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κάνει αδικαιολόγητες απουσίες από
το σχολείο, ή καθυστερεί να πάει ή
αργεί να επιστρέψει στο σπίτι ή έχει
μειωμένη διάθεση να πάει στο σχολείο
ή αρνείται να πάει στο σχολείο με πρό-
σχημα κάποια αδιαθεσία ή αρνείται να
συμμετέχει σε σχολικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες
σχεδόν καθημερινά πηγαίνει από
διαφορετικό δρόμο στο σχολείο 
συχνά χάνει τα πράγματά του 
έχει σημάδια στο σώμα του ή έχει
σχισμένα ρούχα 
σας ζητά συχνά χρήματα γιατί λέει
ότι έχασε τα δικά του
έχει εφιάλτες
πέφτει η σχολική του επίδοση 
απειλεί να αυτοκτονήσει
Στη περίπτωση αυτή πρέπει να διερευ-
νήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί και στη
συνέχεια απευθύνεστε στο δάσκαλο
του παιδιού σας και στο διευθυντή του
σχολείου σας. Στη συνέχεια συζητείστε
με το παιδί σας για τα συναισθήματα
του, του λέτε ότι δεν ευθύνεται το ίδιο,
να είστε δίπλα του.

ΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΕΚΦΟΒΙΖΕΙ
ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ανησυχία για τη βία στο σχολείο δεν
αφορά μόνο τους γονείς των παιδιών
που πέφτουν θύματα εκφοβισμού, βίας
ή αποκλεισμού, αλλά και τους γονείς
των παιδιών που εκφοβίζουν. 
Πολλοί είναι οι λόγοι που ένας έφηβος
οδηγείται σε αυτή τη συμπεριφορά. 
Πιθανόν από την οικογένεια του να λεί-
πουν κάποια βασικά εξισορροπητικά
στοιχεία. Για παράδειγμα ο ένας γονιός
λείπει ή πέθανε, αν η οικογένεια περνά
πολλές οικονομικές δυσκολίες, αν κά-
ποιος είναι άρρωστος και το παιδί νιώ-
θει τρομερή ανασφάλεια, είναι πολύ
πιθανό στην εφηβεία κάτω από τις κα-
τάλληλες συνθήκες να εκφράσει τη
δική του ανασφάλεια και θλίψη με επι-
θετικότητα. 
Η επιθετική συμπεριφορά αποτελεί την
έκφραση της ανάγκης του έφηβου να
επιβληθεί.

Λάμπρος Σκεπετάρης

Τα  Φ Ι Λ Α ΡΑ Κ Ι Α δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  c o m i c s

Η σχολική βία είναι μια πραγματικότητα
που απασχολεί πολλούς γονείς σε όλα τα
κράτη του κόσμου. Για το λόγο αυτό απο-
φάσισα, αν και μικρός, να ψάξω να βρω
πληροφορίες και να σας τις παρουσιάσω.
Σχολική βία είναι η χρήση βίας μεταξύ μα-
θητών με σκοπό να προκαλέσει στους άλ-
λους πόνο και αναστάτωση.
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ
αυτά τα φαινόμενα είναι σχετικά πιο συνη-
θισμένα σε σύγκριση με την ελληνική
πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια
όμως το πρόβλημα εμφανίζεται και στον
τόπο μας με αυξανόμενη συχνότητα.
Όλα τα παιδιά μπορεί να παίξουν κατά και-
ρούς τους θύτες ή τα θύματα. Ο θύτης

μπορεί να γίνει θύμα κάποιων ισχυρότερων.
Το θύμα μπορεί με τη σειρά του να γίνει θύτης
μόλις του δοθεί η ευκαιρία στην αντιπαράθεση
με κάποιους ασθενέστερους.
Πολύ συχνά οι μαθητές αποσιωπούν αυτό που
τους συμβαίνει γιατί δεν θέλουν να εμπλέξουν
τους γονείς τους είτε επειδή ντρέπονται είτε
επειδή φοβούνται. Έτσι, υποφέρουν σιωπηλά.
Αν διαπιστώσετε κάποιες αλλαγές στην συμ-
περιφορά του παιδιού, τότε ίσως θυματοποι-
είται στο σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση το
παιδί μπορεί να κάνει κάτι από τα εξής:
γίνεται επιθετικό ή υπερβολικά ανήσυχο
εκφοβίζει ή θυματοποιεί άλλα παιδιά ή τα
αδέλφια του
φοβάται να χρησιμοποιήσει το κινητό του 

« Σ χ ο λ ι κ ή  β ί α »  
Τ ο  φ α ι ν ό μ ε ν ο  τ η ς  ε π ο χ ή ς


