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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σχετικά µε το περιστατικό βίας σε Σχολή του ΟΑΕ∆ 

 
 Με αφορµή το σηµερινό, τραγικό περιστατικό σε Σχολή του ΟΑΕ∆ το ∆.Σ. 
της ΟΛΜΕ επισηµαίνει τα εξής:  
 Ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο συνέβη, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 
ανησυχητικό περιστατικό, που έρχεται σε συνέχεια ανάλογων, και συχνά ακόµη 
πιο ακραίων περιστατικών, που έχουν συµβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και 
στις ΗΠΑ.  
 Από την πλευρά µας, τονίζουµε την ανάγκη να διερευνηθούν συστηµατικά 
τα αίτια και οι παράγοντες που συµβάλλουν στην εµφάνιση τέτοιων 
φαινοµένων και, κυρίως, να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την έγκαιρη 
πρόληψη και αντιµετώπισή τους.  
 Οι ποικίλες µορφές βίας που εκδηλώνονται σε εκπαιδευτικούς χώρους 
αποτελούν σήµερα ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Περιστατικά βίας έχουν κατ’ 
επανάληψη βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας και έχουν προβληθεί από 
τα µέσα µαζικής επικοινωνίας µε ιδιαίτερη έµφαση, αν και στη χώρα µας δεν 
είναι συνήθη.  
 Εκείνο που συνήθως δεν τονίζεται όσο πρέπει είναι ότι η βία στους χώρους 
της εκπαίδευσης δεν µπορεί να εξετάζεται χωρίς να συνυπολογίζεται η 
επίδραση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο ζουν τα 
παιδιά. Και σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον, στο οποίο επίσης συµµετέχουν 
και κοινωνικοποιούνται οι νέοι, οι σχέσεις των ανθρώπων χαρακτηρίζονται 
συχνά από βιαιότητα κάθε είδους, άµεσα συνδεδεµένη µε διακρίσεις, καταπίεση 
και εκµεταλλευτικές σχέσεις.  
 Παράλληλα, πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο επιδρούν τα 
µέσα µαζικής επικοινωνίας στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς των νέων. Ο 
χειρισµός ακραίων περιστατικών βίας από τα µέσα  πρέπει να γίνεται µε µεγάλη 
προσοχή. Επίσης, πρέπει να δοθεί έµφαση και στους κινδύνους που 
απορρέουν από την κακή χρήση νέων τεχνολογιών, κυρίως το ∆ιαδίκτυο 
(Internet). 
 Ζητούµε να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε κάθε χώρος 
εκπαίδευσης να καταστεί ασφαλής κυψέλη απρόσκοπτης και ολόπλευρης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας του µελλοντικού πολίτη και πεδίο έµπρακτης 
εφαρµογής και σεβασµού των δικαιωµάτων όλων των µελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.  
 Είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου 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, την καταπολέµηση 
των αρνητικών διακρίσεων κάθε είδους και την εκπαίδευση στα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας. 
 Επιπλέον, πρέπει να εκτιµηθεί σωστά η σηµασία που έχουν η κατάλληλη 
οργάνωση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η υποστήριξή τους µε το αναγκαίο 



επιστηµονικό προσωπικό και η επαρκής και συνεχής επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι ελάχιστοι –µόλις 15 σε όλη την 
Ελλάδα- Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων, που είναι αρµόδιοι να παρέχουν 
ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία, είναι ουσιαστικά εγκαταλειµµένοι, χωρίς 
τις αναγκαίες υποδοµές και συχνά χωρίς και το απαιτούµενο επιστηµονικό 
προσωπικό, ενώ και τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και των ∆ήµων 
αντιµετωπίζουν την κρατική αδιαφορία. Βραχυπρόθεσµα, απαιτείται να 
στελεχωθούν το συντοµότερο δυνατό οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί µε το 
αναγκαίο επιστηµονικό προσωπικό (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, κοινωνιολόγους κ.λπ.) και να αυξηθεί ο αριθµός τους, ώστε να 
λειτουργεί τουλάχιστον ένας σε κάθε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Παράλληλα, 
είναι αναγκαίο να συνδεθεί πιο στενά η ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική µε την 
επιστηµονική/παιδαγωγική έρευνα, που πρέπει να αναπτυχθεί και να 
αξιοποιηθεί ακόµη περισσότερο.  
  Τέλος, 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.  
 
 
 

 
 
 
 


