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• Το φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) αποτελεί μορφή
επιθετικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται κυρίως στο σχολείο, με
σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του
παιδιού και του εφήβου.

• Κύρια αιτία εμφάνισης αυτού του εκφοβισμού είναι η
διαφορετικότητα. Όταν, δηλαδή, κάποιος έχει χαρακτηριστικά ,είτε
στην εμφάνιση είτε στη συμπεριφορά του, τα οποία είναι ‘’έξω’’ από
τα συνηθισμένα πρότυπα , μπορεί πολύ εύκολα να στοχοποιηθεί και
να γίνει θύμα κάποιων άλλων.

• Οι “σημαντικοί άλλοι”, ξεκινώντας σε αυτή την ηλικία με τους γονείς,
είναι τα πρότυπά τους.

• Από την άλλη όσον αφορά τα άτομα, που πέφτουν
επαναλαμβανόμενα θύματα σχολικού εκφοβισμού εμφανίζουν
καταθλιπτική συμπτωματολογία και συχνά αυτοκτονικό ιδεασμό.
Δυστυχώς, πολλά παιδιά στον κόσμο έχουν οδηγηθεί στην αφαίρεση
της ζωής τους και παρά την ενημέρωση των τελευταίων ετών, τέτοια
φαινόμενα εξακολουθούν να υπάρχουν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ



ΤΟ BULLYING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Ωστόσο , στη περίπτωση της Ελλάδας το bullying δεν έχει
πάρει ακόμη τις διαστάσεις που παρατηρούνται σε άλλες
χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου κατά καιρούς
παρατηρούνται ακόμα και αιματηρές επιθέσεις σε σχολεία
από ανήλικους μαθητές, εξαιτίας του εκφοβισμού που έχουν
υποστεί.

• Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό
πυροβολισμών σε σχολείο που σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου
2009 στη Γερμανία στο Γυμνάσιο Άλμπερτβιλ της πόλης
Βίνεντεν, κοντά στη Στουτγάρδη. Συνολικά έχασαν τη ζωή
τους 16 άτομα, όταν ο 17χρονος δράστης, παλιός μαθητής
του σχολείου, ντυμένος στα μαύρα εισέβαλε στο σχολείο και
άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως (Καθημερινή, 2009).

• Παρόλα αυτά δεν σημαίνει πως και στον ελληνικό χώρο δεν
υπήρξαν ακραίες περιπτώσεις ως απόρροια του bullying.



1. Άλεξ Μεσχισβίλι

• Η πρώτη περίπτωση bullying, 
που συντάραξε την ελληνική 
κοινωνία ήταν το 2006, με την 
εξαφάνιση του Άλεξ
Μεσχισβίλι

• Με καταγωγή από τη Γεωργία, 
ο Άλεξ ζούσε με τη μητέρα και 
τον πατριό του στη Βέροια

• Οι περιγραφές φανέρωναν 
ένα παιδί δραστήριο και 
πολυτάλαντο



Η εξαφάνισή του απασχόλησε έντονα την ελληνική κοινή γνώμη. Εν τέλει, πέντε

παιδιά ομολόγησαν τον θανάσιμο τραυματισμό του και κρίθηκαν ένοχα από το
Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το νόμο περί
ανηλίκων, τους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα. Το αδίκημα που τους βάραινε
ήταν το κακούργημα της μη σκοπούμενης, θανατηφόρου σωματικής βλάβης και η
περιύβριση νεκρού. Επίσης το 2011 ο παππούς δύο παιδιών από τους
καταδικασθέντες, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4,5 ετών για ψευδορκία και
υπόθαλψη εγκληματία. Το πτώμα του Άλεξ δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.



2. Βαγγέλης Γιακουμάκης

Στις 15 Μαρτίου 2015, ο φοιτητής της
Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, Βαγγέλης
Γιακουμάκης, βρέθηκε νεκρός 40 μέρες μετά
τη εξαφάνιση του, σε κοντινή απόσταση από
τη σχολή του, με τραύματα από μαχαίρι στο
δεξί χέρι. Στοιχεία βγήκαν στο φως έδειξαν
ότι, ήδη πριν τον θάνατό του, υπήρξε θύμα
σωματικής και λεκτικής βίας από
συμφοιτητές του. Η έρευνα αποκάλυψε τα
βασανιστήρια που έκαναν οι συμφοιτητές του
στον Βαγγέλη. Στα τέλη Ιουνίου 2019,
ανακοινώθηκαν από το δικαστήριο οι ποινές
που επιβλήθηκαν στους οκτώ από τους εννέα
κατηγορούμενους της υπόθεσης. Για την
υπόθεση εκκρεμεί η δικογραφία για το
αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση
κατ’ αγνώστων.



3. Δημήτρης Πατμανίδης

Τον Απρίλιο του 2009 ο 19χρονος Δημήτρης
Πατμανίδης κατευθύνθηκε προς τις αίθουσες
διδασκαλίας της σχολής του ΟΑΕΔ, όπου και
φοιτούσε και πυροβόλησε τον 18χρονο
συμμαθητή του Δημήτρη Κοκκίνη
τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Έξω από το κτίριο
της σχολής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο
εργάτες γειτονικής επιχείρησης. Ο 19χρονος
σπουδαστής κατέφυγε σε ένα πάρκο που
βρίσκεται κοντά στις σχολές του ΟΑΕΔ και
αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Όπως
γράφηκε, επρόκειτο για ερωτική απογοήτευση.
Πρέπει να αναφερθεί πως είναι το μόνο
περιστατικό πυροβολισμού σε σχολείο που
έχει συμβεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα.



Μερικές περιπτώσεις κυβερνοεκφοβισμού στον ελλαδικό χώρο:

Υπόθεση Σταυρούλας Κοεμτζή
Ο λόγος για τον οποίο η 22χρονη φοιτήτρια Σταυρούλα

Κοεμτζή έπεσε από τον 9ο όροφο της φοιτητικής εστίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, φάνηκε πως ήταν η
κοινοποίηση ενός video και κάποιων προσωπικών της
φωτογραφιών στο διαδίκτυο.



•Μια δεκαεξάχρονη είδε τον εαυτό της να συμμετέχει σε ταινία
πορνό μετά από μοντάζ που, όπως κατήγγειλε η ίδια έκανε
ένας συμμαθητής της. Το βίντεο το είδαν οι φίλοι και οι φίλες
του θύματος με αποτέλεσμα να του ασκηθεί τεράστια
ψυχολογική πίεση. Η ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε τη διαλεύκανση της
υπόθεσης βρίσκοντας τα ηλεκτρονικά ίχνη του 16χρονου
δράστη και σβήνοντας από το διαδίκτυο το επίμαχο υλικό.

• Ένας εικοσάχρονος λόγω της απελπισίας του επειδή κοβόταν
συνεχώς στα μαθήματα, χρησιμοποίησε το Facebook ,
εκτοξεύοντας ύβρεις και απειλές κατά του πρύτανη του
Πανεπιστημίου του Πειραιά και των καθηγητών. Συγκεκριμένα
απειλούσε πως θα τους σκοτώσει και θα τους κάνει
κομματάκια.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
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taxiarchos-tis-dioxis-ilektronikou-egklimatos-manolis-sfakianakis/
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