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Απειλή εν των ένδον ή εκ των έξω;

Σ’ ένα κόσμο όπου η πολιτεία και οι εκπαιδευτικοί υψώνουν κάγκελα, ο μέσα 
άνθρωπος παραμένει ανοχύρωτος;

Ερευνητική Ομάδα:
Άννα Αβρααμίδου - Γεωργία Κούππα

Νικολέττα Μακρίδη - Όλγα Μαυράτσα - Φάνος Κοντός
Ξένια Παπανδρέου - Σταύρος Παπαχαραλάμπους - Αγγελική Χατζηγρηγορίου



Εκ-: προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί το υποκείμενο
-φοβίζω: προκαλώ φόβο επιφέροντας 
κακό ή απειλώντας

Eκφοβισμός

 Eπαναλαμβανόμενη επιθετική
συμπεριφορά που εκδηλώνεται 
σκόπιμα και περιλαμβάνει
ασυμμετρία δύναμης ανάμεσα στον 
θύτη και το θύμα. 

 Το θύμα δυσκολεύεται να αμυνθεί 
λόγω της αντικειμενικής ή και 
υποκειμενικής υπεροχής του 
δράστη.



Εκφοβισμός (bullying) 
Σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση 

των ασθενέστερων ατόμων 
στο εσωτερικό μίας ομάδας.

(Volk et al., 2014)

Σχολείο Οικογένεια
Μέσα 

κοινωνικής 
δικτύωσης



Μορφές εκφοβισμού

Σωματικός
(Φυσικός τραυματισμός)

Λεκτικός
(Συστηματική χρήση 

υβριστικών εκφράσεων, 
ειρωνείας και κοροϊδίας)

Εκφοβισμός στις κοινωνικές σχέσεις
άμεσος  → κοινωνικός αποκλεισμός 
έμμεσος → διάδοση αρνητικών φημών

(Volk et al., 2014)



Ψηφιακός εκφοβισμός / Cyber-bullying:
αποστολή υλικού με υβριστικό 

ή απειλητικό περιεχόμενο σε κινητό, 
email, Facebook

Σεξουαλικός εκφοβισμός:
σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλικά 

υπονοούμενα, πειράγματα 
για το σεξουαλικό προσανατολισμό

Συχνά συνυπάρχουν
μέσα από την απειλή 

ή δημοσιοποίηση υλικού 
σεξουαλικού 
περιεχομένου

(Schneider et al., 2012)

Μορφές εκφοβισμού



Χαρακτηριστικά
του «θύτη»

◦ Κυριαρχική και ναρκισσιστική 
προσωπικότητα. 

◦ Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
◦ Στοιχεία παρορμητισμού.
◦ Σχολική αποτυχία.
◦ Διαταραχές ψυχικής υγείας.
◦ Έλλειψη ενσυναίσθησης και 

μεταμέλειας. 
◦ Θύμα παραμέλησης ή βίας στην 

οικογένεια.
◦ Υιοθέτηση παραβατικής και 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

(Zeier et al., 2012; Krastins et al., 2014)



Χαρακτηριστικά
του «θύματος»

◦ Ανασφάλεια και χαμηλή 
αυτοπεποίθηση.

◦ Αποφευκτικά χαρακτηριστικά
προσωπικότητας. 

◦ Έλλειψη ανταγωνιστικότητας.
◦ Τάση για κοινωνική απόσυρση.
◦ Νοητικές, κινητικές ή μαθησιακές 

δυσκολίες. 
◦ Χαμηλή επίδοση σε αθλητικές-

σωματικές δραστηριότητες.
◦ Προδιάθεση για άγχος και

κατάθλιψη.

(Hong et al al., 2012)



Ψυχολογικές συνέπειες για το «θύμα»

 Απομόνωση.

 Ανασφάλεια, ενοχές, αίσθημα ντροπής.

 Μείωση της αυτοεκτίμησης.

 Σχολική αποτυχία, άρνηση ή / και 

εγκατάλειψη.

 Προβλήματα υγείας (κεφαλαλγίες, μυαλγίες).

 Υποτακτικότητα στις σχέσεις.

 Χρήση ουσιών.

 Κίνδυνος για την ζωή και την σωματική 

ακεραιότητα.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις 
συχνά εξακολουθούν να 

επηρεάζουν 
τη συμπεριφορά του ατόμου 

και στην ενήλικη ζωή!

(Espelage et al., 2016; Kowalski et al., Stanley et al., 2016 Junoven et al., 
2014; Evans-Lacko et al., 2017; Ttofi et al., 2016)



Θυμός

• Για αυτό που τους συμβαίνει, που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Ο θυμός συνήθως 
εκφράζεται σε οικεία αγαπημένα πρόσωπα όπως ο πατέρας, η μητέρα ή ο αδελφός.

Ντροπή

• Ντρέπονται για αυτό που τους συμβαίνει και θεωρούν ότι οι άλλοι τους θεωρούν δειλούς, 
καθώς και να το αποκαλύψουν στους γονείς τους γιατί θα τους «απογοητεύσουν».

Ενοχή
• Θεωρούν ότι εκείνοι φταίνε για αυτό που τους συμβαίνει.

Φόβος

• Ζουν συνεχώς με τον φόβο ότι θα τους κοροϊδέψουν, ότι θα γελάσουν μαζί τους. Η 
συνεχής ανασφάλεια δημιουργεί συχνά και το αίσθημα της «αβοηθησίας».

Συναισθηματικές εκδηλώσεις των παιδιών 
που υφίστανται bullying



Ψυχολογικές συνέπειες για το «θύτη»

 Αδυναμία να αντλήσει δύναμη και αυτοεκτίμηση 
με θετικούς τρόπους.

 Δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
στη διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων.

 Οι οπαδοί αποχωρούν σταδιακά και μένει μόνος, 
με άγχος και τάσεις κατάθλιψης.

 Αυξημένος κίνδυνος νεανικής και ενήλικης
παραβατικότητας, χρήσης ουσιών και αλκοόλ. 

(Wolke et al., 2013) 



Θύτες και θύματα;

Το παιδί που κάνει bullying, είναι
απλώς ένα παιδί!

◦ Το κακοποιημένο παιδί που
αναπαράγει τη βία.

◦ Το φοβισμένο παιδί που
προσπαθεί να ανακτήσει τον
έλεγχο.

◦ Το παραμελημένο / «αόρατο»
παιδί που αναζητά προσοχή.

◦ Το παιδί που τα έχει όλα και δεν
έχει μάθει να οροθετείται.

Στον σχολικό εκφοβισμό

ουσιαστικά μιλάμε για παιδιά

που είναι και τα δύο θύματα! 



Τι διαφορά έχει το bullying με το «πείραγμα»;

• Το «πείραγμα» συνήθως συμβαίνει μεταξύ φίλων και δεν περιλαμβάνει την
πρόκληση πόνου στους άλλους.

• Μετατρέπεται σε εκφοβισμό, αν συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, και
κυρίως, όταν το παιδί που το δέχεται αισθανθεί ότι οι πράξεις των άλλων
δεν διέπονται από αστείο και δεν γίνονται μέσα στα όρια του παιχνιδιού.

• Προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχραιμοι, μετά το περιστατικό.

(Olweus, 2007)



• Πείτε τους να σταματήσουν.

• Απομακρυνθείτε από τον τόπο που συμβαίνει το γεγονός.

• Σταθείτε δίπλα στους φίλους σας και μιλήστε ανοιχτά για ό,τι συμβαίνει.

• Σε περίπτωση cyber bullying βγείτε από το διαδίκτυο και μην μπείτε ξανά
πριν μιλήσετε με τους γονείς σας.

Τι να κάνετε αν είστε θύμα βίας και σχολικού εκφοβισμού



• Αποθηκεύσετε μία εικόνα από την οθόνη όταν σας εκφοβίζουν, έτσι ώστε
να μπορείτε να το δείξετε στους γονείς ή στους καθηγητές σας ως
αποδεικτικό στοιχείο.

• Μιλήστε σε κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεστε: φίλο, γονέα, καθηγητή,
ειδικό. Μην το κλείσετε μέσα σας.

• Αποφύγετε να βρεθείτε σε περιοχές που γνωρίζετε ότι μπορεί να σας
επιτεθούν.

Τι να κάνετε αν είστε θύμα βίας και σχολικού εκφοβισμού



• Ζητήστε από τους ενήλικες να σας ακούσουν για να σας βοηθήσουν. Αν
δεν ακούν ή αν δεν το παίρνουν σοβαρά, επιμείνετε.

• Αναγνωρίστε αν νιώθετε σημάδια κόπωσης, λύπης, φόβου, μοναξιάς,
δυσκολία συγκέντρωσης και απροθυμία να πάτε στο σχολείο. Μιλήστε τα
με τους γονείς ή τον ψυχολόγο του σχολείου.

• Αν αισθάνεστε πολύ λυπημένοι ή ανασφαλείς, ζητήστε βοήθεια.

Τι να κάνετε αν είστε θύμα βίας και σχολικού εκφοβισμού



• Φροντίστε να περνάτε περισσότερο χρόνο με ανθρώπους που 
σας αποδέχονται και σας κάνουν να αισθάνεστε καλά.

• Το bullying δεν είναι εύκολα ορατό, καθώς τα περισσότερα 
παιδιά το θεωρούν σημάδι προσωπικής αδυναμίας να μιλήσουν 
για αυτό. Χρειάζεται να το κάνετε ορατό.

Τι να κάνετε αν είστε θύμα βίας και σχολικού εκφοβισμού



Γονείς, επικοινωνήστε με τα παιδιά σας

https://fb.watch/iC5PevBxPj/


Ερευνητικά Αποτελέσματα
2022 - 2023







Πέρασες ποτέ κορωνοϊό;



Μία φορά
Δύο φορές
Τρεις φορές
Περισσότερες 
από τρεις

Αν ναι, πόσες φορές;
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78.6%

Έχεις υπάρξει στενή επαφή κρούσματος;



2.7%

21.0%

72.8%

2.2%

Πώς σου συμπεριφέρονταν οι στενοί σου φίλοι όταν ήσουν σε καραντίνα/ υπό περιορισμό;





.

25.4%

6.7%

67.9%



Ακολουθείς τους βασικούς κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό;



Θεωρείς πως η άρση του μέτρου υποχρεωτικής μάσκας προκαλεί ανασφάλεια σε κάποιους συμμαθητές
σου ή εσένα;
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1.8%
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1.3%

37.1%

16.1%

Ακόμη θεωρείς τον κορωνοϊό σοβαρό πρόβλημα; Αν ναι σε ποιο βαθμό επηρεάζει την κοινωνικότητά σου;
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ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

Σχολικές Χρονιές

2021-2022

2022 -2023
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Πέρασες ποτέ τη νόσο Covid19;

Ναι Όχι

Πέρασες ποτέ κορωνοϊό;
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Ναι Όχι

Έχεις υπάρξει στενή επαφή κρούσματος;
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Τηλεφωνούσαν ή/και 
μου έστελναν 

μηνύματα, για να μου 
κάνουν παρέα

Τηλεφωνούσαν ή/και 
μου έστελναν 

μηνύματα, για να 
μάθουν αν έχω 
συμπτώματα

Με κουτσομπόλευαν Σταμάτησαν να μου 
μιλούν

Περίμεναν να 
περάσουν 14 μέρες, για 

να επικοινωνήσουν

Πώς σας συμπεριφέρονταν οι στενοί σας φίλοι όταν ήσαστε σε καραντίνα/υπό 
πριορισμό;
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Πώς σου συμπεριφέρονταν οι στενοί σου φίλοι όταν ήσουν σε καραντίνα/ υπό περιορισμό;



58%

22% 21%

67.90%

25.40%

6.70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Επαρκή Πολύ αυστηρά Πολύ χαλαρά

Πιστεύεις πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ήταν

2021-2022 2022-2023

Πιστεύεις πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ήταν
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Ακολουθείτε τους βασικούς κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό;
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Ακολουθείς τους βασικούς κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό;



«Δεν υπάρχει ισχυρότερη αποκάλυψη για την 
ψυχή μιας κοινωνίας, από τον τρόπο 

με τον οποίο μεταχειρίζεται τα παιδιά της…»

Nelson Mandela



Να θυμάσαι: 

Για αυτό που συμβαίνει δεν φταις εσύ. Δεν
υπάρχει καμία πραγματική αιτία για να σε
χτυπήσει κάποιος ή για να μιλήσει άσχημα

για σένα.

Πολλά παιδιά στα σχολεία βιώνουν
τέτοιες καταστάσεις.

Είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας. 
Δεν ντρεπόμαστε εμείς για κάτι
άσχημο που έκανε κάποιος άλλος.

Εάν μας συμβεί κάτι το μοιραζόμαστε
με τους δασκάλους και τους γονείς
μας. Δεν σημαίνει ότι «καρφώνουμε» 
το άλλο παιδί, βοηθάμε τον εαυτό μας.

Οι δυσκολίες δεν εξαφανίζονται ποτέ
από μόνες τους. Εάν συμβεί μια φορά
είναι πολύ πιθανό να ξανασυμβεί.

Η απομόνωση δεν είναι η λύση. Και
άλλα παιδιά μπορεί να έχουν
ενοχληθεί από τη συμπεριφορά

εκφοβισμού. Μοιράσου την εμπειρία
σου.

Η αδιαφορία δεν είναι λύση. 
Η δράση ναι.

Το να απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, 
δεν θα σε βοηθήσει. Απλά θα κάνεις
κάτι που έτσι και αλλιώς σε ενοχλεί.

Για κάποιους ανθρώπους είσαι πολύ
σημαντικός/ή. Εάν κοιτάξεις γύρω σου
θα τους βρεις, και αυτοί οι άνθρωποι

μπορούν να σε βοηθήσουν.


