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«.... Και τότε το μικρό σχολιαρόπαιδο, κλαψουρίζοντας 
 με τη σάκα στους ώμους και με το πρόσωπο φρεσκοπλυμμένο,  
σέρνεται σαν σαλιγκάρι, απρόθυμο να πάει στο σχολείο». 
                                     «Όπως σας αρέσει». 
                                                                                     W. Sheakespeare. 
 
Ο εμπειρίες, τα βιώματα και οι ψυχολογικές δυσκολίες που φέρει το 

κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί διαμορφώνουν την πορεία της σχολικής του 
ζωής και εκδηλώνται από την αρχή ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Για το παιδί 
που έχει κακοποιηθεί - παραμεληθεί, η είσοδος στο σχολείο σημαίνει πολλές φορές 
μια επιπρόσθετη αλλαγή στον τρόπο της ζωής του. Για το παιδί αυτό που προέρχεται 
από ένα διαταραγμένο οικογενειακό ή προσωπικό περιβάλλον, το σχολείο είναι μια 
ακόμη δοκιμασία από συνεχείς ώρες με αυστηρή πειθαρχία, κοπιαστικές μαθήσεις και 
επιτακτικές απαιτήσεις να έχει πρόσβαση ή δυνατότητα προσφυγής σε προστασία ή 
συμπαράσταση. Για άλλη μια φορά στη ζωή του την τύχη του την καθορίζουν 
άγνωστα πρόσωπα προς αυτό. 

 Το κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί με την είσοδό του στο σχολείο 
μεταφέρεται σε ένα σύστημα με απροσδόκητα και απρόβλεπτα γεγονότα. Οι 
απαιτήσεις και οι εντάσεις του καινούργιου περιβάλλοντος είναι πολλές. Το παιδί, 
όμως, δε διαθέτει αρκετή ευελιξία και αυτοέλεγχο για να τις αντιμετωπίσει. Η 
σχολική ζωή προβάλλει στο παιδί απαιτήσεις, οι οποίες του είναι ουσιαστικά 
πρωτόγνωρες· ιδιαίτερα όσον αφορά: τη συγκέντρωση της προσοχής του, την 
ικανότητα να κάθεται στη θέση του ήσυχο και να εργάζεται ως την ολοκλήρωση του 
έργου, που κάθε φορά αναλαμβάνει. Πρέπει να μάθει να συναστρέφεται και με τους 
συμμαθητές του που ο καθένας είναι και μια διαφορετική προσωπικότητα, με τις 
δικές του απόψεις.  

 Εξίσου, σημαντικό με τις υποκειμενικές ή αντικειμενικές εντάσεις και 
δυσκολίες που ενυπάρχουν στις διάφορες δραστηριότητες της σχολικής ζωής, είναι ο 
τρόπος με τον οποίο το παιδί προσλαμβάνει και βιώνει προσωπικά τη σχολική 
πραγματικότητα. Έτσι, όταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει το παιδί είναι 
διαταραγμένο, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει ανακούφιση και λυτρωτική δύναμη 
στη ζωή του παιδιού. Όμως, αν αναλογιστούμε τις τόσες πιθανές εντάσεις που 
υπάρχουν εν δυνάμει σε αυτή τη σύνθετη σχολική καθημερινότητα δεν μπορεί να 
φαντάζει παράδοξο πώς το κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί συναντά δυσκολίες 
και παρουσιάζει προβλήματα. Προβλήματα που ποικίλλουν, από απλή απέχθεια και 
περιστασιακή απροθυμία να πάει στο σχολείο μέχρι εμφάνιση αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς συνοδευόμενη από απείθεια, επιθετικότητα ή ανυποχώρητη άρνηση 
στην ιδέα να συνεχίσει να πηγαίνει στο σχολείο. Μια τέτοια αντίδραση μπορεί να 
είναι ενδεικτική των βιωμάτων του παιδιού, της ωριμότητας που δεν έχει κατακτήσει 
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για να αντιμετωπίζει νέες συνθήκες και το βαθμό που η ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη 
έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα. 

  Έτσι, οι δάσκαλοι καλούνται να επιλύσουν το πρόβλημα προσαρμογής και 
τις μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς που μπορεί να εμφανίζει το κακοποιημένο - 
παραμελημένο παιδί. Λέγοντας αποκλίνουσα συμπεριφορά αναφερόμαστε σε μορφές 
συμπεριφοράς, όπως η ανυπακοή, η εριστικότητα και η επιθετικότητα, που 
καταδεικνύουν την αντίθεση του παιδιού προς κάθε μορφή εξουσίας. Αυτές οι μορφές 
συμπεριφοράς στην πλειονότητά τους εμπεριέχουν το στοιχείο του μειωμένου 
αυτοελέγχου. Συγκεκριμένα, το παιδί που είναι θύμα κακοποίησης- παραμέλησης 
αφήνει τις παρορμήσεις του ελεύθερες κάνοντας τους άλλους (συνομηλίκους, 
δασκάλους, κ.ά.) να υποφέρουν αναπαράγοντας το βίωμα που έχει ζήσει, δηλαδή, 
όπως ακριβώς ο θύτης - γονέας ή το υποκατάστατό του, αφήνει ελεύθερες τις 
παρορμήσεις του και κακοποιεί - παραμελεί το παιδί του και το κάνει να υποφέρει. 

    Ο αυτοέλεγχος είναι σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνική συνύπαρξη. 
Έτσι και το παιδί στα πλαίσια του σχολείου οφείλει να επιτύχει ένα βαθμό 
αυτοπειθάρχησης προκειμένου να αναπτύξει ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις, 
να ενταχθεί δημιουργικά στο περιβάλλον του και να ελέγχει τη συμπεριφορά του. 
Παρόλη την ασυνέπεια των γονέων ή των υποκατάστατών τους ως πρότυπα προς 
μίμηση, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να συμμορφώνονται προς τους κανόνες 
κοινωνικής συμπεριφοράς (καλοί τρόποι, αλληλοκατανόηση, τήρηση υποσχέσεων, 
κ.ά.).  
          Η ανάπτυξη μιας αρχικής ετοιμότητας για συμμόρφωση μπορεί να είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα κάθε περαιτέρω προσπάθειας 
αγωγής του παιδιού. Αν το παιδί δεν διαθέτει αυτή την τάση ή ετοιμότητα, θα 
παραμείνει ξένο σώμα μέσα στο σχολείο και γενικότερα στην κοινωνία χωρίς να έχει 
ενστερνιστεί τους κανόνες και τις αξίες της, αλλά θα σχετίζεται με αυτές, όταν θα 
πρέπει και θα τις τηρεί τελείως επιφανειακά. Ακόμη, όμως και σε αυτή την 
περίπτωση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση σωματικές ή 
ψυχολογικές τιμωρίες, διότι στο παιδί που έχει υποστεί κακοποίηση - παραμέληση, 
δημιουργούν έντονο άγχος, εχθρότητα και σύγχυση, αφού του δίνουν ως πρότυπο 
προς μίμηση τη συμπεριφορά που επικρίνουν.  
            Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι αν το κακοποιημένο - 
παραμελημένο παιδί είναι ένα επιθετικό παιδί; Οι γονείς που είναι εχθρικοί και 
απορριπτικοί, που κακοποιούν - παραμελούν τα παιδιά τους, ωθούν μεγάλο μέρος 
αυτών στο να είναι σκληρά και επιθετικά, γεμάτα άγχος και απογοητεύσεις. «Η 
δυστυχία που τα κάνει επιθετικά βαθαίνει ακόμη περισσότερο, όταν εξαιτίας της 
επιθετικής τους συμπεριφοράς, τα άλλα παιδιά δεν θέλουν να τα συναστρέφονται και τα 
αποφεύγουν» (1). Το κακοποιημένο - παραμελημένο παιδί, όταν καταφεύγει στην 
επιθετικότητα γίνεται διεκδικητικό και ανταγωνιστικό, γιατί καταφεύγει σε 
«συναισθήματα εκτάκτου ανάγκης» σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale, 
όπως η οργή, το μίσος, η εχθρότητα (2). Αυτό σημαίνει πως το παιδί, όταν βιώνει μια 
κρίση, ορμονικές αλλαγές ενεργοποιούν δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε 
λανθάνουσα κατάσταση, όταν βρίσκεται σε ήρεμες συνθήκες. Έτσι, τα παιδιά 
γίνονται οξύθυμα και επιθετικά, όταν βιώνουν κακομεταχείριση και παραμέληση. Η 
εμφάνιση αυτών των συναισθημάτων «εκτάκτου ανάγκης» ρυθμίζεται από τον φλοιό 
του εγκεφάλου, ο οποίος μπορεί άλλοτε να αναστέλλει και άλλοτε να απελευθερώνει 
τις επιθετικές εκδηλώσεις. Η ενέργεια που δαπανά ένα παιδί σε εχθρότητα και μίσος 
είναι ένας αξιόπιστος δείκτης για να υπολογίσουμε το βαθμό δυσπροσαρμοστίας του. 
            Για κάποιο ποσοστό κακοποιημένων - παραμελημένων παιδιών, η άρνησή 
τους να πάνε σχολείο προχωρεί πολύ πιο πέρα από την απλή απροθυμία κάτι που 
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οφείλεται σε καθοριστικές εμπειρίες που έχουν ζήσει ή σε ποικίλα ψυχολογικά 
προβλήματα. Τα παιδιά δεν μπορούν πάντα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του 
σχολικού περιβάλλοντος και αρνούνται επίμονα να πάνε στο σχολείο με αμετάκλητη 
αποφασιστικότητα.  
            Το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου κάνει το παιδί να υποφέρει από 
άγχος σε σχέση με πολλά άλλα ζητήματα και δεν υποχωρεί, όσες προσπάθειες και αν 
γίνουν για να καθησυχάσει, ενώ μπορεί αυτό το άγχος να συνοδεύεται και από 
περιοδικώς επαναλαμβανόμενα οργανικά συμπτώματα (π.χ. ταχυκαρδία, εφίδρωση, 
κ.ά.). Δεν είναι δική του επιλογή να μείνει μακριά από το σχολείο. Η πραγματικότητα 
είναι, ότι δεν μπορεί να πάει στο σχολείο εξαιτίας κάποιου υπερβολικά ανεξήγητου 
φόβου που νοιώθει, κάτι που αποδεικνύει πως η άρνηση του κακοποιημένου - 
παραμελημένου παιδιού να πάει στο σχολείο είναι κάτι πολύ σοβαρότερο και πολύ 
πιο θεμελιακό. Είναι μια ψυχολογική διαταραχή και όχι απλώς ένα πρόβλημα ηθικής 
τάξης ή απειθαρχίας εκ μέρους του παιδιού. 
            Η σχολική φοβία που παρουσιάζουν τα κακοποιημένα - παραμελημένα παιδιά 
εκδηλώνεται ως ένας έντονος, παράλογος φόβος προς συγκεκριμένες εκφάνσεις της 
σχολικής ζωής, που όμως έχει πολύ βαθύτερα αίτια. Αίτια που μπορούν να 
αναζητηθούν στο ότι το παιδί ζει ή έχει ζήσει σε ένα διαταραγμένο οικογενειακό 
περιβάλλον που το κακομεταχειρίζεται ή το παραμελεί και σε συνθήκες που του 
προκαλούν φόβο και άγχος. Αυτά τα συναισθήματα για να κατορθώσει να τα αντέξει, 
τα μετατοπίζει σε περιστάσεις συνυφασμένες με τη σχολική ζωή που η καθεμιά τους 
μπορεί να προκαλέσει στο παιδί φόβο για λόγους εντελώς αντικειμενικούς και 
δικαιολογημένους και επιλέγει τη φυγή (3). Αυτή η φοβία του παιδιού έχει και τις 
κοινωνικές της επιπτώσεις. Τα κακοποιημένα - παραμελημένα παιδιά που νοιώθουν 
έντονο άγχος, δεν είναι δημοφιλή μεταξύ των συμμαθητών τους, υποτιμούν τον εαυτό 
τους, έχουν χαμηλή αυτοϊδέα. Μερικές από τις πηγές του παιδικού άγχους είναι:  

- οι σχέσεις με το δάσκαλο και τους συμμαθητές,  
- η αποτυχία στα μαθήματα,  
- οι μαθησιακές ανεπάρκειες,  
- οι επιπλήξεις του δασκάλου,  
- η απόδοση στις εξετάσεις,  
- η σχολική αποτυχία, κ.ά.  
Αυτό που χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις φοβίας είναι η έντασή τους που είναι 

δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την πραγματική αγχογόνο κατάσταση. 
            Η σχολική φοβία μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, συχνότερα 
όμως στη Β΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Αν το κακοποιημένο - παραμελημένο 
παιδί δεν εκφράσει άμεσα τα συναισθήματά του εύκολα μπορεί κανείς να ανιχνεύσει 
τους φόβους και τα άγχη του στην υπερένταση που εκδηλώνει, στην αδιάκοπη 
ανησυχία, σε στερεότυπες κινήσεις του σώματος μπρός - πίσω, σε τικ, σε διαταραχές 
του λόγου, σε ονυχοφαγία, σε πιπίλισμα του δακτύλου, σε εκρήξεις οργής, κ.ά. Αυτές 
οι μορφές συμπεριφοράς μειώνουν την εσωτερική ένταση που δοκιμάζει το παιδί. Το 
φαινόμενο επιτείνεται, όταν έχει προηγηθεί κακοποίηση του παιδιού, εισαγωγή του 
στο νοσοκομείο ή παραμονή του σε κάποιο ίδρυμα. Επίσης, γίνεται πιο έντονο, όταν 
αλλάζει συχνά κατοικία και σχολείο και όταν είναι άσχημες οι οικογενειακές σχέσεις 
και συνθήκες. Όλα αυτά καθιστούν το παιδί ανίσχυρο και ευάλωτο να αντιμετωπίσει 
αγχογόνες προκλήσεις με προσαρμοστικότητα και ευελιξία. 
            Οι σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες είναι οι πλέον κατάλληλες να 
προσφέρουν σε ένα ευρύ πλαίσιο μια πολύπλευρη και συντονισμένη θεραπευτική 
αγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει διορθωτική διδασκαλία και την ενδεδειγμένη 
συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία, όπου απαιτείται. Ο τόπος του 
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θεραπευτικού προγράμματος, που θα εφαρμοστεί, καθορίζεται βάσει της φύσης της 
διαταραχής του κακοποιημένου - παραμελημένου παιδιού. Οι πληροφορίες που θα 
συλλεγούν από μια πλήρη ψυχολογική και ψυχομετρική εξέταση θα υποδείξουν και 
τη θεραπευτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Μπορεί να παρασχεθεί 
διορθωτική διδασκαλία ή μπορεί να γίνει αλλαγή τάξης ή ακόμη και σχολείου, αν 
κριθεί αναγκαίο. Όσο γρηγορότερα αρχίσει η θεραπεία τόσο πιο καλά και αποδοτικά 
θα είναι τα αποτελέσματα. Όταν σε κακοποιημένα - παραμελημένα παιδιά δεν 
αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της σχολικής φοβίας, αυτό επιδεινώθηκε με 
αποτέλεσμα στα πλαίσια της συμπεριφοράς τους να εδραιώνεται το στοιχείο του 
αρνητισμού για υγιείς τρόπους ζωής, για την επιλογή επαγγέλματος, για την ανάληψη 
υποχρεώσεων, κ.ά. 
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