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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά µε το περιστατικό βίας σε βάρος µαθήτριας στο Λύκειο της Αµαρύνθου
Εύβοιας
Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που ακολούθησαν το περιστατικό βίας σε βάρος µαθήτριας στο
Λύκειο της Αµαρύνθου Εύβοιας επανερχόµαστε στο θέµα τονίζοντας τα εξής:
1. Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει (ανακοίνωση της ΟΛΜΕ της 31ης Οκτωβρίου
2006), το γεγονός που συνέβη στο συγκεκριµένο σχολείο, ανεξάρτητα από την
πορεία που θα έχει η δικαστική διερεύνησή του, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
Από την πλευρά µας, πέρα από τη σαφή και απερίφραστη καταδίκη κάθε πράξης
που προσβάλλει βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως όταν συντελείται σε
βάρος και µεταξύ ανηλίκων, θεωρούµε αυτονόητη υποχρέωσή µας, ως
εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα ως κοινωνία, να διερευνούµε τα αίτια και
τους παράγοντες που συµβάλλουν στην εµφάνιση τέτοιων φαινοµένων και να
παίρνουµε τα απαραίτητα µέτρα για την έγκαιρη πρόληψη και την κατάλληλη
αντιµετώπισή τους. Ιδιαίτερα πρέπει να εξετάσουµε τη σχέση που έχει η εκδήλωση
τέτοιων περιστατικών βίας κυρίως µε τις ποικίλες µορφές κοινωνικής και
οικονοµικής ανισότητας, αλλά και µε τα παραδοσιακά στερεότυπα του φύλου καθώς
και µε ρατσιστικές αντιλήψεις και συµπεριφορές. Επίσης, πρέπει να δοθεί έµφαση
και στους κινδύνους που απορρέουν από την κακή χρήση νέων τεχνολογιών, όπως
είναι τα κινητά τηλέφωνα και το ∆ιαδίκτυο (Internet).
2. Καλούµε την Πολιτεία να εκτιµήσει σωστά τη σηµασία που έχουν η κατάλληλη
οργάνωση των σχολείων, η υποστήριξή τους µε το αναγκαίο επιστηµονικό
προσωπικό και η επαρκής και συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Επίσης,
ζητούµε να συνδεθεί πιο στενά η ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική µε την
επιστηµονική/παιδαγωγική έρευνα, που πρέπει να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί
ακόµη περισσότερο.
3. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δικαστική διερεύνηση του ζητήµατος δεν έχει
προχωρήσει, είναι για µας σαφές ότι η απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του
συγκεκριµένου σχολείου υπήρξε βεβιασµένη, ελήφθη κατά παράβαση της
παιδαγωγικής και δηµοκρατικής δεοντολογίας και βρίσκεται σε αντίθεση µε την
κοινή αντίληψη περί δικαίου. Κατά την άποψή µας, η προσπάθεια «εξίσωσης»
της παθούσας µε τους δράστες σύµφωνα µε τη σχετική δηµόσια καταγγελία,
µέσω της επιβολής της ίδιας µάλιστα ποινής είναι σε κάθε περίπτωση
απαράδεκτη. Εκφράζουµε, ωστόσο, τη βεβαιότητα ότι τα µέλη του Συλλόγου
∆ιδασκόντων του Λυκείου Αµαρύνθου θα επανατοποθετηθούν άµεσα
συνεκτιµώντας όλες τις όψεις του προβλήµατος.
4. Έχουµε ήδη επισηµάνει ότι πολύ συχνά οι επιδράσεις των µέσων µαζικής
επικοινωνίας (ΜΜΕ) και κυρίως της τηλεόρασης είναι δυστυχώς αρνητικές,
καθώς προβάλλουν κατά κόρον πρότυπα που διέπονται από επιθετική και βίαιη
συµπεριφορά, κυρίως από µέρους του ανδρικού φύλου, η οποία µάλιστα συχνά
εµφανίζεται ως αυτονόητη και επωφελής. Συχνά, επίσης, η συµµετοχή ανηλίκων
σε τηλεοπτικές εκποµπές γίνεται µε όρους που δεν διασφαλίζουν το σεβασµό της
προσωπικότητάς τους και συµβάλλουν στη διαµόρφωση αρνητικών προτύπων
συµπεριφοράς. Προσθέτουµε ότι και ο χειρισµός του συγκεκριµένου περιστατικού
από ορισµένα τηλεοπτικά αλλά και έντυπα µέσα υπήρξε από κάθε άποψη

απαράδεκτος, κατά παράβαση κάθε ηθικής δεοντολογίας, συχνά µάλιστα και κατά
παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας και εγγίζοντας τα όρια της δηµοσιογραφικής
ασυδοσίας. Στιγµατίζουµε τέτοιες πρακτικές, που εύκολα θυσιάζουν στο βωµό
της τηλεθέασης τον απαιτούµενο σεβασµό στην προσωπικότητα ανηλίκων και
την αντικειµενική δηµοσιογραφία. Τονίζουµε, επίσης, ότι η προβολή περιστατικών
παραβατικής συµπεριφοράς που συµβαίνουν στα σχολεία και η προσπάθεια να
εµφανιστούν ως γενικευµένο φαινόµενο εντάσσεται σε µια ενορχηστρωµένη
εκστρατεία κατά του δηµόσιου σχολείου και των αγώνων της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
5. Θεωρούµε αναγκαίο, στο πλαίσιο ενός σχολικού προγράµµατος που θα
προετοιµάζει τα παιδιά επαρκώς για τις προκλήσεις του σήµερα και του αύριο,
να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγωγή του πολίτη, µε βασικές διαστάσεις της
το σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη διαπολιστισµική και αντιρατσιστική
εκπαίδευση, την ενηµέρωση στις διαφυλικές σχέσεις και την εκπαίδευση στα
µέσα µαζικής επικοινωνίας. Το διδακτικό υλικό που έχει εκπονήσει το Κέντρο
Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ (Σχολείο χωρίς σύνορα / Μαθητικά
γυµνάσµατα στα ανθρώπινα δικαιώµατα και Ρατσισµός και ΜΜΕ / Ο ρόλος του
σχολείου) καθώς και άλλα αξιόλογα σχετικά υλικά µπορούν να αξιοποιηθούν και στο
πλαίσιο τέτοιων προγραµµάτων
Απευθυνόµαστε, για µια ακόµη φορά, προς την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και ζητούµε να ληφθούν
τα αναγκαία µέτρα, στο πλαίσιο ενός γενικότερου αναπροσανατολισµού της εκπαιδευτικής
πολιτικής, για την αντιµετώπιση και τέτοιων προβληµάτων. Ταυτόχρονα, εκφράζοντας τη
διάθεση όλου του εκπαιδευτικού κόσµου, δηλώνουµε ότι θα συµβάλουµε, στο µέτρο των
δυνατοτήτων µας, συνεργαζόµενοι µε την επιστηµονική κοινότητα, τους αρµόδιους
παράγοντες και φορείς, τους γονείς και τους µαθητές / µαθήτριές µας στον περιορισµό
τέτοιων θλιβερών περιστατικών και στην διαµόρφωση ενός κατάλληλου παιδαγωγικού
περιβάλλοντος, σεβασµού των δικαιωµάτων, αλληλεγγύης και εµπιστοσύνης στα
σχολεία. Συγκεκριµένο πρόγραµµα δραστηριοτήτων µας σε µια τέτοια κατεύθυνση και
σε συνέχεια της δράσης που έχουµε ήδη αναπτύξει επεξεργαζόµαστε και θα
ανακοινώσουµε σύντοµα.

