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                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Επιλέξαμε το θέμα της ενδοσχολικής βίας γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι 
μαθητές έχουν κάποια στιγμή στη σχολική ζωή τους εμπλακεί σε παρόμοια 
περιστατικά είτε σαν «θύματα» είτε σαν «θύτες». Μας ενδιέφερε να αναζητήσουμε 
τους λόγους που μπορούν να ωθήσουν ένα μαθητή να θελήσει να επιβληθεί με βία 
στους συμμαθητές του, να αναλύσουμε τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει στο 
«θύμα», να προβληματιστούμε πάνω στο τι γίνεται ή τι μπορεί να γίνει για τον 
περιορισμό της βίας από το σχολείο, την τοπική κοινότητα, τους γονείς, εμάς τους 
ίδιους, να καταθέσουμε προτάσεις. Αναρωτηθήκαμε αν βία ασκείται μόνο από 
μαθητές σε μαθητές, ή αν μπορεί να κατευθυνθεί από καθηγητές σε μαθητές ή και το 
αντίστροφο. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια των καθηγητών μας που απάντησαν ειλικρινά 
στις ερωτήσεις μας καθώς και των συμμαθητών και φίλων που διέθεσαν χρόνο να 
απαντήσουν στα ερωτηματολόγια που τους δώσαμε. 
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                                                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε την έννοια του όρου «Ένδοσχολική Βία» και 
προσπαθούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του «θύτη» και του «θύματος». 
Αναζητούμε απάντηση στο ερώτημα «σε ποιο βαθμό υπάρχει βία στο Ελληνικό 
σχολείο και με ποιο τρόπο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή του Έλληνα μαθητή». 

Στο δεύτερο  κεφάλαιο ασχολούμαστε με τις επιμέρους μορφές βίας, δηλαδή 
τη ψυχολογική-συναισθηματική, τη λεκτική,  τη σωματική, τη σεξουαλική βία και το 
βανδαλισμό. 

Στο τρίτο κεφάλαιο προτείνουμε τρόπους ελέγχου περιστατικών βίας και  
παραθέτουμε την εμπειρία που αποκομίσαμε από την επίσκεψή μας στο 2ο Γυμνάσιο 
Ασπροπύργου, που εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου μαθητικών συγκρούσεων, τις 
«Ομάδες Διαμεσολαβητών». 
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΠΡΩΤΟ 

                  ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΑ :Υπάρχει στο Ελληνικό σχολείο;  

 

Η ενδοσχολική βία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας που 
έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις κυρίως στο εξωτερικό αλλά τα τελευταία χρόνια και 
στην Ελλάδα. Η σχολική  βία διακρίνεται στον εκφοβισμό ή όπως είναι ο διεθνής 
όρος «bullying» και στη βία. Είναι μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που 
εμφανίζεται στο σχολείο και εκδηλώνεται: ως ψυχολογική βία, σωματική βία, 
λεκτική βία, σεξουαλική παρενόχληση, υβριστικά μηνύματα σε e-mail και κινητά 
τηλέφωνα, ή και ως κοινωνικός αποκλεισμός. Η ενδοσχολική βία αποτελεί 
εσκεμμένη πράξη  που αποσκοπεί στην πρόκληση ψυχικού ή σωματικού πόνου και 
στην υποταγή του θύματος. Σκοπός του θύτη είναι η επιβολή, η καταδυνάστευση και 
η ικανοποίηση ιδιοτελών συμφερόντων.  

  Ο θύτης είναι συνήθως άτομο  με σωματική δύναμη και αθλητικές 
επιδόσεις, αλλά με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Χαρακτηρίζεται από διάθεση προκλητικής 
εναντίωσης και κυριαρχίας απέναντι στους άλλους, ανυπακοή στους σχολικούς 
κανόνες, τάση για χρήση βίας στην επίλυση των διαφορών του με τους συμμαθητές 
του και άντληση ψυχικής ικανοποίησης από μια τέτοια χρήση βίας. Αδιαφορεί για τα 
προβλήματα των άλλων και συνήθως έχει δεχτεί και ο ίδιος βία στο χώρο της 
οικογένειάς του, κάτι που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει στην μετέπειτα ζωή του. 

 Αντίστροφα, το θύμα υπολείπεται κατά κανόνα σε σωματική δύναμη και 
ταυτόχρονα εμφανίζει κάποιο στοιχείο διαφορετικότητας η απόκλιση από τον μέσο 
όρο, πράγμα  το οποίο του προκαλεί άγχος, ανασφάλεια, μειωμένη αυτοεκτίμηση, 
εσωστρέφεια και αποθάρρυνση να υπερασπίζεται τον εαυτό του η να ζητά βοήθεια 
από τους άλλους. 

            Βία μπορεί να εντοπισθεί στις εξής συμπεριφορές:  
 

• Στην συμπεριφορά των μαθητών μεταξύ τους 
• Στην συμπεριφορά των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς 
• Στην συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές 
• Στην συμπεριφορά των εκπαιδευτικών μεταξύ τους 
• Στην συμπεριφορά του  διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς και αντίστροφα 
• Στην συμπεριφορά των γονέων προς τους μαθητές  
• Στην συμπεριφορά των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς  
• Στην συμπεριφορά των μαθητών στη σχολική περιουσία(καταστροφές 

σχολικών αντικειμένων) 
 
        Στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 
που έγινε πανελλαδικά και δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο το 2000,(Από τη 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ΤΑ ΝΕΑ, 16 Μαρτίου 2000) το 23,2% των 
μαθητών έχουν πάρει ενεργό μέρος σε βίαιο περιστατικό και το 11,6% έχουν 
υπάρξει θύματα. 
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 Τα δείγματα ενδοσχολικής βίας σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν 
μεταξύ του 1984i, του 1992-93ii και του 1994iii  αφορούν με σειρά συχνότητας 
εμφάνισης: 

1) βανδαλισμούς,  
2) καταστροφή σχολικής περιουσίας, 
3) απειλές, βρισιές και υποτιμητικές εκφράσεις, 
4) συμμετοχή σε καβγάδες με χτυπήματα. 
 
Τα δείγματα αυτά μειώνονται από τις ηλικίες 14-15 έως τις ηλικίες 16-17, 

αφορούν περισσότερο αγόρια παρά κορίτσια (τα κορίτσια εμπλέκονται περισσότερο 
σε λεκτικές απειλές)  και είναι συχνότερα σε σχολεία των δύο αστικών κέντρων 
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη),  παρά της περιφέρειας. 

 
Άλλη έρευναiv που έγινε σε 8 δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής της 

πρωτεύουσας δείχνει ότι το 1999, το 14,7% των μαθητών είχαν πέσει θύματα 
εκβιασμού. 

Σύμφωνα με τη καθηγήτρια ψυχολογίας Λουκία Μπεζέ ( Μπεζέ, 1998,69), 
στο ελληνικό σχολείο, «η βία σχετίζεται με  μεμονωμένες εγκληματικές πράξεις 
εφήβων οι οποίες παίρνουν μεγάλες διαστάσεις δημοσιότητας από τα Μ.Μ.Ε.»  

Πράγματι, την τελευταία δεκαετία η νεανική «εγκληματικότητα κινείται στα 
ίδια επίπεδα»( Χρυσικόπουλος, « Η ζούγκλα της σχολικής αίθουσας», Εξουσία 
13.02.2001) παρότι ίσως οι τίτλοι των εφημερίδων μιλούν για το αντίθετο. 

Κι όμως, στη χώρα μας το φαινόμενο αυτό είναι υπαρκτό και αρκετά 
διαδεδομένο, αλλά δεν έχει τύχει ακόμα της απαιτούμενης προσοχής και έτσι δεν 
έχουν διαμορφωθεί πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισής του.  

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα αφορούν συνήθως στη βία 
μεταξύ μαθητών και όχι μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών ή εξωσχολικών 
παραγόντων-μαθητών και το αντίστροφο. Εξαιτίας αυτού, κάποια περιστατικά βίας 
στα σχολεία τείνουν να αποσιωπούνται, καθώς θεωρείται ότι εκθέτουν και 
στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. 

            Ο εκφοβισμός έχει πολλές και σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη σωματική και 
ψυχική υγεία όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μάλιστα οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και είναι δυνατόν να έχουν 
τραγικά αποτελέσματα. 

 

      

                                                           
i Μπεζέ,1990  
ii Καλαμπαλίκη,1995 
iii Φακολιάς και Αρμενάκης, 1995 
iv Χαντζής, Χουντουμάδης,Πατεράκη,2000 
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                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
                                      ΜΟΡΦΕΣ  ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 
 
            Η ενδοσχολική βία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Τη σωματική βία, τη 
σεξουαλική βία, την κοινωνική απομόνωση παιδιών από άλλα παιδιά, τη λεκτική βία, 
που χρησιμοποιούν περισσότερο τα κορίτσια,  ενώ μια ιδιαίτερη μορφή βίας που 
εκδηλώνεται μέσα από τα κινητά και το διαδίκτυο, είναι η ηλεκτρονική βία.  
 

• Η  σωματική βία εκδηλώνεται με  χειρονομίες, σπρωξιές ,κλωτσιές, 
ξυλοδαρμούς  κυρίως στη διάρκεια του διαλείμματος, προέρχεται κυρίως από 
αγόρια και είναι η σπανιότερη μορφή σχολικής βίας στη χώρα μας. 

• Η σεξουαλική βία εκδηλώνεται με ανεπιθύμητα αγγίγματα, σχόλια 
σεξουαλικού περιεχομένου ή  σεξουαλική παρενόχληση. 

• Η συναισθηματική ή ψυχολογική βία εκδηλώνεται με περιθωριοποίηση, 
απομόνωση και αποκλεισμό του θύματος, προέρχεται κυρίως από κορίτσια 
και πολλές φορές είναι το αποτέλεσμα της λεκτικής βίας. 

• Η  ηλεκτρονική βία είναι η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων στο 
διαδίκτυο χωρίς την συγκατάθεση του θύματος ή η δημοσίευση 
εξευτελιστικών σχολίων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης η 
αποστολή απαξιωτικών, υβριστικών ή απειλητικών μηνυμάτων σε κινητό 
τηλέφωνο. 

•    Ένα είδος ενδοσχολικής βίας, της οποίας τις συνέπειες δεν 
αντιλαμβανόμαστε όταν την ασκούμε, είναι η λεκτική. Λεκτική βία ασκούμε  
όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον με απότομο και υβριστικό τρόπο,  όταν 
χρησιμοποιούμε ειρωνεία και κοροϊδία για κάποιο εξωτερικό του 
χαρακτηριστικό ή συμπεριφορά, ή όταν διαδίδουμε εις βάρος του ψευδή 
σχόλια και κουτσομπολιά για την προσωπική του ζωή. Αποσκοπεί στον 
εκφοβισμό,   στην  πρόκληση ψυχικού πόνου στα θύματα και στην 
απομόνωσή τους, οδηγώντας τα έτσι σε περιθωριοποίηση κάτω από το βάρος 
της  ψυχολογικής και συναισθηματικής πίεση που δέχονται. 

•    Ωστόσο η συχνότερη μορφή λεκτικής βίας είναι αυτή που εμπεριέχει και το 
φαινόμενο του ρατσισμού , είναι η λεγόμενη λεκτική ρατσιστική βία. Σε αυτή την 
περίπτωση μαθητές προερχόμενοι από διαφορετικές κοινωνίες, με διαφορετικά 
πολιτικο-οικονομικά χαρακτηριστικά γίνονται δέκτες αυτού του είδους βίας και 
βρίσκονται αντιμέτωποι με ύβρεις, κοροϊδίες και εξευτελισμούς που αφορούν, 
συνήθως, τα ονόματά τους και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας από 
την οποία κατάγονται. Έτσι οδηγούνται στην ψυχολογική εξαθλίωσή τους. 

              Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η άσκηση της λεκτικής ρατσιστικής 
βίας από τους μαθητές είναι:  

 Η οικογένεια, καθώς οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές, που 
υιοθετούν τα παιδιά στηρίζονται σε ένα πλέγμα ρατσιστικών αντιλήψεων, οι 
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οποίες συχνά τροφοδοτούνται από μια ολοκληρωμένη ρατσιστική εικόνα των 
γονέων. 

 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπου το παιδί μέσα από την προβολή 
διάφορων εκπομπών δημιουργεί στρεβλά πρότυπα για τους ανθρώπους με 
διαφορετική εθνικότητα και έτσι ενισχύονται οι αρνητικές στάσεις και τα 
στερεότυπα εναντίον συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων 

 Το διαδίκτυο, καθώς τα παιδιά προτιμούν να παίζουν παιχνίδια στο internet με 
αποτέλεσμα να μιμούνται λεκτικές συμπεριφορές , να συνηθίζουν στον τρόμο 
της βίας, να μην συγκινούνται από αυτή και να γίνονται απαθείς μπροστά στη 
βία που παρακολουθούν. Επίσης αποδέχονται τη βία ως μέσο επίλυσης 
προβλημάτων και ταυτίζονται με ορισμένους χαρακτήρες που παρουσιάζονται 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 
            Όσον αφορά στα   αίτια  του γενικότερου φαινομένου της ενδοσχολικής βίας, 
αυτά είναι: 

- Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, 

- Το οικογενειακό περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει το παιδί καθώς και οι ορμονικές 
διαταραχές που δημιουργούνται με την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία.  

-Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι τα βίαια πρότυπα που προβάλλονται από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε όλα τα 
επίπεδα και οι ρατσιστικές αντιλήψεις για τα άτομα που διαθέτουν  κάποια 
διαφορετικότητα είτε αυτή είναι το χρώμα τους, είτε κάποια δυσλειτουργία ή άλλη 
διαφορετικότητα. 

          Η άσκηση του φαινομένου της  ενδοσχολικής βίας έχει σοβαρό ψυχολογικό 
αντίκτυπο στα θύματα. Δηλαδή τα παιδιά-θύματα εμφανίζουν συμπτώματα 
απομόνωσης, απόσυρσης, κατάθλιψης, έντονο άγχος και αποχή από τα σχολικά τους 
καθήκοντα. Επίσης τους προκαλούνται ψυχοσωματικά προβλήματα όπως 
πονοκέφαλοι, πόνοι στην κοιλιακή χώρα, διαταραχές στον ύπνο καθώς και 
προβλήματα στην ψυχοκοινωνική  ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Επιπλέον 
διακατέχονται από το αίσθημα της ανασφάλειας και τελευταίο και πιο σοβαρό, είναι 
δυνατόν να οδηγηθούν στην αυτοκτονία εάν νοιώσουν ότι δεν έχουν κανένα στήριγμα 
οπότε και  οδηγούνται σε μια νοσηρή κατάσταση μην ξέροντας πώς να 
αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. 
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
                                      ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
               Η προστασία της αξιοπρέπειας και της ατομικότητας του  μαθητή και η 
απρόσκοπτη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη είναι υποχρέωση του σχολείου και 
κατ’επέκταση και της κοινωνίας. Το σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο όλοι πρέπει να 
έχουν ίσες ευκαιρίες στην δικαιοσύνη, στην αυτοβελτίωση, στην ελεύθερη έκφραση, 
στον σεβασμό. Γι αυτό και γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι τώρα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα πρόληψης. 
                   Σε επιστημονικό Συμπόσιο που οργανώθηκε από 15 έως18 Μαρτίου 2005 
στη Σχολή Μωραΐτη, ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης προτείνει τα εξής μέτρα: 
 Θεσμικά 
      1) Στο υπό ίδρυση Ινστιτούτο Αντεγκληματικής Πολιτικής να προβλεφθεί τμήμα 
μελέτης ενδοσχολικής βίας. 
     2) Σε κάθε δήμο να ορισθεί Κοινοτικός Διαμεσολαβητής, ο οποίος θα συνδέει το 
σχολείο με την κοινότητα.  

     3) Σε κάθε σχολείο να δημιουργηθεί Επιτροπή Ασύλου (η οποία θα διαχειρίζεται 
τις κρίσεις).  

     4) Να λειτουργήσει το ελληνικό παρατηρητήριο για τη σχολική βία (ίσως ως 
δράση του Παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα του παιδιού). 

Βραχυπρόθεσμα μέτρα  
Από το υπουργείο Παιδείας  
     1) Χωροθέτηση σχολείων και αρχιτεκτονική ενταγμένες στον κοινωνικό ιστό 
της περιοχής.  
     2) Προγράμματα εκπαίδευσης με ανοικτό ορίζοντα, σύγχρονα κι ελκυστικά.  
     3) Φιλελευθεροποίηση της σχολικής ζωής.  
Από τη διεύθυνση του σχολείου  
     1) Αποφυγή στιγματισμού / περιθωριοποίησης, απομόνωσης μαθητών.  
     2)Ώρες ψυχαγωγίας, εκδηλώσεις δημιουργίας, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών 
  Από τους καθηγητές  

     1)Όχι βαθμολογικό άγχος, όχι σχέση εξουσιαστή / εξουσιαζόμενου 

 (διακρίσεις,ταπείνωση).  

    2) Όχι τυπική διδασκαλία, αλλά μόρφωση, ζεστασιά, επικοινωνία. 

   Από τους γονείς  

   1) Αποφυγή της ενδοοικογενειακής βίας (βία στο σπίτι).  

   2) Το δωμάτιο του μαθητή να είναι χώρος ελευθερίας και χαλάρωσης. 

   3) Η μελέτη στο σπίτι όχι ως καταναγκασμός αλλά ως αυτοπειθαρχία. 
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Από τους πολιτιστικούς, πνευματικούς συλλόγους κ.λπ.  

     1) Έκδοση ενημερωτικών (για τη βία στην Ιστορία, στον κόσμο, στην τέχνη) 
βιβλίων.  

     2) Επαφές με ομάδες μαθητών και οργάνωση καλλιτεχνικών / ποιητικών 
βραδιών.        

     3) Στέκια νεολαίας. 

Από τα ΜΜΕ  
     1) Προσαρμογή των προγραμμάτων TV στα ωράρια και τη ζωή των μαθητών.  
     2) Εκπαιδευτικά / μορφωτικά / ψυχαγωγικά προγράμματα.  
     3) Περιορισμός των έργων και σκηνών βίας.  
     4) Spots και σλόγκαν κατά της σχολικής βίας (μασκότ με σχολικό στιλ). 

 
Από τους φορείς (επιστημονικούς, κοινωνικούς, ΟΤΑ κ.λπ.)  
     1) Ουσιαστική σχέση / παρέμβαση στη σχολική ζωή (διαλέξεις, συζητήσεις).  
     2) Πρόσκληση των μαθητών στους χώρους επιστήμης, διοίκησης και έρευνας. 
     3) Συμβολή στην «εκκαθάριση» των χώρων γύρω από τα σχολεία από 
οποιαδήποτε «στέκια» που θα δημιουργούσαν προβλήματα. 
 

Μακροπρόθεσμα μέτρα 

1) Το σχολείο να είναι ουσιαστικός κρίκος ανάμεσα στην κοινωνικοποίηση 
και στην επαγγελματική ζωή. 

2) Το σχολείο –χώρος ανάσας μέσα στην πόλη. 
3) Ο μαθητής –ενεργός παράγοντας στη διαδικασία μάθησης. 
4) Ο δάσκαλος και ο γονιός –φίλος και συμπαραστάτης στις δυσκολίες. 
5) Η Πολιτεία –ενσαρκωτής και όχι τροχοπέδη στα οράματα της νέας γενιάς. 
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Εκτός από τα μέτρα που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα οποία αναμφίβολα θα είχαν 
πολλά να προσφέρουν στον έλεγχο της σχολικής βίας αλλά και στις σχέσεις 
γενικότερα εκπαιδευτικών-μαθητών, ένα άλλο μοντέλο αντιμετώπισης της σχολικής 
βίας είναι το μαθητικό σύστημα επίλυσης των συγκρούσεων, όπου οι 
διαμεσολαβητές επιλέγονται από τους ίδιους τους συμμαθητές τους και όχι από την 
διεύθυνση του σχολείου, διασφαλίζοντας έτσι την προθυμότερη συνεργασία και την 
εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων στη σύγκρουση. Σε ήρεμη ατμόσφαιρα, μακριά από 
το βλέμμα των εκπαιδευτικών, οι εμπλεκόμενοι συζητούν με τους διαμεσολαβητές το 
πρόβλημά τους, χωρίς να αισθάνονται ότι στοχοποιούνται ή περιθωριοποιούνται Η 
ίδια η συζήτηση  τους αποφορτίζει και τους διευκολύνει να αποδεχθούν την άποψη 
του άλλου και να δεσμευτούν για συμφιλίωση. 
Ένα από τα σχολεία που εφαρμόζουν εδώ και αρκετά χρόνια το σύστημα της 
διαμεσολάβησης είναι το 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου το οποίο επισκεφθήκαμε στις 
21-12-2011. Η ομάδα διαμεσολάβησης μας είπε ότι οι συγκρούσεις στο σχολείο 
έχουν πια μειωθεί και ότι και οι ίδιες οι διαμεσολαβήσεις μειώνονται, 
αποδεικνύοντας έτσι πως αυτό το σύστημα κατάφερε να καλλιεργήσει στο σχολείο 
μια διαφορετική κουλτούρα   αποδοχής της διαφορετικότητας και εμπιστοσύνης.  
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                                                   ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Η ενασχόλησή μας με το θέμα της ενδοσχολικής βίας μας επέτρεψε να κατανοήσουμε 
ότι αν και ο «θύτης» επισύρει την οργή της μαθητικής κοινότητας, είναι πολλές φορές 
και ο ίδιος εγκλωβισμένος σε συμπεριφορές-μονόδρομο που του υπαγορεύονται από 
την πιεστική του ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή, ένταξη. Το σχολείο καλείται να 
ισορροπήσει ανάμεσα στην υποχρέωσή του να προστατέψει την ασφάλεια και 
ατομικότητα του κάθε μαθητή αλλά να καταφέρει συγχρόνως να αποκαταστήσει την 
τραυματισμένη αίσθηση αυτοσεβασμού του μαθητή «θύτη», προσφέροντάς του έτσι, 
όπως και σε κάθε άλλο παιδί,  την δυνατότητα να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο του 
μέλλοντός του. 
Γιατί χωρίς φως( ή προσδοκία φωτός), χάνει την αξία του οποιοσδήποτε 
αγώνας(στην τάξη ή και στην ζωή.) (Γιάννης Πανούσης, 2005, 276) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[15] 
 

                                                                                                                                                                      
 
                                            ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Μπεζέ, Λουκία. Βία στο σχολείο, Βία του σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 1998 
 
Πανούσης, Γιάννης. «Ταξικοί Αγώνες με ή χωρίς Διαιτητή; Βία στα Σχολεία». 
Επιστημονικό Συμπόσιο Σύγχρονοι Μηχανισμοί Βίας και Καταπίεσης, 15-18 
Μαρτίου 2005: 259-285. Εταιρεία Σπουδών, Σχολή Μωραΐτη. 
 
Μαυρογιώργος, Γιώργος. «Η συζήτηση για τη βία στο σχολείο». ΠΟΛΙΤΗΣ, 17-1-
2010 
 
Αγγελική Γιαννάτου, Μαρία Αθανασοπούλου.«Ομότιμοι Μεσολαβητές». 
Kathimerini.gr 
 
Παπαϊωάννου, Κωστής. «Σχολική βία,¨τρομοκρατία¨ της αθωότητας» 
www.antiphono.wordpress.com. 27-09-2010 
 
Σώκου, Κ. «Η Προαγωγή της Ψυχικής και Κοινωνικής Υγείας ως Πολιτική 
Πρόληψης της Βίας στο Σχολείο».28-12-2003. 26-10-2011. 
www. e-paideia.net.https;//www.e-paideia.net/Vortal/default.asp. 
 
 
«Bullying» University of Central Lancashire, level B2.χ.χ. 144. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antiphono.wordpress.com/


[16] 
 

                                                                                                                                                                      
        

                                   ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ:    5ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



[17] 
 

                                                                                                                                                                      

 

ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΙΑ: 1 

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΒΙΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΣΤΕΙ; 2 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

ΝΑΙ ΌΧΙ

55,0%
45,0%

Σωματικη
10,0%

Λεκτικη
50,0%

Ψυχολογικη
40,0%

Σωματικη

Λεκτικη

Ψυχολογικη

ΣΥΝΟΛΟ



[18] 
 

                                                                                                                                                                      

                                      


