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Ενδοζχολική βία και εκθοβιζμός « bullying» 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOczjFJkgDY 
http://www.youtube.com/watch?v=PrR7RdXR_R8 

 

Εποπηικός πίνακας 
 

Μορθές             Θύηες                                Θύμαηα 
 

Τρόποι 
ανηιμεηώπιζης 

ωματική 
 (ςπρωξίματα, τρικλοποδιζσ,  
μπουνιζσ, κλοτςιζσ, βριςιζσ) 

Λεκτική 
(χλευαςμοί, απαξιωτικοί 
 χαρακτθριςμοί, αποκλειςμόσ 
από τθν ομάδα) 

Ψυχολογική 
(απειλζσ, εκβιαςμοί, διάδοςθ 
αρνθτικϊν ςχολίων, 
 κακόβουλα sms, 
γελοιοποίθςθ με δθμοςίευςθ 
φωτογραφιϊν) 

Ηλεκτρονικόσ 
εκφοβιςμόσ 
εξουαλική 

(παρενόχλθςθ, επίκεςθ , 
 χειρονομίεσ κ.λπ.) 

Βανδαλιςμόσ 
(καταςτροφζσ, υλικζσ ηθμιζσ 
κ.λπ.) 

Εγκληματικότητα 
(ςοβαροί τραυματιςμοί,  
δολοφονίεσ) 

 

υνζπειεσ 
 

 Απομάκρυνςθ από 
το ςχολείο 

 Εγκατάλειψθ 
ςπιτιοφ 

 ϋΕνταξθ ςε 
εγκλθματικζσ 
ομάδεσ 

 
Αιτίεσ 

ωματικι δφναμθ 
Προςωπικότητα 
ϋΕλλειψθ ςυμπόνιασ, 
κατανόθςθσ, 
ενςυναίςκθςθσ 
 
Τπερβολικι 
αυτοεκτίμθςθ 
 
 
Αυταρχικι ςυμπεριφορά 
Ανάγκθ κυριαρχίασ, 
ελζγχου, επιβολισ 
 
Οπαδοί ακραίων 
ιδεολογιϊν ι μζλθ 
οργανωμζνων ομάδων 
(εκνικιςμόσ, 
χουλιγκανιςμόσ) 
 
Οικογενειακό 
περιβάλλον 
 
Κοινωνικό περιβάλλον 
ϋΕξαρςθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ ςτθν 
κοινωνία (αιτίεσ) 

υνζπειεσ 
 
 Ψυχοςωματικά 

προβλιματα 
 Αναςφάλεια 
 Άγχοσ 
 Φοβίεσ 
 χολικι αποτυχία 
 
 

Αιτίεσ 
ωματικι ι 
ψυχολογικι 
αδυναμία 
Παιδιά με νοθτικι 
υςτζρθςθ ι 
ςωματικι αναπθρία 
 
Χαμθλι 
αυτοπεποίκθςθ 
εςωςτρζφεια, 
ςυςτολι, ευαιςκθςία 
 
Τποτακτικι, 
αμυντικι, 
υποχωρθτικι 
ςυμπεριφορά 
 
Διαφορετικότητα 
(χρϊμα δζρματοσ, 
φυλι, φφλο, βάροσ, 
εμφάνιςθ, ντφςιμο, 
κρθςκεία, εκνότθτα, 
υψθλζσ ςχολικζσ 
επιδόςεισ) 
 
Οικογενειακό 
περιβάλλον 
 
Κοινωνικό 
περιβάλλον 
 

 
 

Οικογζνεια 
Γονείσ κυτϊν 

Γονείσ κυμάτων 
 
 

χολική τάξη 
(εκπαιδευτικόσ, 
ςυμμακθτζσ) 

 
 
 

χολείο 
 
 
 

Πολιτεία 
 
 

ΜΜΕ 
 
 

Πνευματικοί άνθρωποι 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOczjFJkgDY
http://www.youtube.com/watch?v=PrR7RdXR_R8
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Ειςαγψγή 

Η ενδοςφολική βία και ο εκυοβιςμόρ μεσαξύ σψν 

μαθησών έφει απφίςει να γίνεσαι ανσικείμενο 

πποςοφήρ, ςτζήσηςηρ και μελέσηρ και ςσην 

Ελλάδα. Θεψπείσαι πλέον κοινψνικό ππόβλημα, 

ςύμυψνα με σα αποσελέςμασα ςφεσικών επετνών 

ποτ διεξάγονσαι ςε ςφολεία σηρ φώπαρ μαρ. 

Οπιςμοί 

 

 Οι όποι ποτ φπηςιμοποιούνσαι για να πεπιγπάχοτν σο υαινόμενο είναι: 

«ενδοςφολική βία», «εκυοβιςμόρ» και «θτμασοποίηςη». Οπίζοτν μια κασάςσαςη 

κασά σην οποία αςκείσαι εςκεμμένη, αππόκληση, ςτςσημασική και 

επαναλαμβανόμενη βία και επιθεσική ςτμπεπιυοπά με ςκοπό σην επιβολή, σην 

κασαδτνάςσετςη και σην ππόκληςη ςψμασικού και χτφικού πόνοτ ςε μαθησέρ 

από ςτμμαθησέρ σοτρ, ενσόρ και εκσόρ ςφολείοτ. 

 Διεθνώρ, η ςφολική βία και επιθεσικόσησα οπίζεσαι γενικά ψρ «bullying». Είναι η 

επικπάσηςη σοτ δτνασόσεποτ ςσον αςθενέςσεπο μέςψ σηρ σπομοκπασίαρ και σοτ 

εκυοβιςμού  

 Σσο εξψσεπικό, οι ειδικοί ειςήγαγαν και σον όπο «bullycide» (bullying: 

εκυοβιςμόρ-βία και suicide: ατσοκσονία) για να πεπιγπάχοτν σην ατσοκσονία 

μαθησών ψρ επακόλοτθο σηρ ςφολικήρ βίαρ. Ήδη, πολλέρ «αναπστγμένερ» 

φώπερ θπηνούν σα ππώσα παιδιά-θύμασα ποτ τποδεικνύοτν ςτμμαθησέρ σοτρ 

ψρ «θύσερ-ηθικοί ατσοτπγοί».  

 

Μοπυέρ ενδοςφολικήρ βίαρ 

 

Η ενδοςφολική βία μποπεί να πάπει διάυοπερ μοπυέρ: 

  απειλή σπατμασιςμού ή υτςικόρ 

σπατμασιςμόρ κάποιοτ. Εκδηλώνεσαι με φειπονομίερ, 

ςππψξίμασα, ξτλοδαπμούρ. 

 λεκσική: ςτςσημασική φπηςιμοποίηςη 

τβπιςσικών εκυπάςεψν, υπαςσικών επιθέςεψν, 

πποςβολών και απειλών, ειπψνείαρ, φπήςη 

παπασςοτκλιών. 

 εκβιαςμοί για απόςπαςη φπημάσψν ή 

πποςψπικών ανσικειμένψν. 

 πποςπάθεια για κοινψνική απομόνψςη, για 

άςκηςη επιπποήρ ςσην ομάδα σψν ςτνομηλίκψν ώςσε να αιςθανθούν 

ανσιπάθεια για κάποιο ςτγκεκπιμένο ςτμμαθησή σοτρ. 

 αποςσολή απειλησικού ή τβπιςσικού τλικού μέςψ σοτ ηλεκσπονικού 

σαφτδπομείοτ, σψν τπηπεςιών MMS και SMS ποτ παπέφοτν σα κινησά σηλέυψνα 
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και σψν διαδικστακών σόπψν κοινψνικήρ δικσύψςηρ, φπήςη ή παπαποίηςη σψν 

πποςψπικών δεδομένψν κάποιοτ ασόμοτ. 

 διάδοςη απνησικών ςφολίψν εξαισίαρ σηρ κασαγψγήρ, σηρ κοινψνικήρ σάξηρ, σηρ 

οικονομικήρ κασάςσαςηρ, σηρ διαυοπεσικόσησαρ. 

 ςεξοταλική παπενόφληςη και κακοποίηςη με ανήθικερ φειπονομίερ, ανεπιθύμησο 

άγγιγμα, μέφπι και ςοβαπέρ ςεξοταλικέρ επιθέςειρ. 

 Σε μεπικά κπάση πεπιλαμβάνει και εγκλημασικέρ ενέπγειερ (πεπίπσψςη 

Κολούμπια για παπάδειγμα).  

 

Παπάγπαυορ ανάλτςηρ/πεπιγπαυήρ μοπυών ενδοςφολικήρ βίαρ 

 

1. 

Δθδειώζεηο βίαο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, εθθξαζκέλεο κε δηάθνξεο κνξθέο, έρνπλ παξαηεξεζεί από 

πνιύ παιηά. Γελ είλαη έλα λέν θαηλόκελν. Κάζε κνξθή βίαο έρεη θαηά θαηξνύο παξνπζηαζηεί : 

ιεθηηθή, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή-ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή, ινγήο βαλδαιηζκνί. Αξθεηά ζπρλά ε 

έθθξαζε ηεο βίαο έρεη ζηόρν ηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηε ζρνιηθή πεξηνπζία θαη ηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν. Η ζρνιηθή βία πεξηιακβάλεη ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο θαη εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Ωζηόζν ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ε ζρνιηθή βία εθδειώλεηαη σο ρξήζε ηεο θπζηθήο δύλακεο ή ηεο απεηιήο 

ελαληίνλ ελόο κεκνλσκέλνπ αηόκνπ ή θαηά κηαο νκάδαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ ηξαπκαηηζκό ή 

ζηε γέλεζε ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ζην ζύκα ηεο επίζεζεο. Ο εθθνβηζκόο ζπλήζσο ελόο 

κηθξόηεξνπ θαη αζζελέζηεξνπ καζεηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ζσκαηηθή βία -ζπξσμίκαηα, 

θισηζηέο- αθόκα ζε ζπλαηζζεκαηηθή ή ιεθηηθή επίζεζε -θνξντδία, βξηζηέο, ζαξθαζκό, ρεηξνλνκίεο, 

ζπθνθαληίεο, γεινηνπνίεζε, απεηιέο, πξνζβιεηηθά κελύκαηα, ιεθηηθή παξελόριεζε) θαη ζηε 

ζύγρξνλε επνρή ειεθηξνληθό εθθνβηζκό (θαθόβνπια  κελύκαηα θιήζεηο, ειεθηξνληθά κελύκαηα κε 

απεηιεηηθό πεξηερόκελν- εθβηαζκόο θαη γεινηνπνίεζε κε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ πνπ ζίγνπλ ην 

ζύκα). 

2. 

Τέινο ζα ήζεια λα πεξηγξάςσ εθηελέζηεξα δύν κνξθέο εθθνβηζκνύ θαη βίαο, πνπ ζπλαληώληαη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα εμαηξεηηθά ζπρλά: ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε θαη ηνλ ειεθηξνληθόο εθθνβηζκό: 

Ο ζεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο απνηειεί εμαηξεηηθά ζνβαξό πξόβιεκα κέζα ζηα όξηα ηνπ ζρνιηθνύ 

ρώξνπ, ζεκεηώλεη όιν θαη κεγαιύηεξε αύμεζε θαη εθδειώλεηαη ζε όιν θαη κηθξόηεξε ειηθία. Ο 

ζεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο ζεκεηώλεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο θαη είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηεη έλα επξύ 

θάζκα ζπκπεξηθνξώλ, από έλα πεξηζηαηηθό ιεπηνκεξεηαθήο δσγξαθηάο, ζηε κνξθή γθξάθηηη ζε 

θάπνην ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ, ζε πβξηζηηθά ζρόιηα, απξεπέο άγγηγκα έσο θαη ζνβαξέο ζεμνπαιηθέο 

επηζέζεηο. Δπηπξνζζέησο, ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθθνβηζκνύ πεξηιακβάλεη απεηιέο, ιεθηηθή 

παξελόριεζε, πξνζβιεηηθά γξάκκαηα θαη εηθόλεο, αιιά θαη πξνζβιεηηθά κελύκαηα κε πνλεξό 

πεξηερόκελν ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ παηδηνύ ζην νπνίν απεπζύλνληαη. 

3. 

Μία λέα κνξθή εθθνβηζκνύ απνηειεί ην Cyberbullying, ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο. Ο ειεθηξνληθόο 

εθθνβηζκόο πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή απεηιεηηθνύ ή πβξηζηηθνύ πιηθνύ, κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ή θαθόβνπισλ γξαπηώλ κελπκάησλ. Τν θηλεηό ηειέθσλν απνηειεί ζπρλά ην κέζν 

εθβηαζκνύ θαη μεθηηιηζκνύ παηδηώλ, πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ γλσξίδνπλ θαλ όηη 

πξσηαγσληζηνύλ ζε θσηνγξαθίεο θαη βηληεάθηα, κέρξη πνπ ελεκεξώλνληαη όηη θπθινθνξνύλ ζην 

δηαδίθηπν ζε ηόπνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Απηό όκσο πνπ πξαγκαηηθά ζνθάξεη, είλαη ην γεγνλόο 

όηη ζην δηαδίθηπν έρνπλ πιένλ δεκηνπξγεζεί θαη νκάδεο, νη νπνίεο «πξνζειπηίδνπλ» λέα παηδηά ζηελ 

επηθίλδπλε θάζε ηεο εθεβείαο, εθκεηαιιεύνληαη ηηο αλεζπρίεο θαη ηα δηάθνξα ζπκπιέγκαηα πνπ 

δηαθξίλνπλ θάζε παηδί ζ’ απηήλ ηελ ειηθία θαη ηα σζνύλ έσο θαη ζηελ απηνθηνλία πξνηείλνληαο 

ζεακαηηθνύο ηξόπνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δώζνπλ ηέινο ζηε δσή ηνπο! 
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Οπιςμένερ ενδείξειρ ποτ πιθανόν να τποδηλώνοτν όσι σο παιδί έφει πέςει θύμα βίαρ 

και εκυοβιςμού ςσο ςφολείο είναι:  

• η μειψμένη διάθεςή σοτ ή η άπνηςή σοτ να πάει ςσο ςφολείο με ππόςφημα κάποια  

   αδιαθεςία, 

• οι αδικαιολόγησερ αποτςίερ σοτ, 

• η απποςδόκηση μαθηςιακή σοτ πσώςη ποτ αποστπώνεσαι με βαθμούρ ποτ πέυσοτν, 

• σο γεγονόρ όσι πεπνά σο φπόνο σοτ ςσα διαλείμμασα κονσά ςσοτρ εκπαιδετσικούρ και  

   σα γπαυεία, 

• σο όσι καθτςσεπεί να πάει ςσο ςφολείο ή απγεί να επιςσπέχει ςσο ςπίσι, 

• σο όσι σα πούφα σοτ είναι ςτφνά ςκιςμένα και κασεςσπαμμένα, 

• σο όσι έφει ςημάδια και μελανιέρ ςσο ςώμα ή άλλερ ενδείξειρ επίθεςηρ και απουεύγει  

   να εξηγήςει πώρ ςτνέβηςαν, 

• σο όσι φάνει ςτφνά σα ππάγμασά σοτ, 

• σο όσι ζησάει ςτφνά φπήμασα από σοτρ γονείρ σοτ γιασί φάνει ατσά ποτ σοτ δίνοτν, 

• σο όσι τπάπφοτν ξαυνικέρ αλλαγέρ ςση διάθεςή σοτ ποτ επιμένοτν, 

• σο όσι παπαπονιέσαι για χτφοςψμασικά πποβλήμασα, 

Εάν ιςφύοτν κάποια από σα πποηγούμενα, σόσε ίςψρ να τπάπφει πεπιςσασικό βίαρ και 

εκυοβιςμού και σο παιδί να φπειάζεσαι άμεςη βοήθεια και τποςσήπιξη. 

 

Αισίερ σοτ υαινομένοτ σηρ ενδοςφολικήρ βίαρ 

Η ενδοςφολική βία και ο εκυοβιςμόρ είναι ςύνθεσο υαινόμενο και ςσην εκδήλψςή σοτ 

ςτμβάλλει η αλληλεπίδπαςη ασομικών και πεπιβαλλονσικών παπαγόνσψν. 

1.Θύμασα 

Πάπα πολλοί μαθησέρ ςε όλο σον κόςμο δέφονσαι επιθέςειρ εκυοβιςμού και βίαρ ςσο 

ςφολείο. Το γεγονόρ, όμψρ, ατσό δεν ςημαίνει όσι έφοτν κάνει κάσι λανθαςμένο ποτ να 

δικαιολογεί σην εκδήλψςη σέσοιοτ είδοτρ ςτμπεπιυοπών ενανσίον σοτρ. Πολλέρ υοπέρ 

ςσόφορ γίνεσαι σο "διαυοπεσικό", σο οποίο μποπεί να αυοπά ςε οποιοδήποσε 

ανθπώπινο γνώπιςμα, είσε εξψσεπικό είσε εςψσεπικό.Για παπάδειγμα σο φπώμα σοτ 

δέπμασορ, η εθνικόσησα, σο υύλο, σο βάπορ, η ςφολική επίδοςη, η κοινψνική ςτςσολή. 

Με σην έννοια ατσή ο καθέναρ μποπεί να γίνει ςσόφορ εκυοβιςσικών και βίαιψν 

ςτμπεπιυοπών ςε κάποια υάςη σηρ ζψήρ σοτ και ςτνεπώρ σο ςτγκεκπιμένο υαινόμενο 

μαρ αυοπά όλοτρ. 

Παπάγπαυοι πεπιγπαυήρ αισίψν 

1. 

Τα ζύµαηα ησλ εθθνβηζηηθώλ εθδειώζεσλ ραξαθηεξίδνληαη από  πεξηζζόηεξν άγρνο θαη αλαζθάιεηα 

από από από µαζεηέο, ελώ ζπλήζσο ζθηαγξαθνύληαη  σο πξνζεθηηθνί, ήζπρνη θαη επαίζζεηνη, µε 

εζσζηξεθή πξνζσπηθόηεηα θαη ειάρηζηνπο ή  θαζόινπ θίινπο. Η µε δπλαµηθόηεηα από από θαη ε 

µνλαρηθόηεηα πνπ ηα δηαθξίλεη, απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά από. Τν θπξηόηεξν, όµσο, 

ραξαθηεξηζηηθό από είλαη ε ζσµαηηθή  ή ςπρνινγηθή αδπλαµία από ζε ζύγθξηζε µε από 

ζπλνµειίθνπο από ελώ άιια εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά από, από είλαη ην βάξνο, ην ληύζηµν ή ην όηη 

θνξνύλ γπαιηά θαίλεηαη λα µελ  είλαη ζεµαληηθνί παξάγνληεο ώζηε λα ζπζρεηηζηνύλ µε ηελ 

ζπµαηνπνίεζε. Δθηόο από ηελ  θνηλσληθή απόµόλσζε, ηα ζύµαηα ηνπ εθθνβηοµνύ βηώλνπλ 

αλαζθάιεηα ζην ζρνιείν, ζπρλά  πζηεξνύλ ζε θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, έρνπλ µεησµέλε απηνπεπνίζεζε 

θαη ραµειή απηνεηθόλα.  
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2. 

 Σρεηηθά µε ηελ εθθνβηζηηθή ζπµπεξηθνξά πνπ βηώλνπλ ελαληίνλ ηνπο, ηα ζύµαηα ζπάληα  

ππεξαζπίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ή αληεπηηίζεληαη. Παξόιν πνπ αλαζηαηώλνληαη, εθδειώλνπλ  

ηελ ςπρηθή ηνπο απηή αλαζηάησζε µε απόζπξζε, θιάµα ή ζπµό. Γελ εµθαλίδνπλ επηζεηηθή ή  

πξνθιεηηθή ζπµπεξηθνξά θαη ζπάληα αµύλνληαη ή αληεπηηίζεληαη αθόµα θαη όηαλ δέρνληαη  

πξνζβνιέο. Σηηο ζπγθξνύζεηο ηνπο, ινηπόλ, µε θάπνηνλ ή θάπνηνπο ζπλνµήιηθνπο ηνπο πνπ  

είλαη αλαπόθεπθηεο θαηαθεύγνπλ ζε ππνηαθηηθή, αµπληηθή ζπµπεξηθνξά µεππνρώξεζε θαη  

µε δηεθδίθεζε.  Βαζηθό ζηνηρείν ηεο ζπµαηνπνίεζεο ησλ µαζεηώλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απνηειεί ε  

δηαθνξεηηθόηεηα ή, πην ζπγθεθξηµέλα, ε απόθιηζε από θάπνην θνηλά απνδεθηό µέζν όξν  

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζπµπεξηθνξώλ. Γη’ απηόλ ην ιόγν ζπρλά ζπµαηνπνηνύληαη παηδηά πνπ  

έρνπλ αλεπηπγµέλε µαζεηηθή θνπιηνύξα, παηδηά άιιεο εζληθόηεηαο ή/ θαη ζξεζθείαο ή παηδηά  

µε θάπνηα αλαπεξία. 

 

3. 

Πάξα πνιινί καζεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν δέρνληαη επηζέζεηο εθθνβηζκνύ θαη βίαο ζην ζρνιείν. Τν 

γεγνλόο, όκσο, απηό δελ ζεκαίλεη όηη έρνπλ θάλεη θάηη ιαλζαζκέλν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ εθδήισζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξώλ ελαληίνλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο ζηόρνο γίλεηαη ην "δηαθνξεηηθό", ην 

νπνίν κπνξεί λα αθνξά ζε νπνηνδήπνηε αλζξώπηλν γλώξηζκα, είηε εμσηεξηθό είηε εζσηεξηθό. Γηα 

παξάδεηγκα ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, ε εζληθόηεηα, ην θύιν, ην βάξνο, ε ζρνιηθή επίδνζε, ε 

θνηλσληθή ζπζηνιή. Με ηελ έλλνηα απηή ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη ζηόρνο εθθνβηζηηθώλ θαη βίαησλ 

ζπκπεξηθνξώλ ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπ θαη ζπλεπώο ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν καο αθνξά 

όινπο. 

 

2.Θύσερ 

Υπάπφοτν πολλοί λόγοι ποτ μποπεί να ςτμβάλλοτν ώςσε ένα παιδί να εκδηλώνει 

επιθεσικέρ και βίαιερ ςτμπεπιυοπέρ. Η εκδήλψςη εκυοβιςσικών ςτμπεπιυοπών είναι ςε 

μεγάλο βαθμό σο αποσέλεςμα πολτποίκιλψν εμπειπιών και επεθιςμάσψν ςσα οποία 

έφει εκσεθεί σο παιδί ποτ εκυοβίζει κασά ση διάπκεια σηρ αναπστξιακήρ σοτ ποπείαρ. 

Τα παιδιά ποτ εκυοβίζοτν μποπεί ςε άλλο φώπο ή φπόνο να ήσαν ή και να είναι ακόμα 

και σώπα αποδέκσερ εκυοβιςσικών και βίαιψν ςτμπεπιυοπών. 

 

Παπάγπαυοι πεπιγπαυήρ αισίψν 

 

1. 

Όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ ζπηώλ ζε ζρέζε µε ηε  

ζπµπεξηθνξά ηνπο, απηνί θαίλεηαη λα ηθαλνπνηνύληαη µε ηελ πξόθιεζε πόλνπ θαη  

παξαµέλνπλ ςπρξνί, ρσξίο ελζπλαίζζεζε ή ζπµπόληα, αδηαθνξώληαο γηα ηα ζύµαηά ηνπο.  

Αθόµε, νη bullies έρνπλ αλάγθε λα ληώζνπλ δπλαηνί θαη ηζρπξνί ελώ παξάιιεια αληινύλ  

επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε µε ην λα θαθνµεηαρεηξίδνληαη ηνπο άιινπο. Παξ’ όια απηά έρνπλ  

µηθξή ή θαζόινπ εµπάζεηα γηα ηα ζύµαηά ηνπο θαη ζπρλά δηθαηνινγνύλ ηηο πξάμεηο ηνπο  

ιέγνληαο όηη ηα ζύµαηά ηνπο πξνθάιεζαλ- ιέλε δειαδή έλα µηθξόςεµαηάθη- θαη θαίλεηαη λα  

µελ έρνπλ ην ζάξξνο λα παξαδερηνύλ ηελ παξαβαηηθή ηνπο ζπµπεξηθνξά  εξρόµελνη  

ελώπηνλ ησλ επζπλώλ ηνπο 
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2. 

Οη καζεηέο ζπρλά εθθνβίδνπλ γηα λα ληώζνπλ αλώηεξνη από ηνπο άιινπο θαζώο αληινύλ ηζρύ θαη 

δύλακε από ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, κέζα από ηελ εθδήισζε εθθνβηζηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ κπνξεί λα ζηνρεύνπλ ζην λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή, λα ηύρνπλ απνδνρήο θαη λα 

γίλνπλ πεξηζζόηεξν δεκνθηιείο από όηη ήηαλ ζην παξειζόλ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, δελ 

γίλνληαη πεξηζζόηεξν δεκνθηιείο, αιιά αληίζεηα ε πιεηνςεθία ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ηνπο 

θνβάηαη θαη πξνζπαζεί λα ηνπο απνθύγεη. Αθόκα, νη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο είλαη δπζηπρηζκέλνη θαη πξνζπαζνύλ λα κεηαθέξνπλ ην έιιεηκκα ραξάο πνπ ληώζνπλ 

ζηνπο άιινπο. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθδήισζε εθθνβηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ είλαη 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα δήιηαο πνπ κπνξεί λα ληώζεη ην παηδί πνπ εθθνβίδεη γηα ηνλ απνδέθηε ηεο 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ ζηνρεύνπλ ζηε "δηαθνξεηηθόηεηα" ηνπ 

άιινπ γηα λα ηνλ θάλνπλ λα ληώζεη άζρεκα γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα ηνλ απαμηώζνπλ. 

3. 

Οη µαζεηέο πνπ εµπιέθνληαη ζε εθθνβηζηηθέο ζπµπεξηθνξέο είλαη παηδηά µε απηαξρηθή 

 πξνζσπηθόηεηα, επηζεηηθά- αθόµα θαη πξνο ηνπο ελήιηθεο-, παξνξµεηηθά θαη µε ζσµαηηθή  

δύλαµε - ηδίσο ηα αγόξηα-. Έρνπλ αζπλήζηζηα ειάρηζην άγρνο θαη αλαζθάιεηα, ληώζνπλ ηελ  

αλάγθε λα θπξηαξρνύλ θαη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ελώ αδπλαηνύλ λα ειέγμνπλ ηηο ελνξµήζεηο  

ηνπο. Αθόµε, ραξαθηεξίδνληαη από ππεξβνιηθή απηνεθηίµεζε θαη ηνπο δηαθξίλεη από ηνπο  

άιινπο µαζεηέο ε αληεπίζεζε θαη ε βηαηόηεηα πνπ ρξεζηµνπνηνύλ σο µέζν δηαρείξηζεο ησλ  

πξνβιεµάησλ ηνπο. Απνδεηνύλ ηελ αλνηρηή θαη δεµόζηα δηαµάρε µε ζηόρν λα  

επηβεβαηώζνπλ ηελ ππεξνρή ηνπο θαη λα επηβιεζνύλ ζηελ νµάδα ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο.  

Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ – bullies ζπµπιεξώλνπλ θαη ε θαθή ζρέζε πνπ έρνπλ µε ηνλ  

εαπηό ηνπο αιιά θαη ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο µε απνηέιεζµα λα αληηµεησπίδνπλ δπζθνιίεο  

ζηελ επηθνηλσλία µαδί ηνπο, ελώ θαίλεηαη όηη ζπρλά πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο όπνπ νη  

γνλείο «ζεθώλνπλ ρέξη» σο  ηηµσξία θαη ηνπο παξαµεινύλ. Τα παηδηά πνπ µεγαιώλνπλ  µε  

απηαξρηθέο µεζόδνπο αγσγήο, µε πςειό επίπεδν απαηηήζεσλ θαη ειέγρνπ από ηνπο γνλείο  

θαη ραµειό επίπεδν ζηνξγήο ή αληαπόθξηζεο, έρνπλ µεησµέλε ηθαλόηεηα ζπλαλαζηξνθήο µε  

ηνπο  ζπλνµειίθνπο ηνπο θαη ραµειόηεξε απηνεθηίµεζε. Μεξηθά από απηά ηα παηδηά  

ππνηάζζνληαη παζεηηθά ελώ άιια µπνξεί λα εθδειώλνπλ βίαηε ζπκπεξηθνξά. 

 

Συνέπειες 

Οι ςτνέπειερ σηρ ενδοςφολικήρ βίαρ και σοτ εκυοβιςμού ςσα παιδιά είναι ςοβαπέρ και 

καθοπιςσικέρ για σην χτφοκοινψνική σοτρ ανάπστξη και εξέλιξη. 

Τα παιδιά θύμασα 

1. 

Τα παηδηά πνπ γίλνληαη ζύκαηα εθθνβηζκνύ θαη βίαο είλαη δπλαηόλ λα λνηώζνπλ έληνλν άγρνο θαη 

αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, λα έρνπλ θνβίεο, λα παξνπζηάζνπλ ζρνιηθή άξλεζε, λα απνπζηάδνπλ ζπρλά 

από ην ζρνιείν, λα νδεγεζνύλ ζε ζρνιηθή απνηπρία, λα εκθαλίζνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα όπσο πνλνθέθαινπο, πόλνπο ζηελ θνηιηά, δηαηαξαρέο ύπλνπ, θαζώο θαη 

θαηάζιηςε. 
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Τα παιδιά θύσερ 

► ανσιμεσψπίζοτν σον κίνδτνο να απομακπτνθούν από σο ςφολείο, να διακόχοτν ση 

ςφολική υοίσηςη, να εμυανίςοτν σάςειρ υτγήρ από σο ςπίσι και να εξελιφθούν ςε 

ενήλικερ με ανσικοινψνική και παπαβασική ςτμπεπιυοπά. 

 ► Τα άσομα ποτ αςκούν ςφολικό εκυοβιςμό πιθανόν να παποτςιάςοτν  απποςδόκηση 

μαθηςιακή πσώςη ποτ αποστπώνεσαι με βαθμούρ ποτ  πέυσοτν. Η επίπσψςη ατσή 

ουείλεσαι ςσο γεγονόρ όσι δεν διαθέσοτν φπόνο  για να αυοςιψθούν ςσα μαθήμασά 

σοτρ, καθώρ έφοτν πιθανόν μπλέξει με  ακασάλληλερ παπέερ και σο μόνο ποτ 

ςκέυσονσαι και επιδιώκοτν είναι να  αςκήςοτν βία.  

 ► κασαυεύγοτν πολλέρ υοπέρ ςσο αλκοόλ και σα ναπκψσικά  διόσι είναι ο μόνορ 

σπόπορ για να ξεφάςοτν, ευόςον θα ππέπει να  ανσιμεσψπίζοτν ςοβαπά πποβλήμασα 

και για ατσό να ςτμπεπιυέπονσαι  βίαια κι απάνθπψπα 

► έφοτν υσψφέρ υιλικέρ ςφέςειρ εξαισίαρ σηρ ανάπμοςσηρ  ςτμπεπιυοπάρ και 

επιθεσικόσησάρ σοτρ. Στφνά, οι πεπιςςόσεποι ή σοτρ  υοβούνσαι ή σοτρ απεφθάνονσαι, 

κι έσςι έφοτν πολύ λίγερ υιλικέρ ςφέςειρ οι  οποίερ είναι μόνο με άσομα επίςηρ 

επιθεσικά και φψπίρ διαγψγή. 

►νομίζονσαρ όσι ππάσσοτν ςψςσά, γίνονσαι επιθεσικοί ππορ σην ίδια σοτρ σην  

οικογένεια, με αποσέλεςμα να πληγώνονσαι γιασί ςσεναφψπούν σοτρ γονείρ  

σοτρ και σον οικογενειακό σοτρ πεπίγτπο 

 

Στνέπειερ ςσοτρ μαθησέρ-παπασηπησέρ   
 Όςον αυοπά σοτρ μαθησέρ - παπασηπησέρ, οι ςτνέπειερ πέπα από ςοβαπέρ είναι  

και καθοπιςσικέρ για σην χτφοκοινψνική σοτρ ανάπστξη και εξέλιξη .Το ςτνηθέςσεπο  

ςτναίςθημα σοτρ είναι ο υόβορ μήπψρ αποσελέςοτν οι ίδιοι σον επόμενο ςσόφο.Μήπψρ 

πληγψθούν ή έςσψ μια ανσίδπαςη σοτρ σοτρ οδηγήςει ςε 

ακπαίερ κασαςσάςειρ. Ατσό έφει ςαυώρ ανσίκστπο να 

παπαμένοτν απλοί , αδπανείρ παπασηπησέρ, ευόςον 

απνούνσαι να αναμειφθούν ςσο θέμα για να βοηθήςοτν σα 

θύμασα. Όςοι μαθησέρ μένοτν αμέσοφοι νιώθοτν ενοφέρ , 

επειδή δεν κασάυεπαν να βοηθήςοτν σα θύμασα .Επιπλέον 

νιώθοτν πολύ μεγάλη αναςυάλεια ςε ςφέςη με σο σο 

υαινόμενο σηρ ενδοςφολικήρ βίαρ ςσο ς φολικό σοτρ πεπιβάλλον. Ατσό υτςικά,σοτρ 

δημιοτπγεί σην άμεςη ανάγκη να νιώςοτν όσι σο ςφολείο νοιάζεσαι για σην αςυάλεια 

σοτρ και κάνει σο καλύσεπο δτνασό για να εξάλειχη πεπιςσασικά βίαρ . Τέλορ ςε 

πεπίπσψςη ποτ σο ςφολείο δεν παπέφει σην ππέποτςα αςυάλεια τπάπφοτν και μεγάλερ 

πιθανόσησερ οι μάπστπερ να αναπσύξοτν βίαιερ ςτμπεπιυοπέρ με ατσό σον σπόπο 

μεσασπέπονσαι και ατσοί ςσαδιακά ςε θύσερ!  
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Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισμού 

 

Μεσαβασικέρ παπάγπαυοι-ειςαγψγή ςε σπόποτρ ανσιμεσώπιςηρ 

1. 

Γπζηπρώο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα πεξηζηαηηθά βίαο θαη εθθνβηζκνύ ζηα ζρνιεία δελ 

αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα ηα πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθήο βίαο 

απνζησπνύληαη δηόηη ζεσξείηαη όηη εθζέηνπλ θαη ζηηγκαηίδνπλ ηνπο ζύηεο, ηα ζύκαηα θαη ην θύξνο ηνπ 

ζρνιείνπ. Γεληθά, παξαηεξείηαη έιιεηκκα ελεκέξσζεο, πεξηνξηζκέλε επαηζζεηνπνίεζε θαη ζρεηηθή 

άγλνηα γηα ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζώο νη γνλείο κηινύλ ειάρηζηα γηα ην 

πξόβιεκα κε ηα παηδηά ηνπο, νη καζεηέο-ζύκαηα ζπρλά αληηδξνύλ κε απόζπξζε θαη απνθεύγνπλ λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα από ηνπο ελήιηθεο θαη ηέινο νη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνύλ ειάρηζηα ζηελ ηάμε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο βίαο θαη εθθνβηζκνύ. 

2. 

Σηα πιαίζηα ηεο πξόιεςεο έρνπλ εθαξκνζηεί θάπνηα πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο 

ελδνζρνιηθήο βίαο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

πηνζέηεζε ηεο θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο, κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ ζηνρεύεη ζηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, ώζηε λα κελ αλαπαξάγεη ηε βία. Σηα πιαίζηα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο νη 

παξεκβάζεηο αθνξνύλ όινπο: ην ζρνιείν, ηελ ηάμε, ηνλ εθπαηδεπηηθό, ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ηνπο 

θαη νιόθιεξε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Κάπνηεο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο, ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη 

ηάμεο, γηα εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ελάληηα ζηε βία, είλαη: 

Σε επίπεδο ςφολείοτ: 

• διαμόπυψςη καλού ςφολικού κλίμασορ και επικοινψνίαρ, διαλόγοτ και εμπιςσοςύνηρ  

  ανάμεςα ςε εκπαιδετσικούρ και μαθησέρ 

• δημιοτπγία ξεκάθαπψν κανόνψν, ποτ θα ςτνοχίζονσαι ςσο Σφολικό Κανονιςμό. Ο 

Κανονιςμόρ θα είναι πποωόν σηρ ςτνεπγαςίαρ εκπαιδετσικών, μαθησών και γονέψν. 

Μέςψ σοτ Σφολικού Κανονιςμού θα πποβλέπονσαι μεσαξύ άλλψν και οι βαςικοί σπόποι 

διαφείπιςηρ βίαιψν ςτμπεπιυοπών ςσην καθημεπινή ςφολική ζψή. 

• αξιοποίηςη σοτ θεςμού σψν μαθησικών ςτμβοτλίψν έσςι ώςσε να επισετφθεί η  

   κασανόηςη, η διαμόπυψςη και η σήπηςη σψν ςφολικών κανόνψν. 

• δημιοτπγία ςε κάθε ςφολική μονάδα «ομάδαρ εκπαιδετσικών ςτμβούλψν», ποτ με  

   κασάλληλη εκπαίδετςη, ειδικέρ γνώςειρ και δεξιόσησερ θα παπεμβαίνοτν ύςσεπα από  

   σην εκδήλψςη βίαιψν ενεπγειών, με ςκοπό ση ςτμυιλίψςη σψν μαθησών. 

• δημιοτπγία «ομάδαρ μαθησών υιλίαρ» ποτ ανσιμεσψπίζει πεπιςσασικά ενδοςφολικήρ  

   βίαρ 

• αύξηςη σηρ επίβλεχηρ σοτ ςφολικού φώποτ 

• εταιςθησοποίηςη και ςτνεπγαςία με σοτρ γονείρ, πποκειμένοτ να ςσαμασήςει ο  

   κύκλορ αναπαπαγψγήρ και ενθάππτνςηρ σηρ ενδοςφολικήρ βίαρ 

• ςτμμεσοφή τποςσηπικσικών μηφανιςμών (χτφολόγψν, κοινψνικών λεισοτπγών κλπ),    

για σην επίλτςη ςοβαπών ζησημάσψν ποτ ςφεσίζονσαι και με παπάγονσερ 

εξψσεπικούρ σψν ςφολείψν, όπψρ πποςψπικά ή οικογενειακά πποβλήμασα. 
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Σε επίπεδο σάξηρ: 

• ςτζήσηςη ςσην σάξη για σον οπιςμό, σιρ μοπυέρ και σιρ επιπσώςειρ σηρ ενδοςφολικήρ  

   βίαρ και σοτ εκυοβιςμού 

• σπόποι και πποσάςειρ για ππόληχη και ανσιμεσώπιςη από σοτρ μαθησέρ: ςύνσαξη  

   σψν κανόνψν σηρ σάξηρ ενάνσια ςση βία 

• παποφή βοήθειαρ από μαθησέρ ςε άλλοτρ, για σην επίλτςη ςτγκπούςεψν ποτ θα  

   μποπούςαν να οδηγήςοτν ςε βία 

• διεξαγψγή ππογπαμμάσψν και βιψμασικών επγαςσηπίψν ποτ ςσόφο θα έφοτν ση  

   βελσίψςη σψν κοινψνικών δεξιοσήσψν και σψν ςφέςεψν ςτνύπαπξηρ - ςτνεπγαςίαρ. 

• παποφή ετκαιπιών για θεσική έκυπαςη σηρ επιθεσικόσησαρ (π.φ. μέςψ σψν  

   αθλημάσψν) 

 

Τι ππέπει να κάνοτν οι γονείρ σψν θτμάσψν 

Εάν ανσιληυθείσε όσι σο παιδί ςαρ είναι θύμα 

εκυοβιςμού και βίαρ από ςτμμαθησέρ σοτ ςσο ςφολείο 

ππέπει να απουύγεσε παποπμησικέρ ανσιδπάςειρ και να 

ανσιμεσψπίςεσε όςο σο δτνασόν πιο χύφπαιμα σην 

κασάςσαςη: 

• Στνεπγαςσείσε ςσενά με σο ςφολείο για να 

πληπουοπηθείσε για σην έκσαςη και ση  

ςοβαπόσησα σοτ πεπιςσασικού καθώρ και για σοτρ 

σπόποτρ ανσιμεσώπιςήρ σοτ 

• Παπέφεσε ςσο παιδί ςαρ τποςσήπιξη και αςυάλεια 

• Να σοτ πείσε όσι σα ππάγμασα μποπούν να αλλάξοτν μόνο αν «ςπάςει η ςιψπή» 

• Να σοτ εξηγήςεσε όσι σο να μιλήςει ςσοτρ ενήλικερ για πεπιςσασικά βίαρ και  

   εκυοβιςμού δεν αποσελεί «κάπυψμα» 

• Ακούςσε πποςεκσικά σι έφει να ςαρ πει σο παιδί ςαρ για σα ςτναιςθήμασά σοτ και για  

  σιρ ανάγκερ σοτ 

• Παπακολοτθείςσε σην εξέλιξη σηρ κασάςσαςηρ αλλά και σην τγεία σοτ παιδιού ςαρ 

• Αν σο παιδί ςαρ παπαπονιέσαι για μεγάλο φπονικό διάςσημα όσι έφει ςψμασικούρ  

   πόνοτρ, αν παπασηπείσε όσι έφει δτςκολίερ ςσον ύπνο ή αν απνείσαι επίμονα να πάει  

   ςσο ςφολείο, επιςκευσείσε έναν ειδικό χτφικήρ τγείαρ για παιδιά. 

 

Εάν είςσε γονείρ παιδιού ποτ αςκεί βία και εκυοβίζει ςτμμαθησέρ σοτ ςσο ςφολείο: 

• Στνεπγαςσείσε με σο ςφολείο, για σην 

ανσιμεσώπιςη σοτ πποβλήμασορ σοτ παιδιού ςαρ 

ςφεσικά με ση βία 

• Στνεπγαςσείσε με σον Διετθτνσή και σον τπεύθτνο 

εκπαιδετσικό σοτ σμήμασορ σοτ παιδιού ςαρ για σην 

ευαπμογή σψν κανόνψν, σψν ςτνεπειών και σην 

ππόληχη σέσοιψν ςτμπεπιυοπών 

• Παπακολοτθήςσε σην εξέλιξη σηρ κασάςσαςηρ και 

ςτνεπγαςσείσε ςσενά με σο ςφολείο. Παπασηπήςσε αν 

σο παιδί ςαρ εμπλέκεσαι ςτφνά ςε καβγάδερ ή 
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εκδηλώνει εκυοβιςσική ςτμπεπιυοπά και με σα παιδιά σηρ γεισονιάρ ή και με εςάρ ςσο 

ςπίσι. Μιλήςσε γι' ατσά ςσο Διετθτνσή και σον τπεύθτνο εκπαιδετσικό σοτ σμήμασορ και 

ςτνεπγαςσείσε μαζί σοτρ για να πάπεσε βοήθεια 

Όλα σα παπαπάνψ αποσελούν κάποιερ άμεςερ δπάςειρ ςε επίπεδο ππόληχηρ και 

ανσιμεσώπιςηρ σοτ πποβλήμασορ σοτ εκυοβιςμού και σηρ βίαρ ςσο ςφολείο. Χπειάζεσαι 

όμψρ ένα ολοκληπψμένο ππόγπαμμα παπέμβαςηρ, ςσο οποίο να ςτμμεσέφει σο ςύνολο 

σηρ ςφολικήρ κοινόσησαρ αλλά και οι ετπύσεποι κοινψνικοί υοπείρ, πποκειμένοτ να 

τπάπξει αποσελεςμασική ππόληχη και ανσιμεσώπιςη σοτ υαινομένοτ. 

 

Ποίημα σοτ R.RUSSEL 

 

 Μαθαίνει να κασακπίνει.  

 

Μαθαίνει να κατγαδίζει .  

 

Μαθαίνει να είναι νσποπαλό .  

 

Μαθαίνει να είναι ένοφο.  

 

Μαθαίνει να είναι τπομονεσικό  

 

Μαθαίνει να εκσιμά.  

 

Μαθαίνει να είναι δίκαιο.  

  

Μαθαίνει να πιςσεύει.  

 

Μαθαίνει να έφει ατσοεκσίμηςη.  

 

Μαθαίνει να βπίςκει σην αγάπη μέςα ςσον κόςμο.  

  

 

Πηγέρ 

homodictyous.wikispaces.com/file/view/Ενδοςφολική+βία,+project 

16dim-lamias.fth.sch.gr/.../ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ-ΒΙΑ-ΚΑΙ-ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 «Εσαιπεία Ψτφοκοινψνικήρ Υγείαρ σοτ Παιδιού και σοτ Ευήβοτ» 

http://www.epsype.gr/images/gia_goneis.pdf 

http://4lyk-kozan.koz.sch.gr/ 

http://www.3lykeiokavalas.gr/ 

http://9lyk-perist.att.sch.gr/ 

http://paidiothen.gr/ 
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ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΔΜΒΑΘΥΝΣΗ 
 

ΔΝΓΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: Μια θεωρία και τρία υστερόγραυα 
 

     Η οριοκζτθςθ τθσ ςχολικισ βίασ προςκροφει ςε διαφορετικζσ κεωρίεσ, αντιλιψεισ και 

πρακτικζσ. Ο κάκε παράγοντασ τθσ ςχολικισ ηωισ μπορεί να εκλάβει ωσ ζκφραςθ/ μορφι βίασ κάκε 

αντικανονικι, αντιςυμβατικι ακόμα και κάκε μθ-αναμενόμενθ ςυμπεριφορά (από τθν απρεπι 

εμφάνιςθ μζχρι το φφοσ, από τθ χειρονομία μζχρι τθν κλοπι και το βανδαλιςμό). 

Θ βία των λζξεων, των κινιςεων ι των πράξεων, θ βία του ενόσ ι των πολλϊν, θ βία τθσ 

ενθλικίωςθσ ι τθσ περικωριοποίθςθσ, του ρατςιςμοφ ι τθσ υπεροχισ, θ γοθτεία τθσ βίασ, θ 

διαλεκτικι τθσ βίασ, οι χϊροι τθσ βίασ, τα κφματα τθσ βίασ, οι αςκιςεισ βίασ και θ ετικζτα τθσ βίασ 

δεν ςυνιςτοφν ενδθμικό και επιδεινοφμενο πρόβλθμα αν εμείσ δεν ςυμβάλλουμε ςτθν ανάπτυξθ 

και κλιμάκωςθ του. Σο ςχολείο οφείλει λοιπόν αφενόσ να κατανοιςει κι αφετζρου να (μάκει" να) 

διαχειρίηεται τισ κρίςεισ που προκαλοφν θ ανιςότθτα, θ αδικία και θ αμάκεια εντόσ και εκτόσ «των 

ςχολικϊν τειχϊν». 

Σο ςχολείο ωσ μζροσ ι και πρόβλθμα τθσ γειτονιάσ και το αντίςτροφο, τα ςχολείο ωσ 

ςπαςμζνοσ κακρζφτθσ διαλυμζνων ςχζςεων, αλλά και ο βακμόσ ζνταξθσ του ςχολείου ςτθν 

ευρφτερθ κοινότθτα, θ παράδοςθ, θ κουλτοφρα ςτθν τιρθςθ κανόνων του περιβάλλοντοσ 

επθρεάηουν πολφ τα τεκταινόμενα εντόσ των αικουςϊν. Κουλτοφρεσ  του   δρόμου,   αντι-

κουλτοφρεσ  και  υπο-κουλτοφρεσ ςυναντιϊνται μζςα ςτθςχολικι τάξθ. Όλοι τραβάνε τισ εντάςεισ 

τουσ ςτα άκρα κακϊσ ςυγκροφονται με τθν βία των "ιδανικϊν". Θ κρίςθ νομιμοποίθςθσ του 

ςχολείου καταλιγει ςε διάφορα επειςόδια εκπαιδευτικισ   κρίςθσ (με   ριξεισ   ι   βίαιεσ   

ςυμπεριφορζσ)   που αναδεικνφουν τισ δυςκολίεσ  κοινωνικοποίθςθσ ι ενςωμάτωςθσ των μακθτϊν 

Θ βία ςτο ςχολείο εμπεριζχει ςτοιχεία εξουςίασ/ πεικαναγκαςμοφ, βακιάσ ριηωμζνθσ αντίφαςθσ/ 

αντίκεςθσ/ ςφγκρουςθσ αλλά και ανομίασ 

         Θ επικετικότθτα εντάςςεται ςε μια «κυκλικι αιτιϊδθ ςχζςθ» (όπου το αποτζλεςμα δρα και ωσ 

αιτία) θ οποία ςυχνά μετουςιϊνεται ςε «διάςπαρτθ αιτιότθτα», επεκτείνεται δθλαδι ςε όλα τα 

ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. Γι' αυτό δεν αρκεί θ παρζμβαςθ ςε ζναν παράγοντα τθσ ζνταςθσ αλλά 

χρειάηεται πολλαπλι δράςθ για επαναφορά ςε ιςορροπία του ςυνόλου των παραγόντων. 

τθ ςυνείδθςθ των βιαιοπραγοφντων υπάρχουν και λειτουργοφν διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ 

που ςχετίηονται με το status κακενόσ χωρίσ να είναι αμελθτζοσ ο ρόλοσ των αλλθλεπιδράςεων. 

Θ ςχολικι βία ωσ «βία που επερωτά» μζςω δικϊν τθσ κωδίκων επικοινωνίασ χρειάηεται μια 

απάντθςθ διαφγειασ, δεκτικότθτασ και διακεςιμότθτασ. το ςθμείο αυτό το ςχολείο και ο δάςκαλοσ 

οφείλουν να παρζμβουν διορκωτικά και ενδυναμωτικά και όχι να δϊςουν ςτθν κατάςταςθ αυτι 

τον μθ-αναςτρζψιμο χαρακτιρα μιασ κακισ μοίρασ. Σο κρίςιμο ςταυροδρόμι ανάμεςα ςε μια 

επικετικότθτα φόβου και μια εγκλθματικότθτα οργισ εντοπίηεται εκεί: ςτθ διαδικαςία εκτοπιςμοφ 

του παιδιοφ από τθν ςχολικι ομάδα των ομοίων του. 

            Τποβακμιςμζνθ ηωι, υποβακμιςμζνο ςχολείο, υποβακμιςμζνα όνειρα; κοινωνικόσ 

αποκλειςμόσ, αναςφαλισ ηωτικόσ χϊροσ επιβίωςθσ, πανοπτικι κοινωνία γενικισ και ειδικισ 

παρακολοφκθςθσ όλα αυτά και όλοι αυτοί τουσ κρφβουν τον ιλιο του μζλλοντοσ τουσ. Και -ωσ 

γνωςτόν- χωρίσ φωσ (ι προςδοκία φωτόσ) χάνει τθν αξία του οποιοςδιποτε αγϊνασ (ςτθν τάξθ ι 

και ςτθ ηωι). 

ΤΓ1:. Για τουσ νζουσ που (νομίηουν ότι) παίηουν ακίνδυνα.Θ βιντεοςκόπθςθ βίαιων ερωτικϊν 

πράξεων από τουσ ίδιουσ/ για τουσ ίδιουσ τουσ νζουσ δεν μπορεί ν' αποδοκεί ςε μια γενικευμζνθ 

ψυχικι ανωμαλία γενετθςίων ενςτίκτων. 
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Πιςτεφω ότι εκφράηει μια επικίνδυνθ επζκταςθ ενόσ κοινωνικοπολιτιςμικοφ παιχνιδιοφ με τα 

γνωςτά ηεφγθ: άντρασ/γυναίκα, δυνατόσ/ αδφναμοσ, κάτοχοσ τθσ εξουςίασ/ αντικείμενο τθσ 

εξουςίασ. Αυτζσ όμωσ οι αντιλιψεισ και πρακτικζσ διαβρϊνουν (αν δεν ςκοτϊνουν) τα αιςκιματα, 

τθ ςυμβίωςθ, τθν επικοινωνία, τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. 

 
ΤΓ2: Για τα κανάλια που εν γνϊςει τουσ παίηουν επικίνδυνα. Ακόμα κι ζνα αρνθτικό και ακραίο 
φαινόμενο πρζπει οι κεςμοί, τα Media θ κοινωνία να το χειρίηονται με ευαιςκθςία. Διότι αν 
προςκζςουμε αρνθτικζσ (κίτρινεσ ι ροη) εικόνεσ ςτισ ιδθ επιβαρθμζνεσ καταςτάςεισ δεν υπάρχει 
πικανότθτα να προκφψει κάτι κετικό. Ορκά παρενζβθ το ΕΡ αλλά το όλο ηιτθμα -μιασ και 
φτάνουμε ςε λίγο ςτον πάτο του βαρελιοφ- χριηει ευρφτερθσ ςυηιτθςθσ δεοντολογικοφ και 
κανονιςτικοφ περιεχομζνου. Αν αυτό δεν γίνει ςφντομα και ςοβαρά τότε κα γινόμαςτε κακθμερινά 
μάρτυρεσ και κεατζσ τθλεοπτικϊν κανατικϊν εκτελζςεων ςτισ οποίεσ ο δράςτθσ, το κφμα, ο 
δικαςτισ και ο διμιοσ δεν κα' χουν ορατοφσ και διακριτοφσ ρόλουσ. 
 
ΤΓ3: Για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ που το παίηουν "κακαρζσ" Δεν πιςτεφω ότι ςτθν χϊρα μασ υπάρχει 
ζκδθλθ και ζντονθ κοινωνικι ξενοφοβία. Περιςςότερο αμυντικι και φοβικι διάκεςθ και ςτάςθ 
ζχουν αυτοί που αναηθτοφν εξιλαςτιρια κφματα των όποιων δεινϊν τουσ παρά ιδεολογικόσ 
ρατςιςμόσ. Αν απαλλαγοφμε από τισ αναςφάλειεσ μασ τότε κ' αξιολογιςουμε με κετικότερο τρόπο 
τον όποιον "άλλο". Θ τοπικι κοινωνία (γονείσ, δάςκαλοι και άλλοι) πρζπει επίςθσ να μθν (αυτό) 
παγιδεφεται ςτθ βάςθ του ποιοσ είναι ο δράςτθσ, ποιο είναι το κφμα. 
Σο ζγκλθμα πρζπει να εξιχνιάηεται και οι ευκφνεσ πρζπει να καταλογίηονται ανεξάρτθτα από τισ 

ιδιότθτεσ των αναμειγνυομζνων προςϊπων. Αυτό κα πει δικαιοςφνθ. Ο,τιδιποτε άλλο μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ρατςιςμόσ, αυτοδικία, νόμοσ του Λφντσ, ζνοχα μυςτικά, αλλά δικαιοςφνθ δεν είναι. 

Και χωρίσ δικαιοςφνθ δφςκολα μζνει ενωμζνθ μια κοινωνία. 

 

Γιάννθσ Πανοφςθσ 
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1o ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Σι προκαλεί ςτα παιδιά η βία ςτην οικογζνεια; 
 

Θζματα-πλθροφορίεσ 
Λογικζσ ςχζςεισ 

Σα παιδιά μποροφν να υποβλθκοφν ςε βία ςτθν οικογζνεια με 
βαςικά δφο τρόπουσ. Ο ζνασ τρόποσ είναι να βλζπουν τουσ γονείσ 
τουσ να εξαςκοφν ο ζνασ πάνω ςτον άλλο βία. Ο άλλοσ τρόποσ είναι 
όταν οι γονείσ τουσ τα τιμωροφν υπερβολικά εξαςκϊντασ πάνω ςε 
αυτά βία. Σα παιδιά τα οποία δζχονται τθ βία είτε βλζποντασ τουσ 
γονείσ τουσ ο ζνασ να κτυπά τον άλλο, είτε διότι οι γονείσ τουσ τα 
κτυποφν τα ίδια, ζχουν πολφ μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ όταν 
μεγαλϊςουν να εμπλακοφν ςε καταςτάςεισ βίασ μζςα ςτισ δικζσ τουσ 
ςχζςεισ και μζςα ςτθ δικι τουσ οικογζνεια. 

 Είναι ςθμαντικό να αναγνωριςκοφν οι παράγοντεσ εκείνοι οι 
οποίοι προκακορίηουν τθν ζκφραςθ βίασ μζςα ςτα πλαίςια μιασ 
ρομαντικισ ι οικογενειακισ ςχζςθσ. Ο λόγοσ είναι ότι όταν μια 
τζτοια ςυμπεριφορά υπάρχει είναι πολφ δφςκολο να αλλάξει. 

 Για να καταλάβουν καλφτερα τουσ μθχανιςμοφσ που κάνουν 
ζνα άτομο να εξαςκεί βία μζςα ςτο οικογενειακό περιβάλλον του ι 
μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςχζςθσ του με το άτομο τθσ επιλογισ του, 
ψυχολόγοι από τθ Νζα Τόρκθ παρακολοφκθςαν 543 παιδιά για 20 
χρόνια. Σα παιδιά επιλζγθκαν τυχαία το 1975. Ελιφκθςαν υπ' όψθ 
όλα τα δθμογραφικά, ψυχοκοινωνικά και ψυχιατρικά 
χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περίπτωςθσ και τθσ κάκε οικογζνειασ. Κάκε 
3 χρόνια γινόταν μια καινοφργια αξιολόγθςθ των παιδιϊν και των 
μθτζρων τουσ. 

 Σα αποτελζςματα τθσ μακροχρόνια αυτισ ζρευνασ ζδειξαν 
ότι τα παιδιά ςυμπεριφζρονται ςτισ δικζσ τουσ μελλοντικζσ ςχζςεισ 
με βάςθ αυτά που ζβλεπαν να γίνονται μζςα τθ δικι τουσ 
οικογζνεια. Εάν ζβλεπαν να εξαςκείται βία μεταξφ των γονιϊν τουσ ι 
εάν υποβάλλονταν ςε υπερβολικι τιμωρία με βία από τουσ γονείσ 
τουσ, τότε και αυτά ςαν ενιλικεσ πλζον είχαν πολφ μεγαλφτερεσ 
πικανότθτεσ να πράξουν το ίδιο. 

 Επίςθσ οι ερευνθτζσ παρατιρθςαν ότι θ τιμωρία από τθ 
μθτζρα επενεργεί ςαν παράδειγμα για τον τρόπο ςωματικισ 
ζκφραςθσ του κυμοφ και χρθςιμοποιείται ςαν τρόποσ επίλυςθσ 
διαμάχθσ και ςυγκροφςεων ςτθν ενιλικθ ηωι. Σο φαινόμενο αυτό 
παρατθρείται ανεξάρτθτα από το εάν το παιδί ζχει ι όχι μια 
διαταραχι τθσ ςυμπεριφοράσ. 

 Ζνα αξιοπερίεργο φαινόμενο που παρατιρθςαν οι ερευνθτζσ 
είναι ότι εκείνο που κακορίηει περιςςότερο το κατά πόςο ζνα παιδί 
κα είναι ςτθν ενιλικθ ηωι το κφμα βίασ μζςα ςτθν οικογζνεια ι μζςα 
ςτα πλαίςια μιασ ςχζςθσ, δεν είναι το γεγονόσ ότι το ίδιο ςαν παιδί 
ζχει υποςτεί βία. Ο κακοριςτικόσ παράγοντασ είναι το γεγονόσ ότι 
ςαν παιδί ζβλεπε βία να εξαςκείται μεταξφ των γονιϊν του. 

 Σα ςυμπεράςματα αυτά είναι πολφ ςθμαντικά για τθν 
πρόλθψθ τθσ βίασ μζςα ςτθν οικογζνεια και μζςα ςτα ηευγάρια. Θ 
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πρόλθψθ πρζπει να εςτιάηεται ςτα παιδιά προτοφ ακόμθ φτάςουν 
ςτθν εφθβικι θλικία. Εάν τα παιδιά γίνονται κοινωνοί βίασ μζςα ςτθν 
οικογζνεια πριν από τθν εφθβικι θλικία, τότε υπάρχει ο κίνδυνοσ θ 
βία να εμπεδωκεί και να κακιερωκεί μζςα ςτον ψυχικό κόςμο του 
παιδιοφ ςαν ζνασ αποδεκτόσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ ι επίλυςθσ 
προβλθμάτων. 

 Σαυτόχρονα οι επικετικζσ μθτζρεσ επιδροφν ουςιαςτικά 
πάνω ςτθ δθμιουργία του χαρακτιρα των παιδιϊν τθσ. Ζνασ από 
τουσ βαςικοφσ άξονεσ τθσ πρόλθψθσ είναι θ αποφυγι δθμιουργίασ 
επικετικϊν κοριτςιϊν. Είναι λοιπόν πολφ ςθμαντικό, οι γονείσ να 
αποφεφγουν με κάκε δυνατό τρόπο να εξαςκοφν ο ζνασ πάνω ςτον 
άλλο ςωματικι βία ενϊπιον των παιδιϊν τουσ. 

 Επίςθσ πρζπει να αποφεφγεται θ υπερβολικι τιμωρία των 
παιδιϊν, ιδιαίτερα με ςωματικι ι ψυχολογικι βία, διότι ςυμβάλλει 
ςτθν δθμιουργία ενθλίκων που κα ςυμπεριφερκοφν με τον ίδιο 
τρόπο, εξαςκϊντασ βία πάνω ςτουσ άλλουσ διαιωνίηοντασ ζτςι το 
πρόβλθμα τθσ βίασ μζςα ςτθν οικογζνεια. 

Intergenerational Transmission of Partner Violence: A 20-Year Prospective 
Study, Journal of Consulting and Clinical Psychology 2003;71(40):741-753, 

Αφγουςτοσ 2003. 

 

 

  

ΘΕΜΑΣΑ 

1. Να γραφεί θ περίλθψθ του κειμζνου ςε 80 λζξεισ. 

2. Ποιοι λόγοι κακορίηουν εάν το παιδί κα αςκεί βία ςτθν ενιλικθ ηωι του ςφμφωνα με το κείμενο; 

3. «Θ πρόλθψθ πρζπει να εςτιάηεται ςτα παιδιά προτοφ ακόμθ φτάςουν ςτθν εφθβικι θλικία»: να 

αναλφςετε το περιεχόμενο τθσ φράςθσ ςε μια παράγραφο 10-15 ςειρζσ. 

4. Να εντοπίςετε τουσ τρόπουσ πεικοφσ μζςα ςτο κείμενο και να αναλφςετε ζναν από αυτοφσ. 

5. Να αντικαταςτιςετε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ του κειμζνου με άλλεσ ςυνϊνυμεσ. 

6. ε ομιλία ςασ ςτο φλλογο γονζων και κθδεμόνων, να μιλιςετε ςχετικά με τισ αρνθτικζσ 
ςυνζπειεσ που προκαλεί θ βία ςτα παιδιά και να προτείνετε τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τθσ, κυρίωσ 
από τουσ φορείσ τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου (500 λζξεισ). 
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2ο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οι ςυμμορίεσ των κοντ ν παντελονι ν Θζματα-πληροφορίεσ 
Λογικζσ ςχζςεισ 

Σα τελευταία χρόνια «οι ςυμμορίεσ των κοντϊν παντελονιϊν» 
ςθμειϊνουν όλο και περιςςότερεσ «επιτυχίεσ». Πιτςιρίκια 10 ζωσ 14 
χρόνων επιδίδονται ςε κλοπζσ, καταςτροφζσ αυτοκινιτων, επικζςεισ 
κάκε είδουσ, ακόμα και ςε εγκλιματα. τθν Ευρϊπθ το φαινόμενο 
παίρνει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ, μπροςτά ςτο οποίο οι ενιλικεσ 
ςθκϊνουν τα χζρια ψθλά και οι ειδικοί δεν βρίςκουν εφκολα απαντιςεισ 
ςτο ευνόθτο ερϊτθμα: τα ςθμερινά παιδιά διψοφν για βιαιότθτεσ ι 
μιπωσ αποτελοφν τουσ αποδιοπομπαίουσ τράγουσ μιασ κοινωνίασ ςε 
κρίςθ; 
 Θ κοινι γνϊμθ τα κακιςτά υπεφκυνα για τθν αναςφάλεια ςτισ 
πόλεισ. Ωςτόςο, θ ενοχοποίθςι τουσ από τουσ φιλιςυχουσ πολίτεσ και 
από τισ κυβερνιςεισ κρφβει ίςωσ μεγαλφτερουσ κινδφνουσ, όπωσ θ 
επιςτροφι ςτο αυςτθρό ςφςτθμα αναμόρφωςθσ με τον εγκλειςμό τουσ 
ςε ιδρφματα, που εδϊ και χρόνια είχε καταργθκεί, αφοφ τα 
αποτελζςματα ιταν απογοθτευτικά. 
 Για οριςμζνουσ νζουσ υπάρχει μια προετοιμαςία προσ τθ βία, 
όταν οι οικογενειακζσ, κοινωνικζσ και ςχολικζσ ςυνκικεσ δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τουσ. Σο ιδανικό κα ιταν το ςχολείο να 
ςζβεται τθν προςωπικότθτα του κάκε μακθτι, να προςζχει τθν 
κατάςταςθ των χϊρων, τθ ηωι, τισ ςχζςεισ των μακθτϊν, τθν 
παιδαγωγία και τθν θκικι. Όταν κάποια από αυτζσ τισ προχποκζςεισ 
λείπει, θ αντίδραςθ των νζων είναι είτε θ φραςτικι είτε θ ςωματικι 
πρόκλθςθ προσ τουσ ενθλίκουσ και αυτό ιςχφει από τα παλιά χρόνια. 
τθν Πομπθία, μάλιςτα, είχαν ανακαλυφκεί ςυνκιματα ςτουσ τοίχουσ 
κάποιου ςχολείου που χαρακτιριηαν το δάςκαλο με φράςεισ που 
ζκαναν τουσ αρχαιολόγουσ να κοκκινίςουν. 
 Θ νεανικι εγκλθματικότθτα εμπεριζχει όλουσ τουσ παράγοντεσ 
τθσ κοινωνικισ αποδιοργάνωςθσ που είναι πραγματικζσ βόμβεσ, ζτοιμεσ 
να εκραγοφν. Ωςτόςο, αυτό που χαρακτθρίηει περιςςότερο τθ ςθμερινι 
κατάςταςθ είναι θ εμφάνιςθ του φαινομζνου τθσ ιδιϊτευςθσ που 
καταλιγει ςτθν ιδιωτεία, δθλαδι μια μορφι διανοθτικισ ανεπάρκειασ. 
Θ αδιαφορία των μεγάλων για τα κοινά οδθγεί τουσ νεότερουσ ςε 
πράξεισ αντικοινωνικζσ, εκφράηοντασ ζτςι τθ δυςφορία τουσ για τθ ηωι 
που διάγουν. τισ ςφνκετεσ κοινωνίεσ υπάρχει μια χαλαρότθτα που 
ςυνδυάηεται με τον πολλαπλαςιαςμό των απολιτικϊν πράξεων. Θ 
εγκλθματικότθτα είναι ζνα από τα χαρακτθριςτικά τουσ. 
 Σα ςπαςμζνα γραμματοκιβϊτια και τηάμια, οι λεκτικζσ επικζςεισ 
ςτο δρόμο, οι μικροκλοπζσ για «τθν πλάκα» είναι ςυμπεριφορζσ που 
βιϊνονται άςχθμα από τα κφματα, τα οποία εξομοιϊνουν τουσ δράςτεσ 
με κακοποιοφσ. Αυτζσ οι μικροεπικζςεισ δεν είναι παρά ςθμάδια τθσ 
προςωπικισ ι ςυλλογικισ ζλλειψθσ απαντιςεων ςτα κοινωνικά 
προβλιματα τθσ εποχισ. 
 Οι πρϊτοι που καλοφνται να δϊςουν λφςεισ ςτο πρόβλθμα είναι 
βζβαια οι γονείσ, οι οποίοι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 
απουςιάηουν. Πολφ ςυχνά οι ανιλικοι παρουςιάηονται ςτο δικαςτιριο 
για να δικαςτοφν μόνοι τουσ. Ζτςι, μπροςτά ςτον δικαςτι επινοοφν ζναν 
πατζρα προκειμζνου να ανακτιςουν τθν αξιοπρζπειά τουσ και να 
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αιςκανκοφν ςαν «τουσ άλλουσ». Οριςμζνοι δεν ζχουν δει ποτζ τον 
πατζρα τουσ να δουλεφει, άλλοι ςυντθροφν τθν οικογζνεια από τισ 
παράνομεσ δραςτθριότθτζσ τουσ. Είναι όλα τουσ παιδιά που περνοφν 
κρίςθ πατρικισ εξουςίασ. 
 Σο ςχολείο, που καλείται και αυτό να δϊςει λφςεισ, πολλζσ φορζσ 
αποτελεί το πεδίο που αναπτφςςεται θ βία. Σο 1971, από μια ζρευνα 
που ζγινε ςτθ Γαλλία και τα αποτελζςματά τθσ παρουςιάςτθκαν ςτο 
υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ζγινε γνωςτό πωσ θ ςχολικι αποτυχία 
αποτελεί πικανό παράγοντα ενίςχυςθσ τθσ εγκλθματικισ δράςθσ και 
πωσ ςυνεχϊσ μειϊνεται θ θλικία που πρωτοεμφανίηονται παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 Ο κοινωνιολόγοσ Κριςτιάν Μπακμάν, ειδικευμζνο ςτα 
προβλιματα τθσ νεανικισ εγκλθματικότθτασ, εξθγεί το φαινόμενο ςτο 
«Εβενεμζν ντι Ηεντί»: 
«Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ γενικευμζνθσ ανομίασ, θ ςυμπεριφορά των νζων 
παίρνει ζναν επικετικό, ακόμθ και βίαιο χαρακτιρα. Αυτά τα παιδιά δεν 
ζχουν ςυνείδθςθ των ορίων τουσ.  εν νιϊκουν φόβο και μποροφν να 
πάρουν οποιοδιποτε ρίςκο.  εν ξζρουμε πϊσ να τα προςεγγίςουμε. 
Σρομοκρατοφν όλο τον κόςμο, αλλά δεν ενδιαφζρουν κανζναν. Θα 
μποροφςαμε ωςτόςο να ξεκινοφςαμε με μια ανακεϊρθςθ τθσ 
παιδαγωγίασ. το παρελκόν, για τα παιδιά τθσ υπαίκρου υπιρχε θ 
κεωρία του Μπαςτζν , για τα παιδιά των εργατϊν οι μελζτεσ του Φρενζ. 
Όμωσ, για αυτά των φτωχϊν προαςτίων τθσ Γαλλίασ δεν υπάρχουν οφτε 
παιδαγωγοί οφτε κάποια ςκζψθ. Σθ κζςθ αυτϊν ζχει καταλάβει θ 
αςτυνομία και γιατί όχι ςε λίγο και ο ςτρατόσ. Εξάλλου, διαιςκανόμαςτε 
ιδθ να αναβιϊνει θ παλιά ιδζα του 19ου αιϊνα, αυτι των 
αναμορφωτθρίων και των εγκλειςμϊν για ψφλλου πιδθμα. Μια ιδζα 
που ικανοποιεί τουσ μικροαςτοφσ και τθν απαρχαιωμζνθ τοπικι 
εξουςία. Μόνο που πρζπει να γνωρίηουμε πωσ αυτοφ του είδουσ θ 
αντιμετϊπιςθ κα δθμιουργιςει μικρά τζρατα». 

                                   -                          
                       

  

ΕΡΩΣΗΕΙ: 

 Α. το πλαίςιο μιασ ςυηιτθςθσ που κα γίνει ςτθν τάξθ ςασ με κζμα τθ νεανικι παραβατικότθτα, 

διαβάςατε το παραπάνω κείμενο. Γράψτε μια περίλθψθ του κειμζνου αυτοφ, με τθν οποία κα 

ενθμερϊςετε τουσ ςυμμακθτζσ ςασ για το περιεχόμενό του. (100 – 120 λζξεισ)  

Μονάδεσ 25  

Β1. Αναγνωρίςτε τουσ τρόπουσ πεικοφσ που χρθςιμοποιεί θ ςυγγραφζασ ςτθν πρϊτθ παράγραφο 

(«Σα τελευταία χρόνια ... κρίςθ») του κειμζνου.  

Μονάδεσ 5 

Β2. Με ποια ςυλλογιςτικι πορεία είναι αναπτυγμζνθ θ ζκτθ παράγραφοσ του κειμζνου; («Οι 

πρϊτοι ... εξουςίασ.»)  

Μονάδεσ 5 
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Β3. α) εγκλειςμόσ, εγκλθματικότθτα, ανομία: Να δοκεί θ ετυμολογία των παραπάνω λζξεων.  

Μονάδεσ 5  

β) ανεπάρκεια, δυςφορία, παράνομοσ, απαρχαιωμζνοσ: Να δοκεί ζνα ςυνϊνυμο και ζνα 

αντϊνυμο για κακεμιά από τισ παραπάνω λζξεισ.  

Μονάδεσ 5  

Β4. Γιατί θ ςυγγραφζασ πιςτεφει ότι «αυτοφ του είδουσ θ αντιμετϊπιςθ κα δθμιουργιςει μικρά 

τζρατα»; Να απαντιςετε ςε μία παράγραφο 80 περίπου λζξεων.  

Μονάδεσ 15 

Γ. «Θ εγκλθματικότθτα δεν είναι μια κατάρα, οφτε τιμωρία που ςτζλνουν οι κεοί από τον 

ουρανό. Είναι ζνα φαινόμενο που παράγεται από τθν κοινωνία μασ. Οι ιογόνεσ ςυνκικεσ 

δθμιουργοφνται κατ  αρχιν μζςα ςτθν οικογζνεια». Να ςχολιάςετε κριτικά ςε ζνα αποδεικτικό 

δοκίμιο 500 περίπου λζξεων το παραπάνω απόςπαςμα, αναφερόμενοι και ςτον χϊρο τθσ παιδικισ 

εγκλθματικότθτασ, που εμφανίηεται ζκδθλα τον τελευταίο καιρό. Ποιεσ λφςεισ κα προτείνατε; Να 

κινθκείτε τόςο ςε επίπεδο πρόλθψθσ όςο και καταςτολισ. 

Μονάδεσ 40 

ή 

τισ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ των ΜΜΕ τίκεται ςυχνά, ιδιαίτερα τουσ τελευταίουσ μινεσ, το φλζγον 

ηιτθμα τθσ νεανικισ παραβατικότθτασ. Εςείσ, ωσ ςφγχρονοι νζοι που γνωρίηετε το φαινόμενο εκ 

των ζςω, καλείςτε να δϊςετε τθ δικι ςασ ερμθνεία ςτο πρόβλθμα και να προτείνετε τρόπουσ 

αντιμετϊπιςισ του, ς  ζνα άρκρο για μια κυριακάτικθ εφθμερίδα. (500-600 λζξεισ) 

 

 

 

 
 


