ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θυµατοποίηση στον «πολιτισµένο» δυτικό κόσµο, είναι τόσο συνυφασµένη µε την καθηµερινή µας ζωή, που δεν γίνεται αντιληπτή, παρά µόνο µε τη µορφή της παρατήρησης ακραίων περιπτώσεων ή µε
τη µορφή της ένταξης πραγµατικών γεγονότων ή/και µνηµονικών αποτυπωµάτων στα εντός και εκτός παιδικής ηλικίας προσωπικά βιώµατα. Καθώς η αντίληψη ενός φαινοµένου δεν συνεπάγεται αυτόµατα και την κατανόηση του, η ανάγκη για τη µελέτη της θυµατοποίησης είναι ιδιαίτερα επιτακτική, αφού κανένα ίσως άλλο θέµα δεν µας
φέρνει τόσο κοντά στην ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, όσο ο φόβος, τα «κέρδη» και η απειλή της απανθρωποποίησης.
Πολλές φορές αναρωτήθηκα τι είναι εκείνο που τραβάει τον κόσµο
σα µαγνήτης στα περί βίας, επιθετικότητας, εγκληµατικότητας, εκφοβισµού και τα συναφή βιβλία, θεάµατα και σεµινάρια. Οι κατά Yalom
(2008) υπαρξιακές ανησυχίες (θάνατος, αποµόνωση, ελευθερία, νόηµα ζωής), καθώς και το θέµα της ταυτότητας –ποιος είµαι και πως πορεύοµαι στον κόσµο– (Jones, 2008. McGregor, 2006), φαίνεται πως
πουθενά αλλού δε βρίσκουν την πλήρη έκφρασή τους, παρά µόνο καθώς βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε την εξ’ επαφής βία ή συµµέτοχοι
στην εξ’ αποστάσεως γενίκευσή της. Η ψυχολογική εξάρτηση από τον
«τρόµο του πιθανού», η οποία τροφοδοτεί τη δίνη πολλών υπαρξιακών
ερωτηµάτων, µετατρέπεται σε κίνητρο αναζήτησης, µε σκοπό την εξασφάλιση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων, που ποτέ δεν είναι αρκετά ή
στην καλύτερη περίπτωση σε θλίψη και αγανάκτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και στις δύο περιπτώσεις είναι αδύνατον να παραβλέψουµε το υπαρξιακό κενό που δηµιουργείται απ’ την απόσταση ανάµεσα στην εµπειρία εκείνου που πραγµατικά συµβαίνει και στην αδυναµία µας να του αποδώσουµε µια εξήγηση. Αν δεν αποκαλυφθούν οι
αυταπάτες και δεν αµφισβητηθούν οι υποτιθέµενες βεβαιότητες, οι
απαντήσεις γίνονται πιο εχθρικές ακόµα κι από το τελετουργικό της
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θυµατοποίησης και οι ερωτήσεις µάταια προσβλέπουν στη διασφάλιση
µιας ελευθερίας ατοµικής επιλογής που να µην προσβάλει το αίσθηµα
δικαιοσύνης απ’ όπου εκπορεύονται.
Μέσα σ’ όλα αυτά, µια µελέτη δεν µπορεί να φτάσει ποτέ στην
ουσία των πραγµάτων που εξετάζει και να αποκτήσει ένα πραγµατικό νόηµα, παρά µόνο όταν ξέρει κανείς από ποιόν γράφτηκε, σε ποιο
πλαίσιο, και µε ποια προοπτική. Την εποχή που γράφεται αυτό το
βιβλίο είµαι 45 ετών, έχω ένα γιο που πηγαίνει στην Γ΄ ∆ηµοτικού
και διδάσκω στο Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ως Αν.
Καθηγήτρια, µαθήµατα που σχετίζονται µε την Παιδαγωγική Ψυχολογία, τα προβλήµατα συµπεριφοράς, τη Συµβουλευτική Ψυχολογία
και τη διαπροσωπική επικοινωνία. Η αρχική µου ιδέα ήταν να γράψω ένα βιβλίο αποκλειστικά και µόνο για την επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου, γενικά ή για τα προβλήµατα εκφοβισµού/θυµατοποίησης ειδικότερα, ένα θέµα για το οποίο γνωρίζω αρκετά πράγµατα, αφού το µελετώ εντατικά τα τελευταία 20 χρόνια.
Την ιδέα αυτή την εγκατέλειψα γρήγορα. Για την ακρίβεια την «άφησα», κυριολεκτικά, σ’ ένα λεωφορείο, καθώς επέστρεφα από µια
συνηθισµένη συνεδρίαση «εκλεκτορικού σώµατος» σε κάποιο Πανεπιστηµιακό Τµήµα, ενδεικτική των θυµατοποιητικών πρακτικών που
καθηµερινά χρησιµοποιούµαι όσοι έχουµε κάποια δύναµη στα χέρια
µας. Πώς µπορούµε, σκέφτηκα, εµείς που είµαστε µορφωµένοι, κατά
των διακρίσεων, εναντίον της Αµερικανικής κυριαρχίας και των πολεµοχαρών επεµβάσεων, κατά των βιασµών, των ξυλοδαρµών, της
σεξουαλικής παρενόχλησης, των βάναυσων µεθόδων διαπαιδαγώγησης και των λοιπόν σχετιζόµενων µε τη βία δεινών, να «αξιοποιούµε»
στην πράξη, και µε ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη ευκολία, την ίδια ιδεολογία από την οποία όλα αυτά απορρέουν; Πώς εκπαιδεύουµε τους
αυριανούς δασκάλους και δασκάλες, όταν εµείς οι ίδιοι προωθούµε
εκείνο ακριβώς το τύπο πειθαρχίας που απευχόµαστε για το σχολείο;
Κι αν αυτό εκφράζει την τρέχουσα ηθική της κοινότητας, ποιο είναι
τελικά το νόηµα της διανοητικής προπαρασκευής που υπηρετεί ο ακαδηµαϊκός κόσµος; Η θητεία µου στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο αναµφίβολα άσκησε µεγάλη επίδραση στις απόψεις µου για τη θυµα-
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τοποίηση αλλά και στον τρόπο που βλέπω τον κόσµο. Τολµώ να πω,
πως σε κανένα άλλο χώρο δεν είναι τόσο έκδηλη και αναπόφευκτη η
εναλλαγή στους ρόλους θύτη/θύµατος, µε εξαίρεση το χώρο της πολιτικής και το στρατό, απ’ όπου ευτυχώς δεν έχω καµία εµπειρία, καθώς οι ισορροπίες «τρόµου» είναι πολύ εύθραυστες και οι ιεραρχίες
δυσανάλογα αναλώσιµες.
Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζω πως η µόνη απάντηση στην καθηµερινή βία είναι η καταπολέµηση της ελλιποβαρούς ανθρωπιστικής
και ηθικής επένδυσης που κάνουµε σε κάθε µας προσπάθεια διαπαιδαγώγησης των νέων ανθρώπων. Όντας απόλυτα πεπεισµένη
πως το αντίθετο της προσωπικής ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι η περιχαράκωση σε διάφορες «ψυχικές ασθένειες»,
θεωρώ πως κάθε δραστηριότητα της επιστηµονικής σκέψης έχει
ιερό καθήκον να παλεύει µε κάθε τρόπο υπέρ της εξάρθρωσης της
πλασµατικής γνώσης που επιβάλλεται από τον κυρίαρχο λόγο και
εναντίον των εννοιών και των δοµών που µας εγκλωβίζουν σε συγκεκριµένες θέσεις, ιεραρχίες και συµπεριφορές. Η αντιστοιχία
µεταξύ εννοιών και φαινοµένων είναι πάντοτε µια διανοητική ενεργοποίηση που µπορεί να βελτιωθεί και να ανατραπεί, γι’ αυτό
και σε µια διαδικασία αποδόµησης των θεσµοθετηµένων γνώσεων,
προσπάθησα να ακολουθήσω ένα «προβοκατόρικο» τρόπο γραψίµατος, φοβούµενη πως αν κάνω κάτι διαφορετικό θα αποτελέσει
ακόµα µια «επαν-εφεύρευση του τροχού».
Το κείµενο που προέκυψε συντέθηκε από φιλοσοφικές ανησυχίες, επιθετικές παρορµήσεις, προκαταλήψεις και αναζητήσεις πολλών χρόνων, αντιγραφές κοινωνιολογικών αναλύσεων, αντιεξουαστικά µηνύµατα και ηθικολογίες που πλαισιώνουν την αυστηρή επιστηµονική έρευνα και σε καµία περίπτωση δεν είναι ιδεολογικά
«ουδέτερο». Όπως όλα τα επιστηµονικά κείµενα εστιάζεται περισσότερο και προωθεί εκείνες τις προσεγγίσεις που θεωρεί πιο χρήσιµες. Γνωρίζω πολύ καλά πως η βία ήταν, είναι και θα είναι πάντα
ένα αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Ταµπού για «αριστερά» και «δεξιά»,
αλλά και τον αναρχικό χώρο, το δάσκαλο που δεν µπορεί να την
αντιµετωπίσει, τη µητέρα που δέρνει κρυφά τα παιδιά της, το χαµη-
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λόβαθµο υπάλληλο, το θεατή των ειδήσεων, το «διεστραµµένο» εγκληµατία και το µη «διεστραµµένο» διευθυντή µιας επιχείρησης,
το γλυκοµίλητο πατέρα, το «βανδαλιστή» έφηβο, το δεσποτικό σύζυγο, το µετανάστη, τον ανυποψίαστο πολίτη, για θύτες, θύµατα, για
όλους όσους έχουν ή δεν έχουν αναπαραστάσεις ενός κόσµου όπου
η ηθική είναι ανύπαρκτη και ο οίκτος απουσιάζει, σαν σκηνικό από
θεατρικό έργο της Σάρα Κέϊν. Σε καµιά περίπτωση δεν πιστεύω
πως µιλώντας κανείς για ένα τόσο υπαρξιακά φορτισµένο κοινωνικό θέµα µπορεί να είναι αντικειµενικός.
Έτσι, κάθε γενικόλογη τοποθέτηση του τύπου: «Λέµε όχι σε όλες
τις µορφές βίας» που συχνά χρησιµοποιείται από φορείς του κοινωνικού ελέγχου, ο οποίος βασίζεται κατ’ εξοχήν πάνω στη επιβολή,
τον καταναγκασµό, την χειραγώγηση και την καταστολή, µάλλον αποκρύπτει τα δοµικά της στοιχεία που σχετίζονται µε την τύφλωση
απέναντι στον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί η θυµατοποίηση, την
ανειλικρίνεια, την αδιαφορία, τη δίψα για εξουσία, την ενοχοποίηση
των θυµάτων, το µύθο περί ψυχανωµαλίας των δραστών, την µετάθεση των ευθυνών σε ανυπόστατα θεσµικά όργανα, και την παραχώρηση αρµοδιότητας στην καταιγιστική προπαγάνδα υπέρ µιας «ήσυχης» ζωής. Η άποψη της Μάργκαρετ Θάτσερ πως «δεν υπάρχει
«κοινωνία - µόνο κυβέρνηση και οικογένεια», έχει εµπεδωθεί τόσο
επιτυχώς από το κοινωνικό σώµα, διατηρώντας αµείωτη την βάναυση
επικαιρότητά της, ώστε όλες εκείνες οι ψυχο-κοινωνικές «αναπηρίες» που ευθύνονται για την αποχαλίνωση των σχέσεων καταναγκασµού να θεωρούνται απόλυτα φυσιολογικές!
Οι περισσότερες από τις καταστάσεις θυµατοποίησης είναι τόσο
καθηµερινές και συνηθισµένες που δεν µας προκαλούν πια καµιά
εντύπωση, αλλά ούτε και κανένα φόβο –όταν βρίσκονται εκτός των
προσωπικών µας βιωµάτων, καθώς σχετίζονται µε «άλλους», ενώ
αρκετές θεωρούνται τόσο «εξειδικευµένες» που µάλλον δεν µας αφορούν, αφού πρόκειται για άτοµα περιθωριακά, ανώµαλα ή απλά
άτυχα (ή αντίθετα σε µερικές περιπτώσεις πολύ τυχερά, αφού γλίτωσαν τα χειρότερα –θάνατο, περαιτέρω διώξεις και καταχρηστικές
συµπεριφορές, κ.λ.π.). Όσον αφορά το σχολείο, τα προβλήµατα εκ-
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φοβισµού/θυµατοποίησης έχουν αποφέρει τόσα πολλά ερευνητικά
οφέλη στους επιστήµονες, που αν κάποια στιγµή σταµατούσαν, πολλοί από εµάς θα µέναµε χωρίς δουλειά! Όµως, η θυµατοποίηση δεν
είναι πρόβληµα αποκλειστικά του σχολείου, ούτε γεννιέται και σταµατάει εκεί. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, τη µελετώ από διάφορες
πλευρές και σε διάφορους χώρους, προσπαθώντας να εντοπίσω τα
κοινά σηµεία και τους πανοµοιότυπους µηχανισµούς και διαδικασίες
της βίας που διέπει όλο το φάσµα της κοινωνικής µας ζωής. Η προσπάθεια αυτή ίσως απογοητεύσει τους εκπαιδευτικούς, που θεωρούν
πως για όλα φταίνε οι γονείς, τους γονείς που κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς για όλα, τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους που εµµένουν στη διδακτική τεχνοκρατία, καθώς και τους υποστηρικτές της
ατοµικής ψυχοπαθολογίας. Ίσως ακόµα απογοητεύσει και όσους
πιστεύουν πως τα επιστηµονικά συγγράµµατα θα πρέπει να γράφονται µ’ ένα πολύ συγκεκριµένο τρόπο.
Το πρώτο κεφάλαιο, έχει τον τίτλο µιας πολύ γνωστής παροιµίας,
που πιστεύω πως καταδεικνύει την εννοιολογική, επιστηµονική και
πολιτική σύγχυση των σχετικών µε τη θυµατοποίηση θεωρητικών
προσεγγίσεων. Εξετάζει διάφορους ορισµούς και προσεγγίσεις που
σχετίζονται µε την έννοια των συγκρούσεων, της βίας και της επιθετικότητας, καθώς και των προβληµάτων εκφοβισµού / θυµατοποίησης
και περιγράφει κάποιες από τις πιο διαδεδοµένες µορφές που µπορεί να πάρει η θυµατοποίηση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδοµένα
που αφορούν αποκλειστικά και µόνο τη θυµατοποίηση στο χώρο του
σχολείου. Ο τίτλος του σχετίζεται άµεσα µε τα χαρακτηριστικά, την
έκταση και την αξιολόγηση του φαινοµένου, αλλά και την εξέλιξή
του µέσα στο χρόνο, τις επιπτώσεις του και τα πλαίσια που ευνοούν
την γένεση και εξάπλωσή του, αλλά και την πιο µοντέρνα του εκδοχή, που αφορά τη δυσλειτουργική χρήση των ηλεκτρονικών µέσων
από ανήλικους µαθητές.
Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της µελέτης, που έχει τον
τίτλο ενός πολύ γνωστού στίχου του Γ. Σεφέρη, παρουσιάζονται συνοπτικά τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν «πόσο λάθος» µπο-
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ρούµε «να πάρουµε τη ζωή µας», στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει µεγάλη ασυµµετρία δύναµης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν
τον εργασιακό χώρο, την σεξουαλική επιβολή µέσω της παρενόχλησης που µπορεί να υφίσταται και εκτός του χώρου εργασίας αλλά και
της κακοποίησης που αποτελεί µια πιο ακραία µορφή, την βία στα
πλαίσια της οικογένειας, αλλά και σε άλλους χώρους όπου συνυπάρχουν άνθρωποι µαζί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τους λόγους της θυµατοποίησης
µέσα από διάφορα θεωρητικά και εµπειρικά ερµηνευτικά µοντέλα.
Ο τίτλος του παραπέµπει σε µια παλιά διαφήµιση, στην οποία το µικρό παιδί ρωτούσε τη µαµά γιατί πρέπει να πίνει γάλα κι εκείνη του
εξηγούσε πως το γάλα έχει ασβέστιο, µέταλλα, ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες, βιταµίνες, υδατάνθρακες κ.λ.π. «ακαταλαβίστικα», µε αποτέλεσµα αντί να του λυθεί η απορία να περιέλθει σε µεγαλύτερη από την
αρχική σύγχυση. Κάπως έτσι συµβαίνει και µε τη µελέτη των προσεγγίσεων που εξετάζουν το «γιατί κάποιος να εκφοβίζει κάποιον
άλλο», µε τη διαφορά πως πολλές απ’ αυτές, εκτός από πολύπλοκες
είναι και τόσο ετερόκλιτες, που θα µπορούσαν κάλλιστα να µετατρέψουν την απάντηση της µαµάς σε: «Μη ρωτάς καθόλου! Πιες το γάλα
και σκάσε!».
Στο πέµπτο κεφάλαιο εξετάζεται η τυπολογία των ρόλων που υιοθετούν οι άνθρωποι στα περιστατικά θυµατοποίησης και έχει τον
τίτλο ενός παλιού σλόγκαν πολιτικού κόµµατος, που δεν υπάρχει
πια. Ο επιτιθέµενος ή δράστης, το θύµα, ο δράστης/θύµα είναι περιγραφές που υιοθετούνται από τη σχετική βιβλιογραφία, ενώ «οι βασικοί συµµέτοχοι» είναι µια φράση που δανείστηκα από τίτλο απογευµατινής εκποµπής του ∆ηµοτικού ραδιοφώνου του Βόλου. Η µελέτη των σχετικών µε τους ρόλους ερευνητικών δεδοµένων, µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως οι πρακτικές της θυµατοποίησης εκφράζουν
συγκεκριµένες κοινωνικές σχέσεις και άρα είναι αδύνατο να κατανοηθούν, εάν αποµονωθούν και εξεταστούν έξω από το πλαίσιο της
κοινωνικής οργάνωσης και ιεραρχίας, οι οποίες υπαγορεύουν τη
συµµετοχή όλων των µελών µιας συγκεκριµένης οµάδας ή κοινότητας
σ’ αυτό που συµβαίνει.
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Λίγο πριν το τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται τα προβλήµατα
εκφοβισµού/θυµατοποίησης διάφορων κοινωνικών οµάδων. Η θυµατοποίηση έχει επανειληµµένα χαρακτηριστεί στην επιστηµονική βιβλιογραφία ως ασθένεια της «διαφορετικότητας» (Olweus, 1991, 1995.
Pellegrini & Long, 2004. Rigby 2001), οπότε η γνωστή σχετική µε τον
«ψωριάρη» παροιµία εκφράζει το περιεχόµενο των διεργασιών συσπείρωσης µιας οµάδας «καλών» εναντίον ενός ή περισσότερων «κακών» ή παρείσακτων, µε βάση στερεότυπες αντιλήψεις και προκαταλήψεις, που όταν γίνουν ανεξέλεγκτες µπορεί να οδηγήσουν σε ακραίες θυµατοποιητικές συµπεριφορές.
Το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της µελέτης περιγράφει το τι µπορούµε και τι δεν µπορούµε να κάνουµε στα πλαίσια του σχολείου,
καθώς αποτελεί προνοµιακό χώρο για να πολεµήσουµε το κακό στη
ρίζα του, βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν µια πραξιακή συνειδητοποίηση απέναντι στις καταχρήσεις της εξουσίας, τη διάκριση και
την παρενόχληση σε όλες της τις µορφές, που να ξεπερνά τον κοινωνικό οίκτο, την µοιρολατρία και την υποκριτική σπλαχνική ηθική της
κοινότητας. Ο τίτλος του, παραπέµποντας σε γνωστό παιδικό ανάγνωσµα, υπονοεί πως είναι πολύ πιο εύκολο για έναν εκπαιδευτικό
να παριστάνει το θηριοδαµαστή στο σχολείο παρά να τα βάλει µε το
κυρίαρχο σύστηµα που υπαγορεύει τη νοµιµοποίηση της βίας στις
διαπροσωπικές σχέσεις µέσα από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης.
Όπως όλα τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου γράφτηκε µε την πεποίθηση πως το αίσθηµα ενδιαφέροντος για τους άλλους µπορεί να οδηγήσει σε ανατρεπτικές πράξεις και εποµένως να συντελέσει στην αντιµετώπιση της θυµατοποίησης τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου.
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