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Σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά στα σχολεία 

 
Το τελευταίο διάστημα έλαβαν χώρα φαινόμενα ακραίας συμπεριφοράς από μαθητές σε σχολεία 

της περιοχής μας. Άλλα σχετίζονταν με ενέργειες που έβαζαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ίδιων των 

μαθητών μας και άλλα αφορούσαν χυδαία συμπεριφορά σε σχολικό χώρο. Όλα αυτά απασχόλησαν 

την κοινή γνώμη και δικαιολογημένα προκάλεσαν ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Είναι δύσκολο να προβεί κανείς, ιδιαίτερα όταν δεν γνωρίζει λεπτομερώς τα δεδομένα, σε 

αξιολογήσεις των περιστατικών αυτών, που και από διαφορετικές αφετηρίες εκκινούν, αλλά και 

οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Κοινό τους σημείο μπορεί να θεωρηθεί η με μια ευρεία 

έννοια «αποκλίνουσα» από το συνηθισμένο, το επιθυμητό αλλά και το λογικά αναμενόμενο, 

συμπεριφορά. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η πρόβλεψή της φαντάζει απίθανη: γιατί είναι μια μη 

αναμενόμενη συμπεριφορά ακόμα και από εμάς τους εκπαιδευτικούς, που άλλος με μεγαλύτερη, 

άλλος με μικρότερη εμπειρία, αντιμετωπίζουμε τις «προκλήσεις» της σχολικής τάξης. 

Οπωσδήποτε, η εφηβική ηλικία αποτελεί το υπόβαθρο της ασταθούς ψυχολογίας των νέων, της 

μεταβλητότητας του χαρακτήρα τους, της «άμυαλης» αντίδρασης που οδηγεί σε λογιών αποκοτιές, 

της συχνά απρόσεκτης ή «απροσάρμοστης» στους κανόνες συμπεριφοράς τους. Συχνά λειτουργεί με 

ελλιπή τρόπο και η στήριξη και καθοδήγηση του νέου από τη μεριά της οικογένειάς του, αφού 

πλήττεται κι αυτή από μεγάλες δυσκολίες και αδιέξοδα που επέτεινε η οικονομική κρίση. Όλα αυτά 

συνδυάζονται με την αμφιβόλου ποιότητας κοινωνικοποίηση που λαμβάνουν οι σημερινοί νέοι από 

τα ΜΜΕ και με τις ανύπαρκτες υποστηρικτικές υποδομές στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και στο 

χώρο του σχολείου (π.χ. σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) και καθιστούν τη νεολαία 

ανοχύρωτη απέναντι στις απίστευτα σκληρές προκλήσεις της εποχής μας.   

Από την άλλη δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι το σχολείο είναι αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι 

της κοινωνίας και οι έφηβοι είναι οι πιο ευαίσθητοι δέκτες των κοινωνικών αναταράξεων. Τα 

σημερινά κοινωνικά αδιέξοδα, η ανεργία και η έλλειψη προοπτικής για τους νέους, οι περικοπές 

μισθών, οι απολύσεις για τους γονείς και τα οικογενειακά προβλήματα που δημιουργούν η 

φτωχοποίηση και η ανασφάλεια, δεν μπορούν παρά να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική διάθεση και 

συμπεριφορά των νέων. 

Όλα τα προηγούμενα οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα: μεγέθυνση της δυσκολίας προσαρμογής 

των νέων και της αποδοχής κάποιων κανόνων ή και ακραία αντίδραση που μπορεί να αποβεί 

μοιραία. 

Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και τη δική μας θέση σ’ όλα αυτά. Αντιμετωπίζουμε κι εμείς 

ως εργαζόμενοι μεγάλα προβλήματα. Και όχι μόνο δεν έχουμε στήριξη στο όλο και πιο δύσκολο έργο 

μας, αλλά αντιμετωπιζόμαστε ως «αποδιοπομπαίος τράγος» για όλα τα δεινά της εκπαίδευσης. 

Βρισκόμαστε στο στόχαστρο του κοινωνικού αλληλοσπαραγμού που έντεχνα καλλιεργείται και 

ενοχοποιούμαστε με ποικίλους τρόπους, κατά περίπτωση από την πρώην υπουργό Παιδείας ή από 

μερίδα αδηφάγων ΜΜΕ που ακόμα και κάτι τραγικό το δίνουν βορά στο κυνήγι της τηλεθέασης. 
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Δυστυχώς ξέρουμε ότι στο μέλλον – αν δεν αλλάξει ρότα η χώρα - τέτοια αρνητικά περιστατικά 

θα πυκνώσουν. Ζούμε ήδη μια σχολική χρονιά που από την έναρξή της χαρακτηρίστηκε από ένταση. 

Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε ότι με το μνημόνιο να διαλύει την ίδια την κοινωνία, τη συνοχή 

της, τις αξίες και τα ιδανικά της, το σχολείο μένει μοναδικός πυλώνας μετάδοσης αξιών και ανάδειξης 

προτύπων και αρετών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να εξαντλήσουν την 

παιδαγωγική τους εμπειρία και ευαισθησία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων ή 

παρόμοιων περιστατικών, με μόνο γνώμονα την υπηρέτηση αξιών που οφείλουμε να 

εμφυσήσουμε στους νέους μας. Τους καλούμε να στηρίξουν με κάθε τρόπο τούς από παντού 

πληττόμενους μαθητές μας, αλλά και να μην ανεχτούν καταστάσεις που πλήττουν την 

αξιοπρέπειά τους στο χώρο της εργασίας τους. Τους καλούμε να είναι σε επαφή με τους γονείς, οι 

οποίοι συχνά βιώνουν την ίδια με μάς δυσάρεστη έκπληξη από απρόσμενες συμπεριφορές των 

παιδιών τους, ώστε να οργανώνονται συζητήσεις με τους Συλλόγους Γονέων και με κάθε γονέα 

ατομικά για τα προβλήματα και των μαθητών και του σχολείου. Το σχολείο πρέπει να καταστεί 

εστία επικοινωνίας και χώρος δημιουργίας και εμπέδωσης αξιών. Αυτό απαιτεί ο εκπαιδευτικός 

μας πολιτισμός και το καθήκον μας προς τη νέα γενιά.  

 

 

Για το ΔΣ 
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