χαρακτηριστικά προκειμένου να βοηθήσουν στην προστασία της αξιοπρέπειας και 

των δικαιωμάτων των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων που συμμετέχουν σε 

αυτή.  

Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης και η Διακήρυξη του Ελσίνκι είναι δύο διεθνώς 

αναγνωρισμένοι κώδικες ηθικής της έρευνας, ενώ το 1976 συντάχθηκε το Belmond 

Report με το οποίο θεσπίστηκαν τρεις βασικές αρχές, οι οποίες στηρίζουν τα κριτήρια 

ηθικής της συμπεριφοράς στην έρευνα. Οι τρεις αυτές βασικές αρχές είναι : Η αρχή 

του οφέλους και της μη βλάβης, η αρχή σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η 

αρχή της δικαιοσύνης. 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις επιταγές που 

ορίζουν οι Κώδικες Ηθικής της έρευνας διασφαλίζοντας για τα υποκείμενα που 

συμμετείχαν στην έρευνα τα παρακάτω δικαιώματα: 

 

 

Δικαίωμα να μην υποστούν βλάβη 

Δικαίωμα για πλήρη διαφάνεια 

Δικαίωμα αυτοαπόφασης 

Δικαίωμα για ιδιωτικότητα, ανωνυμία και εμπιστευτικότητα 

 

Για την περαιτέρω επιβεβαίωση ότι η έρευνα αυτή πληροί τις αρχές και τους 

κανόνες της ηθικής συμπεριφοράς στην έρευνα, και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των 

υποκειμένων της, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε ως μέθοδο την πληροφορημένη 

συγκατάθεση. Διατηρήθηκε εμπιστευτικό πρωτόκολλο και ανωνυμία στις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων στις οποίες έλειπε το όνομα του μαθητή. Η ανωνυμία των 

απαντήσεων εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία του σχολικού πλαισίου, την προστασία 

του προσωπικού απορρήτου και την ισχυροποίηση ειλικρινών απαντήσεων (Olweus, 

1991). Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να θέτει σε κίνδυνο τους 

μαθητές κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
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Κεφάλαιο 11ο  

Αποτελέσματα της έρευνας 
      

      Μέσοι όροι του συνολικού δείγματος. 

 

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι αξιοπιστίες για το 

Ερωτηματολόγιο PEQ . Οι δείκτες εσωτερικής συνάφειας είναι αρκετά υψηλοί και 

για τις δύο υποκλίμακες.  

 

Πίνακας 3.  Δείκτες αξιοπιστίας των παραγόντων, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 

του PEQ . 

 

PEQ Μ.Ο Τ.Α. Ιtems Cronbach a 

Θυματοποίηση 

εαυτού 

12,35 2,41 1 έως 9 .78 

Θυματοποίηση 

άλλων 

10,76 2,89 10 έως 18 .83 

 

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι αξιοπιστίες για το 

Ερωτηματολόγιο IES-8. Οι δείκτες εσωτερικής συνάφειας είναι αρκετά υψηλή και 

για τις δύο υποκλίμακες.  

Πίνακας 4.  Δείκτες αξιοπιστίας των παραγόντων, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 

του IES-8. 

 

IES-8 Μ.Ο Τ.Α. Ιtems Cronbach a 

Παρείσδυση 6,82 4,69 1 έως 4 .64 

Αποφυγή 11,72 5,68 5 έως 8 .67 
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Στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι αξιοπιστίες για το 

Ερωτηματολόγιο CROPS . Οι δείκτες εσωτερικής συνάφειας είναι αρκετά υψηλή και 

για την κλίμακα. 

 
Πίνακας 5.  Δείκτες αξιοπιστίας των παραγόντων, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 
του CROPS. 
 
 
CROPS Μ.Ο Τ.Α. Ιtems Cronbach a 

Crops 14,34 7,85 1 έως 25 .84 

     

 

 Στον Πίνακα 6, εμφανίζονται οι περιγραφικοί δείκτες και ο δείκτης 

αξιοπιστίας των επιμέρους τομέων της Αυτοαντίληψης και της Αυτοεκτίμησης. 

Αναφορικά με τον Cronbach a που κυμαίνεται σε αρκετά καλά επίπεδα και συμφωνεί 

και με τη διεθνή βιβλιογραφία.  

 

Πίνακας 6.  Δείκτες αξιοπιστίας Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης,  μέσοι όροι και 
τυπικές αποκλίσεις των υποκλιμάκων για το «Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους 
Συνομηλίκους». 
 
 
ΠΑΤΕΜ II M.O T.A Ιtems Cronbach a 

Αυτοαντίληψη     

1) Σχολική Ικανότητα 2,74 .62 5 ερωτήσεις .63 

2) Σχέσεις με συνομιλήκους 2,63 .60 5 ερωτήσεις .65 

3)Αθλητική Ικανότητας 2,89 .66 5 ερωτήσεις .71 

4) Φυσική Εμφάνιση 2,82 .57 5 ερωτήσεις .59 

5) Διαγωγή-Συμπεριφορά 2,55 .58 5 ερωτήσεις .63 

Αυτοεκτίμηση 2,48 .62 5 ερωτήσεις .71 
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11.1 Επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών: Ερωτηματολογίων Ψυχικού 

τραύματος  

 

Οι στατιστικές αναλύσεις που ακολουθούν περιορίζονται στην ομάδα των 

θυτών με στόχο την μελέτη των εξαρτημένων μεταβλητών του ψυχικού τραύματος 

στο συγκεκριμένο υπό-δείγμα και σύμφωνα πάντα με τις ερευνητικές υποθέσεις της 

παρούσης εργασίας (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των μαθητών ως προς το 

τύπο σε επεισόδια εκφοβισμού σύμφωνα με το Ερωτηματολόγιο PEQ 

 

Τύπος συχνότητα  ποσοστά 

    

     

θύτης 71  56.3  

Θύμα 

Θύμα/θύτης 

Παρατηρητής 

1 

39 

15 

 

 

 .8 

31.0 

11.9

Σύνολο  126  100.0 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως 

προς το ψυχικό τραύμα μεταξύ φύλου, τάξης και οικογενειακής κατάστασης 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος των μέσων όρων με το t-κριτήριο για ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Το κριτήριο έδειξε πως οι υποκλίμακες του ψυχικού τραύματος δεν 

συνδέονται με το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση του παιδιού θύτη (Πίνακας 8 

& 9). 
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Πίνακας 8. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και t-values των μορφών του ψυχικού 
τραύματος μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
 

 
 
Πίνακας 9. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών ψυχικού τραύματος ως 
προς την οικογενειακή κατάσταση 
 

 
 

Επιπλέον, τέθηκε η υπόθεση στο εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις τάξεις 

του δημοτικού σχολείου και στις υποκλίμακες του ψυχικού τραύματος. Επιλέχθηκε η 

Ανάλυση της Διακύμανσης (One-Way Anova), η οποία όμως δεν ανέδειξε κάποια 

στατιστική σημαντικότητα σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση (Πίνακας 10). 

 

 

Πίνακας 10. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών του ψυχικού τραύματος 
ως προς την τάξη του παιδιού.  
 
 
Μεταβλητές Τάξη 

Γ΄ Τάξη Δ΄ Τάξη Ε΄ Τάξη ΣΤ΄ τάξη F 

Crops 18.14 13.53 14.62 12.09 σ.α 

Παρείσδυση 9.07 7.27 5.28 6.52 σ.α 

Αποφυγή 11.50 11.93 11.33 12.09 σ.α 

 

Μεταβλητές Αγόρια  
(n=26) 

Κορίτσια  
(n=45) 

   

M T.A M T.A t-value df p 
Crops 13.85 7.82 14.62 8.12 -0.40 69 .69 
Παρείσδυση 6.00 4.27 7.29 4.91 -1.12 69 .27 
Αποφυγή 11.15 5.83 12.04 5.63 -0.63 69 .53 

Μεταβλητές Μη-
χωρισμένοι 
Γονείς 

Μονογονεϊκή  
Οικογένεια 

   

M T.A M T.A t-value df p 
Crops 14.48 7.95 13.00 7.42 0.47 69 .64 
Παρείσδυση 7.05 4.72 4.71 4.15 1.24 69 .21 
Αποφυγή 11.55 5.84 13.28 3.82 -0.77 69 .45 
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Επίσης, δεν αναδείχθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές και στη 

μεταβλητή της εθνικότητας των γονέων των μαθητών: παιδιά Ελλήνων και παιδιά 

μεταναστών (Πίνακας 11).  

 

 

Πίνακας 11. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών ψυχικού τραύματος ως 

προς την εθνικότητα 

 

Ακολούθως, στην παραγοντική ανάλυση (One-Way Anova) η οποία έγινε 

προκειμένου να αναδείξει ενδεχόμενες διαφορές σχετικά με το ψυχικό τραύμα και τη 

μεταβλητή της σχολικής επίδοσης (κάτω από τον μέσο όρο, στον μέσο όρο και πάνω 

από τον μέσο όρο) των θυτών. Η παραγοντική ανάλυση δεν ανέδειξε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές (Πίνακας 12).  

 

 

 

Πίνακας 12. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μορφών ψυχικού τραύματος ως 

προς την σχολική επίδοση 

 

Μεταβλητές Σχολική Επίδοση 

Κάτω από τον 

Μέσο όρο 

Στον Μέσο όρο Πάνω από τον 

Μέσο όρο 

F 

     

Crops 9.50 16.95 13.54 σ.α 

Παρείσδυση 8.00 6.42 6.92 σ.α 

Αποφυγή 11.50 11.31 11.88 σ.α 

 

 

 

Μεταβλητές Έλληνες 
Γονείς 

Μετανάστες 
Γονείς 

   

M T.A M T.A t-value df p 
Crops 14.58 7.98 12.67 7.16 0.68 69 .50 
Παρείσδυση 6.74 4.53 7.33 6.00 -0.35 69 .73 
Αποφυγή 11.43 5.81 13.67 4.39 -1.10 69 .27 
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11.2 Επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών: ΠΑΤΕΜ Ι & II 

 

Το ίδιο στατιστικό τεστ χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των πέντε  

δημογραφικών μεταβλητών (φύλο, τάξη, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα και 

σχολική επίδοση) στο μέσο όρο και του τρίτου ερευνητικού εργαλείου. Η ανάλυση 

έδειξε πως όλοι οι επιμέρους τομείς της αυτοαντίληψης δεν συνδέονται με το φύλο 

του παιδιού (Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αυτό-αντίληψης ως προς το 

φύλο του παιδιού.  

 
 

Σχεδιάστηκε μια μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένες 

μεταβλητές τις υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου ΠΑΤΕΜ (Πίνακας 8). Ο έλεγχος 

της ομοιογένειας της διασποράς με το κριτήριο Levene κατέληξε σε στατιστικώς μη- 

σημαντικό αποτέλεσμα μόνο για τρεις μεταβλητές: Σχολική Ικανότητα, F (3,67) = 

.73, p=.54, Διαγωγή/ Συμπεριφορά, F (3,67) = 1.22, p=.31, και Αυτο-εκτίμηση, F 

(3,67) = 2.17, p=.10. Για τις υπόλοιπες υποκλίμακες το κριτήριο βρέθηκε στατιστικώς 

σημαντικό: Σχέσεις με συνομιλήκους, F (3,67) = 3.44, p=.02, Αθλητική Ικανότητα, F 

(3,67) = 4.35, p=.01, και Φυσική Εμφάνιση, F (3,67) = 6.13, p=.001. 

Η κύρια επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής ήταν στατιστικώς σημαντική, 

για όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές (βλ. Πίνακα 8). 

Από τις πολλαπλές συγκρίσεις με το post hoc κριτήριο του Scheffé προέκυψε 

πως αναφορικά με την Σχολική Ικανότητα, τα παιδιά της Έκτης Δημοτικού (M = 

3.19, Τ.Α = .47) διαφοροποιούνται στατιστικά από τα παιδιά όλων των άλλων τάξεων. 

Εξαίρεση αποτελεί η ομάδα της Πέμπτης τάξης (Μ = 2.79, Τ.Α = .55) η οποία 

διαφοροποιείται σημαντικά μόνο από την Τρίτη (Μ = 2.21, Τ.Α = .59) και την Έκτη 

Μεταβλητές Αγόρια  
(n=26) 

Κορίτσια  
(n=45) 

   

M T.A M T.A t-value df p 
▪ Σχολική Ικανότητα 2.70 .66 2.77 .60 -0.68 69 .50 
▪ Σχέσεις συνομηλίκων 2.68 .64 2.61 .59 .47 69 .64 
▪  Αθλητική Ικανότητα 2.98 .70 2.83 .64 .94 69 .35 
▪  Φυσική Εμφάνιση 2.83 .60 2.81 .57 .12 69 .90 
▪ Διαγωγή/ Συμπεριφορά 2.68 .51 2.48 .62 1.37 69 .17 
▪ Αυτο-εκτίμηση 2.46 .62 2.50 .63 -0.23 69 .81 



 

 

Ψυχικό τραύμα και σχολικός εκφοβισμός: η ομάδα των θυτών Ρέθυμνο 2011 

117 

Δημοτικού (M = 3.19, Τ.Α = .47). Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά της Έκτης Δημοτικού 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σχολική τους επίδοση (για παράδειγμα, ότι τα πάνε 

καλά ή το ίδιο καλά με συνομηλίκους τους στις σχολικές εργασίες) σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες τάξεις. Επίσης, τα παιδιά της Έκτης δημοτικού παρουσιάζονται να έχουν 

καλύτερη αντίληψη για τη διαγωγή/ συμπεριφορά τους καθώς και καλύτερη αυτο-

εκτίμηση σε σύγκριση με τα παιδιά μικρότερων τάξεων (Πίνακας 13).  

Από τις πολλαπλές συγκρίσεις με το post hoc κριτήριο του Dunnett T3 

προέκυψε πως σχετικά με τις Σχέσεις Συνομηλίκων, τα παιδιά της Έκτης Δημοτικού 

(M = 3.12, Τ.Α = .37) διαφοροποιούνται στατιστικά από τα παιδιά όλων των άλλων 

τάξεων. Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά της Έκτης Δημοτικού αντιλαμβάνονται 

καλύτερα τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους σε αντίθεση με τα παιδιά των 

υπόλοιπων τάξεων. Επιπλέον, τα παιδιά της Έκτης δημοτικού παρουσιάζονται να 

έχουν καλύτερη αντίληψη για την επίδοσή τους στα αθλήματα καθώς και για την 

εξωτερική τους εμφάνιση σε σύγκριση με τα παιδιά μικρότερων τάξεων (Πίνακας 

14).  

 Πίνακας 14. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις αυτό αυτό-αντίληψης  ως αυτό την 

τάξη  

 
Σημείωση. Οι μέσοι όροι που μοιράζονται κοινό δείκτη δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους 

σύμφωνα με τα post hoc criteria Scheffé Dunnett T3 για p<.05.  

 

Τέλος, το t-κριτήριο χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των μέσων όρων του 

Ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης ως 

προς την οικογενειακή κατάσταση και τη μεταβλητή της εθνικότητας. Βρέθηκε ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της οικογενειακής 

Μεταβλητές Γ΄τάξη 
(n=14) 

Δ΄τάξη 
(n=15) 

Ε΄τάξη 
(n=21) 

ΣΤ΄τάξη 
(n=21) 

  

M T.A M T.A M T.A M T.A F p 
Σχολική Ικανότητα 2.21α .59 2.53α .43 2.79ββ .55 3.17β .49 10.24 .00 
Σχέσεις 
συνομηλίκων 

2.14α .56 2.54α .39 2.52α .61 3.12β .37 11.78 .00 

Αθλητική Ικανότητα 2.20α .79 2.62α .39 3.06β .53 3.35β .30 15.86 .00 
Φυσική Εμφάνιση 2.37α .69 2.58α .35 2.84α .54 3.25β .29 10.89 .00 
Διαγωγή/ 
Συμπεριφορά 

2.10α .64 2.37α .43 2.84α .52 3.03β .33 11.86 .00 

Αυτό-εκτίμηση 2.01α .50 2.37α .43 2.39α .67 2.97β .42 10.15 .00 
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κατάστασης, της εθνικότητας των γονέων και των προαναφερόμενων μεταβλητών 

του ερωτηματολογίου ΠΑΤΕΜ. (πίνακας 15 & 16). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι 

παρατηρείται μία τάση να επηρεάζει η εθνικότητα των γονέων δύο τομείς της 

αυτοαντίληψης των μαθητών, της αθλητικής ικανότητας (t=1.86, p=0.7) και της 

φυσικής εμφάνισης (t=1.90, p=0.6). 

 

Πίνακας 15. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αυτό-αντίληψης ως προς την 

οικογενειακή κατάσταση 

Σημείωση. ** p< .01 

 
 
 

Πίνακας 16. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αυτοαντίληψης ως προς την 

εθνικότητα 

 

Σχετική ανάλυση για τον έλεγχο των μέσων όρων αυτοαντίληψης και 

αυτοεκτίμησης και της μεταβλητής της σχολικής επίδοσης ανέδειξε μη στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές (Πίνακας 17). 

 

Μεταβλητές Μη χωρισμένοι 
Γονείς  
(n=64) 

Μονογονεϊκή  
Οικογένεια  
(n=7) 

   

M T.A M T.A t-value df p 
▪ Σχολική Ικανότητα 15.06 3.22 13.34 3.43 .09 69 .93 
▪ Σχέσεις συνομηλίκων 15.19 3.24 14.66 3.24 -.24 69 .81 
▪ Αθλητική Ικανότητα 15.04 3.13 14.38 3.15 .12 69 .90 
▪ Φυσική Εμφάνιση 13.57 3.50 13.42 3.24 -.31 69 .75 
▪ Διαγωγή/ Συμπεριφορά 15.54 3.54 14.54 2.71 -.36 69 .72 
▪ Αυτο-εκτίμηση 15.55 3.17 14.83 2.69 -.51 69 .61 

Μεταβλητές Έλληνες  
(n=62) 

  Μετανάστες  
(n=9) 

   

M T.A M T.A t-value df P 
▪ Σχολική Ικανότητα 2.71 .63 2.86 .51 -0.67 69 .50 
▪ Σχέσεις συνομηλίκων 2.60 .60 2.82 .59 -1.01 69 .31 
▪ Αθλητική Ικανότητα 2.83 .68 3.26 .36 -1.86 69 .07 
▪ Φυσική Εμφάνιση 2.77 .59 3.15 .21 -1.90 69 .06 
▪ Διαγωγή/ Συμπεριφορά 2.51 .60 2.80 .41 -1.36 69 .18 
▪ Αυτο-εκτίμηση 2.45 .64 2.68 .43 -1.05 69 .29 
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Πίνακας 17. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αυτοαντίληψης ως προς την 

σχολική επίδοση 

 
Μεταβλητές Σχολική Επίδοση 

Κάτω από τον 

Μέσο όρο 

Στον Μέσο όρο Πάνω από τον 

Μέσο όρο 

F 

     

▪ Σχολική Ικανότ 2.80 2.67 2.76 σ.α 

▪ Σχέσεις Συν. 2.70 2.47 2.69 σ.α 

▪ Αθλητική Ικανότ. 2.80 2.71 2.96 σ.α 

▪ Φυσική Εμφάνιση 2.80 2.77 2.84 σ.α 

Διαγωγή//Συμπερ. 2.50 2.42 2.60 σ.α 

▪ Αυτοεκτίμηση 2.60 2.33 2.54 σ.α 

 

 

11.3  Συσχετίσεις 

 

Σε αυτή την ενότητα υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας r Pearson ανάμεσα στα 

δύο ερωτηματολόγια για το συνολικό δείγμα. 

 Στον πίνακα 18, οι περισσότεροι δείκτες είναι αρνητικής κατεύθυνσης και 

στατιστικώς σημαντικοί. Το μέγεθος των δεικτών κυμάνθηκε από .23 («Φυσική 

εμφάνιση» Χ «Intrusion»)  μέχρι .82 («Αυτοεκτίμηση» Χ «Ιntrusion»). Επίσης, η 

κλίμακα της Αθλητικής Ικανότητας, της Φυσικής Εμφάνισης και της Διαγωγής/ 

Συμπεριφοράς σχετίζονται αρνητικά με τη μεταβλητή του ψυχικού τραύματος  

Intrusion (r= -.38, p <.01 και r = -.23, p<.01, r = -.25, p<.01 αντίστοιχα).  Δηλαδή, 

όσο πιο υψηλός παρουσιάζεται ο δείκτης του ψυχικού τραύματος,  τόσο χαμηλότερη 

αυτοαντίληψη, σε αυτούς τους τομείς, χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αυτοεκτίμηση, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει 

θετικής κατεύθυνσης συσχετίσεις και στατιστικώς σημαντικές με τις υπόλοιπες 

κλίμακες της Αυτοαντίληψης. Επομένως, όσο περισσότερη εκτίμηση τρέφει το άτομο 

για τον εαυτό του τόσο υψηλότερα τείνει να έχει τη σχολική του ικανότητά, έχει 

καλύτερες σχέσεις με τους συνομηλίκους, καλύτερα τα πάει στα αθλήματα, θεωρεί 

ότι έχει καλύτερη εμφάνιση και αξιολογεί καλύτερη τη συμπεριφορά του.  

 



 

 

Ψυχικό τραύμα και σχολικός εκφοβισμός: η ομάδα των θυτών Ρέθυμνο 2011 

120 

Πίνακας 18.  Συνάφειες (Pearson r) μεταξύ των ερωτηματολογίων για το σύνολο του 
δείγματος (Ν=71) 
 

Pearson (r) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Παρείσδυση --        

2.Αποφυγή .45** --       

3.Crops .33** .21 --      

4. Σχολική Ικανότητα -.18 -.08 .07 --     

5. Σχέσεις με 

Συνομιλήκους 

-.09 -.11 -.07 .61** --    

6. Αθλητική 

Ικανότητα 

-.38** -.21 -.22 .70** .58** --   

7. Φυσική Εμφάνιση -.24* -.23 -.10 .66** .70** .81** --  

8. Διαγωγή/ 

Συμπεριφορά  

-.25* -.16 -.13 .62** .76** .70** .69** -- 

9.Αυτοεκτίμηση -.11 -.11 -.08 .69** .76** .66** .73** .82** 
 

Σημείωση. *p<.05; ** p< .01 

 

11.4  Παλινδρομικά Μοντέλα  
 

Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (με τη μέθοδο 

Enter) για να ελεγχθεί η δυνατότητα πρόβλεψης της μεταβλητής «Παρείσδυση» με 

βάση τους τομείς της Αυτοαντίληψης. Από το μοντέλο αυτό αφαιρέθηκε η μεταβλητή 

«Σχολική Ικανότητα», «Σχέσεις με τους Συνομηλίκους», «Αυτοεκτίμηση» διότι από 

την ανάλυση (βλ. Πίνακα 12) δεν φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική 

συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή. Επιπροσθέτως, αφαιρέθηκε η μεταβλητή 

της επίδρασης του φύλου του παιδιού. Βασικός στόχος ήταν να εντοπίσουμε τις 

ουσιώδεις διαφορές ανεξάρτητα από παρεμβαίνουσες μεταβλητές όπως είναι το φύλο. 

Τέλος, έγινε και έλεγχος Πολυσυγγραμμικότητας για να μην υπάρξουν προβλήματα 

επικάλυψης στις ανεξάρτητες μεταβλητές, γεγονός που θα αλλοίωνε τα μοντέλα μας. 

Οι δείκτες κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα, επιτρέποντάς μας έτσι να 

προχωρήσουμε περαιτέρω στις αναλύσεις μας.  
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Βρέθηκε ότι η διακύμανση της εξαρτημένης μπορεί να ερμηνευτεί από μια 

ανεξάρτητη μεταβλητή. Από τον έλεγχο των β-τιμών διαπιστώνουμε πως μόνο η 

«Αθλητική Ικανότητα» συμβάλλει στην πρόβλεψη (β=-,53, t = -2,58, p<.05). Αυτό 

σημαίνει πως, όσο χαμηλότερη αντίληψη έχει το παιδί για την επίδοση και την 

ικανότητά του στα αθλήματα τόσο μεγαλύτερου βαθμού  ψυχικό τραύμα βιώνει σε 

μια συγκεκριμένη κατάσταση θυματοποίησης  με την  οποία έρχεται αντιμέτωπο 

(Πίνακας 19). 

 

Πίνακας 19. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για την στατιστική πρόβλεψη του 

Ψυχικού τραύματος (Ν= 71). 

 

Σημείωση.  Εξαρτημένη μεταβλητή: Παρείσδυση. R2 = .17, F (4,66)= 3.32, * p<. 05.  
 
 

 

11.5 Επίδραση κλινικών και μη κλινικών τύπων των Ερωτηματολογίων 

Ψυχικού τραύματος, του  PEQ και του ΠΑΤΕΜ  

 

 Προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως 

προς το ψυχικό τραύμα μεταξύ των μαθητών που ανήκουν, βάσει της βαθμολογίας 

τους στα ερωτηματολόγια ψυχικού τραύματος σε κλινικό και μη κλινικό τύπο και των 

τύπων στα υπόλοιπα ερωτηματολόγια (ΠΑΤΕΜ & PEQ) χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

των μέσων όρων με το t- κριτήριο για ανεξάρτητα δείγματα. 

Το κριτήριο έδειξε πως η θυματοποίηση του εαυτού (VS) και η αθλητική 

ικανότητα συνδέεται με το αν το παιδί παρουσιάζει κλινική εικόνα ή όχι. Ειδικότερα, 

τα παιδιά με κλινική εικόνα ψυχικού τραύματος σημείωσαν μεγαλύτερο μέσο όρο 

στην υποκλίμακα θυματοποίησης του εαυτού (M = 1.48, Τ.Α= .30) συγκριτικά με τα 

παιδιά που δεν εμφανίζουν κλινική εικόνα (Μ = 1.31, Τ.Α = .22). Επίσης, τα παιδικά 

με ψυχικό τραύμα σημείωσαν μικρότερο μέσο όρο (M = 2.58, Τ.Α= .75) σε σχέση με 

τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν ψυχικό τραύμα (M = 2.96, Τ.Α= .62). Για τις 

Μεταβλητές Πρόβλεψης Β SE B Beta t 

Αθλητική  Ικανότητα -3.72 1.44 -.53 -2.58* 

Φυσική Εμφάνιση 
 
Διαγωγή-Συμπεριφορά 

1.63                    
 
-.12 

1.66 
 
1.33 

.22 
 
-.01 

σ.α 
 
σ.α 
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υπόλοιπες υποκλίμακες δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (Πίνακας 

20). 

 

Πίνακας 20. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και t-values των μορφών του ψυχικού 
τραύματος μεταξύ κλινικών και μη κλινικών τύπων 

 
Το κριτήριο έδειξε πως η Αθλητική ικανότητα, η Φυσική Εμφάνιση και η 

Διαγωγή/ Συμπεριφορά συνδέεται με το αν το παιδί παρουσιάζει κλινική εικόνα ή όχι. 

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με κλινική εικόνα ψυχικού τραύματος σημείωσαν 

μικρότερο μέσο όρο στην υποκλίμακα Αθλητική ικανότητα (Μ = 2.70, Τ.Α = .71) 

συγκριτικά με τα παιδιά που δεν εμφανίζουν κλινική εικόνα (Μ = 3.15, Τ.Α = .47). 

Παρόμοια στην υποκλίμακα Φυσική Εμφάνιση τα παιδιά με κλινική εικόνα ψυχικού 

τραύματος σημείωσαν μικρότερο μέσο όρο (Μ = 2.68, Τ.Α = .62)  σε σύγκριση με τα 

παιδιά που δεν παρουσιάζουν ψυχικό τραύμα (Μ = 3.02, Τ.Α = .43). Τέλος  

παρατηρείται ότι και στην υποκλίμακα Διαγωγή-Συμπεριφορά τα παιδιά με ψυχικό 

τραύμα σημείωσαν μικρότερο μέσο όρο (Μ = 2.43, Τ.Α = .60) σε σύγκριση με τα 

παιδιά που δεν παρουσιάζουν κλινική εικόνα ψυχικού τραύματος (Μ = 2.71, Τ.Α = 

CROPS 

 Μη-κλινικοί 
τύποι  
(n=56) 

 κλινικοί τύποι 
 
(n=15) 

   

M T.A M T.A t-value df P 

Θυματοποίηση 
Εαυτού                      1.31  .22 1.48 .30 -2.32  69  .02 

 
Θυματοποίηση 
Άλλων                       
 

1.14  .24 1.22 .24 -1.05  69  .30 

Σχολική Ικανότητα    2.79  .60 2.50 .64 1.62  69  .11 

Σχέσεις με 
συνομιλήκους 2.67  .58 2.47 .66 1.15  69  .25 

Αθλητική 
Ικανότητα 2.96  .62 2.58 .75 2.01  69  .05 

Φυσική Εμφάνιση 2.87  .54 2.61 .65 1.57  69  .12 

Διαγωγή 
/Συμπεριφορά 2.60  .56 2.36 .64 1.44  69  .15 

Αυτο-εκτίμηση 2.52  .61 2.32 .63 1.16  69  .25 
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.52). Φαίνεται ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν έναν κλινικό τύπο ψυχικού τραύματος 

ότι επηρεάζεται σημαντικά η αθλητική τους ικανότητα, η αντιλαμβανόμενη φυσική 

τους εμφάνιση και η διαγωγή και συμπεριφορά τους, δηλαδή, βρίσκονται σε 

αδυναμία να  εκφράσουν ή και να εκτονώσουν δημιουργικά  την αρνητική 

συναισθηματική τους κατάσταση, αλλά και να εξελίξουν ικανοποιητικά τον εαυτό 

τους.  

Για τις υπόλοιπες υποκλίμακες δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές (Πίνακας 21). 

 

Πίνακας 21. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και t-values των μορφών του ψυχικού 
τραύματος μεταξύ κλινικών και μη κλινικών τύπων 

 
Προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως 

προς το ψυχικό τραύμα μεταξύ των μαθητών που ανήκουν βάσει της βαθμολογίας 

του στα ερωτηματολόγια ψυχικού τραύματος σε κλινικό και μη-κλινικό τύπο και του 

φύλου έγινε αναγωγή στο χ2, και το οποίο έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Επομένως, το φύλο δεν συνδέεται με το τύπο του παιδιού θύτη 

στα ερωτηματολόγια ψυχικού τραύματος. 

IES-8  Μη-κλινικοί 
τύποι  
(n=29) 

 κλινικοί 
τύποι 
(n=42) 

   

M T.A M T.A t-value df P 
Θυματοποίηση 
Εαυτού                          
 

1.31 
  .20 1.38 .27 -1.24  69  .22 

 
Θυματοποίηση Άλλων   
 

1.18  .25 1.14 .23 .68  69  .50 

           
Σχολική Ικανότητα        2.83  .48 2.66 .69 1.20  69  .24 
       
Σχέσεις συνομιλήκων 2.70  .56 2.58 .62 .82  69  .41 

Αθλητική Ικανότητα 
 

3.15  .47 2.70 .71 3.24  69  .00 

Φυσική Εμφάνιση 
 

3.02  .43 2.68 .62 2.69  69  .01 

Διαγωγή/Συμπεριφορά 
 

2.71  .52 2.43 .60 2.01  69  .04 

Αυτο-εκτίμηση 2.60  .54 2.40 .66 1.39  69  .17 
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Κεφάλαιο 12ο  

Συζήτηση 
 

Είναι ανησυχητικό ότι ο εκφοβισμός έχει θεωρηθεί από πολλούς σαν μια 

αναπτυξιακά κανονική εμπειρία. Οι McLaughlin, Laux, και Pescara-Kovach (2006) 

ισχυρίζονται ότι ο εκφοβισμός είναι ένα συνεχόμενο τραύμα παρά ένα στιγμιαίος 

παράγοντας στρες για πολλά παιδιά. Η σύνδεση του εκφοβισμού και της 

μετατραυματικής διαταραχής και άλλων συμπτωμάτων στρες υποδεικνύει ότι ο 

εκφοβισμός είναι στην πραγματικότητα ένα τραύμα. (Kay, 2005). Αυτή η άποψη 

ενισχύεται από τις γνώμες ειδικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας ότι π.χ. παιδιά που 

έχουν εκτεθεί σε εξαιρετικά στρεσογόνες καταστάσεις έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να αναπτύξουν συμπτώματα ψυχικής ασθένειας, συμπεριλαμβάνοντας 

συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες (Britton, 2005). 

 

 

12.1 Στατιστική ανάλυση 

 

Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να εξετάσει την ύπαρξη ψυχικού 

τραύματος στην ομάδα των παιδιών που εμπλέκονται σε επεισόδια σχολικού 

εκφοβισμού ως θύτες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η θυματοποίηση 

(victimization) συνδέεται με το ψυχικό τραύμα ενισχύοντας την άποψη ότι 

επαναλαμβανόμενα στρεσογόνα γεγονότα (όπως ο εκφοβισμός) σχετίζονται με 

συμπτώματα της κατηγορίας του συνεχόμενου τραύματος (Burrill, 2005; Kay, 2005; 

Penning, et al., 2010).  

Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά την εκφοβιστική συμπεριφορά, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 71 μαθητές από τους 126 συμμετέχοντες, 

δηλαδή το 56,3% ανήκουν στην ομάδα των θυτών σύμφωνα με τα δεδομένα στο 

ερωτηματολόγιο βιωμάτων με τους συνομηλίκους. Το ποσοστό των θυτών της 

παρούσης έρευνας δεν συνάδει με τα ποσοστά προηγούμενων ερευνών στον ελλαδικό 

χώρο γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα και υποθέσεις.  
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Σε προηγούμενα κεφάλαια αναφέρθηκε ότι σε έρευνα της Αρτινοπούλου 

(2001) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά την διάρκεια της προηγούμενης σχολικής 

χρονιάς (1999) το 14,7 % των παιδιών υπήρξε «θύμα» εκφοβισμού, το 6,24 % 

«θύτης» και το 4,8 % «θύτης και θύμα». Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η πιο συχνή 

αντίδραση απέναντι στον εκφοβισμό που επέλεξαν να αναφέρουν όταν τα παιδιά 

ρωτήθηκαν τι έκαναν αυτά τα ίδια όταν είδαν κάποιον να εκφοβίζεται, ήταν : « δεν 

συμμετείχε μεν αλλά ευχαριστιόταν να παρακολουθεί τον εκφοβισμό των άλλων» 

(27, 96%), αναγκάζονται να συμμετάσχουν στον εκφοβισμό (35,47 %) ή συμμετείχε 

αν και δεν τον πίεζαν οι άλλοι να συμμετάσχει (23,56 %).  

Επίσης στην πλειονότητά τους οι μαθητές ανέφεραν ότι δεν θέλουν να 

συναναστρέφονται με τους θύτες (60, 2 %). Παρόλα αυτά σημαντικά περισσότερα 

αγόρια αναφέρουν ότι τους «αρέσουν» οι θύτες γιατί “ είναι μάγκες”. 

Σε έρευνα ακόμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΥΠΕΠΘ) με σκοπό να 

μελετήσει τα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου διαπιστώθηκε 

σε 3.000 μαθητές, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από 450 σχολεία της χώρας ότι 

η συχνότητα με την οποία οι μαθητές διαπράττουν ή υφίσταντο επιθετικές πράξεις 

ήταν μικρότερη από αυτήν που αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία αλλά και από 

αυτή που βρήκαν σε ελληνικό δείγμα οι Χουντουμάδη, Πατεράκη και Χατζή το 2000 

(Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2001). 

Το 2006 πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη έρευνα από το ΕΚΚΕ σε δημοτικά, 

γυμνάσια και λύκεια της Αθήνας για την ποιότητα ζωής των παιδιών και των εφήβων. 

Το δείγμα αποτελούσαν 2000 μαθητές/τριες από 110 σχολεία της πόλης των Αθηνών. 

Τα αποτελέσματα που ήρθαν στο φως αναφέρουν ότι το 37 % των μαθητών του 

δημοτικού έχει υποστεί βία από άλλα συνομήλικα τους παιδιά ενώ το 13% των 

ερωτηθέντων ομολόγησε ότι έχουν χτυπήσει άλλα παιδιά. Ένα μεγάλο ποσοστό 

μαθητών που αγγίζει το 77% μαρτυρά ότι έχει δει παιδιά να χτυπούνε άλλα παιδιά και 

ενώ το ποσοστό των παιδιών που έχουν δει άλλα παιδιά να απειλούν άλλα παιδιά 

ανέρχεται στο 41 %.  

Παρατηρείται συνεπώς ότι το ποσοστό των θυτών στην παρούσα έρευνα δεν 

συνάδει με παρελθούσες έρευνες στον ελλαδικό χώρο. Ο μεγάλος αριθμός των 

δραστών δεν μπορεί να εξηγηθεί με απλές υποθετικές σκέψεις. Χρήζει περαιτέρω 

μελέτης και διερεύνησης τόσο του συγκεκριμένου σχολικού πλαισίου όσο και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος. Τα παιδιά επιλέγουν συχνά να γίνουν θύτες είτε επειδή 

αναγκάζονται, είτε επειδή αποφεύγουν να γίνουν θύματα (ιδίως αν έχουν υπάρξει 



 

 

Ψυχικό τραύμα και σχολικός εκφοβισμός: η ομάδα των θυτών Ρέθυμνο 2011 

127 

θύματα στο παρελθόν). Σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση που ακολουθεί 

διαφαίνονται ορισμένες εξηγήσεις του μεγέθους του συγκεκριμένου ποσοστού.  

Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι από τους συμμετέχοντες 15 μαθητές (5 αγόρια 

και 10 κορίτσια) σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο CROPS βαθμολογία που 

αναφέρεται σε κλινική ένδειξη ψυχικού τραύματος ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό 

παιδιών, συγκεκριμένα  42 μαθητές (14 αγόρια και 28 κορίτσια) σημείωσαν 

βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο IES-8 κλινικής ένδειξης ψυχικού τραύματος. Είναι  

ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, και χρήζει ανάλυσης, το γεγονός ότι τα κορίτσια υπερτερούν 

κατά πολύ των αγοριών στην ένδειξη ψυχικού τραύματος (10 κορίτσια/ 15 παιδιά) 

και δη κλινικής ένδειξης ψυχικό τραύμα (28 κορίτσια/ 42παιδιά).  

Η συγκεκριμένη διαπίστωση συνάδει με την σχετική βιβλιογραφία η οποία 

αναφέρει ότι ο ο εκφοβισμός αποτελεί μια μορφή χρόνιας επαναλαμβανόμενης 

κακοποίησης, και έχει τραυματικές επιδράσεις σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στο 

θύτη, στο θύμα, στο θύτη/θύμα και στον παριστάμενο (Burrill, 2005, Kay 2005, 

Carney, 2008, Susan Penning και συν., 2010).  Το πσοστό των θυτών που 

παρουσιάζει κλινική ένδειξη ψυχικού τραύματος δηλώνει την ύπαρξη κάποιας 

μορφής ψυχικού τραύματος και επιβεβαιώνει την πρώτη ερευνητική υπόθεση. 

Ωστόσο, χρήζει περαιτέρω μελέτη προκειμένου να διερευνηθεί η υφή του ψυχικού 

τραύματος τόσο με τη χρήση περισσότερων ερωτηματολογίων μέτρησης του ψυχικού 

τραύματος όσο και με την κλινική αξιολόγηση των συμμετεχόντων.  

Ένας ακόμα σκοπός της παρούσης έρευνας υπήρξε η μελέτη της επίδρασης 

του φύλου, της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης στην ύπαρξη ψυχικού 

τραύματος στο δείγμα (Ν: 71 παιδιά) των θυτών.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ανασύρονται ποικίλες εξηγήσεις της σύνδεσης 

της εκφοβιστικής συμπεριφοράς και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

δραστών. Έχει ερευνητικά διαπιστωθεί ότι ο εκφοβισμός είναι συχνότερος μεταξύ 

των αγοριών τόσο ως θυτών όσο και ως θυμάτων (Whitney & Smith, 1993). Ποσοστό 

υψηλότερο από το 80% των αγοριών-θυμάτων εκφοβίζεται από αγόρια-θύτες, 

περισσότερο από το 60% των κοριτσιών-θυμάτων, επίσης, από αγόρια, και γύρω στο 

15-20% των κοριτσιών θυμάτων και από αγόρια και από κορίτσια (Olweus, 1993). Η 

παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των ερευνών των 

Maccoby & Jacklin (1974, στο Olweus, 1993) και Ekblad & Olweus (1986, στο 

Olweus, 1993) για τις διαφορές φύλου ως προς την επιθετική συμπεριφορά. Αλλά και 

γενικότερα έχει τεκμηριωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ αγοριών είναι σκληρότερες και πιο 
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επιθετικές από αυτές μεταξύ κοριτσιών. Και μάλιστα τα αγόρια ασκούν περισσότερο 

άμεσο εκφοβισμό από τα κορίτσια και αντίστοιχα γίνονται συχνότερα θύματα αυτού 

του τύπου βίας (Boulton et al.,2001; Espelage & Swearer, 2003; Olweus, 1993; Sharp 

& Smith, 1994; Whitney & Smith, 1993). Ομοίως, οι προσβλητικές χειρονομίες 

συνηθίζονται περισσότερο μεταξύ των αγοριών (Olweus, 1993). Τα κορίτσια, από την 

άλλη πλευρά, τείνουν να εκφράζουν την επιθετικότητά τους έμμεσα και αντίστοιχα 

εισπράττουν συχνότερα τέτοιες συμπεριφορές (έμμεσου εκφοβισμού) (Boulton, et al., 

2001; Olweus, 1993; Sharp & Smith, 1994; Whitney & Smith, 1993).  

 Σε έρευνα των Burrill και Kay (2005) διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ εκφοβισμού και τραύματος χωρίς ωστόσο να βρεθούν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ της σοβαρότητας του εκφοβισμού και μεταξύ κοινωνικών τάξεων, ηλικίας και 

φύλου.  

   Επίσης, στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το αν θα δράσει ως θύτης 

ένα παιδί στο σχολείο εξαρτάται και από την ποιότητα των ενδοοικογενειακών του 

σχέσεων και τον τρόπο διαπαιδαγώγησής του από τους γονείς ή κηδεμόνες του 

(Espelage & Swearer, 2003; Whitney & Smith, 1993). Η επιθετικότητα των νέων 

γενικά συναρτάται με την έλλειψη συνοχής της οικογένειας, την ενδοοικογενειακή 

βία και τις έντονες συγκρούσεις μεταξύ μελών της οικογένειας, τις επιθετικές 

τεχνικές πειθάρχησης που ασκούν ορισμένοι γονείς, τη μη παροχή προτύπου εκ 

μέρους των γονέων τους ως προς τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κάποια 

ειδικά προβλήματα των γονέων, όπως είναι η χρήση ναρκωτικών και η φυλάκισή 

τους (Espelage & Swearer, 2003).   

Γενικά οι οικογένειες που αποδέχονται την επιθετικότητα ως λειτουργικό 

τελεσφόρο μέσο, είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν παιδιά που θεωρούν το 

σχολικό εκφοβισμό χρήσιμο (Espelage & Swearer, 2003). Έτσι, ενθαρρύνονται να 

υιοθετήσουν παρόμοια σχήματα συμπεριφοράς στην ομάδα ομηλίκων τους και τελικά 

είναι πιθανότερο να εκφοβίζουν. Ωστόσο, από τα ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνεται 

ότι ο τύπος της οικογένειας στην οποία μεγαλώνει το παιδί δεν επηρεάζει την ύπαρξη 

ή μη ψυχικού τραύματος ως συνέπεια του εκφοβισμού. Η ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων και τα κοινωνικά πρότυπα που προβάλλει η οικογένεια 

φαίνεται να επηρεάζουν το τραύμα που βιώνει το παιδί θύτης. 

Επίσης, με την αύξηση της ηλικίας η θυματοποίηση γενικά μειώνεται (Smith, 

2003; Whitney & Smith, 1993)· ίσως λόγω του ότι αρκετά από τα πρώην θύματα 

μπορούν πια να την αποφύγουν, καθώς είναι πια πιο ρωμαλέα αλλά και πιο επιδέξια 
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στην αποφυγή της. Η τάση των δραστών από την άλλη αυξάνεται στη μέση και 

ύστερη εφηβεία, ίσως διότι σε αυτές τις ηλικίες η ριψοκίνδυνη έως παραβατική 

συμπεριφορά κερδίζει περισσότερο έδαφος (Smith, 2003; Whitney & Smith, 1993). 

Εντούτοις, υπάρχουν και έρευνες (Espelage & Swearer, 2003) που 

υποστηρίζουν ότι η εκφοβιστική συμπεριφορά κορυφώνεται κατά την πρώιμη 

εφηβεία των θυτών και στη συνέχεια μειώνεται. Ίσως διότι η ανυπακοή, η 

παραβατικότητα και η επιθετικότητα �καθώς αντιδιαστέλλονται από την υπακοή 

στους ενήλικες και τη συμμόρφωση στους κανόνες που αντιπροσωπεύουν την 

παιδική ηλικία� γίνονται αντιληπτές από τους νεαρούς εφήβους ως σύμβολα της 

μετάβασής τους από την παιδικότητα στην ανεξαρτησία (Espelage & Swearer, 2003). 

Όσον αφορά την εθνικότητα των γονέων τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών που 

προέρχονται από έλληνες ή μετανάστες γονείς. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχει 

διαπιστωθεί ότι οι πολιτισμικές διαφορές σχετικά με την επιθετικότητα ανάμεσα σε 

παιδιά είναι τόσο σημαντικές, που η γενίκευση αποτελεσμάτων από τη μία χώρα στην 

άλλη δε θα ήταν δόκιμη (Boulton, et al., 2001). Για το πλαίσιο του εκφοβισμού η 

φυλετική σύσταση της κοινότητας, του σχολείου ή και της συγκεκριμένης τάξης 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Στις Η.Π.Α., για παράδειγμα, οι μαύροι μαθητές και 

μαθήτριες αναφέρουν ότι υφίστανται εκφοβισμό πολύ πιο συχνά από ό,τι οι λευκοί 

(Espelage & Swearer, 2003). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η ερευνητική υπόθεση ότι τα 

επίπεδα του ψυχικού τραύματος όπως αυτά εκδηλώνονται στα παιδιά που 

εμπλέκονται στον σχολικό εκφοβισμό ως θύτες είναι διαφορετικά μεταξύ των δύο 

φύλων, της διαφορετικής ηλικίας και της οικογενειακής τους κατάστασης δεν 

επιβεβαιώνεται και μάλιστα δεν συνάδει με τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων 

ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, από την στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, 

μεταξύ των παιδιών με διαφορετική οικογενειακή κατάσταση, καθώς και μεταξύ των 

τάξεων που φοιτούσαν. Παράλληλα, βρέθηκε ότι ούτε η εθνικότητα των γονέων των 

παιδιών και η σχολική τους επίδοση επηρεάζει την ύπαρξη ή μη ψυχικού τραύματος. 

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αναφέρεται με κάθε επιφυλακτικότητα μιας και το 

μέγεθος του δείγματος δεν ήταν αρκετό για να βρεθούν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Πιθανόν, σε μελλοντική σχετική έρευνα μπορεί να ληφθεί υπ όψιν η 

συγκεκριμένη διαπίστωση και να μελετηθεί μεγαλύτερο δείγμα θυτών. 
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Ένας επιπλέον ερευνητικός σκοπός υπήρξε η μελέτη της αυτοαντίληψης και 

αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων ως θύτες χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του 

ερωτηματολογίου «ΠΑΤΕΜ» προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση του ψυχικού 

τραύματος με τον βαθμό αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης τους. Σύμφωνα με τον 

πρωτεργάτη στο χώρο Olweus (1993), δεν υπολείπονται από τους συμμαθητές τους 

σε κοινωνικές δεξιότητες. Έχει υποστηριχθεί πάντως και το αντίθετο, ότι δηλαδή 

έχουν περιορισμένες κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες (Suckling & Temple, 

2001), ενώ υπάρχουν και στοιχεία ότι τρέφουν αισθήματα ανεπάρκειας, 

διακατέχονται από χαμηλό πνεύμα συνεργασίας και χαμηλή αυτοεκτίμηση (O' 

Moore, 2000). Η O' Moore (2000) μάλιστα έχει βρει ότι όσο πιο συχνά εκφοβίζει ένας 

μαθητής/ μία μαθήτρια, τόσο πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχει. Γενικά όμως η σχέση 

μεταξύ εκφοβιστικής συμπεριφοράς και αυτοεκτίμησης είναι αμφιλεγόμενη (Rigby & 

Slee, 1992, στο O' Moore, 2000. Smith & Brain, 2000), καθώς οι διαπιστώσεις των 

διάφορων ερευνητών για την αυτοεκτίμηση των θυτών είναι αντικρουόμενες. 

Στην ανάλυση της συσχέτισης του ψυχικού τραύματος με την αυτοαντίληψη 

και την αυτοεκτίμηση των μαθητών διαπιστώθηκε ότι  η κλίμακα της Αθλητικής 

Ικανότητας, της Φυσικής Εμφάνισης και της Διαγωγής-Συμπεριφοράς σχετίζονται 

αρνητικά με τη μεταβλητή του ψυχικού τραύματος Παρείσδυση (Intrusion). Αυτό 

σημαίνει ότι όσο πιο υψηλό ψυχικό τραύμα οι συμμετέχοντες αναφέρουν  τόσο 

χαμηλότερη αυτοαντίληψη σε αυτούς τους τομείς  τους χαρακτηρίζει. Επίσης, 

βρέθηκε ότι όσο περισσότερη εκτίμηση τρέφει το άτομο για τον εαυτό του τόσο 

υψηλότερα τείνει να έχει τη σχολική ικανότητα, έχει καλύτερες σχέσεις με τους 

συνομηλίκους, τα πάει καλύτερα στα αθλήματα, θεωρεί ότι έχει καλύτερη εμφάνιση 

και αξιολογεί τη συμπεριφορά του καλύτερη.    

Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση της παλινδρόμησης βρέθηκε ότι η 

«Αθλητική Ικανότητα» συμβάλλει στην πρόβλεψη. Αυτό σημαίνει πως, όσο 

χαμηλότερη αντίληψη έχει το παιδί για την επίδοση και την ικανότητά του στα 

αθλήματα τόσο μεγαλύτερο ψυχικό τραύμα βιώνει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση 

θυματοποίησης  με την οποία έρχεται αντιμέτωπο. Πιο συγκεκριμένα, και στα δύο 

ερωτηματολόγια ψυχικού τραύματος τα παιδιά με κλινική εικόνα έχουν μικρότερους 

μέσους όρους δηλαδή χαμηλότερη αυτοαντίληψη. Παράλληλα, τα άτομα με κλινική 

εικόνα ψυχικού τραύματος τείνουν να θυματοποιούνται από τους συνομήλικους τους 

(θυματοποίηση εαυτού). Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με κλινική εικόνα έχουν 

χαμηλότερη αυτοαντίληψη για τις επιδόσεις τους στα αθλήματα και γίνονται πιο 
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εύκολα θύματα εκφοβισμού. Τα αθλήματα είναι ένα πεδίο που τα παιδιά 

ανταγωνίζονται, συμμετέχουν και γενικώς δραστηριοποιούνται κάνοντας νέους 

φίλους και παρέες, κοινωνικοποιούνται. Οι θύτες λοιπόν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

είναι παιδιά που συμμετέχουν στα αθλήματα και μπορεί να είναι παιδιά με 

μεγαλύτερο του φυσιολογικού σωματικό βάρος και συνεπώς η δυσκολία τους αυτή να 

εξωτερικεύεται με επιθετικότητα στα άλλα παιδιά 

Μια πιθανή εξήγηση της συγκεκριμένης ερευνητικής διαπίστωσης είναι η 

έλλειψη παρακίνησης. Έχει διαπιστωθεί, ερευνητικά, ότι οι μαθητές που δεν έχουν 

παρακίνηση συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν αρνητικό 

κοινωνικό προφίλ και είναι επιρρεπείς σε εκφοβιστικές συμπεριφορές. Στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία ορίζονται τρεις βασικοί τύποι παρακίνησης: α) εσωτερική 

παρακίνηση, β) εξωτερική παρακίνηση και γ) έλλειψη παρακίνησης (Ryan & Deci, 

2000).  

Ο Deci (1975), όρισε ότι η συμπεριφορά που παρακινείται εσωτερικά είναι 

εκείνη η συμπεριφορά που παρακινείται από την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να 

αισθάνεται ικανός και αυτόνομος στο περιβάλλον του. Σύμφωνα με τους Deci και 

Ryan (1985) η εσωτερική παρακίνηση πηγάζει από τρεις βασικές έμφυτες ανάγκες 

των ατόμων: α) την ανάγκη του αυτοκαθορισμού των ενεργειών τους, β) την ανάγκη 

να αισθάνονται ικανοί και αποτελεσματικοί και γ) την ανάγκη για κοινωνικές 

σχέσεις. Όσο περισσότερο το άτομο νοιώθει αυτόνομο στις επιλογές του, είναι 

ικανοποιημένο από αυτό που κάνει και νιώθει ικανό τόσο υψηλότερη εσωτερική 

παρακίνηση, θα λέγαμε, ότι έχει. 

Όσον αφορά την εξωτερική παρακίνηση έχει τέσσερις διαφορετικές εκφάνσεις 

που ποικίλουν ανάλογα με το βαθμό αυτοκαθορισμού της συμπεριφοράς κάθε 

ανθρώπου. Οι Deci και Ryan, (1985), καθώς επίσης κι οι Ryan και Connell, (1989), 

πρότειναν τέσσερα είδη εξωτερικής παρακίνησης: α) την εξωτερική ρύθμιση, όπου η 

συμπεριφορά ρυθμίζεται από εξωτερικές πηγές, όπως είναι οι αμοιβές ή οι 

εξαναγκασμοί, β) την εσωτερική πίεση, όπου κάποιος πιέζει τον εαυτό του να κάνει 

κάτι γιατί αλλιώς θα νοιώθει άσχημα με τον εαυτό του, γ) την αναγνωρίσιμη ρύθμιση, 

όπου κάποιος παρακινείται επειδή θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό που κάνει, χωρίς 

αναγκαστικά να ικανοποιείται πάρα πολύ από τη δραστηριότητα και δ) την 

ολοκληρωμένη ρύθμιση, όπου μια συμπεριφορά ενσωματώνεται σε ένα σύνολο 

συμπεριφορών που εκφράζουν τον άνθρωπο. Τέλος, σύμφωνα με την ίδια θεωρία 

(Ryan & Deci, 2000), τα άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη παρακίνησης δεν 
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αντιλαμβάνονται κανέναν λόγο συμμετοχής σε αυτό που κάνουν κι άρα έχουν χαμηλή 

παρακίνηση. 

Μέχρι τώρα, η σχέση των διαστάσεων της παρακίνησης, ιδιαίτερα σε 

συνδυασμό με τους προσωπικούς προσανατολισμούς και την επιθετικότητα δεν έχει 

εξετασθεί από κάποια έρευνα. 

Σε έρευνα των Διγγελίδη, Μπογιατζή, Χατζηγεωργιάδη,  & Παπαϊωάννου, 

(2006), διαπιστώθηκε μια θετική σχέση μεταξύ του μη φυσικού εκφοβισμού και: α) 

της εξωτερικής παρακίνησης β) της έλλειψης παρακίνησης, ενώ ο φυσικός 

εκφοβισμός είχε θετική σχέση με την έλλειψη παρακίνησης. Επίσης, βρέθηκε 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ του μη φυσικού εκφοβισμού και της ικανοποίησης από 

το μάθημα. Οι μαθητές που παρουσιάζουν έλλειψη παρακίνησης δεν 

αντιλαμβάνονται κανέναν λόγο συμμετοχής σε κάποια δραστηριότητα και συνεπώς 

δεν αισθάνονται ικανοποίηση από αυτό που κάνουν (Ryan & Deci, 2000). Σύμφωνα 

με αυτό, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η έλλειψη παρα- κίνησης, δηλαδή η 

απουσία ενδιαφέροντος για το μάθημα, μπορεί να σχετίζεται με επιθετικές 

συμπεριφορές. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, 

υποστηρίζεται η υπόθεση ότι όσο ένας μαθητής παρακινείται εξωτερικά ή έχει 

έλλειψη παρακίνησης οδηγείται ευκολότερα σε αποδοχή της συμπεριφοράς του μη 

φυσικού εκφοβισμού. (Διγγελίδης Ν., Μπογιατζή Α., Χατζηγεωργιάδης Α. & 

Παπαϊωάννου Α., 2006). 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας έδειξε πως 

η θυματοποίηση του εαυτού (VS) και η αθλητική ικανότητα συνδέεται με το αν το 

παιδί παρουσιάζει κλινική εικόνα ή όχι. Ειδικότερα, τα παιδιά με κλινική εικόνα 

ψυχικού τραύματος σημείωσαν μεγαλύτερο μέσο όρο στην υποκλίμακα 

θυματοποίησης του εαυτού  συγκριτικά με τα παιδιά που δεν εμφανίζουν κλινική 

εικόνα. Για τις υπόλοιπες υποκλίμακες δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που υπαγορεύονται ως κλινικοί τύποι 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο CROPS φαίνεται ότι πέφτουν 

ή έχουν στο παρελθόν πέσει συχνά θύματα εκφοβισμού και ότι δεν συμμετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες. Τα συγκεκριμένα παιδιά πιθανά να έχουν δεχτεί 

θυματοποίηση στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον και ως εκ τούτου αφενός 

παίρνουν το ρόλο του θύτη ως μηχανισμός άμυνας και αφετέρου επιλέγουν να μην 

είναι τόσο δραστήρια στο σχολικό πλαίσιο. Υιοθετούν ένα χαμηλό προφίλ 

αποφεύγοντας την διάδραση με τους συνομηλίκους τους πιθανά είτε από φόβο μήπως 
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πέσουν θύματα εκφοβισμού είτε από ενοχή για το ρόλο που έχουν επιλέξει για λόγους 

άμυνας ως θύτες.  

Σε έρευνα των  Ε. Λιάκου, κ.ά. (Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 

(2010), 1 – 13) διαπιστώθηκε αρνητική σχέση του εκφοβισμού και της γενικής 

αυτοαντίληψης που σημαίνει πως οι μαθητές που εκφράζονται μέσα από τη 

συμπεριφορά εκφοβισμού στη φυσική αγωγή ωθούνται σε αυτή εξαιτίας της χαμηλής 

αντίληψης που έχουν για τον εαυτό τους. Η σχέση εκφοβισμού και αυτοαντίληψης 

έχει επιβεβαιωθεί και από άλλη έρευνα στο σχολικό περιβάλλον (Finger et al., 2006). 

Σχετικά με τη συμπεριφορά του εκφοβισμού στη φυσική αγωγή, από την 

ανάλυση συσχετίσεων τόσο η ενίσχυση του εγώ όσο και ο προσανατολισμός στην 

προστασία του εγώ στο μάθημα της φυσικής αγωγής είχαν στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση με τον εκφοβισμό. Αυτό σημαίνει πως οι στόχοι ενίσχυσης και 

προστασίας του εγώ συνδέονται με τη συμπεριφορά του εκφοβισμού σε χώρους 

επίτευξης όπως η σχολική Φυσική Αγωγή. Με βάση τα αποτελέσματα η κλίμακα του 

εκφοβισμού είχε θετική σχέση με τον προσανατολισμό στην προστασία του εγώ. 

Αυτό υποδηλώνει ότι όταν οι μαθητές έχουν υψηλό προσανατολισμό στην προστασία 

του εγώ, είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν επιθετικές ενέργειες κατά των συμμαθητών 

τους με τους οποίους υπάρχει μια ασύμμετρη σχέση ανάμεσά τους, δηλαδή φέρονται 

επιθετικά κατά των αδύναμων συμμαθητών τους (Olweus,1984). Γι’ αυτό οι 

καθηγητές φυσικής αγωγής, εκτός από το να έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν 

αυτό το είδος της επιθετικότητας από την απλή διαμάχη μεταξύ των μαθητών, είναι 

ανάγκη να ενισχύουν την έμφαση στη μάθηση και στην προσωπική βελτίωση, να 

εφαρμόζουν κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα καθορισμό 

στόχων, να δίνουν κάποιες δυνατότητες επιλογής ασκήσεων με διαφοροποίηση του 

βαθμού δυσκολίας, ώστε οι μαθητές να μην αναγκάζονται όχι μόνο να προσπαθούν 

να κρύψουν την ανικανότητά τους, αλλά και να νιώθουν ικανοί, με απώτερο στόχο 

τον περιορισμό ή και την πρόληψη των επιθετικών ενεργειών εναντίον των 

συμμαθητών τους, ιδιαίτερα ίσως των αδύναμων. 

Τη συγκεκριμένη διαπίστωση επιβεβαιώνουν οι αναλύσεις των 

αποτελεσμάτων και στο ερωτηματολόγιο ψυχικού τραύματος IES-8. Σύμφωνα με 

αυτά, διαπιστώθηκε ότι η Αθλητική ικανότητα, η Φυσική Εμφάνιση και η Διαγωγή-

Συμπεριφορά συνδέεται με την κλινική εικόνα ή όχι που παρουσιάζει το παιδί.  Για 

τις υπόλοιπες υποκλίμακες της Αυτοαντίληψης-Αυτοεκτίμησης δεν βρέθηκαν 
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στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Ακόμα, βρέθηκε ότι το φύλο δεν συνδέεται με το 

τύπο του παιδιού θύτη στα ερωτηματολόγια ψυχικού τραύματος. 

Διαπιστώνουμε ότι και τα δύο ερωτηματολόγια που μετρούν το ψυχικό 

τραύμα συμφωνούν πως τα παιδιά που παρουσιάζουν κλινική εικόνα δεν 

συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες. Εδώ όμως παρατηρούμε μια διαφορά 

αναφορικά με τη διαγωγή και τη φυσική τους εμφάνιση.  Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

υποκλίμακες του ερωτηματολογίου CROPS δεν συσχετίζονται με αυτά τα 

χαρακτηριστικά δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις. Επομένως τα δύο 

ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα και συγκεκριμένα για 

τη μέτρηση του ψυχικού τραύματος μετρούν και διαφορετικές πτυχές του τραύματος.  

 Σε σχετικές αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι η τάξη επηρεάζει την αυτοαντίληψη 

και αυτοεκτίμηση των θυτών σε συγκεκριμένους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά 

Έκτης Δημοτικού αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σχολική τους επίδοση (για 

παράδειγμα, ότι τα πάνε καλά ή το ίδιο καλά με συνομηλίκους τους στις σχολικές 

εργασίες) σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τάξεις. Επίσης, τα παιδιά της Έκτης 

δημοτικού παρουσιάζονται να έχουν καλύτερη αντίληψη για τη διαγωγή/ 

συμπεριφορά τους καθώς και καλύτερη αυτο-εκτίμηση σε σύγκριση με τα παιδιά 

μικρότερων τάξεων. Επίσης, τα παιδιά Έκτης Δημοτικού αντιλαμβάνονται καλύτερα 

τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους σε αντίθεση με τα παιδιά των υπόλοιπων 

τάξεων. Επιπλέον, τα παιδιά της Έκτης δημοτικού παρουσιάζονται να έχουν 

καλύτερη αντίληψη για την επίδοσή τους στα αθλήματα καθώς και για την εξωτερική 

τους εμφάνιση σε σύγκριση με τα παιδιά μικρότερων τάξεων.  

Η αυτοαντίληψη είναι μια έννοια που λαμβάνεται υπόψη σε πολλές 

εκπαιδευτικές και ψυχολογικές καταστάσεις και συχνά προτείνεται ως 

διαμεσολαβητική μεταβλητή που διευκολύνει την επίτευξη άλλων επιθυμητών 

αποτελεσμάτων, όπως είναι η επίδοση και η προσπάθεια στο σχολείο. Αν και πολλές 

μελέτες έχουν εξετάσει την αυτοαντίληψη, μόνο μερικοί ερευνητές έχουν 

δημοσιεύσει έναν σημαντικό αριθμό μελετών ή έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένη 

έρευνα για την ίδια την αυτοαντίληψη. Σε πολλές έρευνες αν και εξετάζεται η 

αυτοαντίληψη, η εστίαση γίνεται συχνά σε κάποια άλλη έννοια (π.χ., την ακαδημαϊκή 

επίδοση), λόγω της υποτιθέμενης σχέσης της με εκείνη (Marsh, 1990).  

          Ο Shavelson αναφέρει ότι η αυτοαντίληψη καθορίζεται ευρέως ως αντιλήψεις 

που έχει ένα πρόσωπο για τον εαυτό του. Αυτές οι αντιλήψεις διαμορφώνονται μέσω 

της εμπειρίας του με περιβάλλον του και των ερμηνειών που δίνει σ’ αυτές και 
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επηρεάζονται, ειδικά, από τις ενισχύσεις, τις αξιολογήσεις των σημαντικών άλλων 

και τους χαρακτηρισμούς τους για τη συμπεριφορά του (Shavelson, et. al., 1976).  

Σύμφωνα με τους Purkey (1970) και Schwarzer & Jerusalem (1989) η αυτοαντίληψη 

αναφέρεται στο συνολικό ποσό των σχετικών με τον εαυτό πληροφοριών που το 

άτομο επεξεργάζεται, αποθηκεύει, και οργανώνει συστηματικά. Ο James όρισε την 

αυτοαντίληψη ως το σύνολο των αντιλήψεων που έχει το άτομο για τον εαυτό του και 

τις ικανότητες του. Η εικόνα του εαυτού καθορίζεται από την εικόνα των άλλων 

(αντίληψη-αξιολόγηση).(Φλουρής,1989). Αν και υπάρχει μια ποικιλία ορισμών που 

χρησιμοποιούνται για την έννοια της αυτοαντίληψης, η πλειονότητα των ειδικών 

συμφωνεί ότι η αυτοαντίληψη είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των στάσεων 

που διαμορφώνει ένα άτομο για τον εαυτό του, οι οποίες συνεπάγονται διάφορες 

αυτοαξιολογήσεις και τάσεις συμπεριφοράς (Burns, 1982). 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η αυτοαντίληψη (self - concept) είναι η 

γνωστική ή περιγραφική διάσταση της έννοιας του εαυτού (αυτοεικόνα - self-image), 

ενώ η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολογική - συναισθηματική διάσταση (αυτοεκτίμηση - 

self-esteem) ή σφαιρική αυτοαξία - (global self - worth) (Φλουρής, (1989). 

Η αξιολογική - συναισθηματική διάσταση (αυτοεκτίμηση - self-esteem) ή σφαιρική 

αυτοαξία - (global self - worth) (Burns 1982) αφορά στην αυτοεκτίμηση ή συνολική 

αυτοαξία του ατόμου και σχετίζεται με την αξιολογική κρίση του άτομου για τον 

εαυτό του και το βαθμό στον οποίο αποδέχεται αυτές τις αξιολογήσεις ή όχι 

(Λεονταρή,1996). 

           H Coopersmith (1967) αναφέρεται στην αυτοεκτίμηση ως την αξιολόγηση που 

το άτομο κάνει και συνήθως διατηρεί σε σχέση με τον εαυτό του. Αυτή εκφράζει μια 

στάση αποδοχής ή αποδοκιμασίας και δείχνει το βαθμό που το άτομο πιστεύει ότι 

είναι ικανό, σημαντικό, επιτυχημένο και άξιο. Συνοπτικά, η αυτοεκτίμηση είναι μια 

προσωπική κρίση της αξίας που εκφράζεται στις στάσεις του ατόμου. Ο  Rosenberg 

(1965) όρισε την αυτοεκτίμηση με παρόμοια ως θετική ή αρνητική στάση απέναντι 

σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, τον εαυτό. Η προσέγγιση του Ziller (1973) στην 

αυτοεκτίμηση γίνεται με όρους σχήματος κοινωνικού εαυτού. Ο εαυτός ορίζεται σε 

σχέση με σημαντικούς άλλους και η αυτοαξιολόγηση προκύπτει σε μεγάλο βαθμό 

μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς (Ziller. et. al., 1969). 

Το κοινωνικό περιβάλλον με τις αξίες που προβάλλει και τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλει, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μέσα στα πλαίσια αυτά, 

παίζουν καθοριστικό ρόλο για την δομή της αυτοαντίληψης, αλλά και της γνώσης για 
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τον εαυτό σε σχέση με τους άλλους (Piaget, 1988). Ο Festinger (1954) αναφέρει ότι 

τα περισσότερα πρόσωπα παρακινούνται να αξιολογούν τις απόψεις και τις 

δυνατότητές τους. Εξαιτίας της έλλειψης των αντικειμενικών κριτηρίων, τα πρόσωπα 

τείνουν να υιοθετούν υποκειμενικά κριτήρια συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τους 

άλλους (Latane, 1966; Darley & Goethals, 1980). Στο σχολικό πλαίσιο η 

αυτοαντίληψη διαμορφώνεται κατά ένα μεγάλο μέρος από την κοινωνική σύγκριση 

με τους άλλους μαθητές στην τάξη (Schwarzer & Jerusalem, 1989).  

Σύμφωνα με τον Markus στη σχολική περίοδο εδραιώνονται οι ισχυρές και σταθερές 

απόψεις για την αυτοαντίληψη (Schwarzer & Jerusalem, 1989). Οι αντιλήψεις που 

αναπτύσσουν τα παιδιά για τον εαυτό τους είναι αποτέλεσμα της εσωτερίκευσης των 

αντιλήψεων και των αξιολογήσεων των άλλων (Cooley, 1902. Mead, 1934). Οι 

αξιολογήσεις από τους συνομηλίκους, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλα 

σημαντικά πρόσωπα μεταβιβάζονται στο παιδί και υιοθετούνται πιθανώς από αυτό, 

διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεικόνα του. Η έρευνα έχει δείξει ότι 

παιδιά 7 ή 8 ετών επιδιώκουν και χρησιμοποιούν την κοινωνική σύγκριση στην 

δημιουργία των αυτό-αξιολογήσεων (Stipek,1987). 

Οι μαθητές συγκρίνουν τις ικανότητες τους και την επίδοση τους με αυτή των 

άλλων μαθητών μέσα στην ομάδα αναφοράς τους (π.χ., σχολική τάξη κ.λπ.) 

(Παρασκευόπουλος, 1985; Schwarzer & Jerusalem, 1989.) και χρησιμοποιούν αυτήν 

τη σχετιστική εντύπωση ως βάση για τη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης τους και για 

τη εξαγωγή των συμπερασμάτων σχετικά με την ακαδημαϊκή και κοινωνική θέση 

τους.  

Η σχολική ηλικία σηματοδοτείται από την αναπτυξιακή κρίση του Εγώ για 

παραγωγικότητα ή ανεπάρκεια σύμφωνα με τη θεωρία του Erikson (1968) για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας. Το βασικό αναπτυξιακό στοιχείο αυτής της φάσης 

είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων, η εκτέλεση και ολοκλήρωση τους. Πρόκειται για 

ψυχοκοινωνικά επιτεύγματα που επιτρέπουν στο παιδί να επιτύχει την αξιοποίηση 

των ικανοτήτων του, να αναπτύξει τη φιλοπονία, το αίσθημα της επαρκούς 

αυτοαποτελεσματικότητας για νέες επιδιώξεις και εργασίες καθώς και για τον 

ψυχολογικό «απογαλακτισμό» από το πρόσωπο της μητέρας (Παρασκευόπουλος, 

1985). Ο Erikson (1959) δηλώνει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η 

αυτοαντίληψη των παιδιών είτε καθιερώνεται στην εμπειρία της επιτυχίας και της 

υπερηφάνειας είτε στην αμφιβολία και τα συναισθήματα αναξιότητας. 

               Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η αυτοαντίληψη διαφοροποιείται με την πάροδο 
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της ηλικίας, τουλάχιστον μέχρι την προεφηβεία (Marsh, 1989; Harter, 1990). Από την 

ηλικία των 5 ετών τα παιδιά αντιλαμβάνονται διαφορές στην ικανότητά τους σε 

σχέση με διάφορες ακαδημαϊκές περιοχές και μη (Marsh, Craven & Debus, 1991. 

Eccles, Wingfield, Harold, & Blumenfeld, 1993), ενώ ο αριθμός των περιοχών αυτών 

αυξάνεται από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση (Harter, 1990). Έτσι, σύμφωνα 

με τη Harter (1985) οι παραγοντικές αναλύσεις της αυτοαντίληψης παρουσίασαν μια 

αλλαγή από πέντε περιοχές για τα παιδιά του δημοτικού έως οκτώ περιοχές για τα 

μεγαλύτερα.παιδιά.  

               Επίσης, όπως αναφέρει η Harter (1986), δεν αλλάζει μόνο ο αριθμός των 

περιοχών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά περιγράφουν τον εαυτό τους. 

Στην πρώτη παιδική ηλικία τα παιδιά δίνουν υπερβολικά θετικές περιγραφές της 

συμπεριφοράς τους, ενώ στη μέση παιδική ηλικία, χρησιμοποιούν γνωρίσματα όπως 

π.χ., «είμαι έξυπνος» και στην εφηβεία περισσότερα αφηρημένα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά. 

               Με την ανάπτυξη οι υπερβολικά αισιόδοξες αυτοαξιολογήσεις μειώνονται. 

Έτσι ερευνητές βρήκαν (Eccles, et al., 1993; Marsh, 1989) χαμηλές αυτοαντιλήψεις 

για την ικανότητα τους σε τομείς όπως τα μαθηματικά και την ανάγνωση. Μια αιτία 

είναι ότι καθώς τα παιδιά προχωρούν στο δημοτικό, οι αυτοξιολογήσεις τους γίνονται 

πιο σύμφωνες με τις αξιολογήσεις από τους εκπαιδευτικούς τους και με τις 

αξιολογήσεις που είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια (Beneson & Dweck, 

1986; Stipek, 1981) και επιπλέον, πριν από τη δευτέρα ή τρίτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου τα παιδιά κάνουν λίγες κοινωνικές συγκρίσεις (Ruble, Boggiano, Feldman, 

& Loebl, 1980; Stipek & Tannatt, 1984), δηλαδή δεν κρίνουν την ικανότητά τους σε 

σύγκριση μ’ αυτή των συνομήλικων, κάτι που συμβαίνει μετά. 

Ακόμα, σύμφωνα με τον Kaplan α) οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σύμφωνα 

με το κίνητρο αυτοσεβασμού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εμπειρία των αρνητικών 

αυτοαξιολογήσεων και να μεγιστοποιηθεί η εμπειρία των θετικών αυτο-

αξιολογήσεων, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστική λειτουργία της ανθρώπινης 

ανάπτυξης, (β) ένα ιστορικό αρνητικών εμπειριών σε ένα πλαίσιο που τα άτομα δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν οδηγεί στην συσχέτιση εκείνου του πλαισίου τους με τα 

αρνητικά αυτοσυναισθήματά τους, και συνεπώς, (γ) τέτοια πρόσωπα θα 

παρεκκλίνουν όλο και περισσότερο από προσδοκίες της κοινωνικής ομάδας που 

γίνεται αντιληπτή να είναι η πηγή των αρνητικών αυτοσυναισθημάτων ή των 

αυτοαντιλήψεων τους (Kaplan, 1980). 
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Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος την εξωτερική του εμφάνιση 

σχετίζεται με τη γενικότερη εικόνα που έχει για τον εαυτό του και με την 

αυτοεκτίμησή του.  Πολλές φορές οι αυτοαξιολογήσεις συσχετίζονται στενότερα με 

την ελκυστικότητα που θεωρεί το άτομο ότι έχει παρά με την πραγματική, φυσική του 

ελκυστικότητα   Στην πρώιμη παιδική ηλικία  τα κορίτσια και τα αγόρια είναι εξίσου 

ικανοποιημένα με την εμφάνιση τους.  Ωστόσο, ενώ με το πέρασμα των χρόνων τα 

αγόρια εξακολουθούν να αξιολογούν θετικά την εμφάνισή τους, τα κορίτσια 

εμφανίζουν μια συστηματική μείωση των θετικών αξιολογήσεων.  Κορίτσια που δεν 

ανταποκρίνονται στα κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς έχουν ιδιαίτερα χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης και 

της σχολικής επίδοσης, της ηλικίας, του φύλου και της οικογενειακής κατάστασης. 

 Σε σύγκριση με τα μέχρι τώρα ερευνητικά αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι 

οι θύτες και συγκεκριμένα τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

αυτοαντίληψη για την αθλητική ικανότητα, τη φυσική εμφάνιση και τη διαγωγή-

συμπεριφορά. Αντίθετα, σύμφωνα με τα δεδομένα των ερωτηματολογίων ψυχικού 

τραύματος διαπιστώθηκε ότι οι θύτες, που παρουσιάζονται ως κλινικοί τύποι στα 

ερωτηματολόγια του ψυχικού τραύματος, εμφανίζουν χαμηλότερους μέσους όρους 

στους προαναφερθέντες τομείς. Αυτό σημαίνει ότι το ψυχικό τραύμα πιθανόν 

επηρεάζει την αυτοαντίληψή τους σε αυτούς τους τομείς. Η συγκεκριμένη 

διαπίστωση κρίνεται ιδιάζουσα μιας και η εικόνα που έχει το δείγμα για τις αθλητικές 

του επιδόσεις, τη φυσική του εμφάνιση και τη συμπεριφορά του προς τους άλλους 

φαίνεται να διαφοροποιείται όταν παρεμβαίνει το ψυχικό τραύμα. Σχετικές έρευνες 

δεν έχουν γίνει και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να το συγκρίνουμε ερευνητικά. 

Ωστόσο, ανοίγει ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο μελέτης της επίδρασης του 

ψυχικού τραύματος στη σχέση του εκφοβισμού με την αυτοαντίληψη στους 

συγκεκριμένους τομείς, το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

 

  12. 2.  Ποιοτική ανάλυση 

 

 Αυτοτελώς ή συμπληρωματικά προς τις ποσοτικές τεχνικές η ποιοτική 

προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των 

κοινωνικών φαινομένων. Παρέχοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει 
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πλούσιες πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την 

ενδεδειγμένη μεθοδολογία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το 

“γιατί;” και το “πώς;” των φαινομένων. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά 

βάση διερευνητική (exploratory) μέθοδο. Στοχεύει περισσότερο στην ανάδυση νέων 

τυποποιήσεων και θεωρητικών μοντέλων παρά στην επαλήθευση υποθέσεων. Το 

βασικό πλεονέκτημα των ποιοτικών μεθόδων που εξυπηρετεί αυτή την στόχευση 

είναι η ευελιξία που χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία.  

Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι 

σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα λόγια, να 

εμβαθύνει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973) από την 

πλευρά των ερευνητών. Πέρα, όμως, από τη λεπτομερή ανάλυση, οι ποιοτικές 

μέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειμένου και τις εκφράσεις του (Eisner, 

1991). 

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή για να 

διερευνηθούν σε βάθος οι αναπαραστάσεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, 

καθώς και τα συναισθηματικά και συμβολικά/ φαντασιακά δεδομένα της 

συμπεριφοράς των ατόμων. Στόχο της ποιοτικής διερεύνησης δεν αποτελεί απλά η 

περιγραφή μιας στάσης ή μιας συμπεριφοράς αλλά η ολιστική κατανόηση τους. Δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική διάσταση των φαινομένων. Παρέχει τη δυνατότητα 

να περιγράφουν λεπτομερώς οι διαδικασίες που συγκροτούν μια κοινωνική 

κατάσταση επιτρέποντας να διατυπωθούν υποθέσεις ως προς την ερμηνεία της. Η 

έμφαση στη δυναμική διάσταση των φαινομένων καθιστά την ποιοτική έρευνα 

κατάλληλη για να διερευνηθούν μεταβατικά φαινόμενα και να διερευνηθούν οι 

πιθανές εκβάσεις τους (περίοδοι κοινωνικής και πολιτικής κρίσης).  

Τέλος, η χρήση των κατάλληλων ποιοτικών τεχνικών έμμεσης προσέγγισης 

(Προβολικές τεχνικές, έμμεσες ερωτήσεις) των ερευνητικών υποκειμένων, δίνει τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να υπεισέλθει στα βαθύτερα δεδομένα της συμπεριφοράς 

προσπελάζοντας τις ορθολογικές ερμηνείες και τις στερεοτυπικές απαντήσεις που 

προβάλλουν συνήθως τα άτομα. 

Η ποιοτική έρευνα συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένες παραδοχές που 

αφορούν τη φύση της (κοινωνικής και ψυχολογικής) πραγματικότητας (οντολογία) 

και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτήν 

(επιστημολογία).  
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Η μεθοδολογία δεν μπορεί ποτέ να είναι ανεξάρτητη από την οντολογία και 

την επιστημολογία. Τούτο σημαίνει ότι όταν επιλέγουμε μια ποιοτική ερευνητική 

προσέγγιση (μεθοδολογία), αυτή εμπεριέχει πάντοτε κάποιες βαθύτερες παραδοχές 

για τη φύση της επιστημονικής γνώσης και για τη φύση της κοινωνικής 

πραγματικότητας: «Όλες οι σύγχρονες επιστημολογικές κατευθύνσεις δέχονται ότι η 

επιστημονική παρατήρηση και αποτύπωση του πραγματικού συγκροτείται μέσω της 

θεωρίας και επηρεάζεται από αυτήν» (Ψυχοπαίδης 1996: 545).  

Εξίσου αδιάρρηκτη είναι και η σχέση ανάμεσα στην επιστημολογία, την 

οντολογία και την ηθικοπρακτική, κατά το «μαγικό τρίγωνο» του Karl Mannheim. 

Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι τα γεγονότα δεν μιλούν ποτέ από μόνα τους, χωρίς 

θεωρητικούς εκπροσώπους και γλωσσικές προϋποθέσεις: «Οτιδήποτε λέγεται, 

λέγεται από κάποιον. Κάθε σκέψη γεννά έναν κόσμο και σαν τέτοια είναι μια 

ανθρώπινη δράση που πραγματοποιείται από συγκεκριμένο άτομο σε συγκεκριμένο 

τόπο» (Maturana/Varela 1992: 56). Κάθε παρατήρηση του κόσμου μας είναι 

αναπόφευκτα διαποτισμένη από τις προϋπάρχουσες παραδοχές μας και, σε σημαντικό 

βαθμό, καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουμε να τον εξετάσουμε 

(Tsekeris, C. & Katrivesis, N. (2007). 

Στη μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσης έρευνας επιλέχθηκε η χορήγηση 

προβολικού τεστ. Όσον αφορά στην περιοχή της εκπαίδευσης υπάρχουν ορισμένες 

ερευνητικές δυσκολίες που αφορούν επιστημονικά ερωτήματα, ζητήματα και 

αντικείμενα που δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να μελετηθούν ποσοτικά. Όταν η 

έρευνα σχετίζεται με θέματα που άπτονται της συνεργασίας με παιδιά οι ερευνητές 

δυσκολεύονται να αποσπάσουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, 

θεωρήθηκε χρήσιμη στη μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσης έρευνας η 

χορήγηση ενός προβολικού τεστ. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των θυτών στο προβολικό τεστ που τους 

χορηγήθηκε μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις που θα βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση των στατιστικών ευρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των θυτών δήλωσαν ότι προτιμούν να ταυτιστούν με το θύμα 

του υποθετικού σεναρίου το οποίο τους αναγνώστηκε κατά τη χορήγηση.  

Η ταύτιση με το θύμα  μπορεί να δηλώσει μια πρόδηλη ή λανθάνουσα 

κατάσταση, πάντως, όποια και να είναι η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι τα παιδιά που 

είναι θύτες και ταυτίζονται με το θύμα βιώνουν αναμφίβολα μια ψυχική αναστάτωση, 

αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο ή μικρό τραύμα, του οποίου η υφή είναι ανάλογη με 
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το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, τι βιώνει πραγματικά μέσα στο περιβάλλον του 

(εσωτερικό και εξωτερικό). Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι 

ένα τραύμα τέτοιου τύπου, ποια είναι η υφή του, η δυναμική του, σε ποιο χρόνο αυτό 

προκλήθηκε, κλπ. παρά μόνο μέσα από μια θεραπευτική προσέγγιση (και αυτή 

μάλλον με μια ψυχοδυναμική προσέγγιση) μπορούμε να κατανοήσουμε και να το 

διερευνήσουμε από κάθε πλευρά.  

Ένα παιδί θύτης ταυτίζεται με το θύμα γιατί μπορεί : 

- να έχει συμβεί να έχει πέσει θύμα το παρελθόν (ακόμη και σε ένα 

επεισόδιο) 

- να έχει φοβηθεί ως μάρτυρας/ παρατηρητής ότι η πιθανότητα να συμβεί και 

στον/στην ίδιο/α είναι αρκετές 

-   να έχει συμπονέσει ή λυπηθεί κάποιο παιδί που έπεσε κάποτε θύμα και 

εκείνο έγινε μάρτυρας/ παρατηρητής αυτού του επεισοδίου, και  τώρα ταυτιζόμενο, 

με αφορμή το σενάριο, έχει την ευκαιρία:  

1) να εξαγνίσει το κακό (να μη συμβεί και σε εκείνο το ίδιο, αφού 

τουλάχιστον έτσι, ταυτιζόμενο, έπεσε θύμα) 

2) να συμπαρασταθεί, ετεροχρονισμένα, σε εκείνο το παιδί, που μάρτυρας/ 

παρατηρητής, δεν του συμπαραστάθηκε τότε ενεργητικά και επομένως, ‘κατόπιν 

εορτής’ να προβάλει τη μεταμέλεια του.  

3) να εκτονώσει τις ενοχές του ως θύτης εφόσον όταν πράττει το άσχημο 

πρέπει να σταθεί ακέραιος στη «σκηνή»… και τώρα, με το σενάριο, του δίνεται η 

ευκαιρία να ταυτιστεί με το θύμα και να απενεχοποιηθεί, αλλά ακόμη και να «παίξει» 

όλο το πακέτο (θύτης-θύμα-θύτης) ως μια αναπαράσταση αυτού που –πιθανά- του 

έχει συμβεί ή να αναβιώσει τη θέση του θύματος προκειμένου αυτό –ως άμυνα- να το 

απελευθερώσει από το θυμό (έγινε θύτης γιατί έχει κρατημένο θυμό από 

προηγούμενο επεισόδιο ως θύμα). 

Σύμφωνα με την ψυχοδυναμική θεωρία ο μηχανισμός άμυνας γίνομαι 

επιτιθέμενος για να μη γίνω φυγάς, υπό το κράτος του επαπειλούμενου, είναι 

ενδεχομένως αυτός ο αμυντικός μηχανισμός που δίνει τη θέση του στις απαντήσεις 

των περισσότερων παιδιών, που είτε σαν θύτες είτε σαν θύματα βιώνουν αναμφίβολα 

το τραύμα της σκηνής: φόβο, ενοχές, ντροπή, υποτίμηση, απόρριψη, 

περιθωριοποίηση, κ. ά. Αυτό βιώνουν και θύτης και θύμα, εν δυνάμει το σύνδρομο 

του επαπειλούμενου. Μπορεί ο θύτης να είναι προς στιγμή από θέση ισχύος, αλλά σε 

δεύτερο χρόνο βρίσκεται έμμεσα ή άμεσα αντιμέτωπο με τις αρχές του (οικογένειας 
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και κοινωνίας- υπερεγώ) και με τους άλλους: οι παρατηρητές ή άλλοι δεν 

αποδέχονται τέτοιες πράξεις και πάντα κάνουν σχόλια αρνητικά για τον νταή… 

ακόμη και φίλοι του… γι’ αυτό ο νταής δεν θέλει να είναι μόνος του και 

συμπαρασύρει και άλλους για να κάνει επιθέσεις ώστε να μοιράζεται το άσχημο και 

το παραβατικό: δεν είμαι μόνος σε αυτό που οι άλλοι απορρίπτουν αλλά παράλληλα 

έχω και  υποστηρικτές που θα τονώσουν –παροδικά- την πεσμένη μου αυτοεκτίμηση, 

δηλαδή, θα με χειροκροτήσουν (εμμέσως πλην σαφώς χειροκροτούν και οι άλλοι τον 

εαυτό τους μέσω του άλλου). Το βλέπουμε επίσης και σε κάποια παιδιά που τρέχουν 

αμέσως να υπερασπιστούν τάχα κάποιο αδύναμο παιδί ή που βρίσκεται στο 

στόχαστρο και το κοροϊδεύουν και έτσι συμπεριφέρεται ως θύτης για να επαιτήσει 

(ζητά την επαιτεία) από τους άλλους την προσοχή και το ενδιαφέρον ως ισχυρός αλλά 

και ως καλός ταυτόχρονα… 

Ο αμυντικός μηχανισμός, που λέγεται  αντιδραστικός μετασχηματισμός, 

κινητοποιείται για να βολέψει πολλές καταστάσεις (εσωτερικού κόσμου, της 

αυτοεκτίμησης, της αυτοεικόνας). 

Επίσης, η ταύτιση του θύτη με το θύμα εξυπηρετεί και την αναπαράσταση –

πιθανά- της δικής του κατάστασης/θέσης σε άλλο περιβάλλον (στο σπίτι, στη γειτονιά 

του, στην εκπαίδευση: εάν είναι παιδί με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, κ.λπ). 

Επομένως, στην πραγματικότητα είμαι θύμα –προσέξτε με – και μην κοιτάτε που 

κάνω τον νταή, αυτό είναι για να αντισταθμίσω το βάρος που κουβαλά το μέσα μου, 

το εσωτερικό μου ανίσχυρο εγώ… 

Η ποιοτική ανάλυση έρχεται σε συμφωνία με την ποσοτική ανάλυση και 

επιβεβαιώνει τα στατιστικά μας ευρήματα. Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση ότι τα 

παιδιά-θύτες που βρέθηκαν κλινικοί τύποι στα ερωτηματολόγια ψυχικού τραύματος  

διατηρούν χαμηλότερη αυτοαντίληψη για την αθλητική τους ικανότητα, την φυσική 

τους εμφάνιση και την συμπεριφορά τους προς τους άλλους σε σχέση με τα παιδιά-

θύτες που δεν αποτελούν κλινικούς τύπους. Ο αντιδραστικός μετασχηματισμός ως 

μηχανισμός άμυνας στην ομάδα των θυτών κλινικού τύπου πιθανά μεσολαβεί στην 

διαφοροποιημένη εικόνα αυτοαντίληψης τους. Η συγκεκριμένη διαπίστωση φέρνει 

στο φως της ερευνητικής μελέτης νέα δεδομένα αναζήτησης του ρόλου του 

υπάρχοντος ψυχικού τραύματος στην αυτοεικόνα του παιδιού θύτη. Μελλοντικές 

έρευνες σε μεγαλύτερο δείγμα θυτών θα μπορούσαν να αναδείξουν τη σημασία του 

διαμεσολαβητικού πιθανά ρόλου του τραύματος στη σχέση εκφοβισμού και 

αυτοαντίληψης. 
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Κεφάλαιο 13ο  

Προτάσεις 
 

 

Τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι 

επαναλαμβανόμενες ενέργειες διαπροσωπικής σύγκρουσης, όπως αυτές που 

αναφέρονται στον εκφοβισμό και ειδικότερα στη θυματοποίηση συνδέονται με το 

ψυχικό τραύμα. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως μια αίσθηση έλλειψης δύναμης και 

ελπίδας που είναι χαρακτηριστική του χρόνιου συνεχόμενου τραύματος.  

Ύστερα από αυτή τη διαπίστωση η έρευνά μας μπορεί να προχωρήσει ένα 

βήμα παραπέρα,  μια βαθύτερη ερευνητική μελέτη η οποία θα εξετάσει αφενός την 

σύνθεση και τη μορφή του τραύματος και αφετέρου το βαθμό πλήγματος που μπορεί 

να επιφέρει στον ψυχικό ρυθμό του παιδιού και του εφήβου με απώτερες επιπτώσεις 

στις συμπεριφορές του στην ενήλικη ζωή.  

Κρίνεται σημαντική η εκπόνηση ερευνητικών διεργασιών που θα εστιάζουν 

στην διερεύνηση των δυναμικών στοιχείων της σύνθεσης του τραύματος τα οποία 

πιθανά επιδρούν δραματικά στην αυτοεικόνα του νέου ατόμου, προκαλούν μια 

ψυχική αποσύνθεση και σε ακραίες περιπτώσεις την ψυχική απόσχιση, και οδηγούν 

σε μια μετατραυματική συνδρομή (Post Traumatic Syndrome) ή/και επηρεάζουν, εν 

δυνάμει, την ή τις συμπεριφορά/ές του αυριανού ενήλικα.  

Μολονότι η Herman (2000) και ο Terr (1995) προσπάθησαν να αναλύσουν το 

χρόνιο συνεχόμενο τραύμα, δεν αναγνωρίζουν τον εκφοβισμό σαν μια από τις 

στρεσογόνες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στο τραύμα. Όμως, αναφέρουν 

τον εκφοβισμό, γενικά, υπό τη μορφή όλων των επαναλαμβανόμενων διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων οι οποίες έχουν τραυματική φύση. Είναι κοινή παραδοχή ότι οι 

υπάρχουσες θεωρήσεις του τραύματος δεν ερμηνεύουν όλα τα συμπτώματα που 

βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Ο Van der Kolk (2005) έχει προτείνει πρόσφατα 

σαν ψυχιατρική διάγνωση την διαταραχή αναπτυξιακού τραύματος η οποία αναφέρει 

συγκεκριμένα τις αναπτυξιακές επιδράσεις των συνεχόμενων (ή 

επαναλαμβανόμενων) τραυματικών εμπειριών στα παιδιά και στους ενήλικους.  
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Ενδεικτικά αναφέρθηκε η έρευνα των Susan Penning και συν. (2010), οι 

οποίοι μελέτησαν τη σχέση μεταξύ εκφοβισμού και τραύματος σε έφηβους μαθητές. 

Το τραύμα προσδιορίζεται από παράγοντες, όπως το μετατραυματικό στρες, το άγχος, 

η κατάθλιψη, η ψυχική απόσχιση και ο θυμός. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ εκφοβισμού και τραύματος, με 

μεγαλύτερη συνάφεια για το ρόλο του θύματος. Η σχέση μεταξύ εκφοβισμού και 

τραύματος εξαρτιόταν από την συχνότητα του εκφοβισμού. Όσο περισσότερο 

αυξανόταν η συχνότητα του εκφοβισμού τόσο αυξάνονταν ο μέσος όρος των πέντε 

υποκλιμάκων του τραύματος. Σε γενικές γραμμές τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα εσωτερικευμένου τραύματος.  Η κατάθλιψη ήταν το 

σύμπτωμα με μεγαλύτερη συσχέτιση με το ρόλο του θύματος, ακολουθούμενο από το 

μετατραυματικό στρες. Επιπλέον, το  22,4% των μαθητών μπορούσε να διαγνωστεί 

με μετα-τραυματικό στρες και το 21% με ψυχική απόσχιση. Γενικά, τα ευρήματα 

ενισχύουν την άποψη ότι επαναλαμβανόμενα στρεσογόνα γεγονότα (όπως ο 

εκφοβισμός) σχετίζονται με συμπτώματα της κατηγορίας του συνεχόμενου 

τραύματος.   Θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί το τραύμα και στην ομάδα των θυτών 

καθώς και στην ομάδα των θυτών/θυμάτων και των παρατηρητών. Δεδομένου ότι  σε 

ένα μεγαλύτερο δείγμα σε σύγκριση με το δείγμα της παρούσης έρευνας τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα έχουν περισσότερη ισχύ και αναμένεται να 

διερευνηθούν πολυποίκιλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη μορφή του ψυχικού 

τραύματος. 

 Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα επομένως της συνέχειας της παρούσης 

ερευνητικής μελέτης στο σχολικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας 

μας είναι εμφανής. Η ερευνητική βιβλιογραφία υποστηρίζει τις επιπτώσεις του 

διαπιστωμένου ψυχικού τραύματος στις συνιστώσες της σφαιρικής ανάπτυξης του 

παιδιού, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία και φτάνοντας έως και την ενήλικη ζωή. 

Ένα ακόμα στοιχείο που οδηγεί στην αναγκαιότητα της βαθύτερης 

ερευνητικής μελέτης του τραύματος είναι η κατασκευή ενός πρωτοκόλλου 

ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης σε θύματα και θύτες του σχολικού εκφοβισμού, και 

το οποίο, ενδεχομένως, να αποτελέσει εργαλείο πρόληψης (και δυνατόν καταστολής) 

του φαινόμενου.  

Η αναζήτηση, στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, μιας μεθοδικής έρευνας 

που να διερευνάται και να αναλύεται η σύνθεση και η υφή, αμιγώς, του χρόνιου 

συνεχόμενου ψυχικού τραύματος από το σχολικό εκφοβισμό δεν έχει αποφέρει 
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καρπούς. Δηλαδή, δεν έχουν γίνει συστηματικές έρευνες σχετικά με το ζήτημα του 

ψυχικού τραύματος και της δυναμικής του στον ψυχισμό των παιδιών, τα οποία είναι 

θύματα ή θύτες ή θύματα/θύτες σχολικού εκφοβισμού ή μάρτυρες βίας στο σχολείο.  

Η μελλοντική πιθανόν πραγματοποίηση μιας συστηματικής και ενδελεχούς 

έρευνας από την προσχολική έως και την εφηβική ηλικία είναι αναγκαία ερευνητική 

πρόταση, της οποίας τα αποτελέσματα θα είναι ικανά να θέσουν προς αναζήτηση 

κάποιου συγκεκριμένου πρωτοκόλλου (με εξειδικευμένα εργαλεία) διερεύνησης και 

αξιολόγησης των θυμάτων (αλλά και θυμάτων/ θυτών). Τόσο στη διεθνή όσο και 

στην ελληνική βιβλιογραφία εκλείπει ένα εξειδικευμένο πρωτόκολλο 

ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης, και πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού σε κάθε 

μορφή του (λεκτικό, σωματικό, ψυχολογικό, σεξουαλικό, οικονομικό, κ. ά).  

Το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία διέρχεται μια μεταβατική περίοδο με 

αυξημένους τους παράγοντες κινδύνου για τους νέους (π.χ. ανεργία, εναλλακτικές 

μορφές συμβίωσης, αποδυνάμωση των θεσμών της οικογένειας, της γειτονιάς και της 

κοινότητας, αυξημένη κινητικότητα προσώπων, παγκοσμιοποίηση και αναμετάδοση 

φαινομένων βίας, εμπορευματοποίηση της βίας από τα Μ.Μ.Ε., ένταση του 

ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, καταναλωτική νοοτροπία κ.τ.λ.) σημαίνει ότι 

υπάρχει το ενδεχόμενο αύξησης της αντικοινωνικής / επιθετικής συμπεριφοράς στα 

παιδιά και στο σχολείο. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της συμπεριφοράς του θύτη 

προτείνεται να συνίστανται στην εκπαίδευσή του σε συγκεκριμένες δεξιότητες 

ασύμβατες με την άσκηση εκφοβισμού, όπως είναι η ενσυναίσθηση-εμπαθητική 

κατανόηση της θέσης του άλλου και αντίληψη των καταστάσεων από διαφορετική 

οπτική γωνία, οι τεχνικές διαχείρισης του θυμού και άλλων συναισθημάτων, η 

προκοινωνική συμπεριφορά, η ανάληψη ευθυνών και η συμπόνια προς το 

συνάνθρωπο που υποφέρει (Espelage & Swearer, 2003 & Macklem, 2003). 

Η παρέμβαση θα πρέπει να είναι ολομέτωπη, συστηματική, και όχι 

μονομερής, και να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντές, τόσο αυτοί που αφορούν τους 

εμπλεκόμενους στην κοινωνική συμπεριφορά (π.χ. στους θύτες και τα θύματα) και 

την κοινωνική τους προέλευση (πρωταρχικά η οικογένεια), η οποία διαμορφώνει τον 

χαρακτήρα και την συμπεριφορά των μαθητών όσο και αυτή που αφορούν την 

σχολική κοινότητα και την γενικότερα περιβάλλουσα κοινωνία. 

 Τα προγράμματα παρέμβασης θα πρέπει να εφαρμοστούν εγκαίρως, 

ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, με τον εντοπισμό παιδιών ή 

μαθητών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση αντικοινωνικής 
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συμπεριφοράς ή και ακόμα για θυματοποίηση. Αυτό προϋποθέτει την 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων καθώς και την ύπαρξη 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση προτού 

παγιωθεί η αντικοινωνική συμπεριφορά. 

 Σε επίπεδο πρόληψης κάθε μορφής επιθετικής συμπεριφοράς, οι γονείς 

χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών τους να τα ανατρέφουν με αγάπη, 

να τους θέτουν σαφή όρια ως προς το ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιες 

όχι και να μη μεταχειρίζονται βίαια μέσα (Olweus, 1993). Επιπροσθέτως, όταν το 

παιδί εισέρχεται στην εφηβεία, οι γονείς χρειάζεται να εποπτεύουν όλες τις 

δραστηριότητες του, εντός και εκτός σχολείου. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων της αντικοινωνικής, της εγκληματικής και του 

σχολικού εκφοβισμού, λαμβάνουν χώρα όταν οι γονείς έχουν άγνοια για το τι κάνει 

το παιδί τους και όταν απουσιάζουν οι ενήλικες (Olweus, 1993). 

Το πρώτο βήμα ωστόσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού 

εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου είναι να σταματήσουν οι εκπαιδευτικοί να το 

θεωρούν αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής των μαθητών το οποίο δεν έχει ιδιαίτερες 

περαιτέρω επιπτώσεις. Το φαινόμενο της θυματοποίησης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 

στη σχολική κοινότητα, έχει σοβαρές επιπτώσεις και πρέπει να αντιμετωπίζεται από 

τη σχολική κοινότητα με την αντίστοιχη σοβαρότητα. Η αντιμετώπισή του 

προϋποθέτει ότι όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας θα δεσμευθούν να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου δεν θα είναι 

αποδεκτή καμία μορφή θυματοποίησης  (Μόττη-Στεφανίδη & Τσέργας, 2000). 

Απαραίτητη κρίνεται η ανάπτυξη διεπιστημονικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών (σταθμών), αν όχι σε κάθε σχολείο, τουλάχιστον σε κάθε διεύθυνση της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές οι υπηρεσίες δεν 

περιορίζονται στη χορήγηση τεστ ενδιαφερόντων, στη διάγνωση και στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

συμβουλευτικά – σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο των 

διδασκόντων και τους συλλόγους γονέων – στην πρόληψη αλλά και την 

αντιμετώπιση των κρίσεων και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς σχετικά 

προγράμματα στους σχολικούς χώρους (Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού,2000.) 

 Οι παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να στοχεύουν είτε στην 

αλλαγή των φυσικών συνθηκών (π.χ. αντιμετώπιση του προβλήματος της 

συστέγασης) είτε την αναμόρφωση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων 
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σπουδών (ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητών) 

είτε στην τροποποίηση των συστημάτων των προτύπων διδασκαλίας (π.χ. αυταρχική 

ή δημοκρατική, ισοπεδωτική ή εξατομικευμένη διδασκαλία) και των συστημάτων 

αξιολόγησης (διαμορφωτική ή αθροιστική).  

Εναλλακτικά, μπορεί να στοχεύουν και σε αλλαγές στο περιεχόμενο 

προγραμμάτων εκπαίδευσης: δηλαδή κατά πόσο τα προγράμματα πραγματεύονται τα 

γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την αντικοινωνική συμπεριφορά/ επιθετική 

συμπεριφορά και καλλιεργούν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες για την 

αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων(π.χ. μη βίαιοι τρόποι αντίδρασης απέναντι 

στη σύγκρουση και τη ματαίωση, άσκηση στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση 

του θυμού, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών που κινδυνεύουν να γίνουν 

θύματα. (Πετρόπουλος, Παπαστυλιανού, 2000). 

 Τέλος, είναι προφανές ότι οι εκδηλώσεις της επιθετικής συμπεριφοράς από 

τους μαθητές δεν συντελούνται σε ένα κοινωνικό κενό. Κάτω από ορισμένες 

συνθήκες επηρεάζονται όχι μόνο από τα τοπικά πρότυπα και την συμπεριφορά των 

τοπικών συντελεστών αλλά και από τις εκδηλώσεις βίας και αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς στην ευρύτερη κοινωνία, στα Μ.Μ.Ε., ακόμα και στη διεθνή 

κοινότητα. Τέτοιες εκδηλώσεις προσφέρουν μηχανισμούς εξουδετέρωσης των ενοχών 

και συμβάλλουν στην εμφάνιση της «κοινωνικής απόκλισης» και της 

«αντικοινωνικής συμπεριφοράς». Η τάση αυτή αυξάνεται καθώς διευρύνεται η 

παγκοσμιοποίηση και καταργούνται τα σύνορα από τις νέες τεχνολογίες και καθώς 

αναδύεται ένας παγκόσμιος πολιτισμός. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς και των φαινομένων βίας προϋποθέτει παράλληλες 

παρεμβάσεις ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης 

(Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2000). 

Επίσης, οι πολιτικές και στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο 

σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής. Η προστασία των ανηλίκων και η πρόληψη 

της θυματοποίησής τους αποτελεί τον πυρήνα μιας αντεγκληματικής πολιτικής. Σε 

αυτό το σημείο η κοινωνική αναγνώριση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

μπορεί να χρησιμεύσει ως κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

μιας ευρύτερης αντεγκληματικής πολιτικής. 

Σημαντική είναι η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη των προβλημάτων 

επιθετικότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς και αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 
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Στην περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού, παρέμβαση και πρόληψη είναι 

αλληλένδετες. Έτσι, η πολιτική για την απαλοιφή του φαινομένου πρέπει να στοχεύει 

τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς (O' 

Moore, 2000). Και μάλιστα οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση του 

σχολικού εκφοβισμού επιβάλλεται να συμπεριλάβουν όλα τα επίπεδα όπου κινούνται 

τα παιδιά, δηλαδή το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα (Espelage & 

Swearer, 2003). 
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