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NEWS
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ
ε αφορμή ένα πρωτοφανές για ελληνικά δε-
δομένα έγκλημα, τη δολοφονία ενός 14χρονου 
από τα χέρια ενός συνομήλικου φίλου του 
σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, και μετά το 
αρχικό σοκ, γεννιούνται βαθύτερα ερωτήματα 

για την επεξήγηση μιας τέτοιας πράξης. 
Κανείς όμως δεν μπορεί να εξηγήσει πως μπορεί ένα παιδί 
να είναι ο  «δράστης» μιας τέτοιας της πράξης. Σε εκείνο το 
σημείο προκύπτουν τα πιο σημαντικά ερωτήματα. 
Τι οδήγησε ένα παιδί να σκοτώσει με ένα μαχαίρι τον καλύτερο 
του φίλο; Τι εικόνες είχε στην υπό διαμόρφωση ακόμη προσω-
πικότητά του που μπόρεσε και τις έκανε πράξη; 
Ποιος είναι ο ρόλος των γονιών, της οικογένειας και του σχολείου; 
Μία εγκληματική ή βίαιη συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται σε 
γονίδια; 
Το κάθε παιδί «κρύβει» ένα εν δυνάμει «τέρας» ή μήπως εμείς 
ανατρέφουμε ένα «τέρας»; 
Επηρεάζει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανεξέλεγκτη εισβολή 
της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας; 
Όπως επισημαίνει ο ψυχίατρος και αντιπρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο,Γι-
ώργος Φλώρος «το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανατροφή των 
παιδιών σήμερα στις κοινωνίες του ‘Πρώτου Κόσμου’ είναι ότι 
δεν μαθαίνουν τις πραγματικότητες της ζωής: ότι χρειάζεται να 
προσπαθείς, να κοπιάζεις, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς αλλά 
και πάλι μπορεί να χάσεις, να αποτύχεις. Οφείλεις στον εαυτό σου 
να ξανασηκωθείς και να ξαναδοκιμάσεις. Φτιάχνουμε μία γενιά 
που φαίνεται δυνατή, αχάρακτη και πολύτιμη σαν το ζαφείρι, 
όμως το ζαφείρι αν πέσει θρυμματίζεται…».
Τα παιδιά έχουν πολύ μικρή ανοχή για δυσκολίες στο δρόμο τους 
και για αντιξοότητες, παραδέχεται ο κ. Φλώρος. «Ακόμη και η δια-
σκέδαση τους πλέον έχει γίνει ηλεκτρονική, άκοπη, ένα διαδικτυακό 
ερέθισμα για το μυαλό που δεν συνδέεται με κόπο ή απώλεια. Τα 
παιδιά με τα παραδοσιακά τους παιχνίδια ανταγωνίζονται, κοπιά-
ζουν, γυρίζουν πίσω με λερωμένα ρούχα, με γδαρσίματα, ιδρωμένα 
και κουρασμένα, όμως μαθαίνουν να προσπαθούν. ‘Χάνω μία ζωή’ 
ή μία παρτίδα στο ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν σημαίνει πραγματικά 
τίποτα. Απλά ξαναρχίζω αμέσως μετά, θυμωμένος γιατί έχασα, 
χωρίς σεβασμό για τη προσπάθεια του άλλου. Χάνω ένα παιχνίδι 
μπάλα στην αλάνα σήμαινε όμως πολλά».
Στο ερώτημα πως αυτές οι αλλαγές στις συνήθειες και στον 
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Η αφύπνισΗ μέσα από μια τραγωδια 
τΗσ διπλανΗσ πόρτασ

Μεγαλώνουμε 
παιδιά ή τέρατα;

«Χρυσοί» κανόνες για την ανατροφή των παιδιών

τρόπο παιχνιδιού απαντάει ότι «τότε μαθαίναμε να διαχειρι-
ζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα που είναι αναπόφευκτα 
στη ζωή, ξεκινώντας από τα μικρά αυτά γεγονότα. Τώρα πλέον 
αυτή η διαχείριση λείπει. Και αυτό γιατί υπάρχει μία τάση να 
προστατεύονται τα παιδιά από όλα τα πιθανά και απίθανα κακά 
που μπορεί να τους συμβούν καθώς έχει χαθεί η εμπιστοσύνη 
στον περίγυρο, οπότε μας νοιάζει μόνο το παιδί να το βλέπουμε, 
να είναι ‘ασφαλές’. Και οι γονείς επίσης τείνουν να επενδύουν 
μεγάλο κομμάτι της ενέργεια τους στο μέλλον των παιδιών 

τους, παιδιά που είναι και λιγότερα σε αριθμό οπότε επιμερί-
ζονται μεγαλύτερο βάρος στους ώμους τους».
Από την πλευρά της η εκπαιδευτική ψυχολόγος Αντωνία 
Τορρένς μας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν «χρυσοί» κανόνες 
για την ανατροφή των παιδιών. 
■ Συναισθηματική κάλυψη «Σ’ αγαπώ ό,τι και να γίνει». Δεν 
αποδεχόμαστε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το παιδί πρέπει 
να αισθάνεται ότι το ίδιο το αποδεχόμαστε.
■  Όρια. Βάζουμε όρια στο παιδί με την έννοια ότι όλοι έχουμε 
υποχρεώσεις και δικαιώματα και ότι μαθαίνουμε να αναγνωρί-
ζουμε και να σεβόμαστε και τις ανάγκες του άλλου, όπως πρέπει 
να συμβαίνει και στη ζωή των ενηλίκων.
■  Παράδειγμα ζωής. Οι γονείς είναι το πρώτο παράδειγμα 
μίμησης από την βρεφική ηλικία ακόμη. 
■  Ειλικρίνεια.
■  Σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού.
 
Οι γονείς πρέπει να εκπαιδεύονται
Όλοι είμαστε άνθρωποι, με διαφορετικές προσωπικότητες, 
συνήθειες και ερεθίσματα. Όταν όμως κάποιος γίνεται 
γονιός οφείλει πέρα από το ένστικτο να εκπαιδευτεί; 
Στο ερώτημα αυτό η κ. Τορρένς εντοπίζει 4 βασικά σημεία:
  Δεν έχουν μάθει να αναγνωρίζουν ποιος πραγματικά έχει το 
πρόβλημα. Τα παιδιά τους ή οι ίδιοι
  Δεν έχουν μάθει να ακούνε προσεκτικά αυτό που προσπαθεί 
να τους πει το παιδί τους (ενσυναίσθηση)
  Να εκφράζουν την αποδοχή τους προς το παιδί (με λεκτική 
και μη λεκτική επικοινωνία)
  Για την επίλυση των προβλημάτων να δημιουργούν «συμ-
μαχίες» με τα παιδιά τους και να αποφεύγουν να ασκούν τη 
χρήση της «εξουσίας» ως γονείς. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
στα παιδιά αισθήματα θυμού, ανταπόδοσης, εκδικητικότητας, 
επιθετικότητας.
 
Οι λόγοι που κάνουν ένα παιδί βίαιο
«Συνήθως οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί να φερθεί τόσο 
βίαια σε κάποιον είναι πολλοί», σημειώνει η κ. Τορρένς 
και εξηγεί: 
  Τρόπος ανατροφής και αναπαραγωγή συγκρουσιακών οικο-
γενειακών μοντέλων επίλυσης προβλημάτων.
  Χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσπάθεια αναπλήρωσης του συ-
ναισθηματικού κενού που δημιουργείται με την ψευδή προσωρινή 
απόλαυση, που λαμβάνει ο θύτης όταν ασκεί βία σε κάποιους. 
  Κάποιες φορές ο θύτης μπορεί να είναι και γονιδιακά επιβα-
ρυμένος.
  Αδυναμία του σχολικού πλαισίου να βοηθήσει στην  αντιμε-
τώπιση τέτοιου είδους περιστατικών.  

Τι είναι το bullying και που μπορώ 
να αναζητήσω βοήθεια;
Μεταξύ άλλων πηγών ενημέρωσης, βοήθειας και 
αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, τον 
τελευταίο περίπου χρόνο λειτουργεί η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα www.livewithoutbullying.com.
Είναι δωρεάν και απευθύνεται σε παιδιά 10 έως 18 
ετών και ενηλίκους (γονείς και εκπαιδευτικούς) που 
επηρεάζονται από τον εκφοβισμό σε κάθε γωνιά της 
επικράτειας. 
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