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Σιμερα βιϊνουμε όλοι μασ μια περίοδο μετάβαςθσ, οικονομικισ κρίςθσ και
κατάρρευςθσ αξιϊν και κεςμϊν. Καλοφμαςτε όλοι να αναπροςαρμόςουμε το
βιοτικό μασ επίπεδο, γεγονόσ που αποτελεί τθν μοναδικι ίςωσ ευκαιρία για τθν
αναπροςαρμογι του αξιακοφ μασ κϊδικα.
Σε μία τζτοια περίοδο αςτάκειασ, αναςφάλειασ και απϊλειασ, οι ςχζςεισ
δοκιμάηονται αλλά κυρίωσ αναδιαμορφϊνεται θ ςχζςθ με τον εαυτό μασ. Η
ματαίωςθ και το πζνκοσ που βιϊνουμε αλλάηοντασ το κοινωνικοοικονομικό status
μασ, οδθγεί ςε μία ςειρά εςωτερικϊν ψυχολογικϊν αλλαγϊν, επθρεάηοντασ τισ
κάκε είδουσ ςχζςεισ μασ.
Ζρευνεσ ςε περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ κακϊσ και κατά τθν διάρκεια πολεμικϊν
ςυρράξεων, καταγράφουν τθν διαρκι ανάγκθ των ατόμων για περιςςότερθ
οριοκζτθςθ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ωσ μθχανιςμό άμυνασ απζναντι ςτισ ιδιαίτερα
χαοτικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν.
Είδη ςχολικήσ βίασ
1. Σωματικι βία.
2. Ψυχολογικι - Συναιςκθματικι βία.
3. Λεκτικι βία.
4. Σεξουαλικι βία.
5. Παραμζλθςθ – υπερπροςταςία.
Λόγοι υιοθζτηςησ βίασ
1. Φόβοσ.
2. Μθ επιτυχθμζνθ διαχείριςθ κυμοφ.
3. Δυςχερισ αναγνϊριςθ βαςικϊν ςυναιςκθμάτων.
Ερευνητικά δεδομζνα
Τα αποτελζςματα πρόςφατων ερευνϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε ςχολεία
τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, ζχουν επιβεβαιϊςει ότι πολλοί μακθτζσ
πζφτουν κφματα «καψωνιϊν», παρενοχλιςεων, απειλϊν, επικετικϊν ενεργειϊν,
βίαιων εκφοβιςμϊν, «πειραγμάτων», «τραμπουκιςμϊν». Η ςυχνότθτα αυτϊν των
φαινομζνων κυμαίνεται από το 5-22%. Η διακφμανςθ αυτι επθρεάηεται από τθ
θλικία, τον τρόπο εξζταςθσ, το μζγεκοσ και τθν κοινωνικοοικονομικι ςφςταςθ του
δείγματοσ (Χαντηι και ςυν. 2000).
Επιπλζον διαχρονικζσ ζρευνεσ καταδεικνφουν ότι θ χρόνια μακθτικι κυματοποίθςθ
ςυνδζεται με ψυχοπακολογικά προβλιματα αυτοεκτίμθςθσ κατά τθν παιδικι και
εφθβικι θλικία(Dodge et al., 1990, Egan et al., 1998).
Με τον όρο κυματοποίθςθ αποδίδουμε το αγγλικό "victimization", που είναι το
αποτζλεςμα του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ (bulling), δθλαδι μίασ ςυγκεκριμζνθσ
μορφισ επικετικισ ςυμπεριφοράσ με επαναλθψιμότθτα, ςτακερι ςυχνότθτα και με

τθν μεκόδευςθ προσ τουσ πιο αδφναμουσ μακθτζσ. Ο όροσ αυτόσ δεν μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί όταν δφο άτομα ίςθσ δυναμικισ φιλονικοφν.
Για να χαρακτθριςκεί μία ςφγκρουςθ αρνθτικι κα πρζπει να υπάρχει ςαφισ
πρόκεςθ χειραγϊγθςθσ και ςυνειδθτι προςπάκεια τραυματιςμοφ, εξευτελιςμοφ,
επιβολισ και πρόκλθςθσ ςωματικοφ ι/και ψυχικοφ πόνου (Salmivalli et al., 1996,
Smith, 1991).
Ανεξάρτθτα από φίλο και θλικία τα παιδιά ζχουν τθν ίδια πικανότθτα να
κυματοποιθκοφν παρότι μερικζσ μελζτεσ καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα
αγόρια εμπλζκονται περιςςότερο από τα κορίτςια ςτισ διαδικαςίεσ
κυματοποίθςθσ. Τα αγόρια και τα κορίτςια προκαλοφν αλλά και υφίςτανται
διαφορετικό είδοσ κυματοποίθςθσ. Τα αγόρια υφίςτανται κυρίωσ ανοιχτζσ
ςωματικζσ επικζςεισ και απειλζσ, ενϊ τα κορίτςια πζφτουν κφματα λεκτικϊν και
ζμμεςων μορφϊν παρενόχλθςθσ, κακϊσ και διαδικαςιϊν αποκλειςμοφ από τθν
ομάδα των ςυνομθλίκων.
Προφίλ δράςτη – Θφματοσ
Οι δράςτεσ ςκόπιμων επικετικϊν ενεργειϊν:
1. Αιςκάνονται ιδιαίτερθ απζχκεια για το ςχολείο.
2. Διακατζχονται από αιςκιματα ανεπάρκειασ, κατωτερότθτασ και αναςφάλειασ.
3. Χαρακτθρίηονται από χαμθλι αυτοεκτίμθςθ.
Σα παιδιά θφματα είναι:
1. Ιδιαίτερα αγχϊδθ.
2. Ζχουν τθν τάςθ να ενιςχφουν τουσ δράςτεσ υποχωρϊντασ και εγκαταλείποντασ
εφκολα.
Πωσ αντιδρά η ςχολική κοινότητα {ΕΠΙΛΟΓΟ]
Η βία ςτο ςχολείο αποτελεί μία ςυλλογικι διεργαςία ζχει δθλαδι τισ ρίηεσ τθσ ςτον
τρόπο που αντιδρά θ ομάδα ςτισ διαδικαςίεσ κυματοποίθςθσ των μελϊν τθσ.
Πρόκειται για μεταδοτικι «αςκζνεια» θ οποία εξαςκενεί τον ζλεγχο τθσ αναςτολισ
τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, διαταράςςει το ςφςτθμα τθσ κατανομισ των
ςυλλογικϊν ευκυνϊν. Ζχει διαπιςτωκεί ότι οι μακθτζσ αναλαμβάνουν
«ςυμμετοχικοφσ» ρόλουσ κατά τθν κυματοποίθςθ ςυμμακθτϊν τουσ
υποβοθκϊντασ το δράςτθ παρζχοντάσ του τθν κετικι ανατροφοδότθςθ είτε
επιβραβεφοντασ τθν πράξθ του, είτε παίρνοντασ το μζροσ του κφματοσ, ι επίςθσ
παραμζνοντασ ουδζτεροι (Olweus, 1993).
Οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ εξαρτϊνται από τθ κζςθ που κατζχει ο μακθτισ ςτθν ομάδα
κακϊσ επίςθσ και τον βακμό αποδοχισ που εξαςφαλίηει. Οι περιςςότεροι μακθτζσ
ςυςπειρϊνονται γφρω από το νικθτι εκφοβιςτι, ακολουκοφν με μικρι διαφορά οι
ουδζτεροι ενϊ οι υπεραςπιςτζσ του ςυςτιματοσ είναι ςυνικωσ ελάχιςτοι. Το
αποτζλεςμα είναι να αποκρφπτονται πολλά περιςτατικά κυματοποίθςθσ από
εκπαιδευτικοφσ και γονείσ των παιδιϊν (Salmivalli et al., 1996, Smith, 1999, Sytton,
1999).

